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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

كالصػ ة كالالػ ـ علػس رمػهللؿ ا كعلػس  ,كعلمنػل اغبممػو كالآػ  ف, اغبمد  الػيم دػدا ل لالمػ ـ      
   :أمل بعد,  له كصحبه أصبعني 

كقػػد جعػػ  ا عػػ   , كأظبػػس اؼببللػػع,كأجػػ  البلعػػلت ,شػػاللؿ ببلػػع العلػػف مػػل أفاػػ  الآ بػػلت فػػ ف اا
فمػل  ,كمػدح ا العلػف كمػـ  العلمػل  ,  لفلػوفيػه مػا ادة منػه كالاهللمػ  كاا, ياػو كج  تعلف أصػ  العلػهلـل ف

 , كاػبػ  كالرػ ,كاؽبػدل كالاػ ؿ ,بػني اغبػو كالبلطػ   بػهيالابي  أف يبيػ  ,طلع العلف بصدؽ كإخ ص 
ۆئ  ۈئ    ۆئچ قػػلؿ تعػػلٔب , بعمػػا اعبلدػػ  الػػيم ا يػػاعلف , دػػيا العلػػف درعػػل كاقيػػل لػػه مػػل مػػ  شػػ   صػػب أ

  )ٗ: ال م )                چی    ی       ی  ی    ىئېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ ۈئ 
كبػػيلهللا ,فاالػػلبآهللا إٔب تعلمػػه كتعليمػػه  , قيمػػو العلػػف كفاػػ  تعلمػػه,رضبهػػف ا ,كلآػػد أدرؾ مػػلانل الصػػلّب 

كذلػ  ُب شػ  ,الللٕب كال خيص مل أجله فخلاهللا ت اثػل علميػل يمرػن عػل ثػ كة شػ يعانل كعامػو مبلد هػل 
 ,لنػلسلكإظهلردػل ,ككبل حبلجو ملحو إٔب إخػ اج دػيا المنػهللز الدفينػو , علس رأمهلالاآه ك  ,هلـل كالانهللفالعل
كتأمػيا , مػانبلط فآهل نػل كعلمل نػل كطػ قهف ُب الاصػنين كاا جهػهللد  الػابي  الاعػ ؼ علػس لخ ؽبػكمػل 

 اج دػيا الػرتاث لنبو ُب إخػلمالػل ,خرتت مػنه  الاحآيػو ط يآػل للبحػ مل أج  ديا ا,  الآهللاعد الر عيو
زيػلدة ك , بلإلضػلفو إٔب مػل وبآآػه إخػ اج اؼبخبهللطػلت كربآيآهػل مػل تنميػو لآػدرات اآػو العلميػو , العايف

 .كتعهلليدا علس ضبط عبلرات الاآهل  كفهمهل ,صيلاه الاآهيو غب
 اصػػلر لالمػػلـ للهللصػػهللؿ ؼبخبػػهللط  اػػيا مػػل ماػػع الرػػلفعيو دػػهلل ماػػلب اا _تعػػلٔب_كقػػد كفآػػ  ا       
 رضبػه ا تعػلٔب ,دػػٖٓٓ ؼ الديل عبدا بل ؿبمد بل دبو ا بل اؼببه  بل أيب عصػ كف اؼباػهللَب مػنو ش

  كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العلؼبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العلليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو,بلؼبرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرمو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م   
كطبػا  مل ػو درامػو كربآيآػل كيآػ  ُب (ماػلب اعب يػو)إٔب هنليػو  (مالب ال ضػلع )مل بدايو  ((الدماهللراا)) 

 .لهللحلت
 

 .كأمأؿ ا ع  كج  اؽبدل كالالداد كالاهللفيو       
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 : أسباب اختيار الموضوع 
فآػد  آػ  عنػه ,كخلصو عند علمل  الرػلفعيو دف عليه ؤ كثنل,ؤلن العلميو لدل علمل  عص ا من لو اؼب - ُ

 .كغ دف,كالر بي  صلحع مل  االج ,اإلملـ النهللكم ُب آّمهللع 

 اػبػػػ ؼ ُب مػػػيدع الرػػػلفع مػػػل ماػػػع ك , مػػػل ماػػػع الاآػػػه اؼبآػػػلرف حبػػػوأف دػػػيا الماػػػلب يعػػػد   -  ِ
عانػػل  اؼبؤلػػػن امػػ   , أف الالػػمو الػػت اماػػلز ّٔػػل الماػػلب دػػ  العنليػػو بػػلػب ؼ العػػلٕببػػعلمػػل  , خصهللصػػل

اادامػػػلـ بللػػػػدلي  النآلػػػػ  , مػػػػ   مػػػػاداؽبف كالرتجػػػػي  بػػػني ا را اكالػػػػ د علػػػس , دبنلقرػػػو ااقػػػػهللاؿ ااخػػػ ل
فيببػػ  ,إٔب أف يػاف ربآيآػػه بللملمػػ   ,اؼبرػػلرمو ُب ربآيػو جػػ   منػػه خدمػو للعلػػف كأدلػػهفأحببػػ   ,كالناػ م

لػػه مػػػل  كُب ربآيآػػه حاػػػ  كأدػػػ  ااخاصػػلص,يالػػاايد منػػػه طلبػػو العلػػف  ,طبعػػو علميػػو ؿبآآػػػو كصػػحيحو
  .الايلع

 ز الػػت بػػ الآػ كفكدػػيا الآػ ف يعػػد مػػل ,فآػد عػػلش ُب الآػػ ف الالػلدس اؽب ػػ م  , تآػدـ زمػػل اؼبؤلػػن  -  ّ
 .ف اؼبصنن يعد علمل مل أع ـ الرلفعيو ممل أ  ,فيهل علف الاآه

ُب ربآيػػػو دػػػيا اؼبخبػػػهللط الناػػػيا فأحببػػػ  اؼبرػػػلرمو ,أ ػػػه ٓب يالػػػبو ٕب الآيػػػلـ باحآيػػػو أم ـببػػػهللط  -ْ
    .ماالدة منه كاا

 :الدراسات السابقة 
قالػمو الماػلب   فامػ, م  زم    ُب ربآيو ديا اؼبخبػهللط الناػيا علس اؼبرلرمو لآد ح ص           

تالػػ ي   عمػػل إذا مػػلف قػػد ًب مااالػػلر م امػػلو اؼب امػػ  كالمليػػلت كاؼبعلدػػد ل   سبػػك , بيننػػل كعػػدد ل مػػبعو 
ُب درامػو مػلبآو  ه ياف تال يلٓب أ هبلإلفلدة اػببيو كمل   اإلجلبو  , ديا المالب ُب درامو ملبآو أـ ا

مػهللل للماػلب يهللجد  ٓبأ ه من اامل ك , ت ميل  ُب اؼبهللجهللد صلهالمخبهللط لفاف إحالر صهللرة ململو , 
كقد مبآ  ُب بدايو .  لتبعد عدة اتصلات كمالبع يهلكقد تيال  ك اغبمد اغبصهللؿ عل , الخو كاحدة 

 :ديا البح  طبالو مل الب ب الييل درم  معهف كدف 

 هنليػػو ماػػلب كمػػلف  صػػيبه ُب الاحآيػػو مػػل أكؿ الماػػلب أب,اغبالػػل بػػل عبػػد ا عالػػ م : البللػػع  -ُ
 .الص ة 

ك صيبه يبػدأ مػل بدايػو ماػلب اعبنػل   أب هنليػو ماػلب ,عبدالع ي  بل عبدا بل معد اؼبآب  : البللع -ِ
 .الصيد كاليبل   
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نهليػو ماػلب كيناهػ  بمػل ماػلب البيػهللع عملػه يبػدأ ك  ,عبدا بػل مػعد بػل ؿبالػل الدكمػ م :البللع -ّ
 .الراعو 

مػػل بدايػػو ماػػلب الآػػ اض إٔب هنليػػو ماػػلب  عملػػهبػػل فػػلّب اؼببػػ م  , ك   مػػلٓب بػػل صػػهلليل  :البللػػع -ْ
 .النملح

  .مل مالب الصداؽ إٔب هنليو مالب العدة عمله ملبلف بل صلّب اؼبهللين   , ك : البللع -ٓ

 .يبدأ مل مالب ال ضلع إٔب هنليو مالب اعب يوفُب الاحآيو أمل عمل  

  

 : بحثخطة ال 
 .س مآدمو كقالمني كفهلرسال مللو علوباهللم العم  ُب 

 :ا ٌب ارم ف اؼبآدموفأمل       

 .فاالحيواا-

 .اؼبهللضهللع  خايلراأمبلب -

 .الدراملت الاللبآو -

 .خبو البح -

 .منه  البح - 

  :القسم األوؿ وأما 

 :مل على فصلين تيشف:الدراسةوىو 

 :الفصل األوؿ 
 :مبلح  بعوه مكفي- رضبه ا -عص كف ابل أيبؼبؤلن الاع ين بليانلكؿ  

 .كمنياه,ك البه ,ظبه ا: اكؿؼببح  اا-
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 .ككفلته,ك رأته ,مهلللدا : الثل٘باؼببح   -

 . ممل اه العلميو كثنل  العلمل  عليه : الثلل اؼببح   -

 :اؼببح  ال اب  شيهللخه كت مييا كفيه مبلبلف  -

 .شيهللخه: ااكؿ اؼببلع  -

 .ت مييا: الثل٘ب  اؼببلع -

 .ميدبه كعآيدته : اػبلما  اؼببح  -

 .  ثلرا العلميو : الاللدس اؼببح  -

 .يو عملحيلته ال :لاللب  ا اؼببح  -

 . ثلرا العلميو :الاللب   اؼببح  -

 : الفصل الثاني

 : مباحث ستةوفيو ( نتصاراال)التعريف بكتاب  يتناوؿ
 .ربآيو امف المالب كتهللثيو  الباه إٔب مؤلاه : اؼببح  ااكؿ  -

 . أنبيو  مالب اا اصلر كممل اه العلميو:  لثل٘بااؼببح   -

 .مصلدر اؼبؤلن ُب مالبه ُب الآالف اؼب اد ربآيآه :  ل الثلاؼببح   -

 .ُب الآالف اؼب اد ربآيآه منه  اؼبؤلن :   اب الاؼببح   -

 .الاع ين دبصبلحلت المالب ُب الآالف اؼب اد ربآيآه  : لماػبااؼببح   -

 . خو اػببيو كمبلذج منهلكصن النال:  اللدسالاؼببح   -

 

  : القسم الثاني        

  ( كتاب الرضاع إلى نهاية كتاب الجزيةأوؿ  من )  : النص المحقق -
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 :وتشمل :  الفهارس-
 .فه س ا يلت الآ   يو -ُ

 .فه س ااحلدي   -ِ

 .فه س ا ثلر -ّ

 .فه س ااع ـ -ْ

 .ااململ ك البلداففه س  -ٓ

 .الظ الل يبولميو ك االلحلت العاؼبصبفه س   -ٔ

 .فه س اؼبصلدر كاؼب اج  -ٕ

 .فه س ااهلليلت  -ٖ

 :منهج التحقيق 
 :ٌبالمالب اؼبنه  ا ُب ربآيآ  ؽبيا اعب   مل _  ك اغبمد_   تَّبعالآد         

      ,كدػػ   الػػخو أضبػػد الثللػػ  ببهللبآػػليب  -لل ػػ   اؼبػػ اد ربآيآػػه  -علػػس النالػػخو الهللحيػػدة  اعامػػدت - ُ 
 .بو الالّب بللالليمل يو ك مما

الآالػػف اؼبػػ اد ربآيآػػه مػػل اؼبخبػػهللط مػػل ااصػػ  ,كفػػو قهللاعػػد ال مػػف اإلم  ػػ  اغبػػدي  , مػػ     الػػخ-ِ
  .كضبط مل وبالج إٔب ضبط لرتقيف , لا اـ بع ملت ااا
ُب النص أك ملف النص غ  كاض  , ف ف كجدت مل يمم  ديا النص مل اؼبصػلدر  إذا حص  مآطه  -ّ

   أثبػ  ذلػ  ُب الػنص حب كفهػل , فػ اؼبصػلدر الػت  آلػ  عبػلرة اؼبصػنن هلاؼبصػنن , أك مػل الت  آ  عن
الػػنآص , كإف ٓب  أمملػػ  منػػهكأشػػ  ُب اغبلشػػيو إٔب اؼبصػػدر الػػيم  ]   [:معآػػهللفاني دمػػيا كأضػػعه بػػني 

و بعبلرة تاهللافػػ,كأشػ  إٔب ذلػ  ُب اغبلشػيو.....ياجعلػ  ُب مهللضػػعه  آبػل دمػ,أجػد مليالػد دػيا الػنآص 
ٍب ...( عبػػلرة مػػػلقبو)...كأضػػػعهل بػػني  آػػط كقهللمػػػني دمػػيا" عبػػلرة مػػلقبو:" مػػ  ذلػػ  الػػنآص مآػػػهللٕب 

ميلؽ النص, أك مػل خػ ؿ اؼبصػلدر ذل  النآص ُب اغبلشيو مل خ ؿ  أجاهد لبيلف مل وبام  أف يمهللف
 .الت كثآ  منهل النص
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قمهػل ُب مػ  اإلشػلرة إٔب ر للدالػو علػس بدايػو مػ  كجػه مػل مػ  لهللحػو, /( )خط مل ػ  دمػيا  كضع -ْ
بػػػلغب ؼ اايبػػػل للهللجػػػه  يف اؼبهللجػػػهللد ُب صػػػلع اؼبخبػػػهللط رامػػػ ان عامػػػلد الرتقػػػدػػػلمل الصػػػاحو اعبػػػل  ,م  ا

 .رقف الهللجه ب / ,/رقف الهللجه أ :/,فيمهللف الرتقيف ّٔيا الب يآو(ب)بلغب ؼ,كللهللجه اايال  (أ)
كرقػػػف ا يػػػو ُب اؽبػػػلمل ,ف الالػػػهللرة ذامػػػ ا امػػػ ,ماػػػلب ا  مػػػلضػػػعهل ٔب مهللاا يػػػلت الآ   يػػػو إ تعػػػ ك  -ٓ

 .م  مالباهل بلل مف العثمل٘ب[ا يو: الالهللرة ]دميا ,كأجعلهل بني معآهللفاني 
ف ف ملف اغبدي  ُب الصػحيحني أك أحػدنبل , ااحلدي  النبهلليو إٔب مصلدردل مل ماع الالنو  تع ك -ٔ

 كا إٔب مصلدرا  م  ذم  م ـ أدػ  كإف ملف ُب غ نبل ف    أع ,ل أك إٔب أحدنبلمف    أماا  بع كا إليه
 .العلف ُب بيلف درجاه

 .كالالبعني إٔب مالهنل ااصليو,ا ثلر الهللاردة عل الصحلبو  تع ك  -ٕ
 .م  ضببهل بللٌرم  ,كاالالظ الل يبو, بلؼبصبلحلت العلميو ع ف  -ٖ
 .ااع ـ الهللارد ذم دف ُب اؼبخبهللط ت صبو ـباص ة ت صب -ٗ
كذلػػ  ,مػػ  بيػػلف اؼبعامػػد منهػػل ,اكجػػه الػػت يػػيم دل اؼبؤلػػن ُب اؼبػػيدع الرػػلفع كا,ااقػػهللاؿ  كثآػػ  -َُ

 .بلل جهللع إٔب اؼبصلدر اؼبعامدة ُب اؼبيدع 
 .مل اؼبصلدر اؼبعامدة  لن اقهللاؿ الت يهللرددل اؼبؤ كثآ  ا -ُُ
 .العلم  علس اؼبالل   الهللاردة  قم  بللاعليو -ُِ
 .ردة بلاململ كالبلداف الهللا أكج ت الاع ين -ُّ
 .حالع ملذم  ُب اػببو , فهلرس ُب  خ  المالب   كضع-ُْ

.ديا , كصلس ا كملف علس  بينل ؿبمد                  
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 : الدراسة  : األوؿ قسمال 
 :مل على فصلينتويش

وفيو سبعة  -رحمو اهلل -روفابن أبي عصالتعريف بالمؤلف : الفصل األوؿ
 :مباحث

 :نيتووك،ونسبو ،اسمو :المبحث األوؿ
 اغبديث  ,بل اؼببه  بل أيب عص كف ابل أيب الال م الاميم دهلل عبدا بل ؿبمد بل دبو ا 

 .(ُ)الرلفع  اؼبهللصل ااص ,
 .(ِ)أبهلل معيد: فههلل -رضبه ا تعلٔب-كأمل لآبه فههلل ش ؼ الديل, كأمل منياه 

 :و مولده ونشأتو ووفات: بحث الثانيالم
, كمل   بدايو  رأته ُب  دػّْٗ:دػ كقي  ِْٗ  ربي  ااكؿ مل علـ شهكلد اإلملـ ابل أيب عص كف ُب 

مملف كادته ُب اؼبهللص , ٍب   ؿ إٔب دمرو, كتنآ  ُب ب د الرلـ لبلع العلف , حي  علش ُب اؼبهللص  
عهللدا تصدر للادريا كالآال  , فهللٕب قال  من لر كح َّاف , ٍب كٕب  اشادكبلداد ككامط , كبعد أف 

 و لله  ة, كامام  كطبالمل كمبعني نياثن لـ ص ح الديل اايهلليب, كذل  ُب علـقال  دمرو ُب أي
 و حي  ابا ا ا بللعمس, فهللٔبَّ ص ح الديل ابنه ممل ه فيهل ح  علـ مبعو كمبعني كطبالمل قلضيلن 

 .(ّ)كٓب يع له م اعلة له,
صنن   -سيمهللف ماهللليه أعم م  علمه بأف مل ش ط الآال  أف ا -ل يييم  ُب ديا أ ه حينمل عم  فبك 

كيهللٕبّْ ابنه ممل ه دكف أف  ,, كديا مل جع  ص ح الديل ي اعيه الآال  اعمسمالبلن ق ر فيه جهللاز تهللٕب ا
  .كقد تهللُب رضبه ا منو طبا كشبل ني كطبالمل و لله  ة . (ْ)يع له 

                                         

( ُِٔ/ُِ)م  أع ـ النب    (ُِٕ/ ُْ) تلريخ اإلم ـ( ُّٓ/ُ) ابل الص حطبآلت الاآهل  الرلفعيو (ُ)
  .(َّّ/  ْ)شيرات اليدع ( ِٖ/  ِ)طبآلت الرلفعيو ابل قلضس شهبو   (ُِّ/  ٕ)طبآلت الرلفعيو المربل  

  .اؼب اج  الاللبآو(ِ)
/  ُِ)م  أع ـ النب    (ُِٕ/  ُْ) تلريخ اإلم ـ( ُّٓ/  ُ) ابل الص حطبآلت الاآهل  الرلفعيو (ّ)

/  ْ)شيرات اليدع (ِٖ/  ِ)و طبآلت الرلفعيو ابل قلضس شهب (ُّٔ/  ٕ)طبآلت الرلفعيو المربل ( ُِٔ
َّّ). 

كميدع صبلد  الاآهل  : قل  ( .ُٕٔ) م  اؽبميلف ُب  م  العميلف  (ُّٔ/ ٕ)طبآلت الرلفعيو المربل  (ْ)
 اؼبآ  له, كالرلدد مل اؼبآ  مل الآلض  إذا عني كدهلل بص  ٍب عم  ؛ ا ه ا يع ؼ اؼبدع  مل اؼبدعس عليه, ك  أ ه ينع ؿ
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 : المبحث الثالث
 :ء عليو مكانتو العلمية وثناء العلما 

 , فيهل مبلر العلمل منلطو ُب  علش , ك قد حا  ّٔمو علليو-رضبه ا تعلٔب -  ه ف ,أمل طلبه للعلف
مل ممل ابل مل   ت خ  بنهللابغ العلمل  , كديا اؼبهللص  إٔب بلداد كحلع ككامط كدمرو ملهل  فب دا مل 
ف رايو العلضب  دؤا  , ك أيدم العلف علس  تلآ  مل  -م  تهللفيو ا اليم منحه إيلا -أيب عص كف

 .كالادريا بعددف
ـ الاآه كااصهللؿ كالآ ا ات هلل هن  مل علآد كديا يهللضحه مل ب ع فيه ابل أيب عص كف مل الانهللف, ف

 فدرس , بلدا إٔب رج , كبعد الابهللاؼ ُب البلداف لبلع العلف صبلن  علملن   كحصٌ كالع بيو كغ دل , 
 كأربعني طبا منو حلعى  قدـك   مدةن  من لر ممل ٍب , كطبالمل و كعر يل ث ث منو ُب , بلؼبهللص 
 عندمل دمرو معه قدـ ٍب , ز م  بل ؿبمهللد الديل  هللر صلحبهل عليه كأقب  , ّٔل فدرس كطبالمل و
 حبلع اؼبدارس الديل  هللر له بىنك  حلع, إٔب رج  ٍب , ااكقلؼ  ا  ككٕب , بللل اليو كدرس , سبلمهل
اؼبدرمو : , كقد ع ف  بلمف  بدمرو كأخ ل حبلع مدرمو لنااله دهلل بىن , ٍب كبعلب  كضبص كضبلة

 .(ُ)العص ك يو
ُب  خدمو العلف كالعلمل  , كتبليغ ش يعو عايمو نبَّوو ديا اإلملـ مل كديا يؤمد لنل مل ملف ياما  به 

  .ا,ك ر  العلف كاػب  
فآد ,  لميوكأشلدكا بااله كتهللاضعه كمن لاه الع , أثىن عليه عدد مل العلمل  ُب ماع الالريخ كالرتاجفكقد 

 الآالة قلض  الرلفعيو شيخ ااكحد اؼبآ ئ البلرع الاآيه الع مو اإلملـ الريخ: اليد   اإلملـ قلؿ عنه
 .(ِ)الرلـ أد  علٓب الديل ش ؼ

 , ملـ الرلفعيو ُب عص املف إ: فآلؿ :خ اؼبهللفو ابل قدامو كقد مئ  عنه الري
   إليه مرلران  كاػب ؼ كااصهللؿ بلؼبيدع علرفلن  ,لكأع مه اامو أعيلف مل ملف:كقلؿ عنه ابل الالبم  

 . (ّ)كت مية تصل ين الب د مأل ,النآيبو ميمهللف ,البلعو معيد , ماهللاضعلن  خ ان  نلن ديّْ  , الاآه ربآيآلت ُب
 

                                         

( َْ/ٗ)كاؼبل  ( َّٖ/ْ) كمل  االج ( َْ/ٕ) اػب ش  ( ّٖٖ/ ّ) الاالكل اؽبنديو :   ينا. اؼبرههللد له 
 ( .ُِٗ/ٔ) كمرلؼ الآنلع 

شيرات اليدع ُب أخبلر مل ذدع ( َّّ/  ُ)الدارس ُب تلريخ اؼبدارس (  ُِٓ/  ُِ)م  أع ـ النب   (ُ)  
(ٔ  /ْٔٓ). 
 .(ُِٓ/  ُِ)م  أع ـ النب   (ِ)
 (.ُّْ/  ٕ)الرلفعيو المربل   طبآلت(ّ)
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 .(ُ) كااحملـ الاالكل ُب اؼبناهس كإليه , عص ا أد  أفآه مل ملف:قلؿ ابل الص حك 
 .(ِ)أم ا كا ار  ذم ا ملر كفبل عص ا, كفا   الاآهل  لفأعي مل ملف  :كقلؿ ابل خلملف

 :كقد ذم  العلمل  بع  أشعلرا الت تدؿ علس تدينه فمنهل قهللله
 أؤم  أف أحيل كُب م  ملعو                        سب  يب اؼبهللتس هت   عهللشهل

 أعيرهل ُب ال ملفكمل أ ل إا منهف غ  أف ٕب                         بآليل ليلؿ 
 :شع ا كمل
 تمدي  شل ه لم صاهلل أم                         يص  الرالت إٔب صب  م 
 تال  كق  م  ُب كاؼبنليل                        مآيف كاامل٘ب اللههلل ُب أ  
 مل كر كخلع بال اب                            اامل٘ب بلهللغ غ ا كاليم
 (ّ)بص  الصدكر أخا  بلليم                      ريب إف أخلص   اا يل كي 
 

  شيوخو وتبلميذه: المبحث الرابع
 :كفيه مبلبلف 

 .شيوخو: المطلب األوؿ
أخي ابل أيب عص كف عل العديد مل علمل  عص ا مل اؼبهللص , كبلداد , ككامط كدمرو كغ دل , فآد 

 اؼب تاساإلملـ : أخي عنهف الاآه , كفبل (ْ)الاللم  اللنل ف أيبتلآل الآ  ف أكان ُب اؼبهللص  علس 
 . الديل مملؿ الآلض  كالد مز الره كر 

 . اؼبهللصل  طبيا بل اغبالني ا عبد كمنهف أبهلل
  را ه , كذل  ُب كامط , كقد مث ت مالبعاه ايب عل  الالرق  ُب  (ٓ)الالرق  عل هلل أب لآلض كمنهف ا

 
 

                                         

 (.ُّٓ/  ُ)طبآلت الاآهل  الرلفعيو (ُ)
 ( .ّٓ/  ّ)كفيلت ااعيلف (ِ)
 .اؼب ج  الاللبو( ّ)
 (  ُِِ/  ُٓ)تلريخ بلداد ( ْ)
م   (كمل بعددل ُِّ/  ٕ)طبآلت الرلفعيو المربل  (  ُّٓ/  ُ) ا بل الص حطبآلت الاآهل  الرلفعيو (ٓ)

   (َّّ/  ْ)شيرات اليدع ( ِٖ/  ِ)طبآلت الرلفعيو ابل قلض  شهبو  (كمل بعددل ُِٔ/  ُِ)أع ـ النب   
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 . (ُ)ل خ  ُب ماع الاآه الرلفع مث ان مل يآرتف امف أحدنبل ب ح  أ نل قبد الاآهيو ,
 . ب دلف بل أضبد الاا  هللأب: ممل درس ااصهللؿ علس مث  مل العلمل , منهف

 . صلّب أيب بل كإظبلعي  , البخلرم ابل الربملت كأيب , اغبصني بل الآلمف أيب : مل ظب ممل 
كعنه أخي  البلرع ؿبمد بل اغبالني ا عبد هللأب كأخي الآ ا ات الالب  كالعر  عل بع  العلمل  منهف

 .(ِ) كعنهمل أخي الآ ا ت العر  , عل  بل كدعهللاف , اؼب زكق  بم  الآ ا ت الالب  , كميل  أبهلل
 

 :تبلميذه :المطلب الثاني
أمل ت مييا فآب  أف  يم دف  يم  مل ذم  اؼبؤرخهللف فبل يؤمد مث ة مل أخي عل ابل أيب عص كف, فآد 

 بلؼبهللص  سدرَّ  مث  بعلف اؼبهللص  بلدا إٔب بلداد مل علدبعد أف ذم  ابل الالبم  أف ابل أيب عص كف 
 كطبالمل و كأربعني طبا منو ُب حلع كدخ  , مدة بالن لر أقلـ ٍب , كطبالمل و كعر يل ث ث منو
 تال  منو دمرو إٔب ا اآ  فلمل , الرهيد الديل  هللر اؼبل  ذاؾ إذ صلحبهل عليه كأقب  ّٔل سكدرَّ 

 كح اف من لر قال  كٔب ٍب , حلع إٔب اررب  ٍب , بللل اليو سكدرَّ  , معه بهاماصحكطبالمل و  كأربعني
 , الآال  ّٔل فهللٔب كطبالمل و مبعني منو ُب دمرو إٔب علد ٍب خ  و دنلؾ عليه كتاآه , ربيعو كديلر

  هللر اؼبل  له كبىن,  مالاهللطنلن  كاماآ  الالا  عصل ّٔل كألآس , ملماه ك ايت كممل اه لماه ر  كعام 
ديا مل جع  , ك كحبلع بدمرو مدرماني لنااله دهلل كبىن كبعلب  كضبص كضبلة حبلع اؼبدارس ديلال

 . (ّ) كت مية تصل ين الب د مأل إ ه: الالبم  يآهللؿ عنه
 ,بل حص ماأبهلل الآلمف عليه كأخي منه المث  فبل ؼبع  أظبلؤدف ُب ظبل  العلف , فمنهف تالمي  فآد

 . (ْ) وأبهلل ؿبمد بل قداماإلملـ المب  ك  , ابل عاللم المب   كاغبلف  ,كأبهلل  ص  ابل الر ازم
 
 

                                         

-ُُٓ/  ّ)مل  االج  (ٕٓٓ,ُُِ/  ُ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع : ا ا  ممثلؿ علس ذل (ُ)
ِّْ)  . 

طبآلت  ( كمل بعددل ُِٔ/  ُِ)م  أع ـ النب   ( ُّٓ/  ُ) ا بل الص حطبآلت الاآهل  الرلفعيو (ِ)
   (َّّ/  ْ)شيرات اليدع ( ِٖ/  ِ)طبآلت الرلفعيو ابل قلضس شهبو  (كمل بعددلُِّ/  ٕ)الرلفعيو المربل  

 (.ُّْ/  ٕ)طبآلت الرلفعيو المربل  (ّ)
طبآلت  (كمل بعددل ُِٔ/  ُِ)م  أع ـ النب   ( ُّٓ/  ُ) ا بل الص حطبآلت الاآهل  الرلفعيو (ْ)

/  ْ)شيرات اليدع ( ِٖ/  ِ)طبآلت الرلفعيو ابل قلض  شهبو    (كمل بعددل ُِّ/  ٕ)المربل   الرلفعيو
َّّ)  .  
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  أبهلل كالعملد صص ل اٍبل, ككالد الريخ أبهلل عم ك بل الص ح , ك اؼبلرا٘ب  اؽبدبل٘ب عم ك أبهلل ممل ق أ عليه
 .(ُ)كغ دف مث  اعبمي م ابل الديل ّٔل  كاإلملـ , النحلس بل ا عبد بم 
 

 . عقيدتومذىبو و  : المبحث الخامس
 يو ممل ذم تكمل ماع عنه ُب طبآلت الرلفع ,أمل ميدبه ف  ه شلفع  اؼبيدع ممل بين  ذل  مابه

 . ه شيخ الرلفعيوإ: ملـ اليد   عنه ُب ت صباهكقلؿ اإل.ذل  ملبآل 
ذل  عل اؼبهللفو ابل قدامو كاليم أخي العلف عنه فآد قلؿ  عآيدة اإلملـ ابل أيب عص كف فأذم كأمل 
 فالمع  , كا آبعنل   عم  أيب أخ  م  درمه ظبعنل:  قلؿ , اؼبهللفو الريخ خبط كق أت :اليد  اإلملـ 
 : يآهللؿ أخ 

 ؟ ع  ا آبعاف ٓب:  فآلؿ , بعد عليه دخل 
 . أشع م إ  :  يآهلللهللف  لمل إف:  قل 
 . أشع م أ ل مل كا: فآلؿ
   (ِ)اغبمليو معىن ديا

قلؿ  ل كايو , كلمل دكف أف يبني مالاندان يعامد عليه ُب  آددلكقد حلكؿ اإلملـ ابل الالبم   آد ديا ا
ا اهس م ـ اليد   آلاه مل خبه كأخرس أف تمهللف اغبمليو : ابل الالبم  كدهلليعلو علس م ـ اليد 

مهللضهللعو للآب  بأف ابل أيب عص كف أشع م العآيدة كغلبو الال بأف أبل عم  ا هبرتم  أف ييم  ديا 
ُب ذل  ال ملف علس إ ملر ميدع ااشع م ا ه جلدة الب يو كا أظل أف ابل أيب  الآهللؿ كا أحد يا  أ

عص كف يااخ  إذ ذاؾ ّٔمل كيعلتبهمل علس اا آبلع كليا ُب اغبمليو مل قهللله فالمع  أخ  إٔب 
 كا يعلف مبع  العآيدة ؽبمل ُب خ دل مل يآ ب عندم صحاه غ  أهنمل ا آبعل عنه لمهلل ه ـبللال 

 كإمبل  نم  ك دف  ه لف كالديل ا  نم  ذل  كا  دفعكملف اؼبهللفو كأبهلل عم  مل أد  الع,  عاا آبل 
 
 
 
 
 

                                         

 ( ّٓ/  ِ)طبآلت الرلفعيو ابل قلضس شهبو  (ّّٕ/  ٖ)طبآلت الرلفعيو المربل  (ُ)
  . (ُٓ/  ُّ)الهللاُب بللهللفيلت  الريخ تآ  الديل

 .( ُِٗ/  ُِ)م  أع ـ النب   (ِ)
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كملف الالمهللت  مل شيخنل تع ضه م  كق  ليم  العآل د كفاحه ابهللاب مآالو كم مه فيمل ا يدريه 
.(ُ)عل مث  ديا خ ا له ُب قربا ك خ ته كلمل إذا أراد ا أم ا بلله

                                         

 ( ُّْ/  ٕ)آلت الرلفعيو المربل للالبم  طب(ُ)
 ه إـ الدقو ُب م ـ ابل الالبم  حي  ديا ملمابع   آله مل عآيدة ابل أيب عص كف كقد احا  عد:قلؿ البلح  

علس إ ملر اؼبيدع ااشع م ا ه جلدة الب يو  ا اآد اغبلدثو اؼبيمهللرة دكف أم مالاند أك دلي  كقلؿ إ ه ا أحد يا  أ
كاهتلمه لنيت ابل ..  ٍب قلـ بنآد شيخه اليد  علس بيل ه لعآل د مل يرتجف عنهف كفاحه ابهللاب مآالو ُب ذل  الهللق

قدامو كأخيه بالبع ـبللاو ابل أيب عص كف ؽبمل ُب العآيدة كٓب يبني عآيدته بللنآ  الصحي  كأرل أف ديا ا يص  كا 
 .أعلف بللصهللاب
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 ثاره العلميةآ:دسالمبحث السا
 : يم  منهل مليل ملـ ابل أيب عص كف عدة مؤلالت , لآد ذم  العلمل  لال

 . هنليو اؼببلع ُب مبعو ؾبلدات ملصاهللة اؼبيدع   -ُ

 .دنل  كدهلل المالب اؼب اد ربآيآه ,  اصلر ُب أربعو ؾبلداتاا   -ِ

 . الايال  ُب اػب ؼ ُب أربعو ؾبلدات -ّ

 . اليريعو ُب مع فو الر يعو -ْ

  . النا  آخيم  -ٓ

 . اؼبهيب -ٔ

 . اؼبهللافو كاؼبخللن  -ٕ

 . الانبيه ُب مع فو ااحملـ  -ٖ

  . ؾبلديل ُب اؼب شد -ٗ

 . الا ا   -َُ

 . اؼبيدع  ص ة ُب اإلرشلد  -ُُ

 .رمللو ُب جهللاز قال  ااعمس  -ُِ

 . (ُ)فالكل ابل أيب عص كف -ُّ

 
 

                                         

إيالح اؼبمنهللف ُب اليي  علس مرن (  ُّٓ/  ُ)الاآهل  الرلفعيو  طبآلت( ُِٕ/  ُِ)م  أع ـ النب   (ُ)
 ُ)دديو العلرفني  (ُُِٖ,ّٖٖ,ِٖٔ,ّْٗ/ ُ)مرن الانهللف عل أملم  الماع كالانهللف  (.ِْٓ/  ّ)الانهللف 

 .كصاهللة اؼبيدع يهللجد منه أج ا  ُب ممابلت ـبالاو ُب اؽبند كت ميل أمل بآيو اؼبؤلالت فلف أعث  عليهل  (ْٕٓ/ 
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 .حياتو العملية :السابع المبحث
كأ ه ,كت مييا كأ ه قلـ باصنين عدة مؤلالت  قد مبو ذم  ذل  ُب اؼببح  ال اب  عند ذم  شيهللخه

كأ ه قلـ ببنل  مدرماني ,ٍب كٕب قال  من لر كح َّاف  ,طلع العلف ٍب علد إٔب بلدا كدرَّس ُب عدة بلداف
 .فل اج  دنلؾ,فحيلته ملهلحيلة مليئو بللدعهللة كالادريا كالاعليف كالاألين ,

 : مباحث ستةو وفي( نتصاراال)التعريف بكتاب :  الفصل الثاني
 .مؤلفو نسبتو إلى  توثيقتحقيق اسم الكتاب و :  المبحث األوؿ
كاحدو , فآد ذم ا علمل  الرلفعيو ُب مابهف  , ك آلهللا  إٔب اإلملـ ابل أيب عص كف غ  ديا المالب  البه

ا منه بع   را  ابل أيب عص كف , ممل ذم ا أصحلب الرتاجف كالببآلت مل الرلفعيو كغ دف , ممل ذم  
 .أصحلب الماع اؼباخصصو ُب ذم  مصنالت العلمل  

 :فمل  آهللات الرلفعيو عل ديا المالب مل يل  
 غ  م دة ق ا ة تالاحع ا اؼبهيب فهللا د ُب الالرق  قلؿ: قلؿ ابل ح   ُب الاا  -ُ

 أيب بلا ككافآه منهل الال دة بآيو كلهلل منهل أممل دبل ق أ ق ا هتل عل الهللق  ضلؽ ف ف ,تن ي 

 . (ُ) ا  كفيه ,  اصلراا مالب ُب عص كف

: قلؿ زم يل اا صلرم عند الم ـ عل كاجع اإلملـ ُب عدـ تآ ي  كص  فلمو ح  قلؿ  -ِ
 , عدالاه تثب  ح  منه اؼبلؿ ين ع : كقي  , اامل و الالد  اف ؛ راق َّ  عدالاه ُب ش َّ  أك

 ُب به كجـ  ,٘بالثل  اصلراا ُب عص كف أيب ابل رج  لمل ,زيلدته مل كالرتجي 

 .(ِ)اؼب شد

:  اصلر دكف ذم  امف مؤلاه , ممل ُب أمىن اؼببللع حي  قلؿكأحيل لن ينآلهللف عل اا -ّ
 كإا ع  ب  الاخلص أممنه إذا مل علس  اصلراا ُب ضبله,حبلؿ الع  هبهللز ا : كقهللؽبف

مل دهلل ك  , اصلراا ذم ا علكمل:قل .(ّ)صحي  إ ه كقلؿ ااذرع  عنه  آله له حو فههلل
 .كبل بصدد ربآيآه , فهيا ال أم ذم ا ابل أيب عص كف ُب ديا المالب ممل ميأٌب 

                                         

 (ّٕٗ/  ِ)فا  البلرم (ُ)
 .(ِْٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ِ)
 .(ُٖٔ/  ْ)لبللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ا(ّ)
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ط من  أد  اليمو مل البعل ُب اكمثله مل ُب مل  االج عند الم ـ عل مالألو اشرت  -ْ
اإلم ـ ككبهلل ذل  كمل يرتتع عليه مل  آ  العهد , كذم  أف ااص  أ ه إف ش ط عليهف 

 علس تن يله هبع:   اصلراا ُب قلؿ لمل :ف  , ٍب قلؿ كإاٌ  عهددف  به ا اآ  ا اآلضى 
 ملف الر ع مبلو ُب العآد كديا اؼباعلرؼ علس وبم  العآد مبلو اف مر كط أ ه

كمل حملا عل :  قلو     ال فع ابل فيه  ا  كإف, ظلد  كديا ,الر اط ديا علس مرام ن 
 .ممل ميأٌب     اصلر دهلل مل ذم ا ابل أيب عص كف ُب ديا المالباا

 ُب عص كف أيب ابل قلؿ :قلؿ الالبم  ُب مالألو إغبلؽ اامو بلغب ة ُب حدّْ العهللرة  -ٓ
 ُب حايلطاا مل ذل  ُب ؼبل ؛ اؼبيدع ظلد  علس اغب ة دبن لو ح  بعاهل كمل : اصلراا

 .(ُ) ـااحمل

الماع كأمل مل ذم ا أصحلب الرتاجف كالببآلت مل الرلفعيو كغ دف , كمل ذم ا أصحلب  -ٔ
 اصلر ابل أيب فبل يدؿ علس إثبلت  البو مالب اا اؼباخصصو ُب ذم  مصنالت العلمل ,

 .(ِ)ت صباهأثنل  عص كف فآد مبو ذم  بعاهل ُب ذم  مصنالته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .(ُْٗ/  ُ)فالكل الالبم  (ُ)
طبآلت الرلفعيو ( ُِٕ/  ُِ)م  أع ـ النب   ( ُّٓ/  ُ) ا بل الص حطبآلت الاآهل  الرلفعيو (ِ)

مرن ( َّّ/  ْ)شيرات اليدع ( ِٗ/  ِ)طبآلت الرلفعيو ابل قلضس شهبو ( ُّٔ/ ٕ)المربل  
 (.ْٕٓ/ ُ)دديو العلرفني  (ُْٕ/ ُ)الانهللف 



16 

 .أىمية الكتاب ومكانتو العلمية:  الثاني المبحث
ياما  به اإلملـ ابل أيب عص كف مل  اصلر له أنبيو مب ة ُب اؼبيدع الرلفع  , كذل  ؼبل اا ف مالبإ

 . ُب عص ا ممل و علميو , خصهللصلن أ ه ملف إملـ الرلفعيو
كميل   آ  ,االف به مل امايعلب أقهللاؿ ك صهللص الرلفعيو   تأٌب أنبيو المالب مل خ ؿ مل يكميل

اإلملـ ابل  مث ة مل ينآ  عل  ُبممل تاا  أنبيو ديا المالب ,كمنلقراهل كال د عليهل ,ا را  اؼبخللاو 
 .أيب عص كف

كااحلدي   النبهلليو ,كتاا  ميل  أنبياه ؼبل اشام  عليه مل عدد مب  مل اماداات بل يلت الآ   يو 
 اصلر كيبلل    , ممل هبدا مل يآ أ ُب مالب ااكا ثلر , كااماداؿ بللنا  , ف م  بني النآ  كالنا

 .قل مو الاهلرس 
 

 :لف في كتابومصادر المؤ :  الثالثالمبحث 
, كملف علرفلن بلؼبيدع كااصهللؿ كاػب ؼ , كمرلران إليه ُب  أفآه أد  عص اعص كف مل أيب ملف ابل 

ربآيآلت الاآه , ك أدف مصلدرا المالب كالالنو , كملف ينآ  عمل مبآه مل الاآهل  حي  ملف ينآ  
م  كحليو العلمل  للمالااه م مل مالب ااـ لالملـ الرلفع  كـباص  اؼب ٘ب كاؼبهيب للر ازم كالرل

ااكمط ابل اؼبنير كـباص  كمالب الاعليآو ايب البيَّع البربم كمالب اغبلكم المب  للملكردم كمالب 
 .  الاللبآواؼبيدع كهنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع لالملـ اعبهللي  كغ دل مل ماع   البهلليب
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 .يقوالقسم المراد تحقمنهج المؤلف في :  رابعالمبحث ال
 :   اصلر ُب النآلط الالليوالآالف اؼب اد ربآيآه ُب مالبه اااؼبؤلن ُب  تاا  معلٓب منه 

إٔب دلي  مل الآ  ف أك مل الالنو,  ماداؿ فن د اؼبؤلن أحيل لن يالاند ُب اؼبالألوأمل مل حي  اا :أوال 
ُب اؼبالألو إٔب الآيلس علس  دف, كأحيل لن يالاندل  أقهللاؿ الصحلبو كمل بعددف ك را أحيل لن ياين إٔب ذك 

 .ممل قلنل ُب ال قيو: مالألو أخ ل , ممل قلؿ ُب مالألو عدـ جهللاز ربمي  اغبيهللاف مل ا يبيو بآهللله 
ماداات إٔب تعلي  فآه  مب  علس قلعدة أصهللليو أك فآهيو , كديا ا قد يالاند ُب بع  اا:  ثانيا

ماداؿ بللللو  كالرع  علس بيلف ياين إٔب ذل  اا كقد( اف)ملمو   يملد زبلهلل منه مالألو بدلي  مث ة
معىن معني للهللصهللؿ إٔب اغبمف الر ع  , كردبل اماخدـ اإلل اـ بعد كجهللد قل   دبل يلـ  مل قهللؿ اؼبخللن  

كردبل وبي  علس , كيلـ  مللمل مهللضحو الصدر ف هنل أشد ض را ؛ لآ ّٔل مل الاؤاد كا تآدي  فيهل: مآهللله 
 . كف بيلهنل ممل فع  ُب بدايو بلب اغبال و اادلو المث ة د

فههلل أحيل لن , أمل مل حي  ت تيع اؼبالل   فههلل يالب  غللبلن مالب اؼبهيب لالملـ الر ازم  :ثالثا 
يالاهللعع اؼبالألو جبهللا بهل ململو باع يالهتل فمث  ع ؼ اؽبد و كالا   , كٓب يع ؼ الال  كاػب اج , كأحيل لن 

 . إٔب أبهللاب كالبلب إٔب فصهللؿ كقد ييم  ُب الاص  ف كعلن ليل  كيآالف المالب , ىباص  
أمل مل حي   البو اؼبالل   اصحلّٔل فأحيل لن ا يا لكز ذم  مل ُب اؼبيدع مل حمف للمالألو  :رابعا 

مل كجه أك كجهني أك قهللؿ أك  ص أك كبهللا , كأحيل لن يآاص  علس ذم  كجه كاحد كأحيل لن ييم  أقهللاؿ 
خصهللصلن أبل حنياو , كردبل ير  إٔب غ ا مملل  كأضبد, كأحيل لن ييم  ال كاياني ُب  اؼبيادع ااخ ل
هللافآه مل لمنه ياع ض ؼبل ىبللن اؼبيدع أك يك  ,كأحيل لن ا ييم  اؼبيادع ااخ ل,اؼبيادع ااخ ل 

 . أقهللاؿ الصحلبو كالاللن
 لن يع ّْج بيم  شهللاذ ا را  ممل  آ  عل فههلل ُب اللللع ا ياع ض إا لألقهللاؿ اؼبرههللرة ُب اؼبالألو , كأحيل

 . ابل عليو كااصف ُب ديو اؼب أة
أمل مل حي  الرتجي  فن د اؼبصنن أحيل لن ي ج  ُب اؼبيدع أحد الهللجهني أك الآهلللني أك  :خامسا 

ي اا الب ؽ, كأحيل لن وبمس ااكجه دكف ت جي  كردبل أبدل أحيل لن رأيلن لنااله ُب ت جي  أم و مل كيعادا دبل 
 . علضدان كييم  علو ذل  
 :, مآهللله عند الم ـ عل عآد اليمو , ٍب يرتاج  عنه كردبل أشلر ل أم ملبو له

 ......كأرل ا ف(( اؼب شد))كميا اخرتته ُب  :كمل ينآاه 
كردبل كدف ُب ت جي  أحد الهللجهني ُب اؼبيدع اؼبعامد خ فه كقد يآ  منه أحيل لن حمليو مل دهلل خ ؼ 

 . ميأٌب الانبيه عليه ُب مهللاضعه ديا ململ أصحلب اؼبيادع ااخ ل , ك اؼبع كؼ 
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أمل بللنالبو ؼبنلقرو اادلو ف دبل ييم ا دكف بيلف ح اه مل ضعن أك كبهللا ,  كردبل ييم  الدلي   :سادسا 
كييم  أقهللاؿ ادثني ُب ذل  كلمل ديا اام  قلي  , كردبل أحلؿ اغبدي  علس مصدر ,كي د باعاه 

ركم ُب حمليو : ذم ا دكف أف ييم  مل ركاا , كللمصنن ذبهللُّز ُب ألالظ اغبدي  , فههلل يالاخدـ  كردبل
: ل فصَّ  ُب ال دّْ , فيآهللؿ مث ن كردب, ؿ اؼبخللن كردا مبينلن ضعاه ماداااحلدي  الصحيحو , كردبل ذم  ا

 .كلنل علس ف ف ميا ... كلنل علس ملل  ميا
لالرب كالاآاليف  ممل فع  ُب بدايو بلب الناآلت كغ ا , كي ح  ذل  مل خ ؿ مث ة  يمث  ا: ملبعل 
 (.....ف ف ملف ميا  ا ت )ململت

كردبل ربط اؼبصنن اؼبالل   الاآهيو كااحملـ الر عيو دبل يآاايه عص ا م حالن عامو الر يعو الت 
اف : قصلص كجع للصل  بآهللله مملف , مآهللله مآ ران عدـ جهللاز عاهلل الهللٕب عل  ك تصل  لم  زملف

 تملؿ به علس بي  اؼبلؿ إضلعو له ا ميمل مل امابآل  دـ اعبل٘ب ليالا  كاا حا  حيلته بلؼبلؿ أكٔب
 . الهللاق  كمثله ُب زمل نل  ُب زمل نل
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 .المراد تحقيقو قسمفي ال كتابالتعريف بمصطلحات ال: الخامسالمبحث 
مل بدايو المالب , كاليم ىبص مل كبآآه منهل مم ر م  مل قبله , أمل بللنالبو للمصبلحلت فه  مث ة 
 . ككبل  يم  منهل مل ياعلو بلؼبيدع 

 . فمنهل حمليو اؼبيدع بللهللجهني كالآهلللني كالب يآني 
كدهلل مل اماآ  عليه رأم  ,الرلفع , كااقهللاؿ منهل اعبديد ااقهللاؿ أك الآهللاف فيآصد ّٔل مل قلله فأمل

 . (ُ)ُب الع اؽ  همل ملف عليه رأي نهل الآدٙب كدهلل  دبص , كمالرلفع
,  أصهللله علس ىب جهللهنل , ميدبه إٔب فهلل اؼبناالبأصحلب الرلفع   ل ااكجه أك الهللجهلف فه  مل قللهكأم

 .(ِ)أصله مل يأخيكا ٓب فإك  بعاهل ُب كهباهدكف قهللاعدا مل بهللهنلبكيالان
 اؼبالألو ُب : مث ن  بعاهف فيآهللؿ , اؼبيدع وحملي ُب ااصحلب اخا ؼ فه  فؽ أك الب يآلك أمل الب  

 اؼبالألو ُب : أحدنبل أكيآهللؿ, كاحدان  كجهلن  أك ,كاحدان  قهللان  ,هبهللز ا : ا خ  كيآهللؿ , كجهلف أك قهللاف
 .(ّ)مبلو خ ؼ فيهل : ا خ  كيآهللؿ , تاصي 

 .  أبهلل اؼبعلٕب اعبهللي  : آد ينآ  عل اإلملـ , ك اؼب اد به ف ؛كأمل ُب ااظبل 
مبو أف ذم  ل اخاصلصه به حي   الآلض  الالرق ؛: ؼب اد به الآلض , كاقلؿ شيخنل : كأحيل لن يآهللؿ

 .كم زماه له, كمالبعاه ُب  را ه
النلمخ  فٌ قلؿ الريخ أيدا ا باهللفيآه ؛ فلؼب اد به اؼبصنن  االه , حي  إ:  ُب اؼبخبهللط مل قهللله مل لمٌ كأ

مل اؼبخبهللط اليم مياع عند اؼبصنن , كيؤيد  النالخو منآهلللوه ف للمصنن , أك أ إمل أف يمهللف تلمييان 
ذل  أف مل  الع له دنل دهلل مل ينالبه العلمل  ُب مابهف ابل أيب عص كف, كيدؿ عليه مل  جل  ُب 

 .... .كأرل ا ف(( اؼب شد))كميا اخرتته ُب : قلؿ الريخ أيدا ا باهللفيآه : اؼبخبهللط مل قهللله 

                                         

  (.ٓٔ/  ُ)آّمهللع (ُ)
 (.ٓٔ/  ُ)آّمهللع (ِ)
  (.ٔٔ/  ُ)آّمهللع (ّ)
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 :صف النسخة الخطية ونماذج منهاو : سادس بحث الالم    
لهللحو , كاللهللحو الهللاحدة تنآالف إٔب  َُِأمل بللنالبو للمخبهللطو ف ف الآالف اؼب اد ربآيآه يآ  ُب       

صاحو كثل  ُب ال ضلع كد  غ  ماعلآو بلؼب اد ربآيآه : كعند مل أيخ ج ال ا د كدهلل ( ب), ( أ)صاحاني 
, حو ململو ُب  خ  أبهللاب خ اج الالهللاد غ  ماعلآو ببحثنل ب  د  مل أبهللاب ملبآو , ممل أف دنلؾ لهلل 

لهللحو , كعدد اامب  ُب   َِْأبهللاب اغبدكد , كعنددل فامهللف اللهللحلت اؼباعلآو بللبح  ب  د  مل 
  .ملمو  ِِ -ُٕيرام  علس كالالب   ان مب   َِم  لهللحو حهللإب 

كليا دنلؾ إشملؿ يب أ إا مل ُب اؼبخبهللطو أمل اػبط ف  ه كاض  جدان كيآ ؤا أم طللع علف بالههلللو, 
 .اليم وبالج إٔب تامو مل اؼب اج  اؼبملثلو مل البيلض كالالآط 

ممل أبدل  , ل ضبط اػبط كاإلم   ف ف اؼبخبهللطو مآب  فيهل اؽبم ات اؼباهللمبو كاؼباب فو غللبلن كأم 
بدئ , : دم مملفي  مملف مئ  , كبي ُب مث  مل اؼبهللاض  مث  مي قد مه  ممل أف اؽبم  ,ال ا  كالهللاك 

 .إمالؤا : مالكا مملفك إ يؤخي,: هللخي مملفكيي 
ع لـ اغب كؼ كالانهلليل إضلفو إٔب الالآط المث  ُب إ, هلليوالن اؼبباليل  كا بنيتداخ  ُب الم ـ كميل  
 . كأحيل لن تيبدؿ االن اؼببهلليو بللبهلليلو ممل ُب مال كاماهللفل ككبهللدل , ماههللر الال  اؼب بهللطو دل ن , عمهللملن 

آ  كمل اإلشملؿ أ ه كجد ُب ااص  مث  مل الن. كقد مث  ُب اؼبخبهللط أيالن مآهللط االن اؼباهللمبو  
كديا دهلل اؼبهللض  ااكؿ , ك مل حص  ُب ,    اعبنليلت إٔب أبهللاب العآ فآد ا اآل  بع  مالل الالي  ؛ك 

 . الال   عند الم ـ علس حدكد ج ي ة الع ب , كمنر  إٔب م ٍّ ُب ؿبله ب ذف ا تعلٔب 
اؼبخبهللط كصب  با ليد  قلـكردبل يمهللف مل قب  مل , حامللنيل يمهللف مل قب  النلمخ ُب أحد ااردب كديا

أكراقه حي  تداخل  عليه ااكراؽ فهللض  بعاهل ُب غ  مملهنل, أك مل قب  مل قلـ باصهللي  اؼبخبهللطو 
 . إٔب لهللحلت زجلجيو

 اصلر حبمد ا كعهلل ه كيالهللا ُب ًب اعب   الثلل  مل مالب اا:)كُب  خ  مالب اغبال و كجد مماهللبلن 
 (.اعب   ال اب  اليم يليه
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 (ٔ)اب الرضاعكت
 

فارتضع منها طفل لو دوف الحولين خمس رضعات  ،المرأة لبن على ولد (ٕ)إذا ثار
، ويصير (ٖ)[الخلوة]و وجواز النظر ،تحريم النكاح: صار الطفل ولًدا لها في حكمين،متفرقات 

 لو، اً أوالد المرتضع إذا حدثوا أوالد ولدىا، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وصارت المرضعة أم  
وأخواتها أخوالو  اخوتهإخوتو وأخواتو، و إوأوالدىا  أجداده،(٘)[آباؤىا]، و(ٗ)[جداتو]وأمهاتها
 .وخاالتو

                                         

: رض  الص  أمه رضلعلن مث : باا  ال ا  كمال دل, كال ضلعو بللاا  فآط, كقي  بللمال  فيهل أيالن؛ يآلؿ: ال ضلع( ُ)
حآيآو الهللصن إف قصد  :كصبلعوض ب ض بلن, قلؿ الا ا  : ظب  ظبلعلن, كأد  قبد يآهلللهللف رض  رضعلن مث 

بلإلرضلع فم ض  بل  دل , كإف قصد ؾبلز الهللصن دبعىن أهنل ؿب  اإلرضلع فيمل ملف أك ميمهللف فبلؽبل , كعليه 

ٺ  ٺ   ٿ    چ: قهللله تعلٔب ك الل  م اض  كم اضي , كراضعاه    (2: الحج) چٺ  ٺ  
اؼبصبلح ),(ُُْ/ّ( )هيبالناف اؼبالاعيب ُب ش ح غ يع اؼب.)م اضعو كرضلعلن كرضلعو بللمال , كدهلل رضيع 

  ( ِِٗ/ُ( )اؼبن 

 (ثهللر)ملدة ( لاللف الع ب:)ينا . ثلر الر   ثهللران كثؤكران كثهللرا لن كتثهلٌلر ظه  كمب  كا ار ( ِ)

 .كا معىن ليل  دنل, كالصهللاب اؼبثب  دنل. كاغبلهللة: ُب ااص (ّ)

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. حداثه: ُب ااص (ْ)

 .نب  كالصهللاب اؼبثب  دنل ب . ابلكدل: ُب ااص (ٓ)
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صار المرتضع ولًدا لو، فإذا ، لٍ جُ فإف كاف الولد الذي ثار لو اللبن ثابت النسب من رَ 
أجداده،  (ٖ)[آباؤه]، و(ٕ)، وصار الرجل أبًا لوولده(ٔ)[أوالد]كانوا   حدث للمرتضع أوالدٌ 

واألصل  ،(٘)أعمامو وعماتووأخواتو الرجل  ةخو إخوتو وأخواتو، و إ(ٗ)[أوالده]وأمهاتو جداتو، و
 (ٖٕ: النساء) چک  ک    ک    ک  گ  گ    چ  :في ذلك قولو تعالى

 .ـال يحر  لبن الفحل : (ٙ)وقاؿ عمرو بن الزبير

                                         

 .مآط ح ؼ الداؿ فأثباه. اكا: ُب ااص (ُ)

مل  ),(ُٔ/ٗ( )ركضو البللبني:)ينا . ينالع الهلللد لألب إذا ملف الهللط  بنملح أك كط  شبهو, أمل ال  ل ف ( ِ)
 (ُْٗ/ّ( )االج

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. ابلكا: ُب ااص (ّ)

 .ل أثباه للاليلؽكالصهللاب م. اكادته: ُب ااص (ْ)

 (ُْٖ/ّ( )مل  االج),(ُٓ, ٕ, ّ/ٗ( )ركضو البللبني:)ينا ( ٓ)

ظب  . دهلل عم ك بل ال ب  بل العهللاـ بل خهلليلد بل أمد بل عبد الع ل, كأمه أمو بن  خللد بل معيد بل العلص(  ٔ)
الببآلت :)ينا . ل أخيه عبد املت ُب م . أبلا ال ب  بل العهللاـ كأخلا عبد ا بل ال ب  كغ نبل مل الصحلبو

 (.ٖٕ/ٗ)كلع  الآهللؿ لع كة مملُب ش ح الالنو للبلهللم (.ْٔ/ُُ-ٓ( )تلريخ دمرو),(ُٖٓ/ٓ( )المربل
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/ أٜٗٔ/ ،(ٖ)الشافعي ابن بنت(ٕ)[و] ،(ٔ)وبو قاؿ داود، والمرضعة بلبنو مباحة لو
 .(٘()ٗ)وإسماعيل بن علية

                                         

. دػََِكلد منو . دهلل أبهلل مليملف داكد بل عل  بل خلن الاآيه الالد م, الهللرع النلم  ال ادد إملـ الالد يو( ُ)
ابنه ؿبمد, كزم يل بل وبىي, كيهللمن : ركل عنه. كإمحلؽ بل رادهلليوظب  مليملف بل ح ب, كمالدد بل مال دد, 

 (.ٕٗ/ُّ( )م  أع ـ النب  ),(ّٗٔ/ٖ( )تلريخ بلداد:)ينا . بل مه اف

 .الهللاك ا يهللجد ُب ااص , فأثباه اف الاليلؽ يآاايه( ِ)

ؼببلع بل عبد منلؼ اؼببل  دهلل أضبد بل ؿبمد بل عبد ا بل ؿبمد بل العبلس, يناه   البه إٔب دلشف بل ا(  ّ)
كركل عنه . ركل عل أبيه, كأىب الهللليد بل أىب الن لر .ـلماإلالرلفع   البنل كميدبنل, كدهلل ابل بن  الرلفع  

( هتييع ااظبل  كاللللت:)ينا .اإلملـ أبهلل وبىي الاللج , ملف كام  العلف جلي ن فلض ن ا ا د دبالل   غ يبو
 (.ُٖٔ/ِ( )طبآلت الرلفعيو المربل),(ْٖٖص)

كلد . دهلل إظبلعي  بل إب اديف بل مآالف, اإلملـ, الع مو, اغبلف , أبهلل بر  اامدم اؼبرههللر بلبل عليو, كد  أمه( ْ)
كنبل مل  -ابل ج ي , كشعبو : كركل عنه. ظب  يهلل ا بل عبيد كإمحلؽ بل مهلليد كخلآلن مث ا. منو عر  كمل و

 (.َُٕ/ٗ( )م  أع ـ النب  :)ينا . مل وكخلو مث , تهللُب منو ث ث كتالعني ك  -شيهللخه 

 .كقد ع ا الآهللؿ به إلب اديف بل إظبلعي  بل عليو(.ُُٓ/ٗ()فا  البلرم),(ِّْ/ٖ()الامهيد:)ينا (ٓ)
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 حمزة بن عبد (ٖ)على ابنة (ٕ)ُأريد رضي اهلل عنهما أف النبي (ٔ)عباس ما روى ابنُ : الن
.(٘)(النسب مننو يحـر من الرضاعة ما يحـر إإنها ابنة أخي من الرضاعة، و ) :فقاؿ (ٗ)المطلب

                                         

دهلل أبهلل العبلس عبد ا بل العبلس بل عبد اؼببلع بل دلشف بل عبد منلؼ بل قص  الآ ش  اؽبلمش , كلد قب   (ُ)
رعع قب  خ كج ب  دلشف منه, كملف ابل ث ث عر ة منو إذ تهللُب رمهللؿ ا صلس ا عليه اؽب  ة بث ث منني ُب ال

/ ُ( )اامايعلب:)ينا . كملف, مل أد  العلف بللال  كاػبرب, ملت بللبل ن منو شبلف كماني لله  ة 
 (ُُْ/ْ( )اإلصلبو),(ِْٖ

, (فل تد لبهللله:)كُب اغبدي . ال ا د ا يميب أدله: كُب اؼبث . إذا طلع اؼب عس: طلع؛ كأصله مل راد ي كد: أيريد( ِ)

 ( ُِْ-ُُْ/ّ( )الناف اؼبالاعيب:)ا ا  (ُٓ: يهللمن)  چىئ  ی  ی  ی    چ :كمنه قهللله تعلٔب

د  عملرة بن  ضب ة بل عبد اؼببلع الآ شيو اؽبلمشيو ابنو عف الن  صلس ا عليه كملف, كأمهل ملمس بن  ( ّ)
ابل ااث  ( أمد الللبو:)ينا . لل  بل قحلفو مل خثعف أخ  أظبل  بن  عمياعميا بل معد بل تيف بل م

 (ِٗ/ٖ( )اإلصلبو),(ُّٕٖ/ُ)

دهلل ضب ة بل عبد اؼببلع بل دلشف بل عبد منلؼ الآ ش  اؽبلمش  أبهلل عملرة عف الن  صلس ا عليه كملف كأخهللا ( ْ)
جب  بل مبعف يهلـل أحد كظبلا الن  ميد  مل ال ضلعو, كق يبه مل أمه أيالن, قاله كحر  بل ح ب مهللٔب

 (ُُِ/ِ( )اإلصلبو),(ٗٔ/ّ)ابل حبلف ( الثآلت:)ينا . الرهدا 

الرهلدة علس اا اللب, كال ضلع اؼبالااي , : الرهلدات, بلب: مالب( َِِٓ( )ّٓٗ/ِ)ركاا البخلرم ( ٓ)
 . خ مل ال ضلعورب ٙب ابنو اا: ال ضلع, بلب: مالب( ُْْٕ( )ُٕ/ْ)كاؼبهللت الآدٙب, كماللف 
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 .(ٕ)((الرضاعة ما يحـر من الوالدة يحـر من: ))رضي اهلل عنها (ٔ)وفي حديث عائشة
رضي اهلل عنها عليها، فأبت أف  (ٗ)[عائشة]زوج مرضعة  (ٖ)ولما استأذف أفلح أخو أبي القعيس 

يا رسوؿ اهلل، إنما أرضعتني : قالت(( لعمك أفبل أذنتِ : ))فقاؿ تأذف لو، فذكرت ذلك للنبي 
 .(ٙ)((عمك فأذني لو فإنو: ))قاؿ. ولم يرضعني الرجل (٘)[المرأة]

 .(ٛ)والولد لهما، فكاف المرتضع باللبن ولدىما(ٚ)[للولد]وألف اللبن حدث 
 
 
 
 

                                         

ت كجهل رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف بعد مهللت خدهبو بعدة منهللات دبمو . د  عل رو بن  أيب بم  الصديو (ُ)
قب  اؽب  ة, كد  بن  م  منني, كابا  ّٔل بلؼبدينو كد  ابنو تال , كٓب ينم  بم ان غ دل, ب أدل ا ع  كج  مل فهللؽ 

 (. ُٔ/ٖ( )اإلصلبو),(َُٖ/ِ( )امايعلبا:)ينا . مب  ظبهللات مل حلدث اإلف 
الرهلدة علس اا اللب, كال ضلع اؼبالااي , : الرهلدات, بلب: مالب( َِّٓ( )ّٔٗ/ِ)ركاا البخلرم (  ِ)

 .ال ضلع, بلب وبـ  مل ال ضلعو مل وبـ  مل الهللادة: مالب( ُْْْ( )َُٖٔ/ِ)كاؼبهللت الآدٙب, كماللف 

إ ه مل ااشع يني, ككق  ُب بع  : مل ال ضلعو, عدادا ُب ب  مليف, كقي  دهلل أفل  أخهلل أيب الآعيا عف عل رو( ّ)
 (.  ٗٗ/ُ( )اإلصلبو),(َُِ/ُ( )اامايعلب:)ينا . ال كايلت أفل  بل أيب الآعيا

 : .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة.عليرو ُب ااص (ْ)

 .اؼب اا: ُب ااص (ٓ)

مئ   ىئ   يئ  جب   حب  خب  چ :   مهللرة ااح اب, بلب قهلللهمالب الااال( ُْٖٓ( )َُُٖ/ْ)ركاا البخلرم (  ٔ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    ڀ   ڀ  چ  ( *٤٥: األحزاب) چمب  ىب        يب    جت  حت  

   چڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ            ڦ  ڦ     ٹٹ  ٹ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ

 .رب ٙب ال ضلعو مل مل  الاح : ال ضلع, بلب: مالب (1445( )2/1169) ماللف  (  55 :األحزاب)

 ( .ُٓٓ/ِ)الهلللد, كالصهللاب مل أثباه للاليلؽ ممل ُب اؼبهيب : ُب ااص (ٕ)

 (ُٓٓ/ِ( )اؼبهيب),(ّٔٓ/ُُ( )اغبلكم المب :)ينا ( ٖ)
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 فصل
، وال إلى إخوتو وأخواتو من النسب، (ٔ)[آبائو]ووال تنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أمهاتو 

تزوج يعتو أف على بعل المرأة التي أرض فبل يحـر على المرضعة أف تتزوج بأبي الطفل وال بأخيو، وال
 (ٕ)((يحـر من الرضاعة ما يحـر من النسب: ))صلى اهلل عليو وسلم بأختو؛ لقولو بأـ الرضيع وال

وأمهاتو، وال إلى إخوتو وأخواتو؛ ولهذا إذا تزوج (ٖ)[آبائو]وحرمة النسب في الولد ال تتعدى إلى 
من غيرىا جاز البنو من غيرىا ابن  رجل بامرأة، ولها ابنة من غيره، وولد لو منها ابن أو بنت، ولو
وإنما ال يتصور أف يتزوج أـ أختو؛ . أف يتزوج بابنتها من غيره، وقد تزوج بأخت أختو من النسب

 . (٘)أبيو(ٗ)[موطوءة]ألنها تكوف 

 .(ٙ)ويحـر على الرضيع زوجة أبيو من الرضاع غير التي أرضعتو؛ ألنها حليلة أبيو 

 : وقد قاؿ  (ٚ)وج زوجة ابنو من الرضاع؛ ألنها حليلة ابنوويحـر على األب من الرضاع أف يتز  
 

 .(ٛ)((يحـر من الرضاعة ما يحـر من الوالدة))
وأرضعت األخرى جارية لم يجز أف يتزوج الغبلـ  ،ولو أف للرجل زوجتين، فأرضعت إحداىما غبلًما

 .(ٜ)بالجارية؛ ألنهما أخواف من الرضاعة ألب
                                         

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه. ابليه: ُب ااص (ُ)

 .تآدـ زب هبه( ِ)

 .اب مل أثباهبلليل  كالصهلل . ابليه: ُب ااص (ّ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة  فأثب  اؽبم ة. مهللطهللا: ُب ااص (ْ)

 (.ُٓٓ/ِ( )اؼبهيب),(ّٖٓ/ُُ( )اغبلكم المب :)ينا ( ٓ)

 (ُٗٗ/ٗ( )اغبلكم المب ),(ِٔ/ٓ)للرلفع  ( ااـ()ٔ)

 (ُٗٗ/ٗ( )اغبلكم المب ),(ِٔ/ٓ( )ااـ()ٕ)

 .ُِٔب ص  تآدـ زب هبه( ٖ)

 (.ِٔ/ٓ( )ااـ()ٗ)
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 :فرع
حدىما بنت لها دوف الحولين، والمرأة اآلخر ابن منو، فارتضعت البنت أخواف لهما زوجتاف، وأل

من لبن زوجة اآلخر خمس رضعات صارت الصغيرة بنتها وبنت زوجها الذي ىو عم الصغيرة في 
ىذه الرضيعة من الرضاع، وبنو  (ٔ)[إخوة]النسب، فإف ولدت المرضعة من زوجها أوالًدا فهم 

فهم إخوتها من أمها، فإف حصل  (ٕ)ا من غير زوجهاعمها من النسب، وإف رزقت أوالدً 
وبنو عمها من  ،ةلرضاعلالصغيرة من األب (ٗ)[إخوة]من غير المرضعة فهم  أوالدٌ  (ٖ)[لعم ها]

ال يحـر على أوالد أمها من الرضاع؛ ألنهم ،من النسب، ومن تلده أـ الصغيرة من النسب 
 . أختهم (٘)[إخوة]
 .(ٙ)بما يرتضع بعد الحولينتحريم الرضاع  وال يثبت 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. اخهللا: اص ُب ا(ُ)

البيلف ُب ميدع : كلعلهل مآحمو ا داع  ؽبل, فللاليلؽ ا يالاهللجبهل, كينا  ُب ذل . اؼب ضعو: زاد ُب ااص ( ِ)
 (.ُِْ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

: ميمهللرة ُب كلع  الصهللاب مل أثباه؛ إذ ا يالاآيف ميلؽ اؼبالألو إا دبل أثباه, كديا اؼبالألو. لعماهل: ُب ااص (ّ)
 (.ُِْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 .كالصهللاب مل أثباه. اخهللا: ُب ااص (ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. اخهللا: ُب ااص (ٓ)

 (. ٕ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُٓٓ/ِ( )اؼبهيب: )ينا ( ٔ)
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 (٘)[ثبلث]في : (ٗ)وقاؿ زفر، (ٖ)وبو قاؿ داود. (ٕ)اً ـ أبديحر  : (ٔ)وقاؿ أبو حنيفة
 .(ٛ)ـحر   -شهراف: وروي -شهر / بٜٗٔ/إف زاد على الحولين : (ٚ)وعن مالك. (ٙ)سنين

                                         

. كلد منو شبل ني. ثلب  بل زكطس الايم  المهللُب, أبهلل حنياو أحد اا مو ااع ـ صلحع ال أمدهلل النعملف بل  (ُ)
ركل عل عبل  بل أيب ربلح, كضبلد بل أيب . ملف ضعيالن ُب اغبدي , كأمل الاآه كالادقيو فللنلس عليه عيلؿ ُب ذل 

. تهللُب ببلداد منو طبالني كمل و.  نبلكغ نبل, حدث عنه أمبلط بل ؿبمد, كإمحلؽ اازرؽ كغ -كبه تاآه-مليملف 
  ّٖٔ/ٔ( )الببآلت المربل) (َّٗ/ٔ( )م  أع ـ النب  ),(
فا  الآدي  ( ُّٕ/ٓ( )اؼببالهللط:)ينا . اؼبرههللر عل أيب حنياو أف ال ضلع اـ  ث ثهللف شه ان أم منالف ك صن( ِ)

 (.ِّٖ/ّ)البح  ال ا و( ُّٗ/ٕ)ابل اؽبملـ

 (                                                                ََِ/ٗ( )اؼبل ), ك(ّٔ/ِ( )هدبدايو آّا:)ا ا ( ّ)

دهلل زف  بل اؽبيي  بل قيا العنربم البص م الثآو اغبلف  الاآيه اإلملـ صلحع اإلملـ كملف أبهلل حنياو يااله ( ْ)
تهللُب . كملف صلحع عآ  كديل كفهف ككرعتهللٔب قال  البص ة, . كلد منو عر  كمل و. كيآهللؿ دهلل أقيا أصحليب
 (ِّْ/ُ( )طبآلت اغبنايو:)ينا . منو شبلف كطبالني كمل و

 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : ُب ااص (ٓ)

 (.ُّٗ/ّ), فا  الآدي (ْٕٓ/ُ( )ـباص  اخا ؼ العلمل (  )ٕٗ/ْ( )اؼببالهللط: )ا ا ( ٔ)

حد اا مو ااع ـ, كلد منو ث ث كتالعني, كطلع دهلل أبهلل عبد ا ملل  بل أ ا بل ملل  بل أيب علم , أ( ٕ)
عبد الم ٙب بل أيب اؼبخلرؽ, كمث  بل : كركل عنه. العلف كدهلل حدث؛ فأخي عل  لف , كمعيد اؼبآربم كغ نبل

م  :)ينا . كتأد  للاايل, كجلا لالفلدة, كله إحدل كعر كف منو, تهللُب منو تال  كمبعني كمل و. زيد, كغ نبل
 (ْٖ/ٖ( )أع ـ النب  

 (.َّ/ِ)ابل رشد ( بدايو آّاهد), ك(ِٕٗ/ِ( )اؼبدك و المربل:)ا ا ( ٖ)
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  (ٕ)((ال رضاع بعد فصاؿ: ))وروي، (ٔ)(ال رضاع بعد حولين: )قولو  :لنا

                                         

, كالدارقب  (ّٖ/ٕ( )ش ح مرم  ا ثلر), كركاا البحلكم ُب(َُِٓ)بهللب عليه البخلرم قب  حدي  ( ُ)
مهللقهللفل علس (. ّْٔ/ٕ( )الالنل المربل)ّٔيا اللا  ب يلدة ململني, كمل ط يآه البيهآ  ُب(ُّٕ/ْ( )الالنل)ُب

 .ابل عبلس رض  ا عنهمل

ا رضلع إا مل  :)بلا . مل حدي  ابل عبلس رض  ا عنهمل( ُْٕ/ْ( )الالنل)أمل اؼب فهللع ف كاا الدارقب  ُب     
 .ٓب يالندا عل ابل عيينو غ  اؽبيثف بل صبي , كدهلل ثآو حلف : ٍب قلؿ( ملف ُب اغبهلللني

الالنل ), كالبيهآ  ُب(ُِّ/ّ)مل اؼب فهللع ف كاا أبهلل داكد البيللال  ُب مالندا قد ركم ديا م فهللعلن كمهللقهللفلن, أ(  ِ)
 .مل حدي  جلب  بل عبدا رض  ا عنهمل. ّٔيا اللا (ُّٗ/ٕ( )المربل

ح اـ بل عثملف علمو حديثه منلم , كقلؿ ابل [ فيه(: ]ّْٖ/ّ( )الملم  ُب الاعال )قلؿ ابل عدم ُب       
فيه ح اـ (: َِٖٗ/ٔ( )اؼبهيب)عل جلب  فيه مرتكؾ, كقلؿ اليد  ُب(: ِٕٗٔ( )غبالظذخ ة ا)الآيال ا٘ب ُب

( : ُُِ/ٕ( ) ي  ااكطلر), كالرهللمل٘ب ُب(ُْٓ/ْ( )إربلؼ اػب ة اؼبه ة)كاا كميل  اليملف, كقلؿ البهللص م ُب
( إركا  الللي ) ُبإٔب صحاه, كضعن إمنلدا االبل٘ب( ِٖٖ/ُ( )عمدة الااال )له شلدد, كأشلر أضبد شلم  ُب

(ٓ/ِٖ.) 

ّٔيا اللا  ( اؼبع ف الصل ), كالبربا٘ب ُب(ْْٔ/ٕ)بلا  اارضلع بعد الاصلؿ ( مصناه)كركاا عبدال زاؽ ُب       
مل ( ّٖٔ( )ّّٔ/ُ( )ااحلدي  اؼبخالرة), كالايل  ُب(ُْٔ/ٕ( )الالنل المربل), كالبيهآ  ُب(ُٖٓ/ِ)

 .حدي  عل  بل أيب طللع رض  ا عنه

له ط يو  خ , (: ُِٗ/ّ( ) صع ال ايو)له شهللادد, كقلؿ ال يلع  ُب(: ِِّ/ٕ( )البدر اؼبن )قلؿ ابل اؼبلآل ُب      
( إركا  الللي )مل كجه  خ  عل عل  كدهلل ضعين, كقلؿ االبل٘ب ُب(: ٖٔ/ِ( )الدرايو)كقلؿ ابل ح   ُب

 .عبيد بل ميمهللف ؾبههللؿ[ فيه(: ]ُٖ/ٓ)

, (ٖٔٗ( )ّّ/ّ( )أملليه), كمل ط يآه ابل بر اف ُب(ْْٔ/ٕ( )مصناه)ف كاا عبدال زاؽ ُبكأمل اؼبهللقهللؼ        
( مصناه)كركاا عبدال زاؽ ُب. مل حدي  عل  بل أيب طللع رض  ا عنه(. ُْٔ/ٕ( )الالنل)كالبيهآ  ُب

 .عل ابل عبلس رض  ا عنهمل( ْْٔ/ٕ)
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ڀ  ڀ  چ : وأما قولو تعالى )ُْ: لآملف) چڇ  ڇ  ڇ    چ: قاؿ اهلل تعالىفقد 

عن ابن عباس أف المراد بها أقل مدة الحمل وأكثر  فقد روينا  )ُٓ: ااحآلؼ) چ    ٺٺ  ٺ
 .(ٔ)مدة الرضاع

خمس رضعات يحـر بهن  أرضعي سالماً : ))(ٗ) (ٖ)(سهيل)بنت ( ٕ)(لسهلة) وأما قولو 
 . (ٙ)كم خص بو، ال يثبت في حق غيرهفهو ح، (٘)((عليك

 ٖٖٔٔ. (ٚ)وال يثبت تحريم الرضاع بما دوف خمس رضعات
                                         

ط يو ال د م عل أيب عبيد مهللٔب عبدال ضبل بل عهللؼ عنه  , مل(ُّْْٔ( )ُّٓ/ٕ( )مصناه)ركاا عبدال زاؽ ُب( ُ)
مل ط يو ااعمل عل قل د ابل عبلس عنه مث  ملبآه,  كمل ( ُّْْٕ( )ُّٓ/ٕ)كفيه قصو,  كركاا أيالن 

مل ( ِِٗ/ٕ( )ش ح مرم  ا ثلر), كركاا البحلكم ُب(َّٓ/ّ( )تاال ا)الب يو ااكٔب ركاا أيالن البربم ُب
 . يو داكد بل أيب دند عل عم مو عنهط يو ثللثو كد  ط

 .ملمو, كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي : ُب ااص ( ِ)

 .مه , كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي : ُب ااص ( ّ)

د  مهلو بن  مهي  بل عم ك, مل ب  علم  بل لؤم, ام أة أيب حيياو بل عابو, دلج ت معه إٔب اغببرو ( ْ)
كلدت له بلغببرو ؿبمد بل أيب حيياو, كد  أـ مليط بل عبد ا, كأـ ملٓب . اللبآلت إٔب اإلم ـكمل   مل ال

 (َُّٕص( )أمد الللبو:)ينا . بل عبد ال ضبل بل عهللؼ, كد  الت أرضع  ملؼبلن مهللٔب أيب حيياو كدهلل رج 

, كأبهلل (ُِٕ/ٖ( )ت المربلالببآل)ركاا ابل معد ُب( ْٗٓ/  ٕ)مصنن عبد ال زاؽ ( ٖٔ/  ّْ)مالند أضبد (  ٓ)
عل ع كة م م ن, ك عند ( ّٕٖ/ْ( )اؼبهللطأ)كركاا ّٔيا اللا  ملل  ُب( ّّْٗ( )مع فو الصحلبو) عيف ُب

( ِٕ/َُ)مل الب يو اؼبهللصهلللو, كركاا ابل حبلف ( َُِ/ٔ)عبدال زاؽ عل ع كة عل عل رو مهللصهللان, كركاا أضبد 
 .  ا غبلر علس أ ه قهللم(: َٖ/ّ( )ذمو ااحهلل علرض)قلؿ ابل الع يب ُب. مل الب يو اؼب ملو

 :ينا   : مل غ  ذم  العدد "  أرضعيه : " كركاا اإلملـ ماللف ُب صحيحه  بلا  : بلا  

 .( ُّْٓ: )رقف ( َُٕٔ/  ِ)صحي  ماللف مالب ال ضلع بلب رضلعو المب   

 .(ّٕٔ/ُُ( )اغبلكم المب ),(َّ/ٓ( )ااـ:)ينا ( ٔ)

 .(ُْٔ/ّ( )مل  االج),(ٕ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُٔٓ/ِ)اؼبهيب : ينا ( ٕ)
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ـ القليل يحر  : رضي اهلل عنهم (ٕ)وابن عباس وابن عمر (عليو السبلـ) (ٔ)وقد قاؿ عليٌ 
 . (ٖ)والكثير

                                         

دهلل عل  بل أيب طللع بل عبد اؼببلع بل دلشف بل عبد منلؼ الآ ش  اؽبلمش  أبهلل اغبالل, أكؿ النلس إم ملن ُب ( ُ)
شهد قهللؿ مث  مل أد  العلف, كلد قب  البعثو بعر  منني؛ ف يب ُب ح   الن  صلس ا عليه كملف كٓب يالرقه, ك 

. معه اؼبرلدد إا غ كة تبهللؾ, قا  ُب منو أربعني كمدة خ فاه طبا منني إا ث ثو أشه  ك صن شه 
اؼبر كع دهلل الرتض  عل عل  رض  ا عنه ,أمهللة بللصحلبو ,كعدـ زبصيصه بيل  ( ْٔٓ/ْ( )اإلصلبو:)ينا 

 .,إذ ا أص  ليل  ,كالالد  أف اؼبصنن قلد مل مبآه فبل أخي منهف

عبد ا بل عم  بل اػببلب بل  اي  الآ ش  العدكل, كلد منو ث ث مل اؼببع  النبهللم, دلج  كدهلل ابل  دهلل( ِ)
عر  منني, أملف م  أبيه, ع ض علس الن  صلس ا عليه كملف ببدر فلماصل ا ٍب بأحد فميل  ٍب بلػبندؽ 

دف, كركل عنه جلب  كابل عبلس فأجلزا كدهلل يهللمئي ابل طبا عر ة منو, ركل عل أيب بم  كعم  كعثملف كغ  
 (ُُٖ/ْ( )اإلصلبو:)ينا . ملت منو ث ث كمبعني. كغ نبل

, ْٖٓ/ّ( )مصنن ابل أيب شيبو), ك(ُِّْٗ) ْٗٔ -( ُُّٗٗ) ْٕٔ/ٕ( )مصنن عبد ال زاؽ:)ا ا (  ّ)
, (ََّ/ّ( )منل النالل   المربل),  ك(َُُ/ٔ( )منل النالل   الصل ل), ك(َُّٕٕ, َُّْٕ( )ْٗٓ

, (ٗٗٔٗ-ٖٗٔٗ( )ِّْ-ُّْ/ٗ)للبربا٘ب ( اؼبع ف المب ), ك(َُْٕ( )ُّٔ/ٖ( )ند أيب يعلسمال)ك
 (.ْٖٓ/ٕ( )منل البيهآ  المربل), ك(ُُٕ/ْ( )منل الدارقب )ك
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 ، وإحدى(ٛ()ٚ)والليث،(ٙ()٘)واألوزاعي،(ٗ()ٖ)، والثوري(ٕ)وأبوحنيفة، (ٔ)وبو قاؿ مالك
 .(ٓٔ( )ٜ)الروايتين عن أحمد

 
 
 
 

                                         

 ( .ِِٕ/ٔ)الالج كااملي  (ِْٕ/ْ)اليخ ة( َْٔ/ِ)اؼبهللطأ ب اكيو وبىي الليث  : ا ا ( ُ)

 (.ُِٕ/ُ) (اؽبدايو),(ٕٗ/ْ( )اؼببالهللط:)ا ا (  ِ)

دهلل أبهلل عبدا مايلف بل معيد بل مال كؽ, كلد منو مب  كتالعني, كملف ثآو مأمهلل لن ثبالن مث  اغبدي  ح و, ( ّ)
( الببآلت المربل.)تهللُب بللبص ة كدهلل مالاخنو ُب شعبلف منو إحدل كماني كمل و ُب خ فو اؼبهدم

(ٔ/ُّٕ) 

 (.ُّٗ/ٗ( )اؼبل ), ك(ِٖٔ/ٖ( )الامهيد:)ا ا (  ْ)

دهلل عبد ال ضبل بل عم ك أبهلل عم ك ااكزاع , كلد منو شبلف كشبل ني, كملف ثآون مأمهلل لن صدكقلن فلض ن خ ان مث   (ٓ)
اغبدي  كالعلف كالاآه ح ون, ظب  مل وبىي بل أيب مث  كغ ا مل مرليخ أد  اليملمو, كملف يالمل ب كت, كّٔل ملت 

 (  ْٖٖ/ٕ( )الببآلت المربل.)منو مب  كطبالني كمل و
 (.ُّٗ/ٗ( )اؼبل ),(ِٖٔ/ٖ( )الامهيد:)ا ا ( ٔ)

. دهلل اللي  بل معد أبهلل اغبلرث مهللٔب لآيا, كلد منو ث ث أك أرب  كتالعني, كملف ثآو مث  اغبدي  صحيحه( ٕ)
تهللُب ُب منو طبا كماني كمل و ُب . اماآ  بللااهللل ُب زمل ه دبص  كملف ث يلن مل ال جلؿ  بي ن مخيلن له ضيلفو

 ( ُٕٓ/ٕ( )الببآلت المربل.)فو اؼبهدمخ 

 (.ُِٖ/ِ( )تبيني اغبآل و),(ُّٗ/ٗ( )اؼبل :)ا ا ( ٖ)

دهلل أضبد بل ؿبمد بل حنب  الريبل٘ب, أبهلل عبد ا الثآو الثب  الصدكؽ, أحد اا مو ااع ـ, ملف مث  اغبدي ,  (ٗ)
نو فالم  مل دريف بل بر , كمل عبلد بل اماحل ُب مالألو خلو الآ  ف كثب , طلع العلف كدهلل ابل طبا عر ة م

الببآلت .)تهللُب ُب منو إحدل كأربعني كمل اني. عبلد اؼبهل  كغ نبل, كحدث عنه البخلرم كماللف, كأبهلل داكد كغ دف
 (ُٕٕ/ُُ( )م  أع ـ النب  ),(ّْٓ/ٕ( )المربل

 (.ِْٓ/ٗ()اإل صلؼ),(ُّٗ/ٗ( )اؼبل )اؼبيدع أف اغب مو اتثب  اا ُب اغبهلللني كقب  به ااصحلب( َُ)



34 

 .(ٖ)ـ الثبلثحر  ت: (ٕ)وداود وابن المنذر (ٔ)وقاؿ أبو ثور
كاف فيما أنزؿ عشر رضعات معلومات يحرمن، : )رضي اهلل عنها قالت(ٗ)[عائشة]روت  ما :لنا

 في (٘)[يقرأ]وىن مما  فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسوؿ اهلل 
 . (ٙ)(القرآف

                                         

كلد ُب منو . دهلل إب اديف بل خللد بل أيب اليملف, أبهلل ثهللر المل , الاآيه, اإلملـ, اغبلف , اغب و, مات الع اؽ( ُ)
كركل عنه أبهلل داكد الال الال٘ب, كأبهلل حلًب ال ازم, كابل . ظب  مايلف بل عيينو, كالرلفع  كغ نبل. مبعني كمل و
 (ٕٔ-ِٕ/ُِ( )م  أع ـ النب  ),(ُٗ-ُٕ/ّ( )تلريخ بلداد.) منو أربعني كمل انيتهللُب ُب. ملجو كغ دف

ركل عل . دهلل أبهلل بم  ؿبمد بل إب اديف ابل اؼبنير النياللبهللرم الاآيه الرلفع , كلد ُب منو إحدل كأربعني كمل اني( ِ)
م  بل اؼبآ ئ, كؿبمد وبىي حدث عنه أبهلل ب. ال بي  بل مليملف, كؿبمد بل عبد ا بل عبد اغبمف كغ نبل

تهللُب ُب منو تالعو عر ة . اإلش اؼ, كاإلصبلع, كااكمط كغ  ذل : مل تصل ياه. الدميلط  كغ نبل
 (. َْٗ/ُْ( )م  أع ـ النب  .)كث شبل و

 (.َُ/َُ( )الس( )ُّٔ/ُُ( )اغبلكم المب ),: ا ا ( ّ)

 .بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل. عليره: ُب ااص (ْ)

 .بألن دكف نب  فأثباه. يآ ا: ُب ااص (ٓ)

 .الاح ٙب خبما رضعلت: ال ضلع, بلب: مالب( ُِْٓ( )َُٕٓ/ِ)ركاا ماللف ( ٔ)

 : كدهلل علس ث ثو أقاللـ. رف  مل ثب  بللر ع: كالنالخ دهلل

  الخ ال مف كاغبمف -ُ

  الخ اغبمف كبآل  الا كة -ِ

أهنل ( كدل فبل يآ أ ُب الآ  ف: )  عم  ُب ال جف, كتأكي  قهللؽبل الخ ال مف كبآل  اغبمف؛  مث  ديا اغبدي , كحدي -ّ
أرادت أف حمف اػبما فبل يالس ُب الآ  ف ا رظبهل, أك أف ديا ا يو  الخ  ت كهتل ُب حيلة الن  صلس ا 

علس عليه كملف؛ فملت الن  صلس ا عليه كملف كملف الصحلبو ق ي  العهد با كهتل, فمل   ألالناهف جلريو 
تمملو ),(ُٕٗ/ُ( )اؼبالاصاس:)ينا . ت كهتل, ممل مل هللا قب  النالخ ح  عهللدكا ألالناهف ت مهل فلعالدته

 (.ِٖ-ُٖ/ُٕ( )آّمهللع
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 حجة من ( ٖ)وحديث أـ الفضل. (ٕ)عليو موقوؼٌ  (ٔ)[السبلـ]عليو  رواه أمير المؤمنين عليٌ  وما
 ، (ٗ)جهة مفهـو الخطاب

                                         

 .ب  ألن فأثباه. الاللف: ُب ااص (ُ)

, كقد ملن زب هبه عند عبد ال زاؽ (أف قلي  ال ضلع كمث ا وبـ : )لع  اؼبصنن يع  قهللؿ عل  الالللن ذم ا( ِ)
مالند ), ك(ََّ/ّ( )منل النالل   المربل),  ك(َُُ/ٔ( )منل النالل   الصل ل), ك(ْٗٔ/ٕ( )مصناه)ُب

منل ), ك(ٗٗٔٗ-ٖٗٔٗ( )ِّْ-ُّْ/ٗ)للبربا٘ب ( اؼبع ف المب ), ك(َُْٕ( )ُّٔ/ٖ( )أيب يعلس
 (. ْٖٓ/ٕ( )منل البيهآ  المربل), ك(ُُٕ/ْ( )الدارقب 

ؽب ليو, أـ الاا  زكج العبلس بل عبد اؼببلع ككالدة أكادا الاا  كعبد ا د  لبلبو بن  اغبلرث بل ح ف ا( ّ)
. كغ نبل, كد  لبلبو المربل مرههللرة بمنياهل كمع كفو بلظبهل, كد  خللو خللد بل الهللليد رض  ا عنه

ف أك اؼبصو اربـ  ال ضعو أكال ضعال)كاغبدي  ُب ماللف بلا  ( ِْٕ/ٕ( )أمد الللبو),(ٕٗ/ٖ( )اإلصلبو:)ينا 
 (.ُُْٓ()َُْٕ/ِ()أك اؼبصالف

كدهلل مل دؿ عليه اللا  مل جهو الانبيه  : فحهللل اػببلب: أحددل: ماههلـل اػببلب علس أكجه: )قلؿ الر ازم( ْ)

 ڻ ں  ں  ڱ  ڱ چ :كقهللله تعلٔب(  ِّ: اإلم ا )  چھ ہہ ہچ: مآهللله ع  كج 

لس اادٗب لينبه به علس ااعلس كمل أشبه ذل  فبل ينص فيه ع  (ٕٓ:  ؿ عم اف)  چۀ  ڻ ڻ ڻ
 .كعلس ااعلس لينبه به علس اادٗب

                                       :كدهلل مل دؿ عليه اللا  مل الام  اليم ا ياف الم ـ إا به كذل  مث  قهللله ع  كج : غبل اػببلب: كالثل٘ب

ل  أيالن فا ب فل ا  ت كمل ذ: كمعنلا  (َٔ: البآ ة) چڌ  ڍڍ  ڇ ڇ  چ

: كمعنلا  ( ِٖ: يهللمن)  چڱ  ڱچ :حيؼ اؼبالؼ كإقلمو اؼبالؼ إليه مآلمه مآهللله ع  كج 
أد  الآ يو, كا خ ؼ إف ديا ملؼبنبهللؽ به ُب اإلفلدة كالبيلف, كا هبهللز أف يام  فيمث  ديا إا مل تدعهلل 

 بدلي , ف ف تعلرض فيه إضملراف اغبلجو إليه, ف ف اماآ  الم ـ ب ضملر كاحد ٓب هب  أف يالؼ إليه غ ا إا
 .أضم  مل دؿ عليه الدلي  منهمل
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 . (ٔ)وصريح اللفظ مقدـ
وىو أف يرضع الطفل ثم يقطع باختياره من  ،ـ الخمس إال أف يوجدف متفرقاتحر  تُ وال 

، لعدد؛ ألف الشرع ورد بهن مطلقاً غير عارض، ثم يعود فيرضع، ثم يقطع ىكذا حتى يستوفي ا
ال أكلت اليـو إال أكلة واحدة، فاستداـ إلى  :فيحمل على المتعارؼ، كما أف األكبلت إذا حلف

 (ٖ)وانتقل من ثدي ،ألهاه ثم عاد ورضع(ٕ)[لشيء]الليل لم يحنث، فلو قطع لضيق نفس أو 
و انتظار طعاـ، وانتقل من أ(ٗ)[ماء]إلى ثدي، فالكل رضعة واحدة، كما لو قطع األكل لشرب 

 . (٘)لوف إلى لوف، فالكل أكلة واحدة

  

                                         

: كدهلل أف يعلو اغبمف علس إحدل صات الر   فيدؿ علس أف مل عدادل خب فه مآهللله تعلٔب: دلي  اػببلب: كالثلل 

اللم  ُب .)فيدؿ علس أ ه إف جل  عدؿ ٓب يابني (  ٔ: اغب  ات)  چٹ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ چ
 (ْٓ, ْْص( )أصهللؿ الاآه

كحدي  أـ الاا  يدؿ علس أف الث ث وب مل مل جهو دلي  اػببلب, كالنص يآدـ علس دلي  : )قلؿ الر ازم( ُ)
 (ُٔٓ/ِ( )اؼبهيب()اػببلب

 .ب  نب  فأثباه. لر : ُب ااص (ِ)

  أف بعاهف الثدم باا  الثل  ييم  كيؤ  , كالايم  أشه  كيمهللف لل ج  كاؼب أة كلمل اماعملله ُب اؼب أة أمث  ح( ّ)
 (ُْٕ/ّ( )مل  االج),(ِٗٗ/ِ( )هتييع ااظبل  كاللللت.)خصه ّٔل

 .بألن دكف نب  فأثباه. مل: ُب ااص (ْ)

 (.ٖ/ٗ( )ركضو البللبني), ك(ُٔٓ/ِ( )اؼبهيب),(ُّٕ/ُُ( )اغبلكم المب :)ا ا ( ٓ)
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؛ ألف فعػل كػل واحػدة (ٕ)[مكافئاف]أحدىما : (ٔ)ولو قطع المرضع عليو دوف شبعو ففيو وجهاف 
ولػػو   بفعلػػو، (٘)يثبػػت التحػػريم(ٗ)[نائمػػة]؛ فإنػػو لػػو ارتضػػع منهػػا وىػػي (ٖ)منهمػػا معتبػػر فػػي الرضػػاع

الحرمػة بفعلهػا،  ثبتػت(ٚ)[نػائم]وىو  (ٙ)يثبت بو التحريم، ولو أوجرتو كانت ميتة فارتضع منها لم
ويترجح تغليب فعلو؛ ألنو ىو المرتضع، فبل يعد ما قطعتو؛ ولهذا لو طلب اللبن منها وسقاه غيرىػا 

منػو، وال  ذلػك قطعػاً  عػد  ثبتت الحرمة، وصار كمن عادتو في األكل أف يلقم إذا قطع من يلقمػو ال يُ 
ولو أرضعتو امرأة أربع رضعات ثم أرضعتو أخػرى أربػع رضػعات، ثػم  ،كذلك ىاىنا،  تام ةيكوف أكلة 

عاد إلى األولى فارتضع منها، ثم قطع إلى األخرى، ثم عػاد إلػى األخػرى فػي الحػاؿ فارتضػع منهػا، 
 ، فهو كما بيناً  ؛ ألنو قطع قطعاً (ٛ)فقد تم عدد الرضعات من كل واحدة منهما على أصح الوجهين

 

                                         

أحيل لن, هللاعدا كقد تمهللف اجاهلدا ؽبف د   را  أصحلب الرلفع  اؼبخ جو علس أصهللله كق: ااكجه عند الرلفعيو( ُ)
, ِٗ/ُ( )الهللميط:)ينا . لرخصني أك لرخص, كاليم لرخص ينآالف مل آاللـ الآهلللني فللهللجهكقد يمهللف ا

 (ٔٔ-ٓٔ/ُ( )آّمهللع), ك(َّ

 .بيل  دكف نب  فأثباه. مملفيلف: ُب ااص (ِ)

يعاد به؛ اف ال ضلع يعارب فيه فع  اؼب ضعو  أ ه" أص  ال كضو"كااص  ممل ُب : )كرجحه الر بي  اػببيع فآلؿ( ّ)
كدهلل  ل ف, كإذا ثب  ذل  كجع أف يعاد  اا ا اد بدلي  مل لهلل ارتا  مل ام أة  ل مو أك أكج ته لبنل كال ضي  علس

 ( ُْٕ/ّ( )مل  االج()بآبعهل ممل يعاد بآبعه

 .كالصهللاب مل أثباه.  ليبه: ُب ااص (ْ)

 .  ,(َِْص ( )الانبيه),( ُٔٓ/ِ( )اؼبهيب( )ُّٕ/ُُ)( اغبلكم المب :)ا ا ( ٓ)

الدكا  يهللج  ُب : كضع  الدكا  أك اللنب ُب كمط فمه, كالهللىجيهللر بللاا : كج ت الص  كأكج ته دبعىنن, أم: يآلؿ( ٔ)
 (كج )ملدة ( ـبالر الصحلح.)يصع: كمط الاف أم

 .كالصهللاب مل أثباه.  لٙب: ُب ااص (ٕ)

إذا ربهللؿ مل ثدم ام أة إٔب ثدم أخ ل ُب اغبلؿ ف  ه ياعدد ُب ااص ؛ اف ال ضعو أف : )بيعقلؿ الر بي  اػب( ٖ)
 (.ُٔٓ/ِ)اؼبهيب( ُْٕ/ّ( )مل  االج( )يرتؾ الثدم كا يعهللد إليه إا بعد مدة طهلليلو كقد كجد
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من ثػدي إلػى ثػدي؛ ألنهمػا كالثػدي الواحػد / أٓ٘ٔ/لم يشرب من األخرى، ويخالف إذا انتقل  لو
رضػػعات، ومػػػن اآلخػػر رضػػػعتين تػػم العػػػدد، (ٔ)[ثػػبلث]فػػي الحكػػم؛ ولهػػػذا لػػو ارتضػػػع مػػن ثػػػدي 

 .(ٕ)بخبلؼ المرضعين
نة وال ؛ ألف اإلباحة متيق(ٖ)ولو شكت المرضعة ىل أرضعتو خمًسا أو ما دونها لم يثبت التحريم 

فبل تزاؿ بالشك، كما لو شك في أصل الطبلؽ أو عدده، ويخالف إذا اختلطت . وال معارض لها
 .ألف ىناؾ من ينفي تحريمها، وىاىنا بخبلفو ؛(ٗ)[بأجنبيات]أختو 

                                         

 .فأثب  االن. ثل : ُب ااص (ُ)

 (.َِْص ( )لانبيها(  )ُٔٓ/ِ)اؼبهيب( ُّٕ/ُُ)اغبلكم المب : )ا ا ( ِ)

 ( .ُٔٓ/ِ( )اؼبهيب( )ُّٗ/ُُ()اغبلكم المب : )ا ا ( ّ)

 .كاغب كؼ مهملو, كالصهللاب مل أثباه. بلجنبيلف: ُب ااص (ْ)
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 فصل
 .(ٗ)، وىو رواية عن أحمد(ٖ)ال يثبت: ، وقاؿ داود(ٕ( )ٔ)ويثبت التحريم بالوجور

وىذا موجود في الوجور  ،(ٙ)((العظم (٘)اللحم وأنشزالرضاع ما أنبت : ))قولو  :لنا
 .(ٛ)خبلًفا لهما، (ٚ)فيلحق بو، وكذلك السعوط

                                         

اؼبصبلح ( ِّٔ/ُ)الآلمهللس ايط: ينا . الدكا  يهللج  ُب الاف أك اغبلو  كدهلل صع اللنب ُب حلآه:الهللجهللر( ُ)
 (ِّٕ/ُُ( )اغبلكم المب ( )َُُْ/ِ)اؼبع ف الهللميط( ُِٔ/َُ)اؼبن 

 (.ُِٖ/ُٖ)آّمهللع(ٔ/ٗ( )ركضو البللبني),(  ُٕٓ/ِ)اؼبهيب (ِّٕ/ُُ( )اغبلكم المب : )ينا ( ِ)

 (.ُٔٗ/ٗ( )اؼبل ),(ُّ/ِ( )بدايو آّاهد:)ا ا (  ّ)

 (ّّٔ/ٗ( )اإل صلؼ), ك(ُٕٗ/ٗ( )اؼبل ()ْ)

( النهليو ُب غ يع ااث :)ينا . اؼب تا  مل اارض: النر أم رفعه كأع ا كأمرب ح مه, كدهلل مل : أ ر (  ٓ)
(ٓ/ُِٗ.) 

مل حدي  عبدا بل (. َْٔ/ٕ), كالبيهآ  (ُّٕ, ُِٕ/ْ( )الالنل), كالدارقب  ُب(ِْٕ/ُ)ركاا أضبد (  ٔ)
 .مالعهللد

أبهلل (: ُِٔٗ/ْ)( الالخيص اغبب )فيه ؾبههللؿ, كقلؿ ابل ح   ُب(: َِٓ/ِ( )خ صو البدر اؼبن )قلؿ ابل اؼبلآل ُب
 .صحي  برهللاددا(: مالند أضبد)ؾبههللاف, كقلؿ شعيع اار لؤكط ُب ربآيآه لػ: مهللمس كأبهللا قلؿ أبهلل حلًب

اؼبع ف ( ِِْ/ْ)اؼبصبلح اؼبن :ينا . كدهللدكا  يصع أكيدخ  ُب اا ن فههللعند الاآهل  صع اللنب ُب أ اه( ٕ)
 ( . ِّٕ/ُُ( )اغبلكم المب ( )ُّْ/ُ)الهللميط 

 , (ّٕٓ/ُٓ( )هنليو اؼببلع( )ّّٕ/ُُ( )اغبلكم المب : )ا ا (  ٖ)
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ما قدمناه؛ وألف الرأس جوؼ فتعلق التحريم بوصوؿ اللبن إليو، وال يثبت بالحقنة في  :لنا
 .(ٗ( )ٖ)، خبلًفا للمزني(ٕ( )ٔ)أصح القولين

فبل يثبت بو التحريم، . لحم وال إنشاز العظمأنو ال يحصل التغذي بو وال إنبات ال :لنا
مرة لم يثبت التحريم، ولم يتم العدد، (٘)[حقنتو]فعلى ىذا لو أرضعتو مرتين وأوجرتو مرتين و 

 .(ٛ)مرة تم العدد ويثبت التحريم (ٚ)[سعطتو]مرات وأوجرتو مرة و(ٙ)[ثبلث]ولو أرضعتو 
 

                                         

كملذم ا اؼبصنن ا ه ااص  دهللملذم ا .كأص  الآهلللني عند الرلفعيو لا  لرتجي  أحد قهللٕب الرلفع  علس ا خ  ( ُ)
 .ُب البيلف كركضو البللبني 

( آّمهللع)ك(  ٔ/ٗ)لبللبني ركضو ا( ُُٓ/ُُ) ُب ميدع اإلملـ الرلفع   ,البيلف(َّ, ِٗ/ُ( )الهللميط:)ينا 
(ُ/ٔٓ-ٔٔ) 

 (ُْٓ/ّ( )الناف اؼبالاعيب.)إدخلؿ الدكا  ُب الدب : اغبآنو( ِ)

كلد منو طبا كمبعني كمل و, . دهلل أبهلل إب اديف إظبلعي  بل وبىي بل إظبلعي  اؼب ٘ب تلميي الرلفع  ك لص  ميدبه( ّ)
: مل تصل ياه. يبو, كأبهلل جعا  البحلكمأبهلل بم  بل خ  : كحدث عنه. الرلفع , ك عيف بل ضبلد: حدث عل

م  ),(ِٖٕ/ٓ( )اا اللب:)ينا . تهللُب ُب منو أرب  كماني كمل اني. اعبلم  المب , كاعبلم  الصل , كاؼبنثهللر
 (ّٗ/ِ( )طبآلت الرلفعيو المربل),(ِْٗ/ُِ( )أع ـ النب  

 (  ُُٓ/ُُ) ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ,البيلف(ّّٕ/ُُ( )اغبلكم المب ), (ِِٕص( )ـباص  اؼب ٘ب:)ينا ( ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. حاناه: ُب ااص (ٓ)

 .فأثب  االن. ثل : ُب ااص (ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. صعباه: ُب ااص (ٕ)

 (  .ُُٓ/ُُ)البيلف ُب اؼبيدع الرلفع  (ُٔٓ/ِ( )اؼبهيب( )ُّ/ٓ)ااـ : ا ا ( ٖ)
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 فصل

خمس دفعات فهي رضعة واحدة؛ قواًل واحًدا لو حلبت لبًنا كثيًرا دفعة واحدة وسقتو في 
 .(ٕ)والطريق الثاني أنها على قولين (ٔ)على أصح الطريقين

أف الوجور فرع الرضاع، والمعتبر في الرضاع أف يتفرؽ خمس مرات، فكذلك في  :لنا
الوجور ويخالف األكل؛ فإف االعتبار فيو باألكل وحده، فعلى ىذا لو حلبتو في خمسة أوقات 

إنها على : وقيل. قواًل واحًدا على أصح الطريقين. في مرة واحدة فهي رضعة واحدةوسقتو 
 .(ٖ)قولين

أف الرضاع ما أنبت وأنشز، وىذا إنما يحصل بالتفريق ال بالمرة الواحدة، ولو حلبتو  :لنا
ثم سقتو في خمس دفعات، فهي خمس رضعات؛ قواًل (ٗ)[إناء]في خمس دفعات وجمعتو في 

  .(٘)ح الطريقين، والطريق الثاني أنها على قولينواحًدا على أص
أف التفريق حصل في الحلب والوجور، وحصل بو المقصود من اإلنبات واإلنشاز،  :لنا

 .فصار كما لو أفردت كل حلبة وسقتو إياىا مفردة

                                         

ااصحلب ُب حمليو اؼبيدع فيآهللؿ بعاهف مث ن ُب اؼبالألو قهللاف,  تبلو علس اخا ؼ: الب ؽ عند الرلفعيو(  ُ)
أك كجهلف كيآهللؿ ا خ  ا هبهللز قهللان كاحدان أك كجهلن كاحدان أك يآهللؿ أحدنبل ُب اؼبالألو تاصي  كيآهللؿ ا خ  فيهل 

( عآّمهلل ), ك(َّ, ِٗ/ُ( )الهللميط:)ينا .خ ؼ مبلو كقد يالاعملهللف الهللجهني ُب مهللض  الب يآني كعماله
(ُ/ٔٓ-ٔٔ.) 

( اؼبهيب)ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الب يآني فههلل ااص  كاؼبنصهللص ُب اؼبيدع ممل ذم  ذل  الر ازم كالنهللكم  ( ِ)
 (. ٗ/ٗ()ركضو البللبني ( )ُِٓ/ُُ)البيلف ُب اؼبيدع الرلفع  ( )ُٕٓ/ِ)

كلهلل حلع منهل دفعو كأكج ا : )كمذم  العم ا٘ب أف ذل  رضعو كاحدة كأ ه ااص  ممل قلله الريخلف ك قلؿ النهلل (ّ)
(  ُِٓ/ُُ)البيلف ُب اؼبيدع الرلفع  ( َِْص ( )الانبيه:)ا ا (. طباللن أك عماله ف ضعو, كُب قهللؿ طبا

 (. ٗ/ٗ( )ركضو البللبني)

 .فأثب  الصهللاب. ا ل: ُب ااص (ْ)

كذم  النهللكم أ ه ااص  (قبعلن فههلل طبا : )قلؿ الر بي  اػببيع. ال اج  دهلل الب يو ااكؿ, كأ ه يثب  الاح ٙب( ٓ)
 (. ُْٕ/ّ( )مل  االج),(ٗ/ٗ( )ركضو البللبني),(ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب:)كدهلل اؼبيدع كبه قب  اعبمههللر ا ا 
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 .(ٕ)ال يحر ـ: وقاؿ أبو حنيفة. (ٔ)إذا ُجب ن اللبن وأطعم الطفل ثبت التحريم بو
نو يحصل بو المقصود من إنبات اللحم وإنشاز العظم، فتعلق بو التحريم كما لو أ: لنا

 . غالًبا كاف أو مغلوبًا (التحريم بوثبت  )بغيره وأطعم خمس مرات متفرقات  (ٖ)شربو، ولو شيب
إف : وقاؿ مالك. (٘)وبو قاؿ أبو حنيفة. (ٗ)ال يحر ـ إال إذا كاف غالًبا: وقاؿ المزني

 .(ٙ)م يحـراستهلك اللبن ل
أنو وصل اللبن المغذي إلى جوفو بعدده في أمده فأثبت الحرمة، كما لو كاف غالباً؛ : لنا

نها تنبني على االسم وألف التحريم يستوي فيو الغالب والمغلوب كالنجاسة ويخالف اليمين، فإ
 .دوف المعنى

ا في لبنًا ثم ماتت، فسقي ما حلب منه/ بٓ٘ٔ/ولو أرضعتو أربع رضعات وحلبت  
حاؿ الحياة بعد موتها ثبتت الحرمة؛ ألنو لبن حية، فهو كما لو شربو في حياتها، ولو ارتضع منها 

 .(ٚ)بعد الموت أو حلب منها لبن وسقي لم يتعلق بو التحريم
  ،(ٜ)، ومالك(ٛ)وقاؿ أبو حنيفة

                                         

 (ُِِ/ُٖ)آّمهللع( ُّٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع الرلفع  ( َِْ/ُ()الانبيه( )ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب: )ا ا (  ُ)

 (ُِٗ/ّ( )بل علبديلحلشيو ا()ٗ/ْ( )بدا   الصنل  :)ا ا (  ِ)

 .اػبلط, كشلب الر   شهللبلن خلبه, كشباه أشهللبه خلباه فههلل مرهللب اخالط؛ كالرهللب: شيع أم(  ّ)

 (.ّّٕ/ُُ)ملبني الآهللمني عبلرة يآاايهل الاليلؽ ممل ُب اغبلكم المب ( شهللب)ملدة ( لاللف الع ب:)ينا 

 (.ِِِ_ُِِ/ُٖ)هللع ش ح اؼبهيب, آّم(ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب( )ّّٕ/ُُ( )اغبلكم المب : )ا ا ( ْ)

 (.ٗ/ْ( )بدا   الصنل  ),(ٕٗ/ْ( )اؼببالهللط:)ا ا ( ٓ)

 (.ّّٕ/ْ( )من  اعبلي :)ا ا ( ٔ)

 (  ُٓٓ/ُُ)البيلف ( ُٕٓ/ِ)اؼبهيب) ّٕٔ/ُُاغبلكم( ِِٕـباص  اؼب ٘ب ص( )ّّ/ٓ)للرلفع  ( ااـ()ٕ)

 (.َُ/ْ( )بدا   الصنل  ),(ٕٗ/ْ( )اؼببالهللط:)ا ا ( ٖ)

 (.ّّٔ/ٔ( )ك و المربلاؼبد()ٗ)
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 .يحر ـ: (ٕ)، واألوزاعي(ٔ)وأحمد
التحريم ، كلبن األتاف، ويخالف إذا حلب في أنو لبن محـر قبل انفصالو ، فبل يثبت بو : لنا
 .نجس؛ ألنو انفصل حبلالً (ٖ)[إناء]

                                   

                                         

 كد  ركايو إب اديف اغب يب عنه(. ِْٕ/ٗ)اإل صلؼ( َِٓ/ٗ( )الر ح المب ),(ُٕٗ/ٗ( )اؼبل :)ا ا ( ُ)

 (.َِٓ/ٗ( )الر ح المب ),(ُٕٗ/ٗ( )اؼبل :)ا ا ( ِ)

 .فأثب  الصهللاب. ا ل: ُب ااص (ّ)
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ال يثبت التحريم بلبن البهيمة، فلو ارتضع طفبلف لبن شاة لم يثبت بينهما إخوة  
 .(ٕ)يثبت بينهما أخوة الرضاع: وحكي عن بعض السلف أنو قاؿ. (ٔ)الرضاع

خوة؛ ألنو فرع األمومة، فبل يتعلق بو تحريم األ أف ىذا اللبن ال يتعلق بشربو تحريم: نال
 عليها، بخبلؼ لبن اآلدمية، وكذلك الرجل إذا

 .(ٗ)يثبت: (ٖ)وقاؿ الكرابيسي. ثار لو لبن، فارتضع بو طفل لم يثبت التحريم
 ، (ٚ)[المائعات] (ٙ)[ئركسا]للمولود؛ فلم يتعلق بو التحريم (٘)[غذاءً ]لنا أنو لم يخلق 

 
 
 

                                         

 ( .ُٔٓ/ُُ()اؼبيدع الرلفع البيلف ُب (ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب( )ّٕٓ/ُُ()اغبلكم المب : ا ا ( ُ)

ؿبمد بل إظبلعي  : كفيه أف قل لهل دهلل( ِّٓ/ٓ( )اؼببالهللط)ك( ّٕٓ/ُُ( )اغبلكم المب : )ا ا ( ِ)
 .كأضين ذل  إٔب ملل  كقد أ م ا أصحلبه( ااخبلر)صلحع

, تاآه أكا علس دهلل اغبالني بل علس بل ي يد أبهلل عل  الم ابيال , ملف إململن جلي ن جلمعلن بني الاآه كاغبدي ( ّ)
عبيد بل ؿبمد بل : ركل عنه. ميدع أد  ال أم ٍب تاآه للرلفع  كظب  منه اغبدي  كمل ي يد بل دلركف كغ نبل

( طبآلت الرلفعيو المربل:)ينا . كله مصنالت مث ة كقد أجلزا الرلفعس. خلن الب ار كؿبمد بل علس فالاآو
 ( ّٔ/ُ( )طبآلت الرلفعيو), (ُُٕ/ِ)

 (.كديا خبأ؛ اف لبنه ٓب هبع  غيا  للمهلللهللد فلف يثب  به الاح ٙب ملنب البهيمو: ) ازمقلؿ الر( ْ)

( م ا له  ملحهل: لمل إف رض  منه صبيو قلؿ البهلليب .... كا وبـ  لنب ال ج  أيالن علس الصحي : )كقلؿ النهللكم
 (. ْ, ّ/ٗ( )ركضو البللبني),(ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب:)ينا 

 .ب  الصهللابفأث. عندا: ُب ااص (ٓ)

 .بلليل  فأثب  اؽبم . ماللي : ُب ااص (ٔ)

 .بلليل  فأثب  اؽبم . اؼبليعلت: ُب ااص (ٕ)
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 .(ٕ) (ٔ)[المرأة]بخبلؼ لبن 
، وإف علم أنو : فرع فأما الخنثى إذا ثار لو لبن فارتضع بو طفل، فإف علم أنو رجل لم يحـر

، وإف أشكل وقف (ٖ)[مرأةا] ىذا اللبن على غزارتو ال يكوف إال : إف قاؿ النساء: وقيل. حـر
، وليس بشيء؛ فإف ال  (ٗ)[المرأة] وإف ثار لبكر لبن أو لثيب ال زوج . (٘)لبن قد يثور للرجلحـر

 . ، وكأف لها فحبل(ٙ)لها، فأرضعت بو طفبًل ثبت التحريم

لبن على ولد من زنا، فأرضعت بو طفبًل ثبت التحريم بينهما، وال   (ٚ)[المرأة]ولو ثار 
 .(ٛ)الزاني، كذلك الرضاعيثبت بينو وبين الزاني كما ثبت النسب بينو وبينها، وال يثبت بينو وبين 

                                     
  

                                         

 .فأثب  الصهللاب. اؼب اا: ُب ااص (ُ)

( مل  االج),( ٖٔٓ/ُُ()البيلف ُب ميدع الرلفع ( )ُٕٓ/ِ()اؼبهيب( )ّٕٓ/ُُ( )اغبلكم المب ()ِ)
(ّ/ُْْ) 

 .لصهللابفأثب  ا. م اا: ُب ااص (ّ)

 .فأثب  الصهللاب. ام اا: ُب ااص (ْ)

الآهللؿ الثل٘ب دهلل قهللؿ أمث  ااصحلب, كيهللقن أم  مل ارتا  بلبنه ح  ياه  أم  اؼبرم ؛ ف ف ملت اػبنثس قب  ( ٓ)
.  زكاؿ إشملله فلليم يآاايه اؼبيدع أ ه ا يثب  الاح ٙب ب رضلعه, اف ااص  عدـ ثبهللت الاح ٙب

 (. ّ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُٕٓ/ُُ()البيلف ُب ميدع الرلفع ) ,(ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب)ينا 

 . يثب  الاح ٙب بلنب ام أة  دميو خليو أك م كجو, كا يررتط الثيهللبو, كدهلل ااص  اؼبنصهللص( ٔ)

 (. ُْٓ, ُْْ/ّ( )مل  االج),(ْ/ٗ( )ركضو البللبني),(ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب:)ينا 

 .فأثب  الصهللاب. ام اا: ُب ااص (ٕ)

إف كط  ال  ل ا وبـ  علس ال ا٘ب  ملح صل ة ارتاع  بلبنه, ا ه ا ح مو له, لمل يم ا له  ملحهل, ممل يم ا له ( ٖ)
 (. ُْٗ/ّ( )مل  االج),(ُٔ/ٗ( )ركضو البللبني),(ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب:)ينا .  ملح ابناه مل ال  ل
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لبن على ولد من نكاح، فطلقها وتزوجت بآخر، فاللبن بينها وبين   (ٔ)[المرأة]إذا ثار 
الزوج الثاني ولم يظهر بها حمل، أو  (ٕ)[وطأىا]وكذلك لو . المطلق؛ ألنو ال شركة للثاني فيو

زاد  (ٗ)[سواء]الحمل إلى أربعين يومًا، و  (ٖ)[كابتداء]نزؿ لو اللبن، ظهر ولم ينتو إلى حاؿ ي
اللبن أو لم يزد، أو انقطع ثم عاد، أو لم ينقطع؛ ألنو لم يوجد سبب يقتضي إضافة اللبن إليو، 
فبل يكوف المرتضع ابنًا لو، وكذلك إف ظهر بها حمل ينزؿ اللبن لمثلو، إال أف لبنها لم يزد، فهو  

على حالتو دليل على أنو لم ينزؿ للحمل لبن، وكذلك إف زاد لبنها على (٘)[بقاءه]ف كاألوؿ؛ أل
 .أنو بينهما: ، والقوؿ الثاني(ٙ)أصح القولين

                                         

 .فأثب  الصهللاب. ام اا: ُب ااص (ُ)

 .أثب  الصهللابف. كطيهل: ُب ااص (ِ)

 .ب  نب  فأثباه. ملبادا: ُب ااص (ّ)

 .فأثب  اؽبم ة. مهللا: ُب ااص (ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل. بآلا: ُب ااص (ٓ)

اغبلكم ) :ا ا  . ذم  صلحع اغبلكم كاؼبهيب كالبيلف أف الآهللؿ اعبديد دهلل ااص  ممل ذم  اؼبصنن (ٔ)
 (.ُٗ/ٗكضو البللبنير ( )ُٖٓ/ُُالبيلف( )ُٕٓ/ِاؼبهيب( )ِٗٗ/ُُالمب 
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 .(ٗ)، وأحمد(ٖ)، وزفر(ٕ( )ٔ)وبو قاؿ محمد
أف اللبن نزؿ قبل الوالدة للثاني، فكاف لؤلوؿ، كما لو لم يزد، فكذلك إف انقطع ثم : لنا

والثالث يكوف . يكوف بينهما: والثاني. احب الولد على أصح األقواؿ الثبلثةعاد، فإنو لص
 . (ٚ( )ٙ)وبو قاؿ أبو يوسف. (٘)للثاني

فبل يكوف إال لصاحب الولد،  للولد دوف الحمل؛(ٛ)[غذاءً ]أف اهلل تعالى جعل اللبن : لنا
 .(ٜ)مايكوف بينه: وقاؿ أحمد. فإف وضعت الحمل من الثاني صار اللبن لو بكل حاؿ

 .أف اللبن تابع للولد، والولد للثاني، فكاف اللبن لو: لنا

                                         

دػ, كصحع أبل ُِّدهلل ؿبمد بل اغبالل بل ف قد بل أبهلل عبد ا الريبل٘ب اإلملـ صلحع اإلملـ, كلد منو ( ُ)
حنياو, كأخي عنه الاآه, ٍب عل أيب يهللمن, كصنن الماع, ركل اغبدي  عل ملل , كدٌكف اؼبهللطأ, كحدث به 

طبآلت ),(ُّْ/ٗ( )م  أع ـ النب  .)دػ بلل مُٖٗتهللُب منو . عل ملل , كركل عنه الرلفع  كا اا  به
 ( ِْ/ِ( )اغبنايو

 (.َُ/ْ( )بدا   الصنل  ), ك(ٕٗ/ْ( )اؼببالهللط:)ا ا ( ِ)

 (.َُ/ْ( )بدا   الصنل  :)ا ا ( ّ)

 (.ُّٖ/ٖ( )اؼببدع),(ِٕٗ/ٗ( )الا كع:)ا ا ( ْ)

( ِٗٗ/ُُ( )اغبلكم المب : )اص  ا ا  ذم صلحع اغبلكم كاؼبهيب كالبيلف ااقهللاؿ الث ثو كٓب يبينهللا ا( ٓ)
 ( ُٖٓ/ُُ()البيلف(  )ُٕٓ/ِ( )اؼبهيب)

دهلل يعآهللب بل إب اديف بل حبيع أبهلل يهللمن الآلض  صلحع أيب حنياو, كٕب الآال  لث ثو مل اػبلال  اؼبهدم ( ٔ)
ناني كشبل ني كاؽبلدم كال شيد, كدهلل أكؿ مل كض  الماع ُب أصهللؿ الاآه علس ميدع أيب حنياو, تهللُب منو اث

 (.ِٕص( )تلج الرتاجف.)كمل و

 (َُْ-َْٗ/ٕ( )ش ح فا  الآدي ),(َُ/ْ( )بدا   الصنل  ()ٕ)

 .بألن دكف نب  فأثب  اؽبم ة. غيا: ُب ااص (ٖ)

يمهللف البا  ابنل ؽبمل ب   اع كعليه ااصحلب كاف مل   ال يلدة ُب غ  اكاهنل فههلل ل كؿ ب   اع :قلؿ اؼب داكم( ٗ) 
 .ِٕٓ/ٗآب  لنب ااكؿ ٍب ثلب حبملهل مل الثل٘ب صلر ابنل ؽبمل كدهللاؼبيدع ا ا  اا صلؼكاف ا 
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إذا أرضعت امرأة طفبًل بلبن زوجين من كل واحد خمس رضعات صار ابًنا لهما  *
 /.أٔ٘ٔ/

وطًئا يلحق بو النسب، فأتت بولد، وأرضعت بلبنو طفبًل كاف (ٔ)[امرأة]إذا وطئ رجبلف *
أو  (ٕ)الولد ولم يثبت نسبو من أحدىما باإلمكاف أو بالقافةابنا لمن يلحقو نسب الولد، فإف مات 

باالنتساب فإذا انتسب إلى أحدىما صار المرتضع ولد من انتسب إليو، فإف لم يكن لو ولد فقد 
 . (ٖ)وأما المرتضع فبل يجوز أف يكوف ابًنا لهما على أصح القولين. ضاع نسبو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .فأثب   الصهللاب. ام اا: ُب ااص (ُ)

ـبالر )ا ثلر كياابعهل كاعبم  الآلفو يآلؿ قلؼ اث ا اذا تبعه ا ا  يآاهللصب  قل ن, كدهلل اليم : الآلفو( ِ)
 ((ََٕ/ُ)غ يع اغبدي (()ِِٔ/ُ)الصحلح

  (ُٕ/ٗ)ركضو البللبني), (( َِٓ)ه الانبي(  )ٖ ُٓ_ ُٕٓ/ِ)اؼبهيب : )هلل مل رجحه النهللكم ُب ال كضو ا ا كد(ّ)
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إذا علقت المرأة منو، والعلوؽ ال يكوف (ٔ)[الواطىء]ن أف اللبن إنما تنتشر حرمتو م: لنا
 .(ٕ)إال من أحدىما، ويخير المرضع في االنتساب إلى أحدىما على أصح القولين

أنا أفصح : ))أف المرتضع يأخذ شبهاً بالرضاع، ويميل طبعو إلى من ارتضع لبنو؟ ولهذا قاؿ : لنا
 . (ٖ)((عد، وارتضعت في بني زىرةالعرب وال فخر بيد أني من قريش، نشأت في بني س

خلقو إذا  (ٗ)[يسوء]يحسن خلق المرتضع إذا حسن خلق المرضعة، و: ولهذا قيل
وإنما ال يعرض على القافة؛ ألف القافة تعتبر للمشابهة من حيث الصورة، . خلقها(٘)[ساء]

ال : وإذا قلنا .أحدىما كاف نسبو من الرضاع فإذا انتسب إلى. وىاىنا تعتبر المشاركة في األخبلؽ
 : (ٚ)[أصحها]أوجو، (ٙ)[ثبلثة]يخير فهل لو أف يتزوج بنتيهما؟ فيو 

                                         

 .بيل  فأثباه بلؽبم ة. الهللاط : ُب ااص (ُ)

 , (ُٕ/ٗ),(ركضو البللبني( )َِٓ( )الانبيه), (ُٖٓ/ِ()اؼبهيب:)كدهلل مل رجحه النهللكم ُب ال كضو ا ا ( ِ)

كٓب يع ا إا ( مبلبه)ديا اغبدي  ذم ا الاآيه قبف الديل ابل ال فعو ُب(: ُِٖ/ٖ( )البدر اؼبن )قلؿ ابل اؼبلآل ُب( ّ)
أ ل اليم ألاياه ُب ماع اغبدي  بعد الاحص البليغ كالااب  الرديد؛ مل : كأقهللؿ: ٍب قلؿ ابل اؼبلآل.  إٔب الاآهل 

قلؿ الن  صلس ا : اػبدرم قلؿ  معيدإٔب أيب ٍب ملؽ إمنلدا.. مل حدي  بآيو( أمرب معلصبه)ركاا البربا٘ب ُب
أ ل الن  ا ميب أ ل ابل عبداؼببلع, أ ل أع ب الع ب, كلدت  ق يل, ك رأت ُب ب  معد بل بم  :)عليه كملف

 (.؛فأٌٗب يأتي  اللحل

آلهللب؛ ف  ه مأف اللا  ااكؿ م: بعد مل ذم ا( ُٖٓٔ( )ٔ/ْ( )الالخيص اغبب )كقلؿ اغبلف  ابل ح   ُب       
كُب إمنلدا مبر  بل :  رأ ُب ب  زد ة كارتا  ُب ب  معد ٍب ذم  ركايو البربا٘ب الت ذم دل ابل اؼبلآل, ٍب قلؿ

 .عبيد ا كدهلل مرتكؾ

 .ي  نب ة فأثباهل. يالهلل: ُب ااص (ْ)

 .فأثب  اؽبم ة. مل: ُب ااص (ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص (ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. صحهملأ: ُب ااص (ٕ)
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 .(ٔ)أنو ال يجوز
  

يجوز أف : والثالث. منهما، فإذا تزوجها حرمت عليو ابنة اآلخر(ٕ)[شاء]يتزوج بنت من : والثاني
 .(ٖ)يتزوج بنت أحدىما، ثم يطلقها ثم يتزوج بنت اآلخر

ت أحدىما أختو، وإف جهلنا عينها فلم يجز نكاح واحدة منهما كما لو أنا نتيقن أف بن: لنا
اختلطت أختو بأجنبية، بخبلؼ من استعمل أحد اإلناءين باالجتهاد، فإنو لم يقطع بنجاسة اآلخر، 
ولهذا لو تغير اجتهاده جاز أف يتطهر بو، بخبلؼ من صلى باالجتهاد إلى جهة، ثم صلى إلى جهة 

 .(ٗ)نو ال يتيقن عدـ الجهة في أحدىماثانية باالجتهاد، فإ
بلبنو طفبًل لم يثبت التحريم (٘)[فأرضعت]إذا أتت امرأة بولد فنفاه زوجها باللعاف، : فرع

فلو عاد فأقر بنسب  ، فإذا انتفى عنو األصل انتفى التابع،تابع للولد بينو وبين المبلعن؛ ألف اللبن
 .(ٙ)الولد صار الرضيع ابًنا لو

                                   

                                         

اؼبهيب : )كليا له أف ينم  بنايهمل, كا بن  أحدنبل ُب ااص  كدهللاارج  ممل ذم ا الر ازم كالنهللكم  ينا ( ُ)
 ( . ُٖ, ُٕ/ٗ( )ركضو البللبني()ُٖٓ/ِ()

 .ب  نب ة فأثباهل. شل: ُب ااص (ِ)

 ., ( ُٖ, ُٕ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُِٔ/ُُ()البيلف ُب اؼبيدع الرلفع ( )ُٖٓ/ِ( )اؼبهيب: )ا ا ( ّ)

 (.ِِٕ/ُٖ()آّمهللع()ُٖ/ٗ()ركضو البللبني( )ُِٔ/ُُ()البيلف( )ُٖٓ/ِ()اؼبهيب: )ا ا ( ْ)

 (.ُٖٓ/ِ)كالصهللاب مل أثباه ممل ُب اؼبهيب. فلرتاع : ُب ااص (ٓ)

امىن ( )ِِٖ/ُٖ( )ؼبهيبآّمهللع ش ح ا()ُٔ/ٗ()ركضوالبللبني()ُِٔ/ُُ()البيلف()ُٖٓ/ِ()اؼبهيب:)ا ا (ٔ)
 ((.ُْٖ/ّ)اؼببللع
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 فصل

إذا كاف لرجل خمس أمهات أوالد، فأرضعت كل واحدة منهن زوجتو الصغيرة 
فسخ نكاحو؛ ألنها رضعت ان، و (ٕ)رضعات صار المولى أبًا لها على أصح الوجهين(ٔ)[ثبلث]

منهن خمس رضعات، وىكذا لو   (ٖ)[واحدة أرضعتها]من لبنو خمس رضعات، فصار كما لو 
أربع زوجات وأـ ولد، فأرضعت صغيرة بلبنو رضعة رضعة، صارت بنتًا لو على أصح  كاف لو
 . لما قدمناه (ٗ)الوجهين

م يصر خاالً ل ابلبنهولو كاف لو خمس أخوات فأرضعت كل واحدة صغيرة رضعة رضعة 
 . فرع األمومة(٘)[الخؤولة]ألف  (٘)لها على أصح الوجهين

واحدة رضعة لم / بٔ٘ٔ/وجتو الصغيرة كل وكذلك لو كاف لو خمس بنات فأرضعن ز 
اً لها، ولم تحـر عليو؛ ألف الجدودة فرع األمومة  .(ٙ)يصر جد 

حكى المزني أنو إذا زوج أـ ولده من عبد لو دوف الحولين فأرضعتو من لبن المولى  :فرع
 لى؛وال تحـر أـ الولد على المو : قاؿ. خمس رضعات انفسخ نكاحها منو؛ ألنها صارت أمًّا لو

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : ُب ااص (ُ)

ركضو ),( ُّٔ/ُُ()البيلف( )ُٖٓ/ِ( )اؼبهيب: )كدهلل ااص  ممل ذم ا العم ا٘ب كالر ازم كالنهللكم ا ا (ِ)
 (.َُ/ٗ( )البللبني

 (.ُّٔ/ُُ)البيلف للعم ا٘ب: ا ا . وكالصهللاب مل أثباه, ؼبل يآاايه ميلؽ اؼبالأل. ارتاعاه كاحد: ُب ااص (ّ)

 (.ُّٗ/ٓ()مل  االج( )َُ/ٗ( )ركضو البللبني:  )كدهلل ااص  ممل ذم ا الر بي  كالنهللكم ا ا ( ْ)

  .ب  نب و علس الهللاك  فأثباه. اػبهللكلو: ُب ااص ( ٓ)

هنليو ( )ُّٔ/ُُ()البيلف: )ا ا اتثب  اغب مو بني ال ضي  كال ج  علس اؼبيدع كقي  بب د الهللجهني : قلؿ النهللكم( ٔ)
 (       َُ/ٗ( )ركضوالبللبني( )َّٗ/ُٓ( )اؼببلع ُب درايو اؼبيدع
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ألنها صارت أـ الصغير بعد زواؿ النكاح، فكانت حليلة الصغير، ولم يكن ابناً للمولى، وأنكر ىذا 
 ىذا غلط في الحكاية، وأفسدوا التعليل : األصحاب، وقالوا(ٔ)[سائر]على المزني 

حليلة ابنو، وعدـ كونها زوجة في الحالة التي ىو  سميتزواؿ االسم ال يمنع أف : فقالوا
فإف اهلل  الحقيقة في التحريم؛نو ال يمنع أف تسمى حليلة ابنو مجازًا، والمجاز يقاـ مقاـ فيها اب

 . (ٖ)عليها مجازًا(ٕ)[يطلق]تعالى حـر األـ، ثم حـر الجدة وإف علت؛ ألف اسم األـ 
نتسب إليو إال ودعوى تسمية الجدة أمًّا مجازًا ممنوعة؛ فإنها ال ت: (ٗ)قاؿ الشيخ اإلماـ

 .باألمومة
ولو تزوجت امرأة صغيًرا، ثم فسخت نكاحو لعيب، ثم تزوجت كبيًرا فأولدىا، ثم  *

من  وابننفسخ نكاحها منو، ألنها حليلة أرضعت الصغير الذي كاف زوجها بلبن الكبير ا
 . (٘)الرضاع

وفي ىذا نظر؛ فإف البنوة حدثت بعد زواؿ زوجيتها من الصغير، ففي حالة  : قاؿ الشيخ اإلماـ
 .تسمى زوجة مجازًا؛ ألنها كانت زوجة: نا لها لم تكن زوجتو، إال أف يقاؿكونو اب

                                         

 .بيل  فأثب  اؽبم ة. ملي : ُب ااص (ُ)

 .زيلدة يآاايهل الالليو(ِ)

 مل ),(ّْٔ/ٔ( )ركضو البللبني( )ُِٕ/ُُ()البيلف ُب اؼبيدع الرلفع :)ديا اؼبالألو ُب ماع الرلفعيو منهل(ّ)
 (.ِٔٗ/ٖ( )حهللاش  الر كا٘ب), ك(ُُٖ/ٕ( )هنليو االج), ك(ُِْ/ّ( )االج

 .إا أ٘ب ٓب أجد ُب أمو منهل حمليو اؼب ٘ب ديا

دهلل اإلملـ أبهلل اؼبعلٕب عبداؼبل  بل عبدا بل يهللمن اعبهللي  ,اؼبع كؼ ب ملـ اغب مني, شيخ الرلفعيو, كلد منو ( ْ)
كملف أبهلل اؼبعلٕب إملـ . الل إب كإلميل اؽب ام : كمل ت مييا. أبيه أيب ؿبمد تالعو عر  كأربعمل و, تاآه علس يد

( اا اللب:)ينا . شبل يو كمبعني كأربعمل و)تهللُب منو . اا مو علس اإلط ؽ, ؾبمعلن علس إملماه ش قلن كغ بلن 
 ,(ْٖٔ/ُٖ( )م  أع ـ النب  (  )ُٓٔ/ٓ( )طبآلت الرلفعيو المربل), (ُِٗ/ِ)

ق  زكاجهل مل  مل   حليلو للبا  اليم ا االخ  منه  كمعىن ذل  أف اؼب أة:  (ِِْ/ّ( )مل  االج:) ينا( ٓ)
 .مل لنب ال كج المب  فصلر أبل له كصلرت اؼب اة حليلو ابنه بلعابلر مل ملف فح م  البا  ٍب رض   المب ,
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إذا كانت لو زوجة كبيرة وصغيرة لها دوف الحولين، فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس 
رضعات انفسخ نكاحها؛ ألنو صار جامعًا بين المرأة وأمها، فصار كما لو جمع بينهما في عقد 

بيد؛ ألنها أـ امرأتو، وأـ المرأة ممنوعة على التأبيد، وأما الصغيرة، واحد، وحرمت الكبيرة على التأ
وإف لم يكن . دخل بها(ٔ)[امرأة]فإف كاف قد دخل بالكبيرة فإنها تحـر على التأبيد؛ ألنها بنت 

  .(ٕ)النسب، وإف كاف اللبن لو؛ فؤلنها صارت ابنتودخل بها لم يتأبد تحريمها كالربيبة من 
صغيرة فاشترى أمة كبيرة لها لبن من غيره، فأرضعت زوجتو خمس  ولو كانت لو زوجة

رضعات حرمت عليو األمة على التأبيد؛ ألنها أـ امرأتو، ولم يزؿ ملكو عنها؛ ألف التحريم ال ينافي 
وأما الزوجة فإف كاف دخل باألمة، فإنها تحـر على التأبيد؛ ألنها بنت امرأة دخل بها، . الملك

، ولم ينفسخ النكاحوينفسخ نكاحها وإف   .لم يكن دخل بها لم يحـر
إذا كاف لرجل زوجة كبيرة، وآلخر زوجة صغيرة، فطلق كل واحد منهما زوجتو، ثم تزوج  *

انفسخ نكاح  رضعاتٍ  خمسَ (ٖ)[الصغيرةَ ] الكبيرةُ  كل واحد منهما بمطلقة اآلخر، ثم أرضعتِ 
وإف كاف قد دخل بالكبيرة حرمت  هما،امرأتالكبيرة، وحرمت عليهما على التأبيد؛ ألنها أـ 

الصغيرة أيًضا عليهما وانفسخ نكاحهما، وإف لم يدخل بها واحد منهما لم يحـر عليهما، فإف 
 .(ٗ)دخل بها أحدىما حرمت عليو دوف اآلخر

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه.  ام اا: ُب ااص (ُ)

كم ـ :قل  :  (ُْٓ/ٓ()مل  االج()ُٔٔ/ُُ() البيلف ُب اؼبيدع الرلفع()ُْٗ/ٔ( )الهللميط:)ينا ( ِ)
اؼبؤلن دنل غ يع ؛ ا ه إذا ٓب يدخ  بللمب ة فمين يمهللف اللنب له كدهلل ينلق  مل قبله الداؿ علس عدـ ح مو 

 .الصل ة إذا ٓب يدخ  بللمب ة, كأهنل ا تمهللف ابناه 

 .أثباهكالصهللاب مل .  للصل ا: ُب ااص (ّ)

 (ُّٗ/ٔ( )الهللميط:)ينا ( ْ)
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صغيرة دوف خمس رضعات ثم / إٔ٘ٔ/إذا كاف لرجل زوجة لها منو ابن، فأرضعت *
، وصار لها لبن منو، ثم أرضعت الصغيرة تماـ خمس طلقها وجف لبنها، وتزوجت زوًجا آخر

لها؛ (ٔ)[أباً ]رضعات، صارت أمًّا لها بتكميل الرضاع من لبن الزوجين، ولم يصر واحد منهما 
 . (ٕ)ألنها لم تكمل الرضاع من لبنو

إذا كاف لرجل زوجتاف، لو من كل واحدة منهما لبن، فحلبت إحداىما ثبلث حلبات في *
منو زوجة صغيرة لو خمس سقيات، (ٗ)[سقيتا]ت األخرى أربع حلبات فيو، ثم ، وحلب(ٖ)[إناء]

 . لم تصر واحدة منهما أمًّا لها
وىذا يجب أف يبني على ما إذا حلبت كرة واحدة، وسقتو في خمس : قاؿ الشيخ اإلماـ

كرات، ىل تكوف خمس رضعات، ولبن كل واحدة منهما قد سقي خمس كرات؟ وىل تصير بنتاً 
والصحيح أنها تصير بنتًا لو؛ . على وجهين تقدـ ذكرىما في أمهات األوالد واألخوات للزوج؟

 .(٘)ألنها شربت من لبنو خمس رضعات
 

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ا ل: ُب ااص (ُ)

ٓب أجد ديا اؼبالألو بعينهل عند الرلفعيو ككجدت مالل   تدؿ ( ُِْ/ّ( )مل  االج()ُٖ/ٗ()ركضو البللبني()ِ)
 (.ِْٓ/ٗ)كاا صلؼ(َِٕ/ٗا)عليهلكقد  كجدهتل ُب اؼبل  ابل قدامو اغبنبل 

 .ب  نب و فأثباه. لا : ُب ااص (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه م اعلة  للاأ ي .  مآيل: ُب ااص (ْ)

ااقنلع ( )ّٖٓ/ُٓ( )هنليو اؼببلع( )ِِٕ/ّ( )ّٖٗ/ُُ()اغبلكم المب : )كذم  ُب ااقنلع أ ه ااص  ا ا (ٓ)
 ِِٕ/ّ ( .ُب ح  ألالظ أيب ش لع
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 فصل
و أو فإف أرضعتها خالتُ  إذا كاف لرجل زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة محرمة عليو، نظرتَ 

؛ ألف بنت الخالة أو العمة ال تعمتُ  ،وإف أرضعتها و لم يحـر أختو حرمت عليو؛ ألنها ابنتو أو حـر
؛ ألنها تصير أختو، فإف كاف وكذلك إف أرضعتها زوجة أبيوتصير أختو أو بنت بنتو أو بنت أختو، 

 أبيو أو ابنو فهو كما لو ولو أرضعتها امرأةاللبن لغير أبيو لم تحـر عليو؛ ألنها بنت امرأة أبيو، 
 (ٔ) .توامرأ ضعتوأر 

 .(ٕ)حرمت على التأبيد، ويستوي فيو البداية والدواـبالرضاع  كاحهاومن انفسخ ن
وإف كانت لو زوجة كبيرة وزوجة صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضعات  

، وإف كاف لو زوجتاف صغيرتاف، فأرضعتهما امرأة أجنبية، نظرت (ٖ)على ما تقدـ امهانفسخ نكاح
انفسخ نكاحهما مًعا؛ ألنو  ، وىذه ثدياً ىذه ثدياً  ف أعطتفإف أرضعتهما الرضعة الخامسة مًعا، بأ

خمس رضعات انفسخ اىما خمس رضعات، ثم أرضعت األخرى فإف أرضعت إحدجامع ألختين،
 .(ٗ)وبو قاؿ المزني. ينفسخ نكاحهما: والثاني. نكاح الثانية على أصح الوجهين

أف سبب الفسخ اختص بالثانية، فانفسخ نكاحها وحدىا، كما لو تزوج : لنا
 (٘)[ىماإحدا]

 . (ٙ)ثم تزوج األخرى

                                         

 (.ُِْ/ٓ()مل  االج( )ّّٕ/ُٓ( )هنليو اؼببلع(  )ُٕٗ/ٕ()هنليو االج()ُ)

 (.ُِْ/ٓ()مل  االج( )ّّٕ/ُٓ( )هنليو اؼببلع(  )ُٕٗ/ٕ()هنليو االج()ِ)

 (.ُِْ/ٓ()مل  االج( )ّّٕ/ُٓ( )هنليو اؼببلع(  )ُٕٗ/ٕ()هنليو االج()ّ)

ركضو ( )ُُٖ/ُُ) ( ُُٖ/ُُ()البيلف ُب اؼبيدع الرلفع )  (ُٖٓ/ِ) (اؼبهيب()ِِٖ()ـباص اؼب ٘ب:)ا ا (ْ)
 . (َُٖ/ٕ()هنليواالج( )ُِْ/ٓ( )مل  االج) ( ِٔ/ٗ()البللبني

 .ُب ااص  احدهتمل كالصهللاب ملأثباه(ٓ)

( اغبلكم المب ( )ِِٖ()ـباص اؼب ٘ب)كملذم ا  اؼبصنن أ ه ااص  دهللمل رجحه النهللكم ُب ركضو البللبني (ٔ)
 ( ِٖ/ٗ( )و البللبنيركض( )ُّٕ/ُُ( )البيلف( )ُٓٗ/ٔ( )الهللميط( )ّٕٖ/ُُ)



56 

 فصل                                             
؛ قصد اإلفساد أو لم يقصده قواًل نكاح امرأة بالرضاع لزمو نصف مهر مثلها (ٔ)[أفسد]من 

. إذا رجعا جميع مهر المثل: قيلعلى شاىدي الطبلؽ، (ٕ)[قياساً ]أصح الطريقين واحدًا على 
كما في -جميعو : والثاني. نصف مهر المثل: أحدىما: ي أف المسألة على قولينوالطريق الثان

 . يجب المسمى: (٘)وأحمد ،(ٗ)حنيفةوقاؿ أبو  -(ٖ)شاىدي الطبلؽ
. (ٙ)إف قصدت إفساد نكاحو، وإف قصدت اإلحساف إلى الطفل لم يضمن: وقاؿ أبو حنيفة

 . ، كما لو قتل زوجة غيره(ٛ)بو ضماف/ بٕ٘ٔ/أصحابنا عن مالك أنو ال يجب  (ٚ)[حكى]و
 . أنو يتعلق بو الضماف إذا قصد بو اإلتبلؼ فتعلق بو، وإف لم يقصد اإلتبلؼ كالرمي: لنا

في داره، فإنو متصرؼ في ملك نفسو، وعلى مالك قولو  (ٜ)[حفر بئراً ]ويخالف من 
من قتل  ند بعض البضع، ويخالفالمهر ع: يعني  )َُ: اؼبماحنو) چې   ې   ىى  چ : تعالى
لنصف غيره، فإنو يضمن الجملة، فدخلت األطراؼ في ضمانها تبًعا، وأما اإليجاب  زوجة

                                         

 ( . ُٖٓ/ِ)ُب ااص  ملمو غ  كاضحو, كالاليلؽ يآاا  مل أثباه, ممل دهلل  ص اؼبهيب(ُ)

 (.ُٗٓ-ُٖٓ/ِ)زيلدة يآاايهل الاليلؽ, كيدؿ عليه ميلؽ اؼبهيب ( ِ)

ليو هن()ُٖٓ/ِ( )اؼبهيب),(ّْ/ٓ( )ااـ)ا ا .كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهلل ملذم ا الر ازم أ ه اؼبنصهللص (ّ)
 (. كملبعددلُْٕ/ُُ()البيلف ُب الاآه الرلفع ()ّّٔ/ُٓ()اؼببلع

 ( .ُُ/ْ( )بدا   الصنل  ), (ِٕٗ/َّ( )اؼببالهللط()ْ)

 (.ِٖ/ٗ()الا كع( )ُِٔ/ٗ( )اؼبل ()ٓ)

 (  .ُِ/ْ( )بدا   الصنل  ),( ِٕٗ/َّ()اؼببالهللط()ٔ)

 . بألن طهلليلو فأثب  الملمو بلالن اؼببهلليو. حمل: ُب ااص (ٕ)

 (.َُٖ/ْ()مهللادع اعبلي ( )َِّ/ِ( )اؼبدك و المربل()ٖ)

 . حا ا ب ا , كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٗ)
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ملكو بو، ويفارؽ  (ٔ)[بما]المسمى فبل يصح؛ ألف ىذا ضماف متلف، فكاف االعتبار بقيمتو؛ ال 
اإلرضاع الشهادة؛ ألنو أتلف البضع على حقيقتو، إال أنو سقط عنو نصف الضماف، فوجب 

 . (ٕ)والشهادة لم تتلف مملوكو، وإنما حالت بينو وبينو، فلزمها كماؿ بدلوالنصف، 

خمسة نفر فأرضع كل واحد منهم الصغيرة من لبن أـ الزوج أو أختو أو (ٖ)[جاء]فإف 
ابنتو رضعة، وجب على كل واحدة خمس نصف مهر المثل؛ لتساويهم في سبب اإلتبلؼ، ولو  

وأرضعها اآلخراف رضعتين رضعتين وجب على كل من  فأرضعها واحد رضعة،(ٗ)[ثبلثة]كانوا 
أرضعها رضعة خمس نصف مهر المثل، ووجب على اآلخرين خمساف خمساف على أصح 

 .يجب على كل واحدة ثلث النصف: والثاني. (٘)الوجهين
النجاسة (ٙ)[إلقاء]أف فسخ النكاح بعدد الرضعات، فقسط الضماف عليو، بخبلؼ : لنا

 .تنجسو ليس بنقل النجاسة، بل بأصلها فاستويا فيو ، فإف(ٚ)[المائع]في 
 

سقط مهرىا؛  (ٛ)[نائمة]إذا ارتضعت الصغيرة من لبن أـ الزوج خمس رضعات واألـ 
 ألف الفرقة بسبب من جهتها، وال يرجع الزوج عليها بمهر مثلها وال بنصفو؛ ألف إتبلؼ العقد ال 

 
                                         

 . كالصهللاب مل أثباه. امبل : ُب ااص (ُ)

البيلف ُب الاآه )ينا (. فحص  ُب ال ضلع أربعو أقهللاؿ أظه دل عند اعبمههللر  صن مه  اؼبث : )قلؿ النهللكم( ِ)
 (.ُِّ/ُٖ()آّمهللع ش ح اؼبهيب()ُِ/ٗ( )و البللبنيركض( )ُٕٔ/ُُ()الرلفع  

 . ب  نب  فأثباه. جل : ُب ااص (ّ)

 . كالصهللاب مل أثباه. ثلثه : ُب ااص (ْ)

 (.ّٕ/ٕ( )آّمهللع),(ِِ/ٗ( )ركضو البللبني.)كيهللزع اللـ  علس عدد ال ضعلت ُب ااص ( ٓ)

 . كالصهللاب مل أثباه. الآل : ُب ااص (ٔ)

 . بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. اؼبلي  : ُب ااص (ٕ)

 . بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة.  ليبو : ُب ااص (ٖ)
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 .(ٔ)يوجب غير عوض المسمى، فيرجع بو عليها
، وأرضعتها األـ (ٕ)[نائمة]ارتضعت الصغيرة من أـ زوجها رضعتين واألـ ولو 

جب و  (٘)[و]، سقط من نصف المسمى خمساه، (ٗ)[نائمة]رضعات والصغيرة (ٖ)[ثبلث]
 . (ٚ)أخماسو على أصح الوجهين؛ لما قدمتو(ٙ)[ثبلثة]جب على األـ و 

                                         

( مل  االج),(َِ/ٗ( )ركضو البللبني()َُٖ/ُُ()البيلف ُب الاآه الرلفع :)ينا . كا غـ  علس النل مو( ُ)
(ّ/ُِْ) 

 .بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة.  ليبو : ُب ااص (ِ)

 . كالصهللاب مل أثباه. ثل  : ُب ااص (ّ)

 .بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة.  ليبو : ُب ااص (ْ)

 . طما ُب ااص  كالاليلؽ يآاا  مل أثباه( ٓ)

 . كالصهللاب مل أثباه. ثلثه : ُب ااص (ٔ)

 (.ُِْ/ّ( )مل  االج),(ِّ/ٗ( )ركضو البللبني()َُٖ/ُُ()البيلف:)كذم  النهللكم أ ه ااص  ينا ( ٕ)
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ة خمس رضعات والصغيرة ، فأرضعت زوجتو الصغير (ٔ)[ةٌ أمَ ]ولو كاف لو زوجة كبيرة، وىي *
، تعلق نصف مهر المثل برقبتها؛ ألف ضماف الجناية يتعلق برقبة الرقيق، ولو كانت (ٕ)[نائمة]

؛ ألف ضماف جناية أـ الولد على (ٖ)[بشيء]مرضعة الصغيرة أـ ولد لزوجها لم يرجع عليها 
المثل؛ ألف ولو كانت مكاتبة رجع عليها بنصف مهر . (٘)[عليها لو]، فبل يجب (ٗ)سيدىا

 .، واهلل أعلم(ٙ)المكاتب مع المولى كاألجنبي

 
 
 
 
 
 

                                         

 . كالصهللاب قبعلن مل أثباه. امه : ص ُب اا(ُ)

 .بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة.  ليبو : ُب ااص (ِ)

 . كالصهللاب قبعلن مل أثباه. بر : ُب ااص (ّ)

( اإلصبلع()كأصب  عهللاـ اؼبااني علس أف جنليو أـ الهلللد علس ميددل, ديا قهللؿ مل من  ببيعهل: )قلؿ ابل اؼبنير( ْ)
 ( ِٔ/ٗركضوالبللبني ),(ُٕٓ)

 .عليه له كالاليلؽ يآاا  ملأثباه:ُب ااص (:ٓ)

 (. ُِْ/ّ()أمىن اؼببللع()ُُٖ/ُُ()البيلف ُب الاآه الرلفع (:)ٔ)
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 (ٔ)كتاب النفقات
 نفقة الزوجات باب                        

 : ال يخلو حاؿ الزوجين من أربعة أقساـ
مت ل  سُ / أٖ٘ٔ/أو يكونا صغيرين، فإف كانا بالغين فإذا . (ٕ) الزوجةو أالزوج أو أف يكونا بالغين 

ها إلى حيث يريد وىما لِ ن من االستمتاع بها ونقْ مك  تإلى زوجها في نكاح صحيح، و (ٖ)[المرأة]
خطب الناس  من أىل االستمتاع، وجبت عليو نفقتها؛ لما روى جابر رضي اهلل عنو أف النبي 

فإنكم أخذتموىن بأمانة اهلل تعالى، واستحللتم فروجهن  (ٗ)[النساء]اتقوا اهلل تعالى في : ))فقاؿ
 . (٘)((اهلل عز وجل، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروؼ بكلمة

فإف امتنعت من تسليم نفسها، أو مكنت من استمتاع دوف استمتاع، أو في منزؿ دوف 
أسلم المبيع في مكاف دوف : إذا قاؿ (ٙ)[كالبائع]منزؿ، أو في بلد دوف بلد، لم تجب لها نفقة 
الثمن، وكذلك ال تستحق األمة إذا سلمت إليو في غيره، لم يكن ذلك تسليًما يستحق بو تسليم 

                                         

أ اآاهل مل : الناآلت صب  كما دا الناآو كد  مل أ او, ك اآ  الدرادف  اآل  ادت, كياعدل بلؽبم ة فيآلؿ( ُ)
مل  ), (ُٖٔ/ِ( )اؼبصبلح اؼبن ), ( او)ملدة ( لاللف الع ب. )اإل الؽ كدهلل اإلخ اج, كا يالاعم  إا ُب اػب 

 (ِْٓ/ّ( )االج

أف : الثل٘ب.أف يمهلل ل بلللني: ااكؿ: أك ال كج بللغ كد  صل ة أك ال كجو بلللو كدهلل صل , فلاحهللاؿ أربعو: أم(ِ)
 .أف يمهلل ل صل يل:  اب ال. أف تمهللف ال كجو بلللو كال كج صل  : الثلل . يمهللف ال كج بللغ كال كجو صل ة

 .فأثبانل الصهللاب. اؼب اا: ُب ااص (ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص (ْ)

 . ح و الن  صلس ا عليه كملف: بلب. اغب : مالب( ُُِٖ)ركاا ماللف مل حدي  جلب  بل عبد ا ( ٓ)

اماحللاف ف كجهل بملمو ا, كلمف عليهل أف ا فلتآهللا ا ُب النالل , ف  مف أخيسبهللدل بأملف ا, ك : )كلااه     
ف ف فعلل ذل  فلض بهللدل ض بل غ  مربح, كؽبل عليمف رزقهل كمالهللهتل . يهللطئل ف شمف أحدا تم دهلل ه

 (.بلؼبع كؼ

 .بيل  فأثبانل اؽبم ة. مللبلي : ُب ااص (ٔ)
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الليل دوف النهار، فإف عرضت عليو وبذلت لو التمكن التاـ، والنقل إلى حيث يريد، وىو حاضر، 
، ولو سكت الزوج عن الطلب والزوجة على البدؿ (ٔ)وجب عليو النفقة؛ ألنو وجد التمكن التاـ

 تدخلو رضي اهلل عنها،  (ٕ)[عائشة]تزوج   لم يجب النفقة في زماف السكوت؛ ألف النبي  
 .، وكذا من حين دخولها؛ ألنو لم يوجد التسليم(ٖ)بعد سنتين ولم ينفق عليها عليو

كتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيو ليعلمو   (ٗ)[غائب]ولو وجد البذؿ منها وىو 
من حين أخبر، وإف لم  ها، فإذا وصل وتسلمها وجبت النفقةلمتيسل من بذلك، فإف سار أو وك  

يسر ولم يوكل نظر الحاكم إلى المدة التي يسير في مثلها، فإف مضت فرض النفقة عليو، ولو 
بذلت التمكين وىو حاضر، فلم يتسلمها، ثم عادت وجبت النفقة عليو، واستمر وجوبها في زماف 

سلمت نفسها ، إال أف تسليمها يتوجو على وليها، فإف (٘)[المراىقة]غيبتو، وىكذا حكم 
 . وجبت النفقة، وال تجب بمجرد بذلها؛ ألف بذلها ال حكم لو(ٙ)[الزوج]فتسلمها 
 
 

                                         

لاممني غ  تلـ, ممل لهلل ملم   االهل ُب ديا دهلل الآهللؿ اعبديد بأف الناآو ذبع بللاممني ا بللعآد, كإذا ملف ا( ُ)
زمل أك ؿب  دكف غ ا ف  ه ا  اآو ؽبل, كاؼبيدع الآدٙب, كحم  جديدا, أهنل ذبع بللعآد, كتالاآ  بللاممني, فلهلل 

, أمىن (ٕٓ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُْٔ/  ِ)اؼبهيب (  َُٓ/  ٗ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا . امانع  مآب 
غليو البيلف ( ّْٖ/  ِ), اإلقنلع للر بي  (ّْٓ/ّ( )مل  االج( )ُّْ/  ّ)ض البللع اؼببللع ُب ش ح رك 
 (.َِٖ)ش ح زبد ابل رم ف 

 .بلليل  فأثبانل اؽبم ة. عليرو: ُب ااص (ِ)

أف الن  صلس ا عليه كملف ت كجهل كد  بن  )عل ع كة عل عل رو ( ُٕ( )ُِِْ)خرب عل رو ركاا ماللف ( ّ)
 (.كزف  إليه كد  بن  تال  منني, كلعبهل معهل, كملت عنهل كد  بن  شبلف عر ة مب  منني,

 .بلليل  فأثبانل اؽبم ة. غليع: ُب ااص (ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  ال ادآو: ُب ااص (ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  ال كح: ُب ااص (ٔ)
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م تجب لها النفقة على ل مت إلى الزوج وىو بالغ وىي صغيرة ال يجامع مثلهال  وإف سُ 
 .تجب: ، والثاني(ٔ)أصح القولين

  .أنو لم يوجد منها التمكين التاـ :لنا
ال : والثاني. (ٕ)غير وجبت عليو النفقة على أصح القولينولو كانت بالغة والزوج ص

 .(ٖ)تجب، وىو رواية عن أحمد
أنو وجد منها التمكين التاـ، وإنما تعذر التسليم من جهتو، فصار كما لو كاف كبيًرا  :لنا
 .فهرب منها

  .؛ لما ذكرتوأيضاً  (ٗ)ولو كانا صغيرين فبل نفقة بحاؿ على أصح القولين

                                         

. لمب ة كاؼب ادآو الت ربام  الهللط  فلهل الناآوكأمل ا. عرب النهللكم عل الآهللؿ ال اج  بلاظه  ف   اآو لصل ة( ُ)
ركضو ()َُٗ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع (ُٗٓ/ِ)اؼبهيب( ّْٗ,ُّٗ/ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع :ا ا 

رباو االج ُب ش ح (َْْ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع  ( ُٔ, ٖٓ/ٗ()البللبني
   (.  ْٕ/ْ)إعل والبللبني(ِِْ/ّ)مل  االج(َّّ/  ٖ)اؼبنهلج 

منهلج ) (ٖٓ/ ٗ)ركضو البللبني(ّٓٓ/ٗ)اغبلكم ُب فآه الرلفع : ينا . عرب النهللكم عل الآهللؿ ال اج  بلاظه ( ِ)
 (.َٔ/ْ)دارالام -إعل و البللبني(ِْٖ/ّ)مل  االج(ِّٖ/ُٖ)آّمهللع(َُِص( )البللبني

 (.ِّٓ/ٗ( ) ح المب الر), (ِْٖ/ٗ( )اؼبل ( )ّ)

( ُّٗ,َُٗ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع ( ُٗٓ/ِ)اؼبهيب( ّْٓ/ٗ)اغبلكم ُب فآه الرلفع (ْ)
  (َِْ/ُٖ)آّمهللع
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 (ٗ)أو مجبوباً  ، أو كاف الزوج مريضاً (ٖ)أو نحيفة (ٕ( )ٔ) [رتقاء]إليو وىي مريضة أومت ل  ولو سُ 
 لو ما؛ ألف القصد االستمتاع بها من غير جماع، ويخالف (ٙ)، وجبت(٘) [الوطء]ال يقدر على 

؛ ألف المرض عذر يتكرر ويكثر، وفي اعتباره إضرار استمتاعدوف  استمتاعمكنت الصحيحة من 
 .وترؾ العشرة بالمعروؼ، بخبلؼ منع القادربها 

سلمت إليو وتمكن من االستمتاع بها في نكاح فاسد لم تجب لها نفقة؛ ألف / بٖ٘ٔ/وإف 
  .(ٚ)التمكين فيو غير مستحق، فبل يجب لو مقابل

                                         

  .ب  نب ة فأثباهل. رتآل: ُب ااص (ُ)

منهل كضدا الااو قلؿ ام أة رتآل  بينو ال تو ا يالابلع صبلعهل ارتالؽ ذل  اؼبهللض  : ال تآل  الت ا الد ف جهل يآلؿ( ِ)

ڱ  ڱ  چ: ا تعلٔب  ( ُْٖ/ّ( )الناف اؼبالاعيب: )ينا   (َّ: اا بيل )  چ  ڱڱ  

 (ُْٖ/ّ( )الناف اؼبالاعيب: )ينا . كبياو مل النحلفو كدهلل اؽب اؿ؛ كقد كبن كأكباه غ ا( ّ)

 ( .ِٔٓ)نبيه رب ي  ألالظ الا: ا ا . الآب : مل جيعَّ ذم ا, مراو مل أجع كدهلل: آّبهللب دهلل(ْ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الهللط : ُب ااص (ٓ)

مل  االج  ( )ّْْ/ّ), أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (َٔ/ٗ( )ركضو البللبني), (َُٔ/ِ( )اؼبهيب()ٔ)
 (َٔ/ْ)إعل و البللبني(ّْٕ/ّ)

بينهمل ف  يالرتد مل أ او عليهل لمل لهلل أ او علس مل  محهل  ملحل فلمدا مدة ٍب بلف له فاللد النملح كف ؽ ( ٕ)
( ُٕ/ٗ( )ركضو البللبني),(َُٔ/  ِ)اؼبهيب: ينا . ا ه ُب مآلبلو امامالعه مهللا  مل   حلم ن أك حل  ن 

  (  َْٕ/  ُ)الال اج الهللدلج ( ّٔ/  ْ)إعل و البللبني (ُِْ/ ُٖ)باص ؼ,آّمهللع 
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، سقطت كاف الزوج أو غائباً   فإف انتقلت من منزؿ الزوج بغير إذنو، أو سافرت بغير إذنو، حاضراً 
  .(ٕ)وإف سافرت بإذنو فقد تقدـ في القسم بيانو، (ٔ)تها؛ ألنها فوتت التمكين فسقط ما يقابلونفق

على ؛ ألف فرضو كاف أو تطوعاً   فرضاً  ،ولو سافرت لحج أو عمرة بغير إذنو سقطت نفقتها
، وواجب حق الزوج ال يسقط بتطوعو، ولو سافرت بإذنو في حاجة لو لم تسقط نفقتها،  يخالترا

 سافر معها، ولو كاف في حاجة لها فبل نفقة لها على أصح قولي أحد الطريقين، وقد كما لو
 .قدمناه

كاف   تطوعاً  -نعت نفسها باعتكاؼ في المسجد، فإف كاف بغير إذنو سقطت نفقتها مولو 
سقطت حقو بتطوع إذا كاف قد لزمها بعد نكاحو بغير إذنو؛ ألنها أ -، مطلًقا كاف أو معيناً أو نذراً 

، وإف كاف الزوج معها في المسجد لم تسقط نفقتها؛ ألنها لم تخرج (ٖ)ها فيولواجب لم يأذف أو 
 .(ٗ)ذف لها فيو لم تسقط نفقتها على أصح قولي أحد الطريقينأمن طاعتو، وإف لم يكن معها، و 

، فإف كاف تطوعاً  ال  نوقتها؛ ألنو يقدر على منعها؛ أللم تسقط نف وإف منعت نفسها بالصـو
، فعلى أصح الوجهين ال تسقط  إفو  ها بالشروع، فإف أفطرت فحقها باؽ،يلزم أقامت على الصـو

 . (٘)بالفعل سقطت نفقتها منونفقتها؛ ألف لو أف يطأىا أي وقت شاء، فإف امتنعت 
                                         

اغبلكم : ا ا .ظه , ف ف ٓب وبل  فلهل الناآو مل ٓب زب جكلل كج أف وبلهل مل ح  الابهللع, كميا مل الا ض ُب اا( ُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (ُِْ/  ُٖ)آّمهللع ( ِٔ-ُٔ/ٗ( )ركضو البللبني),(َٖٓ/ٗ)ُب فآه الرلفع 

 ( .ْٗٔ)الال اج الهللدلج (   ِٖ/  ْ)إعل و البللبني ( ّْْ/  ّ)البللع 

يالآط؛ اف : كالثل٘ب. هنل ملف ت ب ذ ه, فأشبه إذا ملف ت معها يالآط ا: أحدنبل: إف ملف ت ب ذ ه فايه قهللاف( ِ)
 .الآالف لأل ا كالناآو للاممني مل اامامالع, كقد عدـ اعبمي , فالآط مل تعلو به

إف ملف الالا  لل ضه بآ  حآهل, فيآايه مل حو البلقيلت, كإف ملف لل ضهل مح  كذبلرة مآط حآهل : قلؿ النهللكم
( ركضو البللبني: )ينا . بللالآهللط مبلآلن, كفل دة اإلذف رف  اإلٍب: , كقي علس اعبديد, ف  قال  ؽبل

 .كا ا  اؼب اج  الاللبآو(.ِٔ/ٗ), (ّْٕ/ٕ)

آّمهللع (   ِٔ-ُٔ/ٗ( )ركضو البللبني( )َُٔ/  ِ)اؼبهيب ( ِْْ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا .( ّ)
 (.ّْٗ/  ّ)مل  االج (  ُِْ/  ُٖ)
 .اؼب اج  الاللبآو( ْ)

البيلف ُب ( َُٔ/ِ)اؼبهيب( ّْْ/ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع : كااص  مآهللط الناآو ,ممل ذم ا النهللكم ينا (ُ)
 (  .ّْٗ/ّ()مل  االج),( ِِْ/  ُٖ), آّمهللع (ِٔ/ٗ()ركضو البللبني),(ُٕٗ/ ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع 
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فلها النفقة؛ ألنو  -وقد ضاؽ وقتو -وأما إف كاف صـو شهر رمضاف أو قضاء رمضاف 
فإف كاف وقت القضاء لم يضق، أو كاف صـو كفارة أو . بالشروع فيوليس لو منعها منو؛ ألنو يلـز 

لزمها قبل النكاح أو بعده أو معين، لزمها بعد النكاح بغير إذنو، فلو ( ٔ) [سواء]نذر غير معين، 
ي، فإف منعتو ولم تمكنو، سقطت خالفور، وىذه الواجبات على الترا منعها منو؛ ألف حقو على
  .(ٕ)نفقتها على أصح الوجهين

وإف كاف بنذر معين لزمها قبل نكاحو أو بعده بإذنو لم يكن لو منعها منو؛ ألنو فرض 
  .(ٖ) لوالزمة متعين، فهو كصـو رمضاف، ونفقتها فيو 

وال إقامتها وإف منعت نفسها بالصبلة، فإف كانت الصلوات الخمس، فليس لو منعها من 
بخبلؼ الحج؛ فإنو يستحب المبادرة إليو؛ ، (ٗ)من تقديمها في أوؿ الوقت؛ ألنها واجبة فيو

وألف زماف الصبلة يسير ال ضرر عليو  ،وفي تأخير الصبلة فوات فضيلة أوؿ الوقت. خشية فواتو
             ، والصبلة المنذورة على ما ذكرتو (٘)[قضائها]في التأخير، فبل تسقط نفقتها بفعل 

 .(ٙ)في االعتكاؼ والصـو
 
 
 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ُ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( َُٔ/  ِ)اؼبهيب ( ّْْ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (َٗ/  ٓ)ااـ : ينا ( ِ)
      (.    ّْٗ/ّ( )مل  االج( )ِِْ/  ُٖ), آّمهللع (ِٔ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُٕٗ/  ُُ)الرلفع  

 .كينا  ميل  اؼب اج  الاللبآو(ّٔ/ٗ()ركضو البللبني),(َُٔ/ِ( )اؼبهيب:)ينا ( ّ)

( مل  االج), (ّٔ/ٗ( )ركضو البللبني: )ينا . كُب الالنل ال اتبو كجهلف؛ ااص  ليا له منعهل لاأمددل( ْ)
(ّ/ّْٗ.) 

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. قاليهل: ُب ااص (ٓ)

/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (َُٔ/ِ( )اؼبهيب) (ْْْ/  ُُ)ُب فآه الرلفع  اغبلكم : ينا ( ِ)
  (.ِِْ/  ُٖ)آّمهللع ,( ْٔ, ّٔ/ٗ( )ركضو البللبني) (ُٖٗ
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 : فرع
ة أنو ال تسقط  ، ويحكى عن الحكم وابن ُعلي  (ٔ)نو سقطت نفقتهاينعت من تمكفإف ىربت أو م

 .كالمهر
 كاف لها أف تمنع نفسها، ويخالف التمكين، فأما إذا منعها النفقة/ أٗ٘ٔ/أف النفقة عوض  :لنا

 .ملك البضع، وذلك حاصل بالعقد، وال يفوت بعد التمكين عوضو فإفالمهر؛ 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

                                         

 (.ُّْ/ٗ( )اغبلكم المب ), (ِِ/ٓ( )ااـ: )ينا ( ُ)
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 فصل
كافرين، فإف أسلمت المرأة بعد الدخوؿ ولم يسلم الزوج، لم   (ٔ)[الزوجاف]وإف كاف 

، فهو  على إزالتو (ٖ)تعذر: ، بمعنى(ٕ)[االستمتاع]تسقط نفقتها على القوؿ المشهور؛ ألنو تعذر 
وجة مجوسية أو وثنية، وتخلفت في الكفر كالمسلم إذا ىرب من زوجتو، فإف أسلم الزوج والز 

، فإف أسلمت قبل (ٗ)سقطت نفقتها؛ ألنها منعتو حقو بمعصية، فهي كالناشز
؛ ألف (ٚ)لمدة إقامتها في الشرؾ على أصح القولين( ٙ)[النفقة]العدةلم تستحق (٘)[انقضاء]

 .مضى من التمكين لم يعد بإسبلمها، فهي كالناشز إذا عادت إلى الطاعة

                                         

 .ال كجني, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ُ)

 .أثباه كالصهللاب مل. ااماملع: ُب ااص (ِ)

 .تعير مل جهاه كدهلل قلدر علس إزالاه إلم مه: أم( ّ)

البيلف (   َْٗ/  ّ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِٖ)الانبيه ( ْْٖ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا (  ْ)
/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٕ/ٕ( )ركضو البللبني( )ُٖٗ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 (  .ّْْ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّّْ
 .ب  نب ة  فأثباهل. ا آال: ُب ااص (ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. العدة: ُب ااص (ٔ)

مل  ( ِْٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٕ/ٕ( )ركضو البللبني( )َُٔ/  ِ), اؼبهيب (ْْٗ/ُُ( )اغبلكم المب ()ٕ)
 (.ِٓٗ/  ّ)إعل و البللبني( َُِ/  ّ)االج 



68 

نفقتها؛ ألف المانع ىو قادر على إزالتو،  (ٔ) [سقطت] بهاإذا ارتد الزوج بعد الدخوؿ 
ولو ارتدت الزوجة سقطت نفقتها؛ ألنها منعتو حقو بمعصية، فلو عادت إلى اإلسبلـ قبل 

والقوؿ . عدتها لم تستحق النفقة في زماف الردة على أصح قولي أصح الطريقين(ٕ)[انقضاء]
 .احداً اًل و أنها ال تستحق قو : والطريق الثاني. تستحق: الثاني

أف ما فات من التمكين لم يعد بإسبلمها، فهي كالناشز إذا عادت إلى الطاعة،  :لنا
 . والكافرة األصلية؛ فإف إقامتها على الكفر إحداث مانع كردتها

ى استحقت النفقة من حين عادت إل( ٖ)[غائب]وإذا عادت المرتدة إلى اإلسبلـ، وزوجها 
 . اإلسبلـ

حتى يمضي زماف لو  لم تستحق النفقة(ٗ)[غائب]ولو نشزت ثم عادت إلى الطاعة، والزوج 
 . (٘)سافر فيو يتمكن من االستمتاع بها

والفرؽ بينهما أف سقوط نفقة المرتدة بالردة، فإف عادت إلى اإلسبلـ فهي باقية على طاعتو، 
 عليها (ٙ)[استيبلؤه]حتى يعود  وسقوط نفقة الناشز بخروجها عن طاعتو، فبل تعود

 
ا استحقت نفقة كاملة؛ ألنو وجدت ونهارً  إذا كانت الزوجة أمة، فإف سلمها المولى ليبلً  :فرع

 البيتوتة التامة، وإف سلمها إليو في الليل دوف النهار لم تستحق النفقة التامة، وال تستحق نصفها

                                         

ٓب تالآط  اآاهل؛اف امانلع :حي  قلؿ مل  صه ( َُٔ/ِ)ممل ُب اؼبهيب(ٓب تالآط:)هللابفللصلع  دنل مآبلن,( ُ)
 .الهللط بالبع مل جهاه , كدهلل قلدر علس إزالاه؛فلف تالآط الناآو

 .ب  نب ة فأثباه. ا آال: ُب ااص (ِ)

 .بلليل  فأثب  اؽبم ة.  غليع: ُب ااص (ّ)

 .بلليل  فأثب  اؽبم ة.  غليع: ُب ااص (ْ)

/  ُٖ)آّمهللع ( َٔ/ٗ( )ركضو البللبني) (ُِٓ/  ٔ)الهللميط ( َِٖ)الانبيه  ,(ُُٔ/ِ( )اؼبهيب), : ينا ( ٓ)
  (َْٕ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َُِ/  ّ)مل  االج  (ّّْ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع    (ِْٔ

 (    ْٓٓ)الال اج الهللدلج   (ٖٕ/  ْ)ني إعل و البللب(َِٕ/  ٕ)هنليو االج 
 .بهللاك غ  مهمهللزة اليل . اماي كا: ُب ااص (ٔ)
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التاـ، فهي كالحرة إذا سلمت نفسها في ؛ ألنو لم يوجد التمكين (ٔ)على أصح الوجهين أيضاً 
 .أحد الزمانين، واهلل أعلم

                                         

 ُٓ),هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (َِٖ)الانبيه  ,( ُُٔ/ِ( )اؼبهيب: )ينا . كدهلل قهللؿ أبهلل إمحلؽ اؼب كزم( ُ)
 ( .ُْٕ)الال اج الهللدلج , ,   (ٓٔ / ْ), إعل و البللبني  (َِِ/  ُُ),البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٗ/ 
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 (ٔ)باب قدر النفقة

: (ٗ)وأبو حنيفة (ٖ)وقاؿ مالك. (ٕ)نفقة الزوجات مقدرة، وىي بحاؿ الزوج معتبرة
تعتبر بحاؿ الزوجين، فعلى الموسر للفقيرة : (٘)وقاؿ أحمد. ليست مقدرة، وتجب بقدر كفايتها

 .نفقة متوسطة
 چ  ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ : قولو تعالى: لنا

﮷  ﮸  ﮹چ : وقولو تعالى. (ٙ)ومن ُضي َق عليو: يعني ( ٕ: الب ؽ)   /بٗ٘ٔ/﮶  
﮻  فقد أجمل المعروؼ فيها، وفسره في آيتنا، فيجب على   )ِّّ: البآ ة) چ ﮼﮺ 
، وعلى المعسر مد وعلى المتو دّ الموسر مُ  ، ففرؽ اهلل سبحانو (ٚ)سط مد ونصفاف في كل يـو

وتعالى بين الموسر والمعسر، ولم يبين المقدار، فرد إلى االجتهاد، وأقرب أصل مقدر يعتبر بو 
فاعتبرىا  ( ٖٗ: اؼبل دة) چۉ  ې  ې  ې   ې    چ: الكفاية؛ ودليل قربها منها قولو تعالى

                                         

 .كاؼبآصهللد مل العنهللاف قدر  اآو ال كجلت, كليا الناآو برم  علـ( ُ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ( )َِٓ/  ُٖ)آّمهللع  ,( َْ/ٗ( )ركضو البللبني( )ِّْ/ُُ( )اغبلكم المب : )ينا ( ِ)
 (. َِٖ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ,  , (َّْ/  ّ( )ركض البللع

 ( ْٔٔ/  ْ)اليخ ة للآ اُب ( ْٓ/ِ( )بدايو آّاهد), (ُٔٓ/ِ( )الملُب ُب فآه أد  اؼبدينو: )ينا ( ّ)

 (.ّْٓ/  ٓ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  

البح  (  )ْ/  ْ), ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (ِّ/ْ( )بدا   الصنل  ( )ُُٖ/  ٓ)اؼببالهللط للال خال  : ينا ( ْ)
 (. َُٗ/ْ( )ال ا و
مبللع أكٕب النهس ( ُْْ/  ٕ)اؼببدع ُب ش ح اؼبآن  ( : ُِٗ/  ٗ)الا كع كتصحي  الا كع ( ِّّ/ٗ( )اؼبل ( )ٓ)

 (  .ُٗٔ/  ٓ)ُب ش ح غليو اؼبناهس 
 (ِْٔ/ِّ( )جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف( )ٔ)

دُّ بللاف كالارديد كاعبم  أمداد(  ٕ)
ي
كثل  عند اا مو الث ثو كدهلل كبهلل مي  أك مميلؿ, كدهلل رط  : كمداد بللمال  اؼب

مع ف للو ), (ٔٔٓ/ِ( )اؼبصبلح اؼبن : )ينا . غ املن  ُٖٓغ املن , كرط ف عند اغبنايو كدهلل كبهلل  ٕٖٔ
 (ُْٕص( )الاآهل 
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 فِ وجب اهلل تعالى في الكفارة ُمّداا أم(ٔ)[أكثر]بها في صفتها، فاعتبرت بها في قدرىا، ولكن 
، (ٖ)وىو في كفارة الجماع في رمضاف ،ُمد  ، وأقل ما أوجب (ٕ)في كفارة األذى في الحج

ألنو طعاـ وجب في الذمة بالشرع لسد الخلة، فهو كطعاـ الكفارة، وإنما وجب فاعتبرنا النفقة بها؛
المعسر؛ وألنو ال يمكن إلحاقو  على المتوسط مد ونصف؛ ألنو نصف نفقة الموسر، ونصف نفقة

 . بالموسر، وىو دونو، وال بالمعسر وىو فوقو، فجعل بينهما
وحكى أصحابنا عن  .كانت أو ذمية   مسلمةً كانت أو أمة،  حرةً وأما العبد فتجب عليو نفقة زوجتو،

 .(ٗ)مالك أنو ال تجب عليو حتى يشترط وجوبها في عقد النكاح
ين في النكاح، فلم يفتقر إلى شرطها كالحرة، وتجب عليو أنها تجب بداًل عن التمك: لنا

المعسر أحسن منو حااًل، فبل يزاد عليو، وكذلك المكاتب؛  رّ ألف الحُ  ؛ دٌ نفقة المعسرين، وىي مُ 
 .و حرفُ صْ نِ  نْ ما بقي عليو درىم، وكذلك مَ ؛ألنو عبد 

 (.٘)تجب عليو نصف نفقة الموسرين، ونصف نفقة المعسرين: وقاؿ المزني
 .في النفقة(ٙ)[األرقاء]أف أحكاـ الرؽ باقية في حقو، فجرى مجرى : لنا

                                         

 (.ُُٔ/  ِ)يدؿ عليهل مل ُب اؼبهيب ,زيلدة يآاايهل الاليلؽ, ( ُ)

  چ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ: عػػػػػػلٔبماػػػػػػلرة ااذل ُب اغبػػػػػػ  كرد الػػػػػػنص فيهػػػػػػل بػػػػػػللاخي ؛ قػػػػػػلؿ ت( ِ)
 (ٓٗٓ/ُُ( )فا  البلرم)  (ُٔٗ: البآ ة)

مالرة اعبملع ُب رمالف د  عاو رقبو مؤمنو, ف ف ٓب يالاب  فصيلـ شه يل ماالبعني, ف ف ٓب يالاب  ف طعلـ ماني ( ّ)
 (ِٖٓ/ٔ( )ش ح الالنو. )مالمينلن, لم  مالمني ميد مل غللع قهللت البلد

( اؼبدك و المربل), كذم  ملل  ديا إف مل   تبي  عند أدلهل, كاليم ُب (َٗٔ/ْ( )اتالنهللادر كال يلد: )ينا ( ْ)
قلؿ : أرأي  العبد إذا ٓب يآدر علس  اآو ام أة ح ة مل   أك أمو؟ قلؿ: قل : قلؿ ؿبمد بل الآلمف(: ُٖٕ/ِ)

 عف, د  مل : ل؟ قلؿكإف مل   تبي  عند أدله:فآلنل له : ٕب ملل  تل مه  اآو ام أته ح ة مل   أك أمو, قلؿ
كإٔب ديا رج  ابل الآلمف بعد أف قلؿ (: النهللادر)قلؿ ُب . اازكاج ,كؽبل الصداؽ ,كعليهل العدة ,كؽبل الناآو

 . بلاكؿ

 (ُِّص ( )ـباص  اؼب ٘ب( )ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. اارقل: ُب ااص ( ٔ)
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 چ ﮼﮺  ﮻ ﮹چ  ﴿: ؛ لقولو تعالى(ٔ)وتجب النفقة من غالب قوت البلد

ما : والمعروؼ ( ٖٗ: اؼبل دة) چۉ  ې  ې  ې   ې    چ: قولو تعالىول  )ِّّ: البآ ة)
؛ فإف دفع إلي. يقتاتو أىل البلد ها دقيقًا أو سويقًا أو خبزًا لم يلزمها قبولو؛ ألف ويجب لها الَحب 

؛ ألنو طعاـ (ٕ)الَحب  تكمل فيو األغراض، فإف تراضيا على أخذ عوضو جاز في أصح الوجهين
استقر في الذمة لآلدمي؛ فجاز أخذ العوض فيو كالقرض، بخبلؼ الكفارة، فإنها تجب لحق اهلل 

 .تعالى، ولم يأذف في أخذ العوض عنها
 .ى ىذا لو كاف العوض خبًزا أو دقيًقا لم يجزه؛ ألنو في معنى بيع الحب بالدقيقوعل 
 

                                         

ف ف ملف مل الرب أ او منه, كإف ملف مل اارز هبع علس ال كج أف يدف  ل كجاه  اآاهل مل غللع قهللت البلد, ( ُ)
أ او منه, كإف ملف مل الام  أ او منه؛ ا ه طعلـ هبع علس كجه ااتاللع كالماليو, فهللجع مل غللع قهللت البلد  

/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٖ/ُ), الانبيه (ِْٔ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   :ينا . مللمالرة
( ِْٕ/ّ( )مل  االج), (ِْٔ/  ّ), أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِْ/ٗ( )البللبنيركضو ( )َِٓ

 . ,         (   ْٖٔ/  ِ)اإلقنلع للر بي  
 (ُُٗص ( )منهلج البللبني( )ف ف اعالض  جلز ُب ااص : )قلؿ النهللكم( ِ)
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من أدـ البلد من اللحم والسمن  ،قوتها ما يحتاج إليوبقدر  (ٔ)ويجب لها من اأُلْدـ

؛ ألف دفع القوت من غير أدـ ليس من العشرة بالمعروؼ، وقد روي عن  (ٕ)[الشيرج]والزيت و
الخبز   )ٖٗ: اؼبل دة)(ٖ) چۉ  ې  ې  ې   ې  چ :  عنهما أنو قاؿابن عباس رضي اهلل

 . (ٗ)والزيت
الخبز والسمن والتمر، ومن أفضل ما تطعمونهم الخبز : وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما

مع خفتها / أ٘٘ٔ/بها من غير كلفة  (ٙ)[يؤتدـ]؛ وألف ىذه األدىاف (٘)واللحم
 ، (ٛ)ية قوت امرأة الموسر أوقيتافللطباع، فإًذا أقل كفا(ٚ)[متهامبلئ]و

 المعسر أوقية ، والمتوسط أوقية ونصف، ومن اللحم في كل جمعة  (ٜ)[امرأة]وكفاية 
 

                                         

ا ادـ به كأدـ اػبب  يأدمه بللمال  أدمل خلبه مل يؤم  بلػبب , أٌم ش   ملف, كاعبم   داـ كقد : اايدـ بللاف( ُ)
 (أدـ)ملدة ( لاللف الع ب: )ينا . بلادـ ,كقلؿ غ ا أدـ اػبب  بلللحف

ددل الالمالف ,كردبل : الر جك  (ُُٔ/  ِ)اؼبهيب :  بالني مهملو كالصهللاب مل أثباه, كا ا . الال ج: ااص ُب ( ِ)
 .  (َّٖ/ُ( )اؼبصبلح اؼبن : )ينا . قي  للددل اابي  ,كللعص  قب  أف يال 

 [ٖٗ: اؼبل دة( ]ّ)

 (ُٕ/ٓ( )تاال  الآ  ف العايف ابل أيب حلًب), (ّْٓ/َُ( )جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف: )ينا ( ْ)

 (َٕ/ٓ( )تاال  الآ  ف العايف ابل أيب حلًب), (ِّٓ/َُ( )جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف : )ينا ( ٓ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل. يهللتدـ: ُب ااص ( ٔ)

 . بيل  فأثب  الملمو بلؽبم  . م يباهل: ُب ااص ( ٕ)
أفعهلللو, كاالن زا دة, كُب : امف اربعني درنبلن, ككز ه: ااكقيالف ما ددل أكقيو, كااكقيو, باف اؽبم ة كترديد اليل ( ٖ)

: مرددان كقد ىبان, كد  باف الهللاك كد  ااكاقسُّ,: كاعبم . بل  ألن, كد  للو علميو. كقيو: بع  ال كايلت
 (.ٗٔٔ/ِ( )اؼبصبلح اؼبن ( )ُِٕ/  ٓ) النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث : ا ا ..مبعو مثلقي , كصبعهل كقليل

 . كالصهللاب مل أثباه . ام اا: ُب ااص ( ٗ)
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 .زادىا في مقدار الدىن أو األدـ المعتاد،، فإف كاف في موضع يقل اللحم فيو (ٔ)رطل
 

                                         

ل يو كعر كف درنبل كأربعو معيلر يهللزف به كمال ا أشه  مل فاحه, كدهلل تالعهللف مثآلا كد  مل و دردف كشب: ال ط  (ُ)
أمبلع دردف, كدهلل بلعب اـ أربعمل و كمبعو ج املت تآ يبلن, كاعبم  أرطلؿ, كال ط  مميلؿ أيالن, كرطل  الر   

تع يالت كمصبلحلت فآهيو ُب للو ), (َِّ/ُ( )اؼبصبلح اؼبن . )رط  مل كز اه بيدؾ لاع ؼ كز ه تآ يبل
 (.ٔٓص ( )معلص ة



75 

 فصل
كاف عادتها   ويجب لها ما تحتاج إليو من السدر والدىن والمشط وأجرة الحماـ، إف

دخوؿ الحماـ؛ ألف ذلك يراد لتكميل المنفعة المستحقة، بخبلؼ األدوية، فإنها تراد لحفظ 
 . (ٔ)األصل، كما يلـز المستأجر تنظيف الدار المستأجرة، وال يلزمو حفظ األصل

 . (ٖ)فإف طلبو منها لزمو تحصيلو؛ ألنو يراد لحظو (ٕ)وأما الخضاب

لزمو، ألنو للتطيب، وإف لم تطلب المرأة فهو   (ٗ)[سهوكةال]وأما الطيب فإف كاف لقطع 
 .(٘)كالخضاب

 

                                         

الهللميط     ( ِْْ/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (َِٕ), الانبيه (ُُٔ/ِ) (اؼبهيب:  )ينا ( ُ)
,  أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ْٗ/ٗ),( ركضو البللبني( )َِٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِّ/ٔ)

  (    .ِْٗ/  ّ)ركض البللع 
: ف ذا ٓب ييم كا الريع كالرع  قللهللا: ل الآبلعاػبالب دهلل مل ىباع به مل حنل  الهللجه كاليد كغ دل, قلؿ اب (ِ)

( اؼبصبلح اؼبن : )ينا . صبغ شع ا, كا يآلؿ اخااع: خاع خالبل كاخااب  بلػبالب, ف ف ملف بل  اغبنل  قي 
(ُ/ُُٕ.) 
(  َٓ/ٗ( )ركضو البللبني( )َِٖ/  ُُ), البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ُُٔ/ِ( )اؼبهيب), :  ينا  (ّ)

 (.ِّٓ/  ُٖ)هللع آّم
ال ا حو الم يهو, كأصله ري  : كالالههللمو د (. ُِٔ/ِ( )اؼبهيب: )ينا . ُب ااص  الرههللة, كالصهللاب مل أثباه( ْ)

 ( ُِٓ/ّ( )الناف اؼبالاعيب: )ينا . الالم , كصدأ اغبديد ,يآلؿ بدأ مهمه مل ذل 

/ ُٖ)آّمهللع ( َٓ/ٗ( )كضو البللبنير ), ( ُِٔ/ِ( )اؼبهيب), ( ِْٗ/ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا ( ٓ)
ِّٓ.) 



76 

 فصل
ويجب لها الكسوة؛ لآلية والخبر المتقدمين؛ وألف تركها ليس من العشرة بالمعروؼ، 

واإلبريسم؛ ألف (ٔ)فتجب المرأة الموسر من رفيع ما يلبس في بلدىا من القطن والكتاف والخز
مرأة المعسر من غليظ القطن والكتاف، والمرأة المتوسط ما ذلك من كسوتها بالمعروؼ، وال

، وال (ٕ)[طلقاىاأ]بينهما؛ ألف ذلك المعروؼ في حقهما، وليست مقدرة؛ فإف الكتاب والسنة 
نجد أصبًل نلحقها بو، فوجب الرجوع بها إلى الكفاية بالمعروؼ، وأقل واجبها قميص وسراويل 

  (ٖ)بةرّ ضَ مُ َضم  إلى ذلك جبة أو فروة، ويجب لها  شتاءالومقنعة ومداس للرجل، فإف كاف في 
الموسر  (ٙ)[المرأة]أو لبد وحصير للنهار، ويكوف ذلك  (٘)وزِّلية(ٗ)[كساء]ووسادة وإزار و

 .(ٚ)رفيعو، والمرأة المعسر من أدونو، والمرأة المتوسط ما بين ذلك

                                         

 (ُِٓ/ّ( )الناف اؼبالاعيب: )ينا . دهلل جنا مل الثيلب ,غبماه صهللؼ ,كمداا إب يالف( ُ)

 . أطلآهل, كالصهللاب مل أثباه, عهللدان بللام  علس مثىن: ُب ااص ( ِ)
 ُِٕٗ/ّٓ: )ا ا  تلج الع كس . هللدل د  اؼبا ش كد  ثيلب غ ظ كغبل  يبالط فهللؽ اؼبل دة ككب: ا بو ؼبا( ّ)

 ( .ِٖٔ/ِ: )اؼبع ف الهللميط 

 . لب  نب ة فأثباه. مالل:ُب ااص ( ْ)

الناف : )ينا . ال ًلّْيو بمال  ال ام كترديد ال ـ د  باللط ع اق  كبهلل البناالو, كالدثلر الثهللب اليم يادفأ به( ٓ)
 (ُِٓ/ّ( )اؼبالاعيب

 . كالصهللاب مل أثباه. ام اا: ُب ااص ( ٔ)

ليا ؽبل أص  مآدر اؼب ج  ُب المالهللة كعدددل كقدردل كجنالهل الع ؼ كالعلدة؛ اف الر ع كرد ب هبلب المالهللة ك ( ٕ)
اغبلكم : ينا . فيه ف ج  إٔب الع ؼ خب ؼ الناآو؛ ف ف ُب الر ع ؽبل أص ن كدهلل اإلطعلـ ُب المالرة ف دت الناآو إليهل

, أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ْٕ/ٗ( )ركضو البللبني), (َِٕ), الانبيه (ّْْ/ُُ)ُب فآه الرلفع  
 (.ٖٔ/ْ), إعل و البللبني (ِْٗ/ّ),  (ْٖٓ/ِ)للر بي  اإلقنلع ( مل  االج), (ِْٖ/ّ)
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ؼ، وألنها تحتاج إليو ؛ ألف إسكانها من العشرة بالمعرو (ٔ)ويجب لها مسكن

بو، وتدفع أذى الحر والبرد، ويكوف ذلك حسب يساره وإعساره أو توسطو، وإف   (ٕ)[لتستتر]
ال : وقاؿ داود. (ٖ)كانت ممن ال تخدـ نفسها من ذوي األقدار أو عاجزة عنو وجب لها خادـ

 .(ٗ)يجب
إلعساره بو؛   بالمعروؼ، وإنما لم يسقط عن فاطمة بنت رسوؿ اهللأنو من العشرة : لنا
اطلبي من أبيك : ولهذا قاؿ

 . ويكفي خادـ واحد .(٘)
 .يجب لها بعدد من كاف يخدمها في بيت أبيها: (ٙ)وقاؿ مالك
 .(ٚ)((خذي ما يكفيك وولدؾ بالمعروؼ: ))لهند قولو : لنا

                                         

 ( ُٗ: النالل )  چۉ  ۉ   ۅچ  :لآهللله تعلٔب( ُ)

  . كالصهللاب مل أثباه. لاالرت: ُب ااص ( ِ)

, أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ِٔٓ/ُٖ), آّمهللع (ِٓ/ٗ), ركضو البللبني (ِِّ/ٔ)الهللميط (ّ)
, (ْٕٖ/ِ), اإلقنلع للر بي  (ِّْ/ّ), مل  االج (ْْٗ/ْ)ػببيع , رباو اغببيع علس ش ح ا(َّْ/ّ)

 (.ْٖٔ/ُ)الال اج الهللدلج 
 (.َٗ/َُ( )الس: )ينا ( ْ)

الدلي  علس أف اػبما لنهللا ع رمهللؿ ا صلس : مالب اػبما, بلب( ُُّّ)أص  اغبدي  ُب البخلرم ب قف ( ٓ)
 (أم اػبلدـ ح  يالاآيف اؼبعىن, كا أعلف : عل فلطمو   كإمبل مآط: ) كلع  صحو العبلرة  .ا عليه كملف

 (.ُْٕص ( )الآهللا ني الاآهيو), (ْٓ/ِ( )بدايو آّاهد( )ٔ)

إذا ٓب يناو ال ج  ,فللم أة أف تأخي بل  علمه مل يمايهل ككلددل : الناآلت, بلب: مالب( ّْٔٓ)ركاا البخلرم ( ٕ)
 .مل حدي  عل رو رض  ا عنهل. قايو دند: قايو, بلباا: ُب مالب(ُُْٕ)بلؼبع كؼ, كركاا ماللف 
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أف تكوف  فبل يلزمها القياـ بو، وينبغي مالووأما . ا في نفسها خادـ واحدويكفيه 
ويكره استخداـ اليهود والنصارى . الفساد بالخلوة بها (ٕ)[ليأمن]أو محرًما لها؛  (ٔ)[ةامرأ]

 . (ٖ)على أصح الوجهين؛ لعدـ تجنبهم للنجاسات

وآخذ األجرة لم يجبر الزوج عليو؛ ألف القصد ،أنا أخدـ نفسي: فإف قالت الزوجة
 . (٘) يحصل مع خدمتهامتعتو بها، وذلك ال/ ب٘٘ٔ/وتوفيرىا على  (ٗ)[توقيتها]بإخدامها

لم يلزمها الرضا بو على أصح الوجهين؛ ألنها ، أنا أخدمك بنفسي: وإف قاؿ الزوج
 .(ٙ)تحتشمو، فبل تستوفي حقها منو

لزمو نفقتو، فإف كاف موسرًا لزمو للخادـ  ،واتفقا على خدمتو ،فإف كاف الخادـ مملوًكا لها
سطًا لزمو مد؛ ألف الكفاية ال تحصل بأقل مد وثلث من قوت البلد، وإف كاف معسرًا أو متو 

 ، (ٚ)منو
 
 
 
 
 

                                         

 . كالصهللاب مل أثباه. ام اا: ُب ااص ( ُ)

 . فأثب  الملمو بلؽبم .  ليلمل: ُب ااص ( ِ)

ركضو ( )ُُِ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ينا . كا ه ا تؤمل عداكهتل الدينيو, كلاح ٙب النا  إليهل( ّ)
 ( .ِّْ/ّ( )مل  االج( )ُُْ/  ُٔ),  آّمهللع (ْْ/ٗ( )البللبني

"           إف الآصد بلػبدمو ت فيههل : " كقد  ص علمل  الرلفعيو ممل ُب اؼبهيب, كالبيلف, كآّمهللع, قهللؽبف (ْ)
  .(ِٕٓ/ُٖ: )آّمهللع  (ْٓ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُِٓ/  ُُ),البيلف للعم ا٘ب ( ُِٔ/ِ( )اؼبهيب: ) ا ا
, (ْٓ/ٗ), ركضو البللبني (َِٖ), الانبيه (ُِٔ/ِ( )اؼبهيب), (َِْ/ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : نا ي( ٓ)

    (. ْٕ/ْ), إعل و البللبني (ِْٖ/ّ), أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ِٕٓ/ُٖ)آّمهللع 
, (َِٖ/ٔ), الهللميط (ِْٕ/ُٓ), , هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (َِٕ)الانبيه (  ُِٔ/ِ)اؼبهيب : ينا (ٔ)
 (. ْٕ/ْ), إعل و البللبني (ّّْ/ّ), مل  االج (ِْْ/ُ), ماليو ااخيلر (ْٓ/ٗ( )ركضو البللبني)
 .اؼب اج  الاللبآو(  ٕ)
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 . (ٔ)ويجب لو أدـ، لكن دوف أدمها على أصح الوجهين؛ اتباعاً للعرؼ فيو

والفراش دوف ما يجب لها؛ اتباًعا  (ٕ)ويجب لخادـ كل زوجة من الكسوة والدثار
لزينة، والخادمة ال للعرؼ، وال يجب لها السراويل والدىن والمشط والسدر؛ ألف القصد بو ا

 .(ٗ)ما بدا منهابو تستر لوجب لها خف  (ٖ)[للحوائج]تُػْقَصُد زينتها، فإف كانت خادمة تخرج 
 

                                         

دكف  هللع أدـ : كأصحهمل كدهلل  صه: ),كقلؿ النهللكم(كااص  أف هبع   هللع اؼبخدكمو أجهللد للعلدة: )قلؿ الر بي ( ُ)
( ْْ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُِْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٔ/  ِ)هيب اؼب: ينا (. اؼبخدكمو

 (. ّّْ/ّ( )مل  االج)
تلان : م  مل ملف فهللؽ الثيلب مل الرعلر, كقد تدث  أم: دهلل مل فهللؽ الرعلر, كقي : الدثلر مل يادث  به, كقي  (ِ)

 ا, كادث  ادثلران فههلل مدث , كااص  مادث  أدغم  الال  ُب تدث  ف ف بللدثلر تدث: ُب الدثلر, كرج  دثهللر, يآلؿ
 (ُٖٗ/ُ( )اؼبصبلح اؼبن ), (دث )ملدة ( لاللف الع ب: )ينا . الداؿ كشددت

 . ب  نب ة فأثباهل. للحهللاي : ُب ااص ( ّ)
كضو ر ( )ُِْ/  ُُ), البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِْٖ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا ( ْ)

غليو البيلف (  ّْْ/ّ( )مل  االج( )ِْٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ٓٓ, ُٓ/ٗ( )البللبني
 (  . ُِٖ)ش ح زبد ابل رم ف 
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 فصل
تجب بالعقد ويصح ضماف : وقاؿ في القديم. وتجب النفقة بالتمكين على القوؿ الجديد

 . (ٔ)قدر معلـو منها لمدة معلومة

ويجب تسليم نفقة كل يـو في أوؿ . عوض عنو أنها تسقط بعدـ التمكين، فدؿ أنها: لنا
 . (ٕ)وقت طلوع الشمس؛ ألنو أوؿ وقت الحاجة

جدد في كل فصل، فإف بليت ة في كل ستة أشهر؛ ألف العرؼ أف تويجب دفع الكسو 
( ٘)[انقضائو]، كما لو أتلفت طعاـ يومها قبل (ٗ)[التجديد]الفصل لم يلزمو  (ٖ)[انقضاء]قبل 

(ٙ) . 

  طعاماً ، كما لو دفع إليها (ٚ)دة والكسوة باقية لزمو تجديدىا على أصح الوجهينفإف انقضت الم
 
 
 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ُْٔ/  ِ)اؼبهيب ( َِٖ)الانبيه ( ْْٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا (ُ)
أمىن اؼببللع ( )ّّٔ/َُ( )فا  الع ي ( )ٕٓ, ْٓ, ْٕ/ٗ)  (ِْٓ/ْ( )للبنيركضو الب(  )ُِٗ/  ُُ)الرلفع  

( ّْٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي   (ّْٓ/  ّ)مل  االج ( َٔ/  ْ)إعل و البللبني ( ّّْ/  ّ( )ُب ش ح ركض 
 (  .ِْٕ/  ُٖ)آّمهللع ( ْٖٔ)الال اج الهللدلج 

كلمل الهللض  اخالن ُب أيلمنل ديا,كلع  مل :قل . اج  الاللبآواؼب: ينا . فا ع يهللمل فيهللملن, كتاللف يهللملن فيهللملن ( ِ)
 .اامه  أف تدف  الناآو م  شه ,كي ج  ُب ديا إٔب الع ؼ كالعلدة

 . ب  نب ة فأثباهل. ا آال: ُب ااص ( ّ)
 . كالصهللاب مل أثباه.  الا د: ُب ااص ( ْ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ا آاليه: ُب ااص ( ٓ)
/  ُُ), البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ُِٔ/ِ( )اؼبهيب( )ّْْ/  ُُ)م ُب فآه الرلفع   اغبلك : ينا ( ٔ)

منه  ( ِّْ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ِِٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ٓٓ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُِٕ
 ( . ٖٔ/  ْ)للبني إعل و الب(  ْٖٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِْٗ/  ّ)مل  االج (  َُٖ/  ُ)الب ب 

ركضو (. )ُِٔ/  ِ)اؼبهيب : ينا . كدهلل تا ي  علس أ ه هبع سبلي  المالهللة ُب الصحي , ا ؾب د اإلمالع( ٕ)
 ( . ِّْ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِِٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ٔٓ, ٓٓ/ٗ( )البللبني
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اليـو الثاني، فإنو يجب عليو نفقتو، وما لم تجر العادة أف  (ٔ)[جاء]فلم تأكلو حتى 
 .ذىابو ة ونحوىا فبل يجدد إال بعد يجدد حتى يذىب كالمشط والمضرب

منها؛ ألنو دفع ما استحق عليو (ٖ)[بشيء]لم يرجع عليها (ٕ)[انقضائو]فبانت قبل  
 .(ٗ)أسلفها نفقة مدة فبانت رجع عليها بما بقي منها بعد البينونة دفعة واحدة، ولو

 . ما يمنع االستحقاؽ رجع بو(٘)[طرأ]أنو دفع عما يستحق في الثاني، فإذا : لنا

جع فيها على لم ير (ٚ)[انقضائو]فبانت قبل (ٙ)[الشتاء]ولو دفع إليها كسوة الصيف أو 
، ونظير نفقة األياـ إذا أسلفها كسوة فصلين تبعضال ت؛ ألنها (ٛ)أصح الوجهين ، فهي كنفقة اليـو

 . فبانت قبل دخوؿ الفصل الثاني، فإنو يرجع بها

: (ٜ)وقاؿ ابن الحداد. ولو دفع لها كسوة فصل أو طعاـ يـو فأرادت بيعو أو إبدالو لم تمنع منو
 تمنع من بيع الكسوة، 

 
 
 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. جل: ُب ااص ( ُ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ها آالي: ُب ااص ( ِ)
 . بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. ش : ُب ااص ( ّ)
 (.ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ْٓ/ٗ( )ركضو البللبني(  )ُِٔ/ِ( )اؼبهيب), : ينا  (ْ)

 . بألن فأثباهل اؽبم ة. ط ا: ُب ااص ( ٓ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الرال: ُب ااص ( ٔ)
 .   الملمو بلؽبم ةبلليل  فأثب. ا آاليه: ُب ااص ( ٕ)
كا يالرتد مل ملف إليهل مل مالهللة الصين فبل   منه علس الصحي , كدهلل ماا ع علس أف المالهللة سبلي  علس ( ٖ)

, آّمهللع (ٓٓ/ٗ( )ركضو البللبني) (ُِٔ/  ِ)اؼبهيب :  ينا . الصحي  ,كميا إذا ملت  أثنل  اؼبدة ٓب ت د المالهللة
 ( .ِٕٓ)ليو البيلف ش ح زبد بل رم ف غ (ّْٓ/ّ( )مل  االج( )ِّٔ/  ُٖ)
تالمي  علس يد أيب . كلد منو أرب  كماني كمل اني. دهلل أبهلل بم  ؿبمد بل أضبد المال٘ب اؼبص م الرلفع  ابل اغبداد( ٗ)

: ينا . تهللُب منو طبا كأربعني كث شبل و. جعلاه ح و فيمل بي  كبني ا تعلٔب: عبدال ضبل النالل  , كقلؿ
 .,(ْْٓ/ُٓ( )م  أع ـ النب  (  )َُّ/ُ( )طبآلت الرلفعيو), (ُُٖ/ِ( )اا اللب)
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 . (ٔ)وال تمنع من بيع الطعاـ                 

ولو أراد الزوج إبدالها كاف لو ذلك، وأجروا الكسوة مجرى المسكن، والصحيح ىو 
 . األوؿ، فإنها تملك اللبس كما يملك الطعاـ

لم تجبر عليو  أف يكتري لها ثيابًا تلبسها (ٖ)[داأر ]لو : (ٕ)((الشامل))قاؿ صاحب 
 .واهلل أعلم. (ٗ) َرىالُمكْ  يلزمها سكن بخبلؼ المسكن فإنو

 

 

                                         

/  ُُ), البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ُّٔ/ِ( )اؼبهيب(  )ِّْ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا ( ُ)
 (.ِّْ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٗ,ُِٖ

كلد منو أربعمل و, ظب  ؿبمد بل . اليد بل ؿبمد البلدادم, الاآيه اؼبع كؼ بلبل الصبلغدهلل أبهلل  ص  عبد ال(  ِ)
دهلل أع ؼ : كمل هللا يآهلللهللف. كلدا أبهلل الآلمف عل , كأبهلل  ص  الللزم: كحدث عنه. اغبالني الآبلف, كابل شلذاف
(. ُِِ/ٓ( )ربلطبآلت الرلفعيو الم: )ينا . تهللُب منو مب  كمبعني كأربعمل و. بلؼبيدع مل أيب إمحلؽ

 (  ْْٔ/ُٖ( )م  أع ـ النب  )

( البيلف. )كالصهللاب مل أثباه, حي  إف ذل  دهلل اؼبنآهللؿ عل صلحع الرلم  ,ممل ُب البيلف. أرادت: ُب ااص ( ّ)
(ُُ/ُِٖ.  ) 
ع آّمهلل ( ُِٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِْْ/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ينا ( ْ)
(ُٖ  /ِٔٔ.) 
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 باب اإلعسار بالنفقة واختبلؼ الزوجين فيها
 

والصبر إلى ،الخيار في فسخ النكاح / أٙ٘ٔ/إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر ثبت للزوجة 
 . (ٔ)أف يوسر

ليس لها أف : (ٗ)وأبو حنيفة وأصحابو (ٖ)وابن شبرمة (ٕ)وقاؿ الزىري وابن أبي ليلى
 .خ، ولكن يرفع يده عنها حتى يكتسبتفس

                                         

, الانبيه (ُّٔ/ِاؼبهيب(   )ْٕٓ/  ُُ), اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا . كذل  علس ااظه  أك علس اؼبيدع( ُ)
ركضو (  )َِِ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْٗٓ/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِٗ/  ُ)

مل  (  )ّّٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ْْْ)ااخيلر ماليو ( ِٕٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ِْ/ٗ( )البللبني
 (:. ْٖٖ-ْٕٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِْْ/ّ( )االج

كلد لال  منني بآي  مل خ فو عم , . دهلل عبد ال ضبل بل أيب ليلس, تلبع  ثآو مل أصحلب عل  رض  ا عنه( ِ)
كركل عنه ؾبلدد بل جرب كثلب  البنل٘ب كغ نبل, شهد ركل عل عثملف كعل  كأيب بل معع رض  ا عنهف, 

 (.ُٗٗ/َُ( )تلريخ بلداد), (َّٓ/ْ( )حليو ااكليل . )ح ب اػبهللارج بللنه كاف, تهللُب منو ث ث كشبل ني

دهلل عبد ا بل شربمو الا  فآيه أد  المهللفو, ملف عايالن علق ن فآيهلن ثآو ُب اغبدي  حالل اػبلو, ركل عل ( ّ)
النخع  كأ ا بل ملل  كغ نبل, ركل عنه ضبلد بل زيد كمايلف الثهللرم كمايلف بل عيينو كغ دف, تهللُب  إب اديف

 (ِّٕٕ( )الملشن), (ٕٔ/ُٓ( )هتييع المملؿ: )ينا . منو أربعو كأربعني كمل و

 ّ)لبديل  الدر اؼبخالر كحلشيو ابل ع( ُّٗ/ْ( )ش ح فا  الآدي ), (ُْ/ِ( )اؽبدايو), (ِّْ/ٓ( )اؼببالهللط(  )ْ)
 /َٓٗ ) 
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يفرؽ : ))قاؿ في الرجل ال ينفق على زوجتو أف النبي  (ٔ)أبو ىريرةما روى : لنا
؛ وألف نفقة المعسر حق يقصد لكل نكاح، فالعجز عنو يثبت خيار الفسخ (ٕ)((بينهما

، فإنهما ال (٘)[ائدالز ]، وعليو تخرج نفقة الخادـ والمد (ٗ)إذا عجز عنو بالُعن ة (ٖ)[كالواطئ]
يقصداف لكل ناكح، وكذلك إف أعسر ببعضها؛ ألنو ال يحصل الكفاية بالبعض، فيفوت اإلمساؾ 

 ؛ ألنو صرؼ بو العشرة بالمعروؼ(ٙ)بالمعروؼ، وكذلك إف أعسر باألدـ على أصح الوجهين

                                         

عبد ال ضبل بل صخ  الدكم  , ظب  بأيب د ي ة , ا ه ملف وبم  د ة معه ,صحليب جلي , , كلـ  رمهللؿ ا صلس (ُ)
دػ , كقي  غ  ذل  هتييع  ٕٓا عليه كملف كملف مل أمث  الصحلبو حاال كركايو للحدي  , تهللُب منو 

 (ِٖٖ/  ُِ)هتييع الاهييع ( ِْٓ/  ٕ) اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو( ّٔٔ/  ّْ)المملؿ 

 (.ُُِٕٔ( )َْٕ/ٕ( )الالنل المربل)ركاا البيهآ  ُب ( ِ)

كدف إمحلؽ ُب اخاصلر ديا اغبدي , كقلؿ    ؿبمد بل عبداؽبلدم (: ُِٗ/ِ) (العل  )أبهلل حلًب ُب قلؿ          
إركا  )منم , كضعاه االبل٘ب ُب (: ِِٓ/ِ( )تنآي  الاحآيو), كاليد  ُب (ِِٓ/ّ( )الاعليو تنآي  ربآيو)ُب 

 (.ُُِٔ( )الللي 

 .بلليل  فأثب  اؽبم ة . مللهللاط : ُب ااص ( ّ)
م اد اؼبصنن بيل  مل فيه ديا الهللصن, كدهلل العنني بمال  العني كالنهللف اؼبرددة ,كدهلل العلج  عل الهللط  كردبل (ْ)

كأمل مل يآ  ُب ماع أصحلبنل مل قهللؽبف : كقد اعرتض النهللكم علس إط ؽ العنو علس العنني بآهللله. كا يبمنه اشاهلا
رب ي  : ا ا . العنو ي يدكف الاعنني فليا دبع كؼ ُب الللو, كإمبل العنو اغبا ة مل اػبرع ذبع  لالب  كاللنف رببا فيهل

 (.ِٔٓ)ألالظ الانبيه 
 .لليل  فأثب  الملمو  بلؽبم ة ب. ال ايد: ُب ااص ( ٓ)
البيلف ُب ميدع ( ُّٔ/  ِ)اؼبهيب ( ِٕٔ/  ُٖ)آّمهللع ( َِٗ)الانبيه  ( ْٔٓ/ُُ( )اغبلكم المب (  )ٔ)

 (ْٖٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي  (  ّْْ/  ّ)مل  االج  (  ِٕٔ/  ُٖ)آّمهللع  (ُِِ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
 (.َْٕ)الال اج الهللدلج 
كإف :كقلؿ صلحع اؼبهيب أيال(ٕٓ/ٗ( )ركضو البللبني: )ينا (. ااص  اؼبن  ُب اادـ: قل : )كقلؿ النهللكم

 (.ُّٔ/ِ.)أعال بلادـ ٓب يثب  ؽبل الاالخ

http://www.dorar.net/book/13566&ajax=1
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عسر وكذا إف أ. ؛ ألف أكثر الناس ال يحتاج إليو(ٔ)وال تصبر عليو بخبلؼ نفقة الخادـ 
 . (ٖ)، وكذلك المسكن في أصح الوجهين(ٕ)بالكسوة؛ ألنو ال صبر عنها

بها عنو في الستر ودفع أذى  (٘)[غنى]وجهًا واحدًا؛ ألنو ال (( الشامل))في   (ٗ)[حكى] و
 . (ٙ)الحر والبرد

ال يستحق  (ٚ)[الزائد]فإف أعسر بما زاد على نفقة المعسر أو بنفقة الخادـ فبل خيار لها؛ ألف 
 . (ٛ)ع اإلعسار، والخادـ يستغني عنو أكثر الناسم

؛ ألنو  بواجب حقها، فبل ضرر عليها فيو، وكذا  (ٜ)[قائم]وكذا إف كاف ال يجد إال نفقة يـو بيـو
لو وجد في أوؿ النهار ما يغديها، وفي آخره ما يعشيها لم يثبت لها الخيار في أصح 

 .؛ ألنها تصل إلى كفايتها في وقتها(ٓٔ)الوجهين

                                         

 (ِْْ/ّ( )مل  االج: )ينا . لمل تثب  ُب ذماه علس اؼبرههللر( ُ)

, البيلف ُب ميدع  (  َِٗ)الانبيه ( ُّٔ/  ِ)اؼبهيب  :ينا (. اإلعاللر بللمالهللة مههلل بللناآو: )قلؿ النهللكم( ِ)
  (ِٕٔ/  ُٖ)آّمهللع ( َُِص( )منهلج البللبني), (  ٕٓ/  ٗ)ركضو البللبني   (ُِِ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
الال اج الهللدلج  (ُْٕ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع  (ْٖٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي    (ّْْ/  ّ)مل  االج 

(ُ  /َْٕ .) 
 (.ٕٓ/ٗ(()كدهلل الصحي  :)) اج  الاللبآو كقلؿ النهللكم ُب ركضو البللبني اؼب: ينا ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  كحمل: ُب ااص ( ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه.  غنل: ُب ااص ( ٓ)
 (ِِِ/ُُ( )البيلف: )ينا ( ٔ)

 .بلليل  فأثب  الملمو  بلؽبم ة . ال ايد: ُب ااص ( ٕ)
( ركضو البللبني(  )َِٗ)الانبيه ( ُّٔ/  ِ)اؼبهيب :( ينا (.  ا عل  اآو معال كإمبل ياالخ بع : )قلؿ النهللكم( ٖ)
(  ٖٔ/  ْ)-إعل و البللبني( ْٖٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ّْْ/ّ( )مل  االج) ِٕٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ّٕ/ٗ)

 ( .َْٕ/  ُ)الال اج الهللدلج ( ْٗٔ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع 
 .بلليل  فأثب  الملمو  بلؽبم ة . قلٙب: ُب ااص ( ٗ)
مل  االج ( ٕٓ/ٗ( )ركضو البللبني), (ِِِ/ُُ( )البيلف), (ُّٔ/ِ( )اؼبهيب)كدهللالصحي  ممل ذم  ُب (َُ)
  (.ّّٖ/ ٖ),حهللاش  الر كا٘ب علس الاحاو ( ّْْ/ّ)
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ينسج في كل أسبوع ثوبًا تكفيو أجرتو لؤلسبوع، أو يعمل في كل (ٔ)[صائغاً ]ولو كاف 
؛ ألنها تصل (ٗ)وجًها واحًدا،، ويكفيو ثمنها لؤلياـ الثبلثة فبل خيار لها (ٖ)أياـ تكة(ٕ)[ثبلثة]

يار؛ ألنو إلى كفايتها كاملة في أوقاتها، ولو كاف يجد يومًا قدر الكفاية، وال يجد يومًا ثبت لها الخ
إف وزعو على اليومين لم يحصل لها في كل يـو إال بعض واجبها، وإف لم يعطها إال يـو الوجود 

 .(٘)[شيء]بقيت يـو عدمو بغير 
لم  (ٚ)[ثبلثة]زوالو في يومين أو (ٙ)[يرجى]ولو كاف كفايتها في عملو فمرض مرضًا 

ثبت لها  ،إف كاف مرضًا يطوؿ زمانويكن لها الخيار؛ ألنو يمكنو تحصيل ما نقصها عند عافيتو، ف
 . (ٛ)الفسخ؛ ألنو يلحقها الضرر بفقد النفقة في زمانو

لم يثبت لها ،، فإف كاف على مسافة ال تقصر فيها الصبلة (ٜ)[غائب]وإف كاف لو ماؿ 
 مسافة بعيدة  (ٓٔ)[كانت]الفسخ، ألف مدتها قريبة، ال ضرر عليها في التأخير إليها، وإف 

 
 

                                         

 .بلليل  فأثب  الملمو  بلؽبم ة . صليلل: ُب ااص ( ُ)
 .أثباه  كالصهللاب مل. ثلثه: ُب ااص ( ِ)
 (تم : )ملدة( لاللف الع ب: )ينا . ربلط الال اكي  كصبعهل تم : الامو( ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٔ/  ِ)اؼبهيب : ينا (. الآدرة علس المالع مللآدرة بلؼبلؿ: )قلؿ النهللكم( ْ)
 ( . ّْْ/ّ( )مل  االج(  )ِٕٔ/  ُٖ), آّمهللع (ْٕ/ٗ( )ركضو البللبني(  )ِِِ/  ُُ)
 .بلليل  فأثب  الملمو  بلؽبم ة . ش : ُب ااص ( ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه . ي جل: ُب ااص ( ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه . ثلثه: ُب ااص ( ٕ)
,  (ْٕ/ٗ( )ركضو البللبني(  )ِِّ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِٕ/  ِ)اؼبهيب : ينا ( ٖ)
 ( . ُْٕ/  ْ)او اغببيع علس ش ح اػببيع , رب( ِْْ/ْ( )مل  االج)
 .بلليل  فأثبانل الملمو بلؽبم ة . غليع: ُب ااص ( ٗ)
 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ( َُ)
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أياـ ثبت لها الخيار؛ لما في التأخير من الضرر، وإف كاف يمكن (ٔ)[ثبلثة]ي ال يقطعها ف
 بلءإمتجاوز مدة (ٖ)[لم]لم يثبت لها الخيار؛ ألنها  ،أياـ فما دوف(ٕ)[ثبلثة]قطعها في 

 . (ٗ)العذر
فبل خيار لها؛ ألنو كالماؿ في يده، وإف كاف على  ر  قِ مُ (٘)[مليء]وإف كاف لو دين على 

 (ٙ)حد ثبت لها الخيار؛ ألنو كالمعدـو عند الحاجةمعسر أو جا

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه . ثلثه: ُب ااص ( ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه . ثلثه: ُب ااص ( ِ)
أق  مل ث ثو أيلـ ٓب يثب  ؽبل اػبيلر؛ اف ديا إف ملف ما ا علس ماللفو : زيلدة يآاايهل الاليلؽ, فيمهللف اؼبعىن( ّ)

 .اؼبدة أق  مل مدة إب   ااعيار, كد  ث ثو أيلـ 
ركضو ( )ِِّ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٕ/  ُٖ), آّمهللع ( ُّٔ/  ِ)اؼبهيب : ينا ( ْ)

 ( . ِْْ/ْ( )مل  االج(  )ْْٓ) , ماليو ااخيلر (ّٕ/ٗ( )البللبني
 .بلليل  ب  نب ة فأثباهل . مل : ُب ااص ( ٓ)
 (  ْْٓ), ماليو ااخيلر ( ّٕ/ٗ( )ركضو البللبني), (ُّٔ/ِ( )اؼبهيب:  )ينا ( ٔ)



88 

 فصل
ليستخلص  (ٔ)وإف كاف الزوج موسرًا وامتنع من اإلنفاؽ، فإنها ترفع أمرىا إلى الحاكم 

؛ ألنو سبيل استخبلص الحقوؽ، وال خيار لها في فسخ النكاح؛ فأما إذا /بٙ٘ٔ/لها النفقة 
؛ (ٕ)فإنو يثبت لها الفسخ على أصح الوجهينغاب أو انقطع خبره ولم ندر موسر ىو أـ معسر 

ألنو تعذرت النفقة عليها، فهي كزوجة المعسر، ونظيره إذا ىرب المشتري قبل تسليم الثمن كاف 
 .للحاكم فسخ البيع

 
 
 

  

                                         

 ,(ِٖٔ/ُٖ), آّمهللع (ِٕ/ٗ), ركضو البللبني (ُّٔ/ِ)اؼبهيب , (ْٕٓ/ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُ)
 (.َْٕ/ُ)الال اج الهللدلج  

ا فالخ ؽبل لهللقهللع الا ؽ بني مب  اؼبهللم  كإعهللاز اؼبعال , كذم  : الاالخ ,كالثل٘ب :أحدنبل :كجهني كذم  اؼبلكردم (. ِ)
صلحع اؼبهيب أ ه ا يثب  ؽبل الاالخ ؛ ا ه يثب  بللعيع كبلإلعاللر , كٓب يثب  اإلعاللر ,ٍب ذم  كجهل  خ  

ج مهللم ان, كإف غلب مل داـ ال ك أ ه ا فالخ ( ااـ)كدهلل خ ؼ مل  آله ال كيل٘ب عل  ص .كدهلل أف ؽبل الاالخ
, البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ُّٔ/ِ), اؼبهيب (ْٕٓ/ُُ)اغبلكم المب  : ا ا . غيبو منآبعو

 ( ِْْ/ّ( )مل  االج), (ِٕ/ٗ( )ركضو البللبني( )ِٖٔ/ُٖ), آّمهللع (ِّٗ/ُُ)
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 فصل
إذا ثبت للمرأة اختيار الفسخ، ورضيت بالمقاـ معو، ومكنتو التمكين التاـ، وجب لها  

سرين من الطعاـ واألدـ والكسوة ونفقة الخادـ؛ ألنها مكنتو من في ذمتو ما يجب على المع
المعوض، فاستقر عليو العوض، فإذا أيسر طالبتو بو؛ ألنو حق تأخر للعسرة، فوجب 

 . ، وال يلزمو ما زاد على نفقة المعسرين(ٕ)عند اليسار(ٔ)[أداؤه]
، ولها الخروج من وإذا اختارت المقاـ بعد اإلعسار لم يلزمها التمكين من االستمتاع

في مدة االمتناع؛ ألنها ُمنعت المعوض فبل يستحق (ٖ)[شيئاً ]منزلو، وال يستحق عليها 
 . (ٗ)عوضو

؛ ألف سببو يتجدد (ٙ)لها بعد اختيار المقاـ أف تفسخ جاز لها أف تفسخ  (٘)وإذا عن  
معو لتجدد الحاجة بتجدد استحقاؽ النفقة، كما يجوز لزوجة المولى أف تطالب بعد الرضا بالمقاـ 

، بخبلؼ زوجة العنين إذا رضيت بعنتو حيث ال يجوز لها من بعد أف تطلب (ٚ)[الوطء]إلى 
فرقتو، ولو علمت بإعساره بالصداؽ ورضيت بالمقاـ معو لم يكن لها من بعد طلب الفسخ؛ ألف 

 .حقها ال يتجدد

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه . اداكا: ُب ااص ( ُ)
مل  (  َُِص( )منهلج البللبني( )ُّٔ/ِ)اؼبهيب(. ل ف ف صربت صلرت دينل عليهأعال  ّٔ: )قلؿ النهللكم( ِ)

 ( َْٕ/  ُ)الال اج الهللدلج ( ُِٗ/  ٕ)هنليو االج ( ِْْ/  ّ)االج 
 . كالصهللاب مل أثباه. شيل: ُب ااص ( ّ)
ركضو (  )ِّٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٗ/  ُ( )الانبيه( )ُّٔ/ِ)اؼبهيب: ينا ( ْ)

/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٓ/ّ( )مل  االج(   )ُِٕ/  ُٖ), آّمهللع (ٖٕ/ٗ( )البللبني
 ( ِّٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْْ

 (ُٓٓ/ّ( )الناف اؼبالاعيب. )أم ظه  ؽبل رأم, كاعرتض: علَّ ؽبل( ٓ)

 (.ْْٓ/ّ( )مل  االج( )ٖٕ/ٗ( )ركضو البللبني( )ُّٔ/ِ)اؼبهيب(ٔ)

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه . الهللط : ُب ااص ( ٕ)
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كاف لها أف ،تمكين وإذا تزوجت امرأة بفقير مع العلم بحالو، ثم أعسر بنفقتها بعد ال
 .(ٔ)تفسخ؛ ألنها اآلف استحقت النفقة عليو

                                         

  ,(ٕٗ, ٖٕ/ٗ( )ركضو البللبني(  )ُْٔ/  ٔ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٔ/  ِ),اؼبهيب : ينا ( ُ)
 ( . ْْٓ/ّ( )مل  االج( )َِّ/  ُّ)آّمهللع 
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 فصل
إذا اختارت المرأة الفسخ لم يكن لها أف تفسخ إال بالحاكم؛ ألنو مختلف فيو، فلم يجز 

: وفي الثاني. أياـ على أصح القولين(ٕ)[ثبلثة]، ويمهلو الحاكم (ٔ)من غير حاكم كالفسخ بالعنة
 .(ٖ)يفسخ في الحاؿ

و قد ال يجد في يومو ويجد في غده، وإمهالو مطلًقا فيو إضرار بها، فقيدنا بالثبلث؛ أن: لنا
أياـ من منزلو، وال تمكنو من االستمتاع (ٗ)[ثبلثةال]ألنها في حد القلة، ولها أف تخرج في ىذه 

؛ فإف تيسرت لو النفقة في األياـ الثبلثة وإال فسخت، فإف (٘)بها؛ لتعذر وصولها إلى عوضو
قد لم يؤجل؛ ألنو ،ثبلثة أياـ ثم دفع إليها نفقة اليـو الرابع، ثم أعسر بنفقة اليـو الخامس مضت 

 .وفي تكرار التأجيل عليها إضرار تقدـ التأجيل ولم يحصل اليسار،

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو (  ُٕٔ)الانبيه  (ُْٔ/  ِ)اؼبهيب (  ِْٔ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  :  ينا ( ُ)
/  ُٖ), آّمهللع (ٕٔ/ٗ( )ركضو البللبني( )ِِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   ,( ْٓٔ/  ُٓ)اؼبيدع 
 (   ْْْ/ّ( )مل  االج( )ِّٕ

 .كالصهللاب مل أثباه . ثلثه: ُب ااص ( ِ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُٕٔ/  ُ)الانبيه ( ُْٔ/  ِ)اؼبهيب (  ِْٔ, ْٓٓ/ ُُ)  اغبلكم ُب فآه الرلفع( ّ)

 ( ْْٓ-ْْْ/ّ( )مل  االج( )ِّٕ/  ُٖ),   آّمهللع (ٕٔ/ٗ( )ركضو البللبني( )ِِٓ/  ُُ)الرلفع  

 .كالصهللاب مل أثباه . الثلثه: ُب ااص ( ْ)
 .اؼب اج  الاللبآو: ينا ( ٓ)
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 فصل
إذا وجد التمكين الموجب للنفقة، ومضت عليها مدة ولم ينفق عليها، صارت النفقة دينًا  

 .(ٔ)ي الزماف فرضها الحاكم عليو أو لم يفرضهافي ذمتو، ولم تسقط بمض
 .(ٖ)تسقط إال أف يفرضها الحاكم، وىو رواية عن أحمد: (ٕ)وقاؿ أبو حنيفة

الديوف، (ٗ)[كسائر]أنو حق يجب مع اليسار واإلعسار فلم يسقط بمضي الزماف : لنا
 . وبو فارقت نفقة األقارب فإنها ال تجب مع اإلعسار

ما / أٚ٘ٔ/الديوف الواجبة دوف (٘)[كسائر]الزماف ها بمضي ضماف ما استقر منويصح 
يجب في المستقبل على أصح القولين المبنيين على القولين في أف النفقة تجب بالعقد أو 

والقوؿ . بالتمكين، والقوؿ الجديد أنها تجب بالتمكين، فيكوف ضماف ما لم يجب وىو الصحيح
 .ف تضمن منها نفقة موضوعة لمدة معروفةأنها تجب بالعقد، فيصح أ: الثاني القديم

                                         

,   (ٗٔ/ٗ( )ركضو البللبني( )ِِْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    (ُْٔ / ِ)اؼبهيب : ينا ( ُ)
  (ّٕ/  ْ)إعل و البللبني (  ُْْ/ّ( )مل  االج( )ِْٕ/  ُٖ)آّمهللع 

 (ِٓٓ/ُ( )الاالكل اؽبنديو), (ِٗ-ِٖ/ْ( )بدا   الصنل  ), ( ُٖٓ/  ٓ)اؼببالهللط للال خال  (ِ)

( ْٓٓ/  ٓ)الا كع ( ُٗٗ/  ٖ)اؼببدع ( ُِٓ/ٗ( )الر ح المب ), (ُّٕ/ّ) (الملُب), (َِٓ/ٗ( )اؼبل ( )ّ)
 (.ِٕٔ/ٗ)اإل صلؼ 

 .بلليل  فأثب  اؽبم ة . ماللي : ُب ااص ( ْ)
 .بلليل  فأثب  اؽبم ة . ماللي : ُب ااص ( ٓ)
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 فصل
إذا اختلف الزوجاف في قبض النفقة، فادعى الزوج أنها قبضتها، وأنكرت الزوجة، فالقوؿ  

إذا كاف : وقاؿ مالك (ٖ)عنها أو حاضًرا معها(ٕ)[غائباً ]كاف الزوج (ٔ)[سواء]قولها مع يمينها، 
 .(ٗ)الزوج معها فالقوؿ قولو

، فكاف القوؿ قولها، كما ةبينمن غير (٘)[قضاءىا]جبة عليو، وىو يدعى أف النفقة وا: لنا
 وادعتعنها، ومضت مدة ولم ينفق عليها، (ٚ)[غائباً ]وإف كاف  .دينها (ٙ)[قضاء]لو ادعى 

بل كنت معسرًا فعلي  نفقة : قاؿ الزوج(ٛ)[لو]و. الزوجة أنو كاف موسراً، فعليو نفقة الموسرين
أف تكوف لو بينة  إال(ٜ)[بقاؤه]رؼ لو ماؿ فالقوؿ قولها؛ ألف األصل المعسرين، فينظر فإف ع

كما لو مضت مدة ولم ينفق   تشهد بعدمو، وإف لم يعرؼ لو ماؿ فالقوؿ قولو؛ ألف األصل عدمو،
 .(ٓٔ)عليها، فادعى الزوج أنو كاف كذلك، ولم يمكن الماؿ

ىا، فالقوؿ قولها؛ ألنو إذا اختلفت األمة وزوجها في اإلنفاؽ فصدقتو وأنكر موال: فرع
 . (ٔٔ)[اإليبلء]حق يتعلق بالنكاح فكاف القوؿ فيو قولها دوف موالىا، كالمطالبة بالعنة و

                                         

 .بدكف نب ة  فأثباهل . مهللا: ُب ااص ( ُ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. غليبلن : ُب ااص ( ِ)
 ( ِِٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٕ/  ُٖ)آّمهللع  (َِٗ)الانبيه (ّ)
  (ّّْ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  
 (َٔٓ/ِ( )الملُب), (َُٖ/ِ( )اؼبدك و المربل( )ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. قالدل: ُب ااص ( ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه . قال: ُب ااص ( ٔ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. غليبلن :  ُب ااص( ٕ)
 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ( ٖ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل. بآلكا: ُب ااص ( ٗ)
,  ( ُٖ/ٗ( )ركضو البللبني)(  ِِٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   ,(ُْٔ/ِ( )اؼبهيب: )ينا ( َُ)

 ( ْْٔ/  ّ)مل  االج ( ِْٕ/  ُٖ)آّمهللع 
 .كقي  إف الآهللؿ قهللؿ الاليد ؛ا ه اؼبلل ( ُٖ-َٖ/ٗ)كا ا  ركضو البللبني .ب  نب ة فأثباهل. ااي : ص ُب اا( ُُ)
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ولو اختلفا في النفقة الماضية، فاد عى الزوج أنو سلمها وأنكرت وصدقو المولى، قاؿ 
النفقة (: (الشامل))وقاؿ صاحب . ال يعتبر تصديق المولى، وإنما يكوف شاىًدا: األصحاب

 . (ٔ)الماضية حق للسيد ولو قبضها؛ ألنها دين لموالتو، فينفذ تصديقو فيها
وفي الصورة األولى نظر؛ ألف ىذا الحق المتعلق بالزوجة ىو ماؿ،  :الشيخ اإلماـقاؿ 

الحقوؽ المالية، بخبلؼ المطالبة في  (ٕ)[كسائر]فينبغي أف يكوف االعتبار فيو بتصديق المولى 
 .والعنة (ٖ)[اإليبلء]

 

                                         

 (َٖ/ٗ)ركضو البللبني( ِِٖ/ُُ( )البيلف()ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ماللي : ُب ااص ( ِ)
 .ب  نب ة فأثباهل. ااي : ُب ااص ( ّ)
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 فصل
وإف ادعت الزوجة أنها مكنتو وأنكر الزوج، فالقوؿ قولو مع يمينو؛ ألف األصل عدـ 

طلقتك قبل الوضع، فبل رجعة لي : التمكين، فإف طلقها طلقة رجعية ووضعت حمبًل، فقاؿ الزوج
ه إقرار (ٕ)[فقبل]، ؛ ألنها حق لو(ٔ)فالقوؿ قوؿ الزوج في الرجعة. عليك وال نفقة لك علي

والقوؿ قوؿ المرأة في وجوب العدة عليها من غير يمين؛ ألنها مقرة على نفسها بما فيو . بسقوطو
ولو أف يتزوج في ىذه العدة بأختها وبأربع نسوة سواىا؛ ألنو حق هلل تعالى، وىو . تغليظ عليها

ا في وجوب مدي ٌن فيو، وال يصح منو رجعتها؛ ألنو مقر بتحريمها عليو، والقوؿ قولها مع يمينه
 .، واهلل أعلم(ٗ)استحقاقها(ٖ)[بقاء]السكنى والنفقة؛ ألف األصل 

 

                                         

 .باهكالصهللاب مل أث. فآي : ُب ااص ( ُ)
 (.ِّٕ/  ُٕ)آّمهللع  (ِّٓ/  َُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ُْٔ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
 .ب  نب ة فأثباهل. بآل: ُب ااص ( ّ)
كأف  (ااص  ب ا ة اليمو), ك(أف ااص  العدـ), ك(اليآني ا ي كؿ بللر )ذم  الاليهللط  ديا اؼبالألو رب  قلعدة ( ْ)
كا ا  ركضو البللبني ( ِٓص( )ااشبلا كالنال  )ينا ( أكقلته إٔب أق ب اام  اغبلدث يالؼ)
  (.َْْ/ّ),مل  االج (ُْٔ/ِ),اؼبهيب(َٕ/ٗ)
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 (ٔ)باب نفقة المعتدة
والسكنى في / بٚ٘ٔ/إذا طلق زوجتو بعد الدخوؿ طبلًقا رجعيًّا وجبت لها النفقة 

باقية، والتمكين من االستمتاع (ٗ)[الزوجية]؛ ألف (ٖ)[حائبلً ]كانت أو(ٕ)[حامبلً ]العدة، 
 . (٘)متحقق

ٱ  ٻ  ٻ  چ وجب لها السكنى في الحالين؛ لقولو تعالى (ٙ)[بائناً ]وإف كاف طبلًقا 

 ( ٔ: الب ؽ) چ ٻ  ٻ  پ
  

                                         

كد  الت ٓب يب  علس كفلة زكجهل أربعو أشه  . باف اؼبيف, كفا  الال  مل اعادت اؼب أة, إذا تلبث  بللعدة: اؼبعادة( ُ)
: ينا . مل حلم , كالت ٓب تا  ضبلهل إف مل   حلم كعر ة أيلـ, كعلس ط قهل ث ث حيالت إف ٓب ت

 (ّْٗص( )مع ف للو الاآهل )

 .كالصهللاب مل أثباه. حلم : ُب ااص ( ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. حلي : ُب ااص (ّ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ال كحيو: ُب ااص (ْ)
 (َِّ,َٓ/  ُُ)ع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب ميد( ُْٔ/  ِ)اؼبهيب ( ْْٔ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع (ٓ)
/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج كحهللاش  الر كا٘ب كالعبلدم   (ِٕٔ/  ُٖ)آّمهللع  (ْٔ/ٗ( )ركضو البللبني)

 .    (ْٕٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي   (ِٗٓ
 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه. بلينل: ُب ااص (ٔ)
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وروي . (ٕ)وإف كانت حامبًل وجبت لها: لم تجب لها(ٔ)[حائبلً ]وأما النفقة فإف كانت 
بو قاؿ أحمد و . (ٖ)ال نفقة لها وال سكنى: عن ابن عباس وجابر رضي اهلل عنهما أنهما قاال

 .لها النفقة والسكنى: (ٙ)والثوري (٘)وقاؿ أبو حنيفة. (ٗ)وإسحاؽ
 ( ٔ: الب ؽ) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : قولو تعالى: لنا

 (  ٔ: الب ؽ) چ ٿڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ: إلى قولو  
  .فأوجب السكنى مطلًقا، وخص وجوب النفقة بالحوامل، وىي حجة على الفريقين 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. حلي : ُب ااص (ُ)
البيلف ُب ميدع ( ُٓٔ/  ٓ)الهللميط ( ُْٔ/  ِ)اؼبهيب   (ْٖٔ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : نا ي( ِ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض  (ِّٖ/  ُٖ)آّمهللع ,   (ٔٔ/ٗ( )ركضو البللبني) ( :َِّ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
 (  َْٕ)الال اج الهللدلج  (َْٕ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َْْ/ّ( )مل  االج), (ّْٔ,ّّٗ/  ّ)البللع 

فهيا اؼب أة يبلآهل زكجهل : إمبل ديا إذا مل   حل  ن, أمل إذا مل   حلم ن فآد ركل البربم عل ابل عبلس قلؿ( ّ)
( جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف: )ينا . فيب  ط قهل كد  حلم  فيأم ا ا أف يالمنهل كيناو عليهل ح  تا 

ا اآو ؽبل ,كجب  :لبيهآ  المربل عل عبل  عل ابل عبلس ,قلؿ,كلمل كرد ُب منل ا(ْٖٓ/ِّ)
: ينا . ا  اآو ؽبل: ,كاليم كقا  عليه مل قهللؿ جلب  إمبل دهلل ُب اؼباهللَب عنهل زكجهل قلؿ(ُّْ/ٕ.)اؼبهللاري 

 (ُّٖٖ( )منل معيد بل منصهللر)

مالل   : )ينا . مىن كالناآوديا إذا مل   حل  ن, أمل إذا مل   حلم ن فآد أكجع ؽبل أضبد كإمحلؽ الال(  ْ)
اإل صلؼ ُب مع فو ال اج  مل اػب ؼ  ( :ُْٕ/  ٕ)اؼببدع ُب ش ح اؼبآن  ( ِٖٗ/ٗ( )اؼبل ), (ِِْ/ُ( )المهللم 
  ( ِّٔ/  ٗ)للم داكم 

/  ُ)الاالكل اؽبنديو ( ٖ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( َِٗ/ّ( )بدا   الصنل  ), (ُّٔ/ٓ( )اؼببالهللط( )ٓ)
ٕٓٓ. ) 

 (ِٖٗ/ٗ( )اؼبل : )ينا ( ٔ)
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، (ٔ)[أحمائها]ألنها كانت تبرز على  وأما حديث فاطمة بنت قيس، فإنما نقلها النبي 
 .(ٖ()ٕ)[ابن أـ مكتـو]فأسكنها في بيت 

 . بها(ٗ)[البائن]والرجعية باقية على حكم الزوجية، فبل تلحق 
وىل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟ على أصح القولين أنها تجب لها 

دوف كفاية الحمل، وألنها تجب مع اإلعسار واليسار،  كفايتهاتتقدر بألنها  (٘)لحملبسبب ا
 . ألنو سببها نما يتوقف وجوبها على وجود الحملفدؿ أنها للحامل كنفقة الزوجة، وإ

والزوج حر  وجب عليو نفقة، وكذلك إف كاف عبًدا؛ ألف نفقة الزوجية  إذا كانت الزوجة أمةً 
ال تجب نفقة ولد األمة على أبيو؛ ألنو مملوؾ : وعلى القوؿ الثاني. بدتجب على الحر والع

ال يجب الدفع حتى : والثاني. لمالك أمو، وتجب لها النفقة يوًما فيوًما على أصح القولين
 .(ٙ)تضع

 (ٔ: الب ؽ) چ   ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : قولو تعالى: لنا
وجوده باألمارات، وقد رتب  فأمر باإلنفاؽ ومده إلى حين الوضع، وألف الحمل يعلم

الشرع عليو أحكامًا، وإنما وجب وقف الميراث للشك في قدره وصفتو؛ ولهذا دفعنا إلى الحامل 
 (ٚ)[حمبلً ]الثمن حيث كاف يختلف ميراثها مع أصلو، فإذا دفع إليو، ثم باف أنو لم يكن 

                                         

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه. أضبليهل: ُب ااص (ُ)
, كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي : ُب ااص ( ِ)  .أـ ملثهلـل
: مالب( ُُْٖ)قصو فلطمو بن  قيا, كماللف : الب ؽ, بلب: مالب( ِِّٓ, ُِّٓ)ركاا البخلرم (  ّ)

 .و ؽبلاؼببلآو ث ثل ا  اآ: الب ؽ, بلب

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه. البليل: ُب ااص (ْ)
البيلف (  ْٖٗ/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٓٔ,ُْٔ/ِ( )اؼبهيب. )كدهلل الصحي  :قلؿ ُب اؼبهيب (ٓ)

( َْْ/  ّ)مل  االج  (ِٕٕ/  ُٖ)آّمهللع   (ٔٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( َِّ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 . (َْٕ/  ُ)الال اج الهللدلج    (ِٔ/  ْ)إعل و البللبني  (َْٕ/  ِ)قنلع للر بي  اإل
 . اؼب اج  الاللبآو ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ضب : ُب ااص (ٕ)
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شرط أنو عن  (ٕ)[سواء]دفع بأمر الحاكم أو بغير أمره، و(ٔ)[سواء]رجع ما دفعتو، 
ال : نفقة الحمل أو لم يشترط؛ ألنو دفع على أف الدفع واجب، وقد باف خبلفو، وكذا لو قلنا

يجب إال بالوضع إذا كاف الدفع بأمر الحاكم وشرط أنو نفقة الحمل، وإف دفعو من غير حكم وال 
نو ، وقلنا إوعلى ىذا لو ادعت الوضع شرط لم يرجع؛ ألنو ىبة في الظاىر، وقد اتصل بها القبض،

كذبها فأقامت   ال يجب الدفع إال بعد الوضع، فإف صدقها دفع إليها النفقة لما مضى، وإف
 . (ٖ)رأتين أو أربع نسوة دفع إليها على القوؿ الصحيحامو شاىدين أو شاىداً 

بها فشهد أربع نسوة من  ، أو كذ  إذا ادعت الحمل فصدقها وجب الدفع إليها يومًا بيوـٍ
 .بالحمل وجب الدفع إليهاأىل المعرفة 

 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ُ)
 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ِ)
( ركضو البللبني( )َْٕ/  ُُ)م ُب فآه الرلفع  , اغبلك (ِّّ-ِِّ/ُُ( )البيلف),( ُٓٔ/  ِ)اؼبهيب (ّ)

 ( َِٖ/  ُٖ)آّمهللع (  ٗٔ/ٗ)
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 فصل
/ أٛ٘ٔ/وانفسخ نكاحها برضاع أو بسبب من األسباب  ،إذا تزوج امرأة ودخل بها

؛ ألنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في حاؿ الحياة وجب لها (ٔ)وجب لها السكنى في العدة،
امبًل وجبت ، وإف كانت ح(ٕ)[حائبلً ]السكنى كالمطلقة، وأما النفقة فإنها ال تجب إف كانت 

 .على ما قدمناه في الطبلؽ
أف حكمو حكم النكاح الفاسد من غير تعليل، وما ذكره ال وجو (( الشامل))وذكر في  

 .(ٖ)لو
وإف العن زوجتو بعد الدخوؿ، فإف لم ينف الحمل وجبت لها النفقة والسكنى؛ ألنها  

، والحمل منفي عنو، (ٗ)[ئنبا]كالمطلقة، فإف نفى الحمل فبل تجب لها النفقة في عدتها؛ ألنها 
 .(٘)فلم يجب لو وال بسببو

                                         

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( َِٖ/  ُٖ)آّمهللع (   ٗٔ/ٗ( )ركضو البللبني), (ُٓٔ/ِ( )اؼبهيب)  :ينا ( ُ)
 (  ُُٖ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ّّٗ/  ّ)البللع 

 .ثباهلب  نب ة فأ. حلي : ُب ااص (ِ)
 (ِّٔ/ُُ( )البيلف( )ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. بليل: ُب ااص (ْ)
 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْٖٖ/  ُٓ), هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُٓٔ/ِ( )اؼبهيب: )ينا (ٓ)
 ( ّّٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِٖ/  ُٖ),آّمهللع (  ٕٔ/ٕ),  (ركضو البللبني( )ِّٕ/ 
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روى ابن عباس رضي اهلل  لما؛ (ٕ)أيضًا على أصح الوجهين (ٔ)[التسكين]وال يجب  
، وال نفقة لها (ٖ)((يفرؽ بينهما وال يجتمعاف أبًدا: ))قاؿ في حديث المتبلعنين عنو أف النبي 
 .نا نبني على أف ىذه الفرقة فسخ أو طبلؽإوقيل . ألنهما تفرقا من غير طبلؽوال مسكن؛ 

 
 

 :فرع
 
ٓب ذبع ممىن كا  اآو, حلم ن مل   ,كف ؽ بينهمل ,كلهلل  م  ام أة  ملحلن فلمدان كدخ  ّٔل  

إف الناآو للحلم ؛ اف  ملحهل ا يهللجع الناآو كالالمىن, فللعدة منه : إذا قلنل (ْ)[حل  ن ]أك 
 .(ٓ)أكٔب

 

                                         

 .؛ اف الاليلؽ ُب الم ـ عل الالمىن كالناآلت.كالصهللاب مل أثباه. ُب ااص  الاالليف(ُ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ْٖٔ/ُُ( )اغبلكم المب . )ذم  اؼبلكردم قهللان كاحدان أف ؽبل الالمىن ُب مدة العدة( ِ)

 ( . ِّٕ/  ُُ)الرلفع  

أف الن  صلس ا عليه كملف ف ؽ بينهمل كقاس : )بلا ( ُٕٔٓٔ( )ُّٓ/ْ( )مصناه)ركاا ابل أيب شيبو ُب ( ّ)
ُب مصنن ابل أيب -رض  ا عنه-,كقد كرد النص اليم ذم ا اؼبصنن عل عم (أف ا قهللت ؽبل عليه كا  اآو

 (اغبمف علس اغبدي  )  .شيبو

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. حلي : ُب ااص (ْ)
/  ُٓ), هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُٓٔ/ِ( )اؼبهيب(  )ْٕٔ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   :ينا (ٓ)

, مل  ( ِّٖ/  ُٖ),    آّمهللع ( ٕٔ/ٗ( )ركضو البللبني),  (ِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِّ
 ( .ُْٓ/  ٕ),  هنليو االج  (َِْ/  ّ)االج 
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 فصل
، وتجب (ٕ( )ٔ)[حائبلً ]وفاة لم تجب لها النفقة حامبًل كانت أو وإف كانت معتدة عن 

ال تستحقها إذا كاف زوجها حيًّاً، (ٖ)[الحائل]لها السكنى على الحالين، وأما النفقة، فإف 
 . (٘)[أولى]ال تستحقها بعد موتو (ٗ)[فؤلف]

بل تجب ، وتلك نفقة قريب ف(ٙ)وأما الحامل فإنو تجب النفقة لحملها في أحد القولين
ال تجب لها بسببو (ٚ)[فؤلف]على ميت، وتجب لها بسبب الحمل، فإذا لم تجب نفقة الحمل 

روي ذلك عن . (ٜ)ال تجب: ، وفي الثاني(ٛ)تجب على أصح القولين اأولى، وأما السكنى فإنه
 (ٔٔ)[عائشة]وابن عباس و(ٓٔ)[السبلـ]علي عليو 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. حلم ن : ُب ااص (ُ)
, البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َٕٓ/  ُٓ), هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُٓٔ/ِ( )اؼبهيب: )نا ي( ِ)
أمىن اؼببللع ُب ( ُّْ)ماليو ااخيلر ( ِٖٔ/  ُٖ)آّمهللع (  ٖٔ/ٗ), ( ركضو البللبني( )ِّٖ, ٗٓ/ ُُ)

 ( ِٔ/  ْ)إعل و البللبني (  َْٕ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُْْ/ّ( )مل  االج(  )َْْ/  ّ)ش ح ركض البللع 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اغبلي : ُب ااص (ّ)
 .كالصهللاب مل أثباه. فلني: ُب ااص (ْ)
 (.ُٓٔ/  ِ)اؼبهيب : زيلدة يآاايهل الاليلؽ, كينا  ُب ذل ( ٓ)
 ُٓ) درايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب( ِّٖ/ ُُ), البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ُٓٔ,ُْٔ/ِ( )اؼبهيب( )ٔ)

/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َْْ/ ّ)مل  االج ( ِٕٕ/  ُٖ), آّمهللع ( ٔٔ/ ٗ)ركضو البللبني (  ْٖٗ/ 
 ( َْٕ)الال اج الهللدلج ( ِٔ/ ْ)إعل و البللبني ( َْٕ

 .كالصهللاب مل أثباه. فلني: ُب ااص (ٕ)
/  ُٓ), هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُٓٔ/ِ( )اؼبهيب(  )ِٖٓ/ُُ( )اغبلكم المب ( )ََُ/  ْ)ااـ (ٖ)

حلشيو الر كا٘ب  ( ِٖٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ٗٓ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُْٔ/  ٔ)الهللميط ( ُُِ
  (َْٕ/  ِ)اإلقنلع للر بي  (   ُْْ/  ّ)مل  االج ( ّّّ/ ٖ)علس الاحاو 

 اؼب اج  الاللبآو (  ٗ)
 .صهللاب مل أثباهكال. الاللف: ُب ااص (َُ)
 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه. عليرو: ُب ااص (ُُ)
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 (.ٖ)يوالمزن( ٕ) وبو قاؿ أبو حنيفة.(ٔ)رضي اهلل عنهما
تستأذنو أف ترجع إلى  إلى رسوؿ اهلل (٘)[جاءت] ٗ)ما روي أف فريعة بنت مالك: لنا

 ؼ القدـوبطر طلب أعبد لو أبقوا، فلما كاف ، فإف زوجها خرج في (6)[خدرة]أىلها في بني 
مكثي في بيتك اُ : ))(7)[السبلـ]فلقيهم فقتلوه، فإنو لم يترؾ مسكًنا يملكو وال نفقة، فقاؿ عليو 

 . وىذا نص (8)((تى يبلغ الكتاب أجلوح
فإنها حقها، فسقطت إلى الميراث، والسكنى حق اهلل تعالى، وتفارؽ  وتفارؽ النفقة؛

 .بشبهة، ألنو سبب ال يوجب السكنى(9)[الوطء]

                                         

 (َّّ/ٗ( )ش ح الالنو: )ينا ( ُ)

 ( ُُِ/ّ)بدا   الصنل   ( ُٖٕ/ٓ)اؼببالهللط( ِ)

 (ِِِ)ـباص  اؼب ٘ب ( ّ)

 أمد.بل ملل  اا صلريو ,صحلبيو جليلو , بليع  رمهللؿ ا ,صلس ا عليه كملف ف يعو بن  ملل  بل الدخرف(ْ)
 (ِّٔ)الللبو 

 .كالصهللاب مل أثباه.ُب ااص  جلت(ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ُب ااص  حدرة( ٔ)

كصحاه ممل ذم ته, ممل بيناه ماع ( طهللاؼ الآدـك), كقد كجد ُب ااص  ااص  الاللف , كالصهللاب مل أثباه ُب( ٕ)
 .الالنو الهللاردة ُب اغبلشيو الالليو 

, (ُِِّٕ( )َّٕ/ٔ)كأضبد( ُْٔٔ)كابل ملجه( ُٗٗ/ٔ)كالنالل  ( َُِْ)ك الرتميم( ََِّ)ركاا أبهللداككد(ٖ)
كاغبلمف ( ِْٖٗ( )ُِٖ/َُ)كابل حبلف ( ِِٕٖ()ُِِ/ِ),كالدارم  (ِٖٓ/ْ)ركايو-كملل  ُب اؼبهللطأ

حدي  صحي  اإلمنلد : حالل صحي , كقلؿ اغبلمف:كاغبدي  مم  عنه أبهللداككد,كقلؿ الرتميم(. ِِٔ/ِ)
صحي  ملي  حالل,كصححه (:ُٖٓ/ّ( جلا كقلؿ ابل الع يب ُب علرضو ااحهللذممل الهللجهني صبيعل, كٓب ىب

 .,ك االبل٘ب ُب صحي  منل ابل ملجه(ِْٕ/ٖ)اؼبن   البدر اؼبلآل ُبابل 

 ( ُٓٔ/ِ)اؼبهيب .ُب ااص  الهللط  ,كالصهللاب مل أثباه(ٗ)
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 فصل
وأما زوجة المفقود فإف نفقتها واجبة عليو؛ ألنها باقية على زوجيتو، وفي طاعتو، وكذلك 

 م الحاكم بالنفقة وأمرىا أف تعتد؛بتربص أربع سنين لما ذكرناه، وكذلك إف حك إذا أمرىا الحاكم
فإف نفقتها واجبة في مدة العدة على القوؿ الجديد؛ ألنها محبوسة عليو بسبب نكاحو، وعلى 

 .(ٔ)وفي السكنى قوالف. القوؿ القديم ىي معتدة عن وفاة فبل نفقة لها
تى تتزوج، فإذا تزوجت سقطت؛ ألنها صارت لم تسقط نفقتها ح،وإذا انقضت عدتها  

فإف قدـ المفقود ولم يدخل  (ٖ)[فاسداً ]/ بٛ٘ٔ/، وإف كاف نكاحها (ٕ)[الناشز]في حكم 
بها الثاني ُسل مت إليو، ووجبت نفقتها عليو في المستقبل؛ ألنها عادت إلى تسليمو وطاعتو، وإف  

ني ليس بزوج، واألوؿ قد منعتو نفسها، فإذا كاف قد دخل بها الثاني فبل نفقة لها عليو؛ ألف الثا
انقضت عدتها ُسل مت إلى األوؿ، ووجبت لها النفقة في المستقبل؛ ألنها عادت إلى طاعتو 

اعتدت منو، وعادت إلى منزؿ األوؿ لم تعد  (ٗ)وتحت يده، وإف لم يرجع المفقود وفارقها الثاني
سها من غير تفريق من الحاكم على أصح فرؽ الحاكم بينهما أو تزوجت بنف(٘)[سواء]نفقتها 

إف فرؽ الحاكم بينهما لم تعد، : والطريق الثاني. تعود نفقتها: قولي أحد الطريقين، والقوؿ الثاني
 .(ٙ)وإف تزوجت من غير تفريقو وحكمو عادت

أنها بالنكاح بطل تسليمها لؤلوؿ، وتسليمها بعده ال يعتد بو، أو ليس لها متسلم فبل : لنا
 .و، واهلل أعلميعتد ب

                                         

البيلف ُب ميدع ( ِّٗ/ُُ)( البيلف), (ُٓٔ/ِ( )اؼبهيب(  )ِِّ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا ( ُ)
 ( .ِٖٔ/  ُٖ)آّمهللع (  ِِْ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

 .كالصهللاب مل أثباه. النلش : ُب ااص (ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. فلمد: ُب ااص (ّ)
 .فأمآباه؛ إذ ا مهللجع للعبن. ك : ي اد ُب ااص  دنل ح ؼ( ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ٓ)
ركضو ( َِْ/ُُ( )البيلف), (ُٓٔ/ِ( )اؼبهيب(   )كمل بعددل ِِّ/  ُُ)كم ُب فآه الرلفع  اغبل: ينا ( ٔ)

 ْ)إعل و البللبني ( َُْ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ِٖٔ/  ُٖ)آّمهللع  (  َِْ/  ٖ)البللبني  
 ( . ُُْ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع  (ّٖٗ/  ّ)مل  االج  (  ّٖ/ 
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 باب نفقة األقارب والرقيق والبهائم
فتجب .(ٔ)القرابة التي تستحق بها النفقة، قرابة الوالدين وإف علوا والمولودين وإف سفلوا

على الولد نفقة أبيو وأمو وأجداده وجداتو من الطرفين، ويجب على األب واألـ نفقة الولد وولد 
 .وإف سفلوا ،الولد

وال يجب على . ب على الجد نفقة ولد الولد، وال يجب على األـ نفقة ولدىاال يج: وقاؿ مالك
 .(ٕ)الولد نفقة أمو وال على ولد الولد نفقة الجد

 . (ٗ)عليو(ٖ)[بها]تنفق عليو، فإذا أيسر األب رجعت : وقاؿ أبو يوسف ومحمد
العتق، فوجبت  واستحقاؽ(٘)[الشهادة]لنا على مالك في الجد واألـ أف بينهما قرابة توجب رد 

عليهما النفقة كاألب، وعلى أبي يوسف ومحمد أف من وجب عليو اإلنفاؽ على قريبو لم يرجع 
 . عليو كاألب

  .فبل تجب نفقتهم،لدين والمولودين وأما من عدا الوا
 . (ٙ)لكل ذي رحم محـر كاألخ والعم والخاؿ والخالةتجب : وقاؿ أبو حنيفة

 .(ٚ)ألخ وابنو، والعم وابنوتجب على كل وارث كا: وقاؿ أحمد
 

                                         

,   (ّٖ/ٗ( )ركضو البللبني( )َِٗ)الانبيه ( ُٓٔ/  ِ)اؼبهيب (   ْٖٔ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا ( ُ)
 ( ْْٔ/ّ( )مل  االج(  )ّْٗ)ماليو ااخيلر ( ُِٗ/  ُٖ)آّمهللع 

 ْ)خلي  مهللادع اعبلي  ُب ش ح ـباص  ( ٕٗٓ/  ٓ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  ( ِّّ/ْ( )اؼبدك و المربل( )ِ)
 ( ُّٓ/  ِ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب  ( َٕ/  ِ)الاهللامه الدكا٘ب ( ُِِ/ 
 .كالصهللاب مل أثباه؛ اف الام  يعهللد علس الناآو, كد  لا  مؤ  . به: ُب ااص (ّ)
شيو ابل حل( )ُِ/  ْ), ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (ّّ/ْ( )بدا   الصنل  ( )ِِّ/  ٓ)اؼببالهللط للال خال  (ْ)

 ( ُٓٔ/ّ( )علبديل

 .كالصهللاب مل أثباه. الرهلد: ُب ااص (ٓ)
تبيني اغبآل و ( ِّٗ/  ِ)اؽبدايو ُب ش ح بدايو اؼببادم ( ُّ/ْ( )بدا   الصنل  ), (ُْٔ/ِ( )رباو الاآهل ( )ٔ)

 ( ْٔ/  ّ)ش ح من  الدقل و 
اؼببدع ُب  ( :ِٖٕ/  ٗ)مب  علس منت اؼبآن  الر ح ال( ِٓٔ/ٗ( )اؼبل ), (ُُِ/ِ( )اخا ؼ اا مو العلمل ( )ٕ)

 (َِٗ-ِٖٗ/ٗ),اإل صلؼ ( ُٔٔ/  ٕ)ش ح اؼبآن  
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أنفقو على : ))يا رسوؿ اهلل، معي دينار، فقاؿ: فقاؿ ما روي أف رجبًل أتى النبي : لنا
أنفقو على : ))فقاؿ معي آخر،: فقاؿ ((أنفقو على أىلك: ))فقاؿ معي آخر،: فقاؿ ((نفسك
على قرابتو، وإنما لم ، ولم يأمره باإلنفاؽ (ٔ)((أنت أعلم بو: ))قاؿ معي آخر،: فقاؿ ((ولدؾ

يأمره بالنفقة على الوالد صريًحا، ألنو قد نبهو عليو بأمره بالنفقة على الولد، والوالد آكد منو حرمة 
القرابات، فإنهم ال يستحقوف النفقة مع اختبلؼ الدين، وتجب للوالدين (ٕ)[سائر]بخبلؼ 

 .والمولودين
 

                                         

( ُِٔ/ٖ), كابل حبلف (ِٔ/ٓ), كالنالل   (ُُٗٔ), كأبهلل داكد (ٕٕٓ( )اادب اؼبا د)ركاا البخلرم ُب (ُ)
ي  أيب د ي ة مل حد(. َُُٗٔ( )ْٔٔ/ٕ), كالبيهآ  (ٕٓٓ/ُ), كاغبلمف (ُّْٕ( )ُِٓ/ِ), كأضبد (ّّّٕ)

 .رض  ا عنه
ديا حدي  صحي  علس ش ط ماللف كٓب ىب جلا, كصححه ابل حـ  ُب : كاغبدي  مم  عنه أبهلل داكد, كقلؿ اغبلمف

ركاا أبهلل داكد ب منلد صحي , كقلؿ ابل ح   ُب (: ِْٔ/ِ( )إرشلد الاآيه), كقلؿ ابل مث  ُب (َُٓ/َُ( )الس)
 . حالل صحي (: صحي  منل النالل  )أصله ُب الصحي , كقلؿ االبل٘ب ُب  (:َّْ/ِ( )زب ي  مرملة اؼبصلبي )
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . ملي : ُب ااص (ِ)
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 فصل
سب يفضل على حاجتو ما ينفق على وال تجب نفقة القريب إال على موسٍر أو مكت

ل عن حاجتو ضر  بو، فإف لم يفضمن موجود ال يُ ؛ ألنها تجب مواساة، وإنما يواسي (ٔ)قريبو
/ أٜ٘ٔ: /آخر،وفي لفظ (ٖ)((ابدأ بنفسك: )) ولم يلزمو أف ينفق على قريبو؛ لقول(ٕ)[شيء]

و نفقة قريبو؛ ألف نفقة إف فضل ما ينفق على زوجتو لم يلزم وكذلك (ٗ)((أنفق على نفسك))
 .(٘)الزوجة عوض، ونفقة القريب مواساة، فقدـ العوض

وال يستحق القريب النفقة على قريبو من غير حاجة، فإف كاف موسًرا لم يستحق؛ ألنو  
 . (ٙ)مستغن بمالو

وإف كاف معسرًا نظرت فإف كاف عاجزًا عن الكسب لعدـ البلوغ أو الجنوف أو الزمانة استحق   
 قادرًا على الكسب بالصحة والقوة ، وإف كافاة على قريبو؛ ألنو محتاج إليهالنفق

 
  

                                         

( مل  االج),   (ِٕٗ/  ُٖ)آّمهللع  (ّٖ/ٗ( )ركضو البللبني(  )َِٗ)الانبيه ( ُٔٔ/  ِ)اؼبهيب : ينا ( ُ)
 ( ّْْ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٕ/ّ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. ش : ُب ااص (ِ)
 .مل حدي  جلب  بل عبدا رض  ا عنهمل( ٕٗٗ)ركاا ماللف ( ّ)

ش ح مرم  ), كالبحلكم ُب (َُْ/ٗ( )مصناه), كعبد ال زاؽ ُب (ِٗٓ/ّ( )مالندا)ركاا البيللال  ُب ( ْ)
مل (. ْٖ( )مع مه)ل عاللم  ُب , كاب(َِِِٔ( )َُّ/َُ), كالبيهآ  (ُّْٗ( )َْٓ/ُِ( )ا ثلر

 .حدي  جلب  بل عبدا رض  ا عنهمل

 .صحي  أخ جه ماللف عل قايبو كؿبمد بل رم  عل لي  بل معد عل أيب ال ب : قلؿ ابل عاللم 

أطبو ااصحلب علس تآدٙب  اآو ال كجو علس ااقلرب, اهنل  مد كا تالآط دبا  ال ملف كا ب عاللر, كأهنل ( ٓ)
 ( ُِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ِٗٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ّٗ/ٗ( )ركضو البللبني. )لن كجب  عهللض

 (ُْٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي    ( :ِِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    ( ُٔٔ/  ِ)اؼبهيب  :ينا ( ٔ)
  (ْْٖ/ّ( )مل  االج) (َّٗ/  ُٖ)آّمهللع  ,  (ْٖ/ٗ( )ركضو البللبني)
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وبو قاؿ أبو . (ٔ)فإف كاف أبًا لم يستحق النفقة على ولده في أصح القولين، وفي الثاني يستحق
 .(ٕ)حنيفة وأحمد

 . نمِ أنو قادر على االكتساب فلم يستحق كالمكتسب بخبلؼ الزّ : لنا
: والطريق الثاني على قولين. (ٖ)ستحق قواًل واحًدا، وىو أصح الطريقينوإف كاف ولًدا لم ي

 .(٘)وبو قاؿ أحمد (ٗ)يستحق: أحدىما
ما قدمناه في حق األب، وألف األب آكد حرمة من االبن، ولهذا يقتل االبن باألب، : لنا

 .ويجب عليو إعفاؼ األب، وال يجب على األب إعفافو ،وال يقتل األب بو
 

                                         

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ِٖٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ِِٓ/ُُ( )البيلف), (ُٔٔ/ِ( )اؼبهيب: )ينا ( ُ)
إف ملف مل ااصهللؿ كجب  علس ااظه  ؛اف ا تعلٔب :,كقلؿ النهللكم ُب ال كضو ( ْْٔ/  ّ)مل  االج  ( :ّْٔ

 (ْٖ/ٗ)م  مرب الاللأم  دبصلحباهف بلؼبع كؼ ,كليا مل اؼبع كؼ تملياهف المالع 
البح  ال ا و ش ح من  ( : ِّٗ/  ِ)اؽبدايو ُب ش ح بدايو اؼببادم ( : ّْ/  ْ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   (ِ)

 (.ِٕٖ/  ٗ)الر ح المب  علس منت اؼبآن  ( ِٓٔ/ٗ( )اؼبل )( ِِّ/  ْ)الدقل و كمنحو اػبللو 
ركضو (  )كمل بعددل ْٖٕ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ين. ٓب ذبع  اآاه علس ااظه :قلؿ النهللكم (  ّ)

 ّ)مل  االج ( ُْٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْْٖ/ّ( )مل  االج(   )ِٗٗ/  ُٖ), آّمهللع (ْٖ/ٗ( )البللبني
 /َْٓ. ) 
 (.ِٖٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ِِٓ/ُُ( )البيلف), (ُٔٔ/ِ( )اؼبهيب: )ينا ( ْ)
 (. ِٕٖ/  ٗ)لر ح المب  علس منت اؼبآن  ا( ِٓٔ/ٗ( )اؼبل ( )ٓ)
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 فصل
فالنفقة على األقرب؛  نِ ا وابن ابن موسَريْ أو ابن اوجد اأب لذي يستحق النفقةلاف فإف ك

 . (ٔ)ألنهما استويا في الذكورية والتعصيب، فكاف األقرب أولى
ٹ  ٹ  ٹ    ٿچ: ؛ لقولو تعالى(ٕ)فإف كاف لو أب وأـ موسراف فالنفقة على األب

 چ ڤٹ  ڤ
﮺    ﮵چ :   وقاؿ (ٙ :الطبلؽ ) ﮹    ﮷  ﮸  : البآ ة)  چ﮻    ﮶  

وألنو انفرد بالتعصيب،  (ٗ)((خذي ما يكفيك وولدؾ بالمعروؼ))لهند  ، ولقولو (ٖ) ( ٣٢٢
 .فالنفقة على الجد األبأبو  وىو أقدر على الكسب، فإف كاف لو أـ وجدٌ 

 .على الجد ثلثا النفقة، وعلى األـ ثلثها كما يرثاف: (ٙ)وأحمد (٘)وقاؿ أبو حنيفة 
والدة وتعصيباً؛ فقدـ على األـ كاألب، وال يصح اعتبار النفقة باإلرث أف للجد : لنا

 . وكذلك أبو الجد وإف عبل ب مع األـ،بدليل األ
 
 
 

                                         

 (. ّٗ/ٗ( )ركضو البللبني: )ينا . كمل له أص  كف ع فا  ااص  علس الا ع كإف بعيد: قلؿ النهللكم( ُ)

 : ينا . كاف عصهللبو الا ع أقهللل كدهلل أكٔب بللآيلـ برأف أبيه لعاف ح ماه, كُب اؼبالألو ث ثو أكجه 
 ( ِٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٗٓ/  ُٓ)ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ( ُٔٔ/ِ( )اؼبهيب )

 ( .ُْٓ/ّ( )مل  االج)   (َُٗ/  ُ)منه  الب ب 
البيلف ُب ميدع ( َُِ/  ُ)الانبيه ( ِٖٓ/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  (ُٔٔ/  ِ)اؼبهيب  :ينا ( ِ)

 (   : ُْٓ/ّ( )مل  االج(  )ََّ/  ُٖ), آّمهللع (ِٗ/ٗ( )بنيركضو البلل(  )ِّٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
 [ِّّ:البآ ة( ]ّ)

إذا ٓب يناو ال ج  فللم أة أف تأخي بل  علمه مل يمايهل ككلددل : الناآلت, بلب: مالب( ّْٔٓ)ركاا البخلرم ( ْ)
 . عنهلمل حدي  عل رو رض  ا. قايو دند: ااقايو, بلب: مالب( ُُْٕ)بلؼبع كؼ, كماللف 

 ( ُٕٕ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ّّ/ْ( )بدا   الصنل  : )ينا ( ٓ)

  ( ِْٔ: ص)ال كض اؼب ب  ش ح زاد اؼبالاآن  , , (ِِٗ/ٗ()اا صلؼ (  )ِٖٔ/ٗ( )اؼبل ()ٔ)
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يجب على : والثاني لنفقة على البنت على أصح القولين،وإف كاف لو بنت وابن بنت، فا
 .(ٔ)ابن البنت

 . أنها أقرب إليو وترثو:لنا
النفقة على : (ٖ)وقاؿ أبو حنيفة. (ٕ)فالنفقة على ابن االبن ،وإف كاف لو بنت وابن ابن

 .(ٗ)على البنت الثلث، وعلى االبن الثلثاف: وقاؿ أحمد. البنت
، كما يقدـ األب على األـ؛ (٘)[مقدماً ]أف لو والدة وتعصيًبا وقوة لذكوريتو؛ فكاف : لنا

 . الميراثوألف قضية الميراث أف يكوف لها النصف، فلم يصح اعتبار أحمد ب
 األـ الربع،على : (ٚ)وأحمد (ٙ)وقاؿ أبو حنيفة. وإف كاف لو أـ وبنت فالنفقة على البنت

 .وعلى البنت الباقي كما تورث بالفرض والرد
أف البنت قد تكوف عصبة إذا كاف معها أخوىا، واألـ ال تكوف عصبة بحاؿ، واعتباره : لنا

 . باإلرث مع األـباإلرث يبطل 

                                         

( يباؼبه: )ينا . كحملنبل ابل الصبلغ عل الآلض  أيب حلمد كجهني. فللناآو علس ااق ب ُب ااص ( ُ)
 ُٖ)آّمهللع ( ُٗ/ٗ( )ركضو البللبني), (ِّٓ/ُُ( )البيلف)   (َْٗ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   ,(ُٔٔ/ِ)
 ( ْْٔ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع    (َُّ/ 
البن  كدهلل ااص , اهنل أق ب, قلؿ  كُب قهللؿ أ ه يثب  علس. ديا ال أم علس اخايلر الع اقيني بلعابلر اليمهللرة( ِ)

/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   .كالثل٘ب بلإلرث ٍب الآ ب... كمل اماهللل ف علا أ اآل؛ كإا فلاص  أق ّٔمل: النهللكم
 ( َُّ/  ُٖ)آّمهللع ,   (َُِص ( )منهلج البللبني( )َٗ/ٗ( )ركضو البللبني(  )ُٕٔ/ِ()اؼبهيب)  (ْٖٗ

 . (ّْٕ)الال اج الهللدلج ( ْْٔ/  ّ)كض البللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ر 
 (ّّ/ْ( )بدا   الصنل  : )ينا ( ّ)

 (ِٖٔ/ٗ( )اؼبل ( )ْ)

 (.ُٕٔ/  ِ)كالصهللاب مل أثباه ممل ُب اؼبهيب . مآدران : ُب ااص (ٓ)
 (ّْ/ْ( )بدا   الصنل  ( )ٔ)

 ( ِٗٗ/ٗ()اا صلؼ( )ِٖٔ/ٗ( )اؼبل ()ٕ)
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ـّ  ـ  وإف كاف لو أ ، واجبهما واحد لتساويهما في القرابة، وعدـ (ٔ)[سواء]وأبو أـ فهما  أ
 .التعصيب

:  والثاني. (ٖ)على أصح الوجهين(ٕ)[سواء]فهما / بٜ٘ٔ/أـ وأـ أب وإف كاف لو أـ 
 .(ٗ)أنها على أـ األب

 .ا عصبةتوليس (٘)[سواء]أنهما في الدرجة : لنا
 

                                         

 .ب  نب  فأثباه. مهللا: ُب ااص (ُ)
 .ب  نب  فأثباه. مهللا: ُب ااص (ِ)
الانبيه ( ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب  (   َْٖ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا . اهنمل اماهلليال ُب اإلرث كالآ ب( ّ)

 ( ُْٓ/ّ( )مل  االج(   )َُّ/  ُٖ)آّمهللع ( َُِ)

-ِّٓ/ُُ( )البيلف(  )َُِ)يه , الانب(ُٕٔ/ِ( )اؼبهيب( )َْٖ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا ( ْ)
 ( َُّ/  ُٖ)آّمهللع ( ِْٓ

 . ب  نب  فأثباه. مهللا: ُب ااص (ٓ) 
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 فصل
ال يقدر إال على نفقة قريب واحد، ولو أب وأـ فإف كاف الذي يجب عليو النفقة 

: وعند مالك. (ٕ)قدـ األـت: ح الوجوه الثبلثة، والثانيالنفقة ُسو ي بينهما على أص(ٔ)[يستحقاف]
 .(ٗ)يقدـ األب: والثالث. (ٖ)ال تستحق النفقة

 في القرب والوالدة والحاجة، وانفرادىا بالحمل والوضع والتربية(٘)[سواء]أنهما : لنا
 يقابلو كوف األب عصبة، ووجوب نفقة الولد عليو دونها، 

يقدـ : ذلك لو كاف لو أب وابن فإنو يسوي بينهما على أصح الوجهين، وفي الثانيوك
 .األب

في القرب والتعصيب والذكورية فوجب التسوية بينهما، ومن (ٙ)[سواء]أنهما : لنا 
 . يز فهو أولىإف كاف االبن صغيراً ال يم: أصحابنا من فص ل فقاؿ

 . في التسوية وجو ثالث: فعلى الوجهين، ومنهم من قاؿ نٌ مِ وإف كاف مراىًقا واألب زَ 
: والثاني. على أصح الوجهين سواءأو ابن وابن ابن فهما  (ٚ) [وجد]وإف كاف لو أب 

 .(ٛ)يقدـ األب كما في وجوب النفقة عليهما
قة كل واحد إذا انفرد، وإذا اجتمعا ولهذا تجب نف أنو ثبت تساويهما في القرابة؛: نال 

 .ُسو ي بينهما
                                        

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. يالاحآلؽ: ُب ااص (ُ)
كذل  لاأمد حآهل بلغبم  كالهللض  (. ٓٗ/ٗ( )ركضو البللبني: )ينا . تآدـ ااـ علس ااص : قلؿ النهللكم( ِ)

 .(ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب ( َّٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ُْٓ/ّ( )االج مل : )ينا . كال ضلع كالرتبيو
 .,كُب آّمهللع ذم  ااقهللاؿ فآط ,كاؼبهيب ميل ( ِٗٔ/ِ( )الملُب ُب فآه أد  اؼبدينو: )ينا ( ّ)

 ( َّٔ/  ُٖ)آّمهللع ( َِٔ/ُُ( )البيلف), (ُٕٔ/ِ( )اؼبهيب: )ينا ( ْ)
 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ٓ)
 .أثباه كاحد كالصهللاب مل: ص ُب اا(ٔ)
 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ٕ)
 ( َّٕ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٔ-َِٔ/ُُ( )البيلف(  )َُِ/  ُ), الانبيه (ُٕٔ/ِ( )اؼبهيب: )ينا ( ٖ)
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 فصل
 ؛ ألنها وجبت لدفع الحاجة، فتقدرومن وجبت نفقتو بالقرابة وجبت على قدر الكفاية

 . (ٔ)بالكفاية
 فإف احتاج إلى من يخدمو وجبت نفقة خادمو، وإف كانت لو زوجة وجبت نفقة زوجتو؛

ًنا في ذمتو، وسقطت يػْ ألف ذلك من تماـ الكفاية، وإف مضت مدة ولم ينفق على قريبو لم تصر دَ 
 . (ٖ)الزماف، وقد اندفع(ٕ)بمضي الزماف؛ ألنها لم تجب عوًضا، وإنما تجب مواساة لتزجية 

 
 .(٘)ال تسقط حتى تتزوج: وقاؿ أبو حنيفة. (ٗ)وإذا بلغت البنت سقطت نفقتها

ُيسِقط نفقة الذكر فأسقط نفقة األنثى كاليسار؛ وألنها تقدر على الكسب أنو معنًى : لنا
 .بأنواع

 
 

                                         

/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َْْ)ماليو ااخيلر (. َِْ/  ٔ)الهللميط ( ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب : ينا ( ُ)
( مل  االج( )ّٔٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (: َّٕ/  ُٖ), آّمهللع (ٖٓ/ٗ( )ركضو البللبني)   (ُٓٓ

 (ِْٕ)الال اج الهللدلج ( ُْٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْْٖ/ّ)
الناف . )قليلو: امااي  به, كبالعو م جلة: إذا دفعاه ب فو, كت جي  بميا: زٌجي  الر   ت جيو, كت جيه( ِ)

 (ُُٔ/ّ( )الاعيباؼب

ك آ  اػببيع عل ااذرع  ( كتالآط باهللاهتل  كا تص  دينلن عليه إا با ض قلضو أك إذ ه ُب اقرتاض: )قلؿ النهللكم( ّ)
كديا اؼبالألو فبل تعف به البلهللل, كحملـ العص  وبممهللف بيل  ثبهللت  اآو الآ يع بلليمو مناآو ال كجو, ظل ني : )قلؿ

كرب ي دل, كاغبو أف ف ض الآلض  دب  دا ا يؤث  عند ل ب  خ ؼ, كؿبلكلو إثبلت خ ؼ  أ ه اؼبيدع في ع الانبه ؽبل
: ينا . ميد  فيه تملن ؿب ؛ ف  تص  دينل إا بلقرتاض قلضو بنااله أك مأذك ه ممل دهلل اؼبعامد, كعليه اعبمههللر

/  ٖ)او االج ُب ش ح اؼبنهلج رب( ْْٗ/ّ( )مل  االج), (ٖٓ, ْٖ/ٗ( )ركضو البللبني)  (ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب 
ّٔٔ.) 

( ركضو البللبني: )ينا ( ف ف ملف مل الا كع ٓب ذبع  اآاه علس اؼبيدع مهللا  فيه اابل كالبن : )قلؿ النهللكم( ْ)
(ٗ/ْٖ) 

 (ِِٔ/ّ( )حلشيو ابل علبديل: )ينا ( ٓ)
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 :فرع
فالنفقة على االبن؛ لجواز أف يكوف الخنثى أنثى، ،إذا كاف لو ابن وخنثى مشكل 

 .أنو مستحق عليو؛ ألنو باف (ٕ)باف أنو ذكر رجع االبن عليو بنصف ما أنفق(ٔ)[فإف]
أنو  (ٖ)[باف]فالنفقة بينهما على أقيس الوجهين، فإف ، ولو اجتمع بنت وخنثى مشكل

 . (ٗ)رجعت البنت عليو بما أنفقتو،ذكر 
مع اتفاؽ الدين واختبلفو، بخبلؼ الميراث؛  اجبةو والنفقة الواجبة للوالدين والمولودين 

 . ألف النفقة تجب لمن ال يرث كأبي األـ
ماؿ حاضر (ٙ)[للغائب]كاف ، فإف  (٘)[غائب]أحدىما ومن كاف لو ابناف موسراف و 

عليو وأنفق أخوه (ٚ)[اقُترض]حكم القاضي بنصف النفقة في مالو، وإف لم يكن لو ماؿ حاضر 
 . الحاضر، فإذا حضر رجع عليو بحصتو

أخذىا  على لم يأخذ بنفسو، وإف لم يقدر،وأمكنو أخذىا بالحاكم  ،ومن استحق النفقة فلم تصلو
و من مالو بغير إذنو، إذا كاف من جنسو، وإف كاف من غير جاز لو أف يأخذ قدر حق،بالحاكم 

 . جنسو أخذه وباعو بجنس حقو
 .، وقد قدمنا الكبلـ عليو(ٛ)ال يجوز أف يأخذ من غير جنس حقو: أبو حنيفة/ أٓٙٔ/وقاؿ 

 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ف  ه: ُب ااص (ُ)
 (َّّ/  ُٖ)آّمهللع  َ( ِٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (َْٗ/ُُ( )اغبلكم المب : )ينا ( ِ)
زيلدة يآاايهل الاليلؽ, كيؤيدا ميلؽ ذم  ديا اؼبالألو مل قهللؿ ابل الصبلغ ُب البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّ)
(ُُ  /ِٓٓ.) 
 ( ّّٕ/  ُٖ)آّمهللع ( ِٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َْٗ/ُُ( )اغبلكم المب : )ينا ( ْ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . غليع: ُب ااص (ٓ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . لللليع: ُب ااص (ٔ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : كلع  الصهللاب مل أثباه, كيؤيد ذل  ميلؽ اؼبالألو ممل ُب. ف ض: ُب ااص (ٕ)
(ُُ  /ِٓٗ. ) 
 ( ٗٓ/  ّ)تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و كحلشيو الرل  ( ْٖ/ِ( )ؽبدايوا(  )ُٖٖ/  ٓ)اؼببالهللط للال خال  (ٖ)
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 : فرع
 

تجب عليو  ؛ ألنو(ٔ)ووجب على ابنو الغني إعفافُ  أو مجنوفٌ  نٌ إذا كاف لو أب فقير زمِ 
ال تجب نفقتو : وإف قلنا. و عن ىبلؾ الدنيا واآلخرة؛ ألف فيو صيانتَ (ٕ)فوجب إعفافو نفقتو،

؛ ألف النفقة إذا لم يقم بها الولد وجبت في بيت الماؿ، (ٖ)وجب إعفافو على أصح الوجهين
 . واإلعفاؼ ال يجب فيو، فلـز ولده

حداىما، وال يجوز أف و تسريتو بأمة؛ ألف العفة تحصل بإوىو ُمخي ر بين تزويجو بحرة أ
يزوجو بأمة؛ ألف موجب إعفافو أف يستغني عن نكاح األمة، وال يجوز أف يعفو بقبيحة وال عجوز؛ 

 . ال يحصل بهما(ٗ)[االستغناء]ألف 

                                         

 ( ُُٔ/ّ( )الناف اؼبالاعيب: )ينا . من فههلل عن كعاين: عنَّ عل اغب اـ يعٌن عالن, كعالفلن, كعالفو, أم( ُ)

 (ْٖٗ/  ُُ)  اغبلكم ُب فآه الرلفع: ينا ( يلـ  الهلللد إعالؼ ااب كااجداد علس اؼبرههللر: )قلؿ النهللكم( ِ)
البيلف ُب  (ُُِ/  ّ)مل  االج   (َُّ/  ُٖ)آّمهللع (   ََُص( )منهلج البللبني) (ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب 

 ( ِّٔ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  
كدياف الهللجهلف ماا علف علس الآهللؿ الاعين بعدـ كجهللب اإل الؽ علس ااب إف  . كدهلل قهللؿ أيب إمحلؽ اؼب كزم( ّ)

, آّمهللع (ُٕٔ/ِ( )اؼبهيب(  )ْٖٗ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ينا . علس المالع ملف قهلليلن قلدران 
( ُُِ/  ّ)مل  االج ( ِّٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب ( َُّ/  ُٖ)

,كميل  كقد ذم صلحع اؼبهيب أف اإلعالؼ كاجع كدهلل أص  الهللجهني,كذم ا صلحع مل  االج أ ه يل مه 
 (َُُ)كميل  ُب منهلج البللبني (َُّ/ُٖ)صلحع آّمهللع

 .ب  نب ة فأثباهل. اامالنل: ُب ااص (ْ)
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جو بحرة أو سر اه بأمة ثم استغنى لم يلزمو مفارقة الحرة وال رد األمة، كما لو دفع فإف زوّ 
 . باقية إليو نفقة يـو ثم استغنى، وىي

لم يلـز الولد اإلبداؿ، ألف في ذلك إجحاًفا وإضرارًا، ،وإف طلق الحرة أو أعتق األمة 
وإنما القصد المواساة، وإف ماتت عنده لزمو اإلبداؿ على أصح الوجهين؛ ألنو زاؿ الملك عنو 

 .(ٔ)بغير تفريط، فلزمو البدؿ، كما لو دفع إليو نفقة يـو فسرقت
 

                                         

: ينا . كهبع الا ديد إذا ملت  أك ا االخ ب دة أك فالخه بعيع كميا إف طلو بعير ُب ااص : قلؿ النهللكم( ُ)
منهلج ) (ِْٔ/ ُُ) ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب   (ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب   (ُٖٔ/  ٗ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  

كقد ذم  صلحع اؼبهيب الآهلللني فآط (.ُِِ/  ّ)مل  االج  (ُِّ/  ُٖ)آّمهللع  ( َُُص( )البللبني
  (ُٖٔ/ٗ)كرجحه صلحع اغبلكم( ُِِ/ّ)كرجحه ُب مل  االج
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 فصل
وجب على من تلزمو نفقتو إرضاعو؛ ألف اإلرضاع في حق  ،إلى اإلرضاع وإف احتاج الولد

                : ؛ لقولو تعالى(ٔ)[كاملين]الصغير كالنفقة في حق الكبير، وال يجب الرضاع إال في حولين 

﮴﮵  چ  فجعل  (ِّّ: البآ ة) چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  
دة عليو إال أف يقع آخر الحولين في حر شديد أو برد إتماـ الرضاع في الحولين، فلم تجب الزيا

الحر أو البرد أو المرض؛ ألف في (ٕ)[انقضاء]شديد، أو كاف مريًضا، فإنو يجب إرضاعو إلى 
 . فطامو في ىذه األحواؿ إضراراً بو

ورواية  (ٗ)، خبلفًا ألبي ثور(ٖ)فإف كاف من زوجتو وامتنعت من إرضاعو لم تجبر عليو
إف كانت ممن عادتها اإلرضاع أجبرت، وإف لم تكن عادتها بو لم : وفي رواية عنو. (٘)عن مالك

(ٙ)تجبر

                                         

 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ( ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ا آال: ُب ااص (ِ)
اػيٍ ًض ي لىهي أيٍخ ىل﴾ : ذبرب ااـ علس إرضلع الهلللد كلهلل مل   ُب  ملح أبيه؛ لآهللله تعلٔب ا( ّ) ٍ ًبيٍ فىالى ًإٍف تػىعىلمى ﴿كى
(   ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب  :ينا . , ف ف امانع  حص  الاعلم , كلمل هبع اإلرضلع إذا ٓب يهللجد غ دل[ٔ:الب ؽ]

( مل  االج), (ٖٖ/ٗ( )ركضو البللبني(  )ِْٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (َُِ)الانبيه  
  (ِْٕ)الال اج الهللدلج    (ََُ/  ْ)إعل و البللبني ( ِْٖ/  ِ)اإلقنلع للر بي   ( ْْٗ/ّ)
 (. ُّّ/ٗ( )اؼبل : )ينا . كدهلل قهللؿ ابل أيب ليلس كاغبالل بل صلّب أيالن ( ْ)

 (َِٕ/ْ( )اليخ ة), (َّْ/ِ( )اؼبدك و المربل( )ٓ)

 (َِٕ/ْ( )اليخ ة), (َّْ/ِ( )اؼبدك و المربل) (ٔ)
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ھ  چ  :وأما قولو تعالى ( ٔ: الب ؽ) چڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : قولو تعالى: لنا

ۓ   چ: فإنو مردود إلى اختيارىن؛ لقولو تعالى  )ِّّ: البآ ة) چ  ےھ  ھ   ھ  ے

﮵ ﮲ ﮳  ﮴    .   )ِّّ: البآ ة) چ ۓ  
فإف طلبت إرضاعو كره للزوج منعها؛ ألف لبنها أوفق لو، وىي أشفق عليو، وإف منعها كاف 

 . (ٔ)لو ذلك؛ ألف زمانها مستحق الستمتاعو بها، فبل يلزمو شغلها بغيره
؛ ألف (ٕ)وإف تراضيا على إرضاعو وجب أف يزيدىا في النفقة المقدرة على أصح الوجهين

 . ؛ بخبلؼ األكولة فإف الزيادة لنفسها(ٖ)[الغذاء]لبن بكثرة حق الولد؛ ألف كثرة الذلك 
 .(ٗ)ال يجوز: والثاني. وإف استأجر لئلرضاع، جاز على أصح الوجهين

أنػػػػػػو ال يلزمهػػػػػػا بدلػػػػػػو، ويجػػػػػػوز لهػػػػػػا أخػػػػػػذ العػػػػػػوض عليػػػػػػو بعػػػػػػد البينونػػػػػػة، فجػػػػػػاز قبلهػػػػػػا : لنػػػػػػا
 .األعماؿ(٘)[كسائر]

 

                                         

منهلج (  )ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب . ااص  ليا له منعهل, صححه اامث كف: قل : كصح  النهللكم عماله فآلؿ( ُ)
 (.َُّ/  ُٖ)آّمهللع ( َُِص ( )البللبني

ميدع اإلملـ لبيلف ُب ا: ينا (. أصحهمل ا؛ اف قدر الناآو ا ىبالن حبلؿ اؼب أة كحلجاهل: )قلؿ النهللكم( ِ)
كُب آّمهللع ذم  ااقهللاؿ ( ُّّ/  ُٖ)آّمهللع ( ٖٗ/ٗ( )ركضو البللبني) (ِٓٔ/  ُُ)الرلفع  

 (َْٓ/ّ)  ننصكرج  صلحع مل  االج خ ؼ ملذم ا اؼب(ُُّ/ُٖ)فآط,
 .ب  نب ة فأثباهل. الليا: ُب ااص (ّ)
,كدهلل ملرجحه ُب مل  ( ْْٗ/ّ( )مل  االج(  )ِٓٗ), ماليو ااخيلر (ٖٗ/ٗ( )ركضو البللبني: )ينا ( ْ)

ااـ أحو به ,كا ذبع أج ة ال ضلع ؼبل زاد علس :)االج ,كُب آّمهللع ذم  ااقهللاؿ فآط قلؿ ُب الانبيه
 (َُِ)اغبهلللني

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . ماللي : ُب ااص (ٓ)
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 فصل
اعو؛ ألنو إذا لم يجبرىا وىي زوجتو، فؤلف فإف بانت منو لم يملك إجبارىا على إرض

 . (ٔ)ال يجبرىا وىي أجنبية عنو أولى/ بٓٙٔ/
من ترضعو بذلك  نبفإف طلبت أجرة المثل ولم يكن لبل وجهاً واحدًا، ،فإف استأجرىا جازَ 

، فإف طلبت أكثر من أجرة المثل، كاف لؤلب أف ينتزعو (ٕ)فهي أولى؛ لما لها من اإلشفاؽ عليو
 . (ٖ)ف عليو ضررًامنها؛ أل

أجرة لي من يتبرع بإرضاعو، أو من يرضعو بدوف : وإف طلبت أجرة المثل وقاؿ األب
 .(ٗ)قواًل واحًدا، وىو أصح الطريقينالمثل، كاف لو انتزاعو منها،

ال ينتزعو، وىو اختيار : والثاني. ىذا: أحدىما :أنها على قولين: والطريق الثاني
 .(٘)المزني

 )ِّّ: البآ ة)             چ ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چ : ىقولو تعال: لنا

  ( ٔ: الب ؽ) چڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : وقولو

                                         

 (ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب :  كا ا . إذا مل   مالرقو خ فلكا  علف ُب عدـ إجبلردل علس ذل  : قلؿ ابل قدامو( ُ)
 ( ُّّ/ٗ( )اؼبل )
 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُِ)الانبيه   (ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب  ( ْٕٗ/ُُ( )اغبلكم المب : )ينا ( ِ)
إعل و البللبني ( ِّٖ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف  (ِِِ/  ٕ)هنليو االج   (ُُّ/  ُٖ)آّمهللع  ( ِٕٔ/ 
   (ِْٕ)الال اج الهللدلج  (ََُ/  ْ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ (  َُِ)الانبيه ( ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب  ( اغبلكم المب ( َْٓ/ّ( )مل  االج: )ينا ( ّ)

غليو البيلف ش ح زبد (  ِِِ/  ٕ)هنليو االج (   ُُّ/  ُٖ)آّمهللع  ( ْٕٗ/ُُ( )ِٕٔ/  ُُ)الرلفع  
 ( ِْٕ)الال اج الهللدلج ( ََُ/  ْ)إعل و البللبني (  )ِّٖ)ابل رم ف 

  (ُّْ/  ُٖ)آّمهللع ( ِٔٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ْٕٗ/ُُ( )اغبلكم المب : )ينا ( ْ)
 ( َْٓ/ّ( )مل  االج)
 ( ِٔٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ُّٓ/  ُٖ)آّمهللع : ينا ( ٓ)
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فالقوؿ قولو مع يمينو؛ لتعذر إقامة البينة على ذلك، كما ،فإف اد عت أنو ال يجد ما اد عاه 
إلى قولها مع يمينها؛  ، فإنو يرجع(ٕ)[ووطئها]أنها تزوجت بزوج (ٔ)[ثبلثاً ]لو اد عت المطلقة 

ال يسقط حق : وقاؿ أبو حنيفة. الولد منها(ٖ)[الوالد]ينتزع  فلذالتعذر إقامة البينة على ذلك، 
 .فترضعو في بيتو أو بيتها بغير أجرة(ٗ)[فتأتي]األـ من الحضانة، 

أنا لو ألزمناىا تسليم الصغير إليها مع وجود المتبرع برضاعتو في بيتو أو في بيت : لنا
 .لمتبرعة تعذر عليو إرضاعو بغير عوض، وذلك ال يجوزا

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه . ثلثل: ُب ااص (ُ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . ككطيهل: ُب ااص (ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه.  الهلللد: ُب ااص (ّ)
 .كالصهللاب مل أثباه.  فيلٌب: ُب ااص (ْ)
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 فصل
للمملوؾ طعامو : ))قاؿ ؛ لما روى أبو ىريرة أف النبي (ٔ)يجب على المولى نفقة رقيقو

، ولو أف يجعلها في كسبو إف كاف لو  (ٕ)((وكسوتو بالمعروؼ، وال تكلفو من العمل ما ال يطيق
و من غالب قوت بلده؛ ألنو المعروؼ؛ فإف كاف يلي كفايتبو ملكو، وىي مقدرة بكسب؛ ألف كس

طعامو إذا أتي أحدكم خادمو ب)): إليو، حيث قاؿ طعامو اسُتحب أف يجلسو معو؛ لندبو 
 .(ٗ)((فليناولو لقمة أو لقمتين(ٖ)[أبى]فليجلسو معو، فإف 

ه عند ؛ فإنو أمر بو، وإنما رد(٘)ىو ُمخي ر بينهما، واألوؿ أصح: ومن أصحابنا من قاؿ 
اإلباء إلى المناولة، وألف فيو تواضعاً، وكذلك من لم يل طعامو فإنو يستحب ذلك في حقو؛ ألنو 

بالذكر؛ وألف  قد تتوؽ نفسو إليو، وىو في حق المباشر أشد استحبابًا؛ ولذلك خصو رسوؿ اهلل 
 نفس الممارس تتوؽ أكثر من نفس الغائب عن الطعاـ،

مثلو، ويستحب أف يسوي بينهم؛ ألنو أدعى إلى وعليو كسوتو بالمعروؼ في حق  
 .تساويهم في طاعتو، إال أف يكوف لو سرية، فيستحب تفضيلها في الكسوة؛ الختصاصو بها

                                         

اغبلكم : )ينا . فأمل مل  اليمني فا ع به  اآلت العبيد كاإلمل ... الناآو ذبع بث ثو أمبلب: قلؿ اؼبلكردم( ُ)
/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع   (َْْ)ماليو ااخيلر ( ُُٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِٓٓ/ُُ( )المب 
  (ْْٕ/  ّ)مل  االج  (ّْٓ

بلب إطعلـ اؼبملهللؾ فبل يأم , كإلبلمه فبل يلبا, كا يملاه مل : اايبلف, بلب: مالب( ُِٔٔ)ركاا ماللف (  ِ)
 (.ؼبلؼبع ك )دكف ذم  لااو . يللبه

 (.ُُْٓ( )مالندا), كالرلفع  ُب (ُٕٗٔ( )ركايو وبىي الليث  –اؼبهللطأ )ملل  ُب : كركاا بلااه

 .بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. أبل: ُب ااص (ّ)
: اايبلف, بلب: مالب( ُّٔٔ)إذا أتلا خلدمه ببعلمه, كماللف : العاو, بلب: مالب( ِٕٓٓ)ركاا البخلرم ( ْ)

 .  كإلبلمه فبل يلبا كا يملاه مل يللبهإطعلـ اؼبملهللؾ فبل يأم

, (َِٕ/ُُ( )البيلف),  ( ِْٖ/  ٔ), الهللميط (.   ِٖٓ/  ُُ), اغبلكم ُب فآه الرلفع   (َُٗ/ٓ( )ااـ( )ٓ)
كأظه نبل اهبع كاحد منهمل؛كاام  ّٔمل :كقلؿ.كفيه ص ح النهللكم بأ ه اؼبيدع( ُُٕ/ٗ(  )ركضو البللبني)

 (.ِْٖ/ٔ)ُب الهللميط مثله,ك (ُُٕ/ٗ.)علس ااماحبلب
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وال يجوز أف يكلفو في الخدمة ما ال يطيق؛ للخبر، وإف كانت جارية لم يسترضع من  
ف كاف للعبد زوجة أذف لو في لبنها إال ما فضل عن كفاية ولدىا؛ ألف فيو إضرارًا بولدىا، وإ

 .االستمتاع بها في الليل دوف النهار؛ ألنو من حقوقو
ألنها تجب / أٔٙٔ/وإف مرض الرقيق أو عمي أو زمن لم تسقط نفقتو وال كسوتو؛ 

، ولو طلبها العبد لم (ٔ)بحكم الملك، وىو باؽ على ملكو، وال يجوز أف يجبره على المخارجة
د فلم يجبر عليو، كالكتابة، فإف تراضيا عليو ولو كسب حبلؿ جاز، وال يجبر السيد عليو؛ ألنو عب

 .(ٕ)يكلفو أكثر مما يكتسبو مثلو؛ ألف ذلك يدعوه إلى تحصيلو من غير ِحل و

                                         

اؼبخلرجو د  خ اج يؤديه العبد م  يهلـل أك أمبهللع, بأف يا ب عليه اػب اج بر ط رضل ال قيو كاؼبلل , كيالاايد ( ُ)
البيلف    (ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب : ينا . ال قيو بلؼبخلرجو مل يالاايدا ال قيو بلؼبملتبو مل بي  كش ا  ككبهلل ذل , كله ش كط

غليو البيلف ش ح زبد ابل ( ِْٔ/ّ( )مل  االج) (ْٕٔ)الال اج الهللدلج ( ِِٕ/  ُُ)فع  ُب ميدع اإلملـ الرل
  ( ِْٖ)رم ف 

( ركضو البللبني),( ِِٕ/  ُُ( )البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع )  (ُٖٔ/  ِ()اؼبهيب ),: ينا ( ِ)
  (ْٕٔ( )الال اج الهللدلج)  (ِْٖ), غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف (َْٔ/ّ( )مل  االج),  (ُُٓ/ٗ)
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 فصل
ـُ  ومن ملك بهيمةً   عذبت : ))أنو قاؿ وسقيها؛ لما روي عن النبي (ٔ)هابعلفِ  لـز القيا

واهلل -حتى ماتت جوًعا، فدخلت فيها النار، فقيل لها امرأة ممن كاف قبلكم في ىرة حبستها 
ها حتى تأكل من ال أنت حين حبسِتها أطعمِتها وسقيِتها، وال أنت أرسلتِ :  -علمأ

 .(ٗ)((حتى ماتت جوعاً (ٖ)[األرض](ٕ)شاشِ خَ 
، وال يحلب من لبنها إال ما (٘)كما قلنا في الرقيق يجوز أف يحمل عليها ما ال تطيق،وال

 . (ٙ)فاية ولدىا؛ ألنو لو، فبل يجوز منعو منويفضل عن ك
 . (ٚ)فإف امتنع من النفقة على رقيقو أو بهيمتو أجبره السلطاف على ذلك

 

                                         

, (َُِ/ٗ( )ركضو البللبني: )ينا . باا  ال ـ مبعهلـل الدكاب, كب مملهنل مصدر, كهبهللز دنل اام اف: العلىن( ُ)
 (ّْٔ/ّ( )مل  االج)

الناف : )ينا . تدخ : د  اغبر ات تاا  كتمال  كد  صللر اؽبهللاـ كظبي  بيل  اهنل زبل ُب اارض أم( ِ)
 (ُّٔ/ّ)( اؼبالاعيب

 .ب  را   كالصهللاب مل أثباه ممل دهلل  ص ال كايو. ااض: ُب ااص (ّ)
رب ٙب : الال ـ, بلب: مالب( ِِِْ)فا  مآ  اؼبل , كماللف : اؼباللقلة, بلب: مالب( ِّٓٔ)ركاا البخلرم ( ْ)

 .مل حدي  ابل عم  رض  ا عنهمل. قا  اؽب ة

 .لب  بل عبدا, كعبدا بل عم ك رض  ا عنهفكاغبدي  ركم مل ط ؽ عل أيب د ي ة, كأظبل , كج

(   َُِ/ٗ( )ركضو البللبني( )ِّٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب : ينا ( ٓ)
 ( ُّٖ/  ُٖ)آّمهللع 

( ُُِ-َُِ/ٗ( )ركضو البللبني(  )ُِٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٗٔ/  ِ)اؼبهيب : ينا ( ٔ)
 ( .ُّٖ/  ُٖ)آّمهللع 

هبربا الاللبلف علس علاهل أك بيعهل أك ذحبهل إف مل   فبل يؤم , كلهللٕب اام  أف ىبصص م احل يعلاهل فيه, ( ٕ)
كيداكم م ضلدل علس  اآو صلحبهل, كله أف ىبصص مل البيلط ة مل ين عهللف الدكاب, مل أيدم اؼبآص يل ُب حآهل, 

ركضو ( ِّٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : )ينا . ردف علس بيعهلكرددل بعد شال هل عليهف, أك إجبل
  (ّْٔ/ّ( )مل  االج( )َُِ/ٗ( )البللبني
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 .، لكن يأمره بو، كأمره بالمعروؼ ونهيو عن المنكر(ٔ)ال يجبره: وقاؿ أبو حنيفة
درتها على أنها نفقة واجبة، فكاف للسلطاف أف يجبره عليها كنفقة العبد، وعدـ ق: لنا

الخصومة يبطل بالعبد الصغير والمجنوف، فإف لم يفعل وأمكن إجارة المملوؾ أو البهيمة ُأج را 
وأنفق عليهما، وإف تعذر ذلك بِيَعا عليو؛ ألنو إزالة ملك لدفع الضرر عن حيواف (ٕ)[جرةبأ]

، فهو كفسخ النكاح باإلعسار بالنفقة  .، واهلل أعلم(ٖ)محتـر
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     

 
 
 

                                         

 (.ِْٗ/ُ( )اؽبدايو), (ُٔ/ْ( )بدا   الصنل  ( )ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه م اعلة للاليلؽ. أج ة: ُب ااص (ِ)
 (.ّْٔ/ّ( )  االجمل(  )ِّٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ّ)
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 (ٔ)باب الحضانة                              
إذا افترؽ الزوجاف ولهما ولد رشيد بالغ، فلو أف ينفرد عن األب واألـ؛ ألنو مستغن عن كفالتهما، 

، وال يقطع بره عنهما؛ ألف الشرع ندبو إليو، وحثو عليو، وفي الباب (ٕ)واألولى لو أال ينفرد عنهما
 .(ٖ)يرةأخبار كث

 
 

                                         

بياه إذا : جل بلا, كحال البل  : اغبال و مراآو مل اغبال, كدهلل مل دكف اإلبط إٔب المر , كًحانل الر  ( ُ)
: ضمه إٔب  االه رب  جنلحه, كميا اؼب أة إذا حان  كلددل, كحال الص  حانل بللاا  كحال و بللمال  

: فلغبال و ُب الللو ت ج  إٔب معلف, كد . ل اام  منعهجعله ُب حانه, أكماله ك ربَّلا كحااه, كحانه ع
: ا ا . الاف, كالرتبيو كاغبا , كاؼبن , كالهللض  ُب اؼبهللض  اؼبع كؼ مل اعبالد, كدهلل مل دكف اإلبط إٔب المر  

كأمل اغبال و ش علن فآد ع فهل (. ُِٖ/ُ)اؼبع ف الهللميط ( َُْ/ُ)اؼبصبلح اؼبن  (  ُِِ/ ُّ)لاللف الع ب 
د  الآيلـ حبا  مل ا يبي  كا يالاآ  بأم ا : كع فهل أيالن بآهللله( حا  مل ا يالاآ  كت بياه:)بآهللله النهللكم

كصب  الر بي  معل٘ب ( ٖٗ/ٗ)ركضو البللبني ( ُُِص)اؼبنهلج : ا ا .كت بياه دبل يصلحه ككقلياه عمل يؤذيه
 ا مبا  كمب  ؾبنهللف, كت بيو ااهللف حا  مل ا يالاآ  بأمهللر  االه عمل يؤذيه لعدـ سبيي: اغبال و ُب قهللله

 .باص ؼ يال ( ِْٓ/ّ)مل  االج . كتنمياه دبل يصلحه, باعهدا ببعلمه كش ابه ككبهلل ذل 

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ/ٔ)الهللميط ( ُٗٔ/ِ)اؼبهيب ( ََٓ/ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
 (.ْْٗ/ّ)للع ُب ش ح ركض البللع أمىن اؼبب , ( َُِ/ٗ)ركضو البللبني ( ِْٕ/ُُ)
ٺ   ٺچ  مل ديا النصهللص  يلت كأحلدي , فمل ا يلت قهللله تعلٔب(ّ) : العنمبهللت)  چ  ٿٺ  ٺ     

مأل  : حدي  ابل مالعهللد قلؿ: كأمل ااحلدي  فمنهل  )ِّ: اإلم ا )  چ ھ   ہ  ہ  ہ چ: كقهللله تعلٔب(ٖ
ٍب ب  : ) ٍب أم ؟ قلؿ: قلؿ(. الص ة علس كقاهل : )  ؟ قلؿالن  صلس ا عليه ك ملف أم العم  أحع إٔب ا

صحي  البخلرم  : ا ا . قلؿ حدث  ّٔل كلهلل اما دته ل اد٘ب( . اعبهلد ُب مبي  ا : ) ٍب أم ؟ قلؿ: قلؿ( . الهللالديل 
بل  صحي  ماللف مالب اإليبلف بلب بيلف مهللف اإليبلف َْٓ( ُٕٗ/ُ)مالب مهللاقي  الص ة بلب فا  الص ة 

جل  رج  إٔب رمهللؿ ا فآلؿ يل رمهللؿ ا مل أحو : , كمنهل حدي  أيب د ي ة قلؿٖٓ( ٖٗ/ُ)تعلٔب أفا  ااعملؿ 
: قلؿ ٍب مل ؟ قلؿ( ٍب أم : )قلؿ ٍب مل ؟ قلؿ( . ٍب أم : ) قلؿ ٍب مل ؟ قلؿ(. أم :)النلس حبالل صحلبت ؟ قلؿ

صحي   ِٔٔٓ( ِِِٕ/ ٓ)ب مل أحو النلس حبالل الصحبو صحي  البخلرم مالب اادب بل: ا ا (. ٍب أبهللؾ)
 .ِْٖٓ( ُْٕٗ/  ْ)ماللف مالب الرب كالصلو كا داب بلب ب  الهللالديل كأهنمل أحو به 
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، والكراىة (ٔ)ا؛ خشية أف يدخل عليها من يفسدىامفإف كانت أنثى كره لها االنفراد عنه
 .للبكر أشد منها للثيب، ألف الثيب قد مارست الرجاؿ واختبرت األحواؿ، والبكر ال خبرة لها

وإف كاف لهما ولد مجنوف أو صغير ال يميز، وىو الذي لو دوف سبع سنين وجبت 
 . (ٖ)[ضياعو وىبلكو]؛ ألنو ال يقدر على القياـ بمصالح نفسو، ففي تركو (ٕ)أبيوحضانتو على 

سيده عن حضانة ولده، وال (ٗ)[بخدمة]وال تثبت الحضانة لرقيق؛ ألنو مشغوؿ
؛ ألنو ال يقدر على حراسة نفسو، فكيف يقدر على حفظ غيره؟ وال للفاسق (٘)للمعتوه

 .تربيتو ويألف سيرتو(ٙ)[يسيء]فإنو
 
 

                                         

, ,أمىن ( َُِ/  ٗ),  ركضو البللبني (ُِْ/  ٔ)الهللميط ( ُٗٔ/  ِ)اؼبهيب (  ََٓ/  ُُ)اغبلكم ((ُ)
ديا إذا ٓب تمل ريبو, ف ف مل   : قيد الر بي  ذل  بآهللله , كقد( ْْٗ/  ّ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

فلألـ إمملهنل معهل, كميا للهللٕب مل العصبو إمملهنل معه إذا ملف ؿب ملن ؽبل كإا فا  مهللض  ا و ّٔل يالمنهل 
كحمس النهللكم كغ ا ( ّّٔ/  ٖ)رباو االج ( ْٗٓ/  ّ)مل  االج  : ا ا . كي حاهل دفعلن لعلر النالع

حهللاش  ( َُِ/ ٗ)ركضو البللبني : ينا .  بع  مابه ُب اإلجبلر علس ممنهل م  أحد أبهلليهل كجهنيُب
 (  .َْٔ/  ّ)مل  االج (   ّّٔ/  ٖ)الر كا٘ب

/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٗٔ/  ِ), اؼبهيب ( , َُٓ, ْٖٗ/ ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
 ( .َُُ/  ْ)إعل و البللبني (  ِّْ/  ُٖ), آّمهللع ( َُِ/  ٗ)ركضو البللبني (     ٔٔٓ

 (ُٗٔ/ِ)اؼبهيب : ا ا . إف ت ؾ حال اه ضلع كدل : زيلدة يآاايهل الاليلؽ, يؤيددل قهللؿ الر ازم( ّ)

ا يآدر علس الآيلـ بلغبال و م  خدمو ( ُٗٔ/  ِ)غ  كاضحو ُب ااص , كلعلهل خبدمو ميدا, كُب اؼبهيب ( ْ)
 .اؼبهللٔب

/  ٕ)الصحلح لل هللد م : ا ا . مل ديدلى مل غ  ما أك جنهللف: مل  آص عآله أك فآدا, كدهلل أيالن :  اؼبعاهللا(ٓ)
 (  ِّْ/  ّٔ)تلج الع كس مل جهللاد  الآلمهللس ( ِّٗ/  ِ)اؼبصبلح اؼبن  (  ُِٓ/  ُّ)لاللف الع ب (  ٖٗ

 .ب  نب ة فأثباهل. يال : ُب ااص (ٔ)
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؛ ألنها والية فبل تثبت للكافر على مسلم (ٔ) لكافر على مسلم على المذىبوال
، حين أسلم حين خي ره رسوؿ اهلل (ٖ)وحديث عبد الحميد بن سلمة. الواليات (ٕ)[كسائر]

 .(ٗ)في إسناده ضعف .أبوه، وأبت أمو أف تسلم
، لما يخاؼ من أف (٘)افرثم ىو منسوخ بإجماع األمة على أف الصبي المسلم ال ُيسل م إلى الك 

 . يفتنو عن دينو، وىو أعظم الضرر
 
 
 

                                         

, هنليو اؼببلع ُب درايو ( ُُِ)الانبيه  (  ُٗٔ/ ِ)اؼبهيب  ( كمل بعددل َِٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
/  ٗ), ركضو البللبني ( ِّْ/  ُٖ)آّمهللع (   ِّٖ-ِّٖ/  ٔ),,  الهللميط ( ّْٓ/  ُٓ)اؼبيدع 
 ( .ْْٓ/  ّ), مل  االج ( ّٕٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ُُِ), منهلج البللبني ( ََُ

 .ب  نب ة قب  ال ا  فأثباهل. ماللي : ُب ااص ( ِ)

عبد اغبميد بل ملمو كأبهللا كجدا : عبد اغبميد بل ي يد, قلؿ الدارقب  : عبد اغبميد بل ملمو اا صلرم, كيآلؿ(ّ)
 (.َُْ/  ٔ),هتييع الاهييع ( ِّْ/  ُٔ)هتييع المملؿ . ا يع فهللف

,منل معيد بل ( ٖٖٕ/  ِ),منل ابل ملجه ( ُٖٓ/  ٔ)   ,منل النالل(ْْٔ/  ٓ)مالند أضبد بل حنب  ( ْ)
/  ِ)منل أىب داكد : ا ا . , كدهلل ُب منل أيب داكد باليلؽ ىبالن, كفيه أف اؼبخ  صبيو( َُُ/  ِ)منصهللر 
. ُب مندا اخا ؼ مث  كألالظ ـبالاو, كرج  ابل الآبلف ركايو عبد آّيد بل جعا : قلؿ ابل ح  ( َِْ

ركايو مل ركل أ ه ملف : ا يثباه أد  النآ , كُب إمنلدا مآلؿ,  ٍب  آ  عل ابل اعبهللزم قهللله: كقلؿ ابل اؼبنير
لهلل ص  ركايو مل ركل أهنل بن , احام  أف يمهللف قاياني اخا ؼ : كقلؿ ابل الآبلف. غ مل أص 
, كمصبلح ( ِّٕ/  َُ)الس ا بل حـ  : كا ا  ُب تاعياه( َِ/ ْ)الالخيص اغبب  :ا ا . اؼبخ جني
 (.َّٓ/ ُُ), كاغبلكم ُب فآه الرلفع   ( ّْ/  ِ)ال جلجو 

احا  به اإلصبخ م علس أ ه يثب  به لألـ حو اغبال و, كرد عليه بأجهللبو, : قلؿ ابل ح   عل ديا اغبدي ( ٓ)
محلؽ دعهللل النالخ, كبللغ الريخ أبهلل إ: أف ديا الآصو مل   ُب مهلللهللد غ  فبي , كمنهل: منهل إلملـ اغب مني

كلل هبع  ا }: كلع  النالخ كق  بآهللله تعلٔب: ,فلدعس اإلصبلع علس أ ه ا ياللف للملف , قلؿ الآلض  ؾبل 
 (.ُِ/ ْ)الالخيص اغبب  ُب زب ي  أحلدي  ال افع  المب  : ا ا . {للملف يل علس اؼبؤمنني مبي 
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 .(ٖ)ال يسقط: (ٕ)، وقاؿ الحسن البصري(ٔ)وإذا تزوجت األـ سقط حقها من الحضانة
إف ابني : يا رسوؿ اهلل: أف امرأة قالت (ٗ)بن العاص / بٔٙٔ/ما روى عبد اهلل بن عمرو: لنا

، وإف أباه (ٛ)[حواء]لو  (ٚ)، وحجري(ٙ)[سقاء]، وثديي لو(٘)[وعاء]ىذا كاف بطني لو
وألنها  (ٜ) ((أنت أحق بو ما لم تنكحي: ))اهلل  طلقني، وأراد أف ينتزعو مني، فقاؿ رسوؿ

 .تشتغل بالزوج عن حضانتو فيضيع

                                         

( ِّٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ِٕٔ/  ُُ)الرلفع  , البيلف ُب ميدع اإلملـ ( َْٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُ)
 (ْْٖ),ماليو ااخيلر 

مهللٔب أيب اليال  معع بل عم ك : كيآلؿ. دهلل اغبالل بل أيب اغبالل ياللر, أبهلل معيد, مهللٔب زيد بل ثلب  اا صلرم(ِ)
 دػ ُب خ فو عم , ركل عل بع ُِ, الاآيه ال ادد العلبد, إملـ أد  البص ة, كلد بلؼبدينو منو . الاللم 

 .كمل بعددل( ُّٓ/  ٖ)م  أع ـ النب   : ا ا . دػ  َُُالصحلبو, تهللُب علـ 

 ( .ُٕٗ/  ْ)مصنن ابل أيب شيبو (ّ)

دهلل عبد ا بل عم ك بل العلص بل كا   الالهم  الآ ش , أبهلل ؿبمد,صحليب جلي , أملف قب  أبيه اماأذف (ْ)
هتييع المملؿ : ا ا . دػ ٓٔف له, تهللُب منو ال مهللؿ صلس ا عليه كملف ُب أف يماع مل يالم  منه ,فأذ

 (.ُِٗ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ِْٗ/  ٓ)هتييع الاهييع ( ّٕٓ/  ُٓ)

 .بدكف نب , كالصهللاب مل أثباه, ممل ُب اغبدي . كعل: ُب ااص (ٓ)

 .بدكف نب , كالصهللاب مل أثباه, ممل ُب اغبدي . مآل: ُب ااص (ٔ)

 (َّٓ/  َُ)تلج الع كس مل جهللاد  الآلمهللس . حال اإل اللف:  بللاا  كالمال: اغب  (ٕ)

ش ح . امف للمملف اليم وبهللم الر  : بدكف نب , كالصهللاب مل أثباه, ممل ُب اغبدي , كاغبهللا  . حهللا: ُب ااص ( ٖ)
 ( .َْٓ/  ّٕ)كتلج الع كس مل جهللاد  الآلمهللس (  ّّّ/  ٗ)الالنو 

. ديا اغبدي  صحي : كقلؿ ابل اؼبلآل( ْ/  ٖ)الالنل المربل (َِٕ / ِ)اؼبالادرؾ ( ُُّ/  ُُ)مالند أضبد (ٗ)
/  ْ)ؾبم  ال كا د كمنب  الاهللا د : ا ا . ركاا أضبد كرجلله ثآلت: , كقلؿ اؽبيثم ( ُّٕ/  ٖ)البدر اؼبن  : ا ا 
ّٕٓ.) 
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وزيد بن (ٕ)عليو السبلـ وجعفر(ٔ)وانتزاع عليوأما حديث ابنة حمزة بن عبد المطلب      
، فبل حجة لو فيو؛ ألف زيدًا ال (ٗ)بها لجعفر وحكم النبي  نها،مرضي اهلل عنهم (ٖ)حارثة

 .حضانة لو، وعلي وجعفر سي اف في القرابة، ولذلك دفعها إلى الخالة
فإف عتق العبد وعقل المعتوه، وعدؿ الفاسق وأسلم الكافر عاد حقهم من الحضانة؛ 

 . (٘)لزواؿ المانع منو
: (ٙ)رجعي ًا كاف الطبلؽ أو بائنًا، وقاؿ المزني وإف طلقت المرأة عاد حقها في الحضانة

 .(ٚ)إف كاف رجعي اً لم يعد
 .، وقد زاؿ الشاغل لها(ٛ)أف الرجعية محرمة عليو تحريم البينونة: لنا

                                         

 .ُِٓب ص  مبآ  ت صباه(ُ)

الآ ش  اؽبلمش , كدهلل ابل عف رمهللؿ ا  جعا  بل أيب طللع بل عبد اؼببلع بل دلشف بل عبد منلؼ بل قص (ِ)
صلس ا عليه كملف, كأخهلل عل  بل أيب طللع ابهلليه, أبهلل عبد ا, صحليب جلي , دلج  إٔب اغببرو, امارهد 

 ( .ْٖٓ/  ُ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . دػُٖب غ كة مؤتو منو 

أبيه, صحليب جلي , حع رمهللؿ ا صلس ا  زيد بل حلرثو بل ش احي , ملف يدعس زيد بل ؿبمد, ٍب دع  إٔب( ّ)
 ( .ٖٗٓ/  ِ)عليه كملف ,قا  رض  ا عنه ُب غ كة مؤتو, اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 

صحي  البخلرم مالب الصل , بلب مين يماع ديا مل صلّب ف ف بل ف ف كف ف بل ف ف كإف ٓب ينالبه إٔب ( ْ)
 .ِِٓٓ( َٔٗ/  ِ)قبيلاه أك  البه 

/  ٗ)ركضو البللبني (  ُِّ/  ٕ)هنليو االج ( ُٗٔ/  ِ)اؼبهيب ( َّٓ/  ُُ)كم ُب فآه الرلفع  اغبل(ٓ)
 (.ْٔٓ/  ّ)مل  االج ( ُِّ/  ُٖ), آّمهللع ( َُُ

 .قب  قلي   مبآ  ت صباه( ٔ)

 (. ْٔٓ/ّ)مل  االج ( ُِّ/ُٖ)آّمهللع (  ُٗٔ/ِ)اؼبهيب( َُٓ/ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ٕ)

 (َُٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٖ)
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 فصل
البنت، (ٔ)[ابن: ]وال حضانة لمن ال يرث من الرجاؿ من ذوي األرحاـ، وىم

، وال لمن (ٗ)و األـ والخاؿ والعم من األـاألخ من األـ، وأب (ٖ)[ابن]األخت، و(ٕ)[ابن]و
 .(ٚ)من الذكور واإلناث؛ ألنهم ال يرثوف، فهم كاألجانب(ٙ) (٘)[بهم]أدلى 

 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .ب   ألن فأثباهل. بل: ُب ااص ( ُ)

 .ب   ألن فأثباهل. بل: ُب ااص ( ِ)

 .ب   ألن فأثباهل. بل: ُب ااص ( ّ)

 (ُٗٔ/  ِ)اؼبهيب(  ُٔٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ْ)

 ( ّٓٓ/  ٖ)ُب ش ح اؼبنهلج رباو االج ( ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع (  َُٗ/  ٗ)ركضو البللبني  

 (ِِٕ/  ٕ)هنليو االج ( ّْٓ/  ّ)مل  االج 

 .كالصهللاب مل أثباه. ّٔمل: ُب ااص ( ٓ)

 .فأمآباهل لعدـ مل يآاايهل. كا : زاد ُب ااص ( ٔ)

 (ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع  (ُٗٔ/  ِ)اؼبهيب (ٕ)
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 فصل
إذا اجتمع النساء من دوف الرجاؿ، وىن من أىل الحضانة، فاألـ أحق من غيرىا؛ ألنها 

 .(ٔ)أقرب إليو وأشفق عليو
؛ ألنهن يقمن (ٖ)األقرب فاألقرب منهن(ٕ)[يقد ـ]ثم تنتقل إلى من يرث من أمهاتها،

، كما تقدـ األـ (ٗ)مقاـ األـ في تحقيق الوالدة والمعرفة والشفقة، ويقدمن على أمهات األب
 .على األب

انتقل إلى أـ األب، فتقدـ على األخت والخالة ،فإذا عدـ من يصلح للحضانة من أمهات األـ 
نتقل إلى األخت والخالة، فتقدماف على أـ األب، فتقدـ ت: والقوؿ الثاني. على أصح القولين

 األخت من األب واألـ، ثم األخت من األـ، ثم الخالة، ثم أـ األب، ثم األخت من األب، ثم 
 .(٘)العمة

                                         

(  ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع ( َُٖ/  ٗ)و البللبني ركض(  ُُِ)الانبيه (  ُّٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ((ُ)
 ( .َُُ/  ْ)إعل و البللبني ( ُْٓ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِْٓ/  ّ)مل  االج 

 (.ُٗٔ/ِ)اؼبهيب . كيآدـ ااق ب فلاق ب: كالصهللاب مل أثباه مل  ص اؼبهيب. ُب ااص  لعدـ( ِ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َُٗ/ٗ)ركضو البللبني : ا ا .  و ؽبلخب ؼ اعبدة الت ا ت ث ف  حال( ّ)
 ( .ّْٓ/  ّ)مل  االج ( ّٓٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْٓ/  ّ)

أمىن ( ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع ( َُٖ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُٗٔ/  ِ)اؼبهيب (  ُّٓ/  ُُ)اغبلكل المب  (ْ)
/  ْ)إعل و البللبني ( ْٕٔ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ُْٓ/  ّ)بللع اؼببللع ُب ش ح ركض ال

 (.ِْٓ/  ّ)مل  االج ( َُُ

كدلي  ديا الآهللؿ أهنل جدات كارثلت فآدمل علس ااخهللات كاػبلات  : كمل صححه اؼبصنن قلؿ عنه النهللكم( ٓ)
كديا دهلل الآهللؿ (. َُٖ/  ٗ)ال كضو . الهلللدمأمهلت ااـ, كاهنل أمث  شاآو كأقهللل ق ابو, كؽبيا يعاآل علس 

اػبللو دبن لو ااـ ركاا البخلرم,  كأجلب : كأمل اػبلات فلآهللله صلس ا عليه كملف: دهلل اعبديد, قلؿ الر بي 
اغبلكم ُب : كا ا  ميل (  ِْٓ/ ّ)مل  االج  . ااكؿ بأف النا  دنل إٔب الراآو, كد  ُب اعبدات أغلع

( ِْٓ -ُْٓ/ ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ُّٓ/  ُُ)فآه الرلفع  
رباو االج ُب ش ح ( ِّٕ/  ُٖ)آّمهللع (  َُٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِّْ/  ٔ)الهللميط ( ُُِ)الانبيه 
 (. ّٔٓ/  ٖ)اؼبنهلج 
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أف أـ األب جدة ولدتو، فقدمت على األخت والخالة كأـ األـ، فعلى ىذا تقدـ أـ : لنا
الجد وإف عبل، ثم األخت لؤلب واألـ، ثم األخت لؤلب، ثم األب، ثم أمهاتها وإف علوف، ثم أـ 

 .(ٔ)األخت لؤلـ
ـ الخالة من األب واألـ، ثم  فإذا عدـ األخوات انتقلت إلى الخاالت، ويُقدمن على العمات، وتُقد 

األـ، ثم تنتقل إلى العمات، فتقدـ العمة من األب واألـ، ( ٕ)[من]الخالة من األب، ثم الخالة 
 .(ٖ)من األب، ثم العمة من األـثم العمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

(  َُٖ/  ٗ)ركضو البللبني (   ِّْ/  ٔ)الهللميط ( َُٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
 (.ْٕٔ/ ْ)رباو اغببيع ( ّٔٓ/  ٖ)رباو االج ( ِْٓ/  ّ)مل  االج ( ِّٕ/  ُٖ)آّمهللع 

 (.َُٕ/  ِ)ُب ااص  بيلض كالاليلؽ يآاا  مل أثباه ممل دهلل  ص اؼبهيب ( ِ)
( َُٖ/  ٗ)ركضو البللبني  ( ِّْ/  ٔ)الهللميط ( َُٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ((ّ)

رباو اغببيع علس ( ِْٓ/  ّ)مل  االج (   ّٔٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِّٕ/  ُٖ)آّمهللع 
 (.ْٕٔ/  ْ)ش ح اػببيع 
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 فصل
ُقد ـ األُب، ألف لو والدة  ،من أىل الحضانة وليس معهم نساء( ٔ)[وىم]وإف اجتمع الرجاؿ 

وفضل شفقة، ثم تنتقل إلى آبائو، األقرب فاألقرب؛ لمشاركتهم األب في الوالدة والتعصيب، وإف 
ات على المنصوص، وفيو وجو أنها ال انتقلت إلى من بعدىم من العصب،عدـ األجداد 

 .(ٖ)لهم( ٕ)[تثبت]
وزيد بن (ٚ)وجعفر(ٙ)علي(٘)أنو اختصم في بنت حمزة(ٗ)ما روى البراء بن عازب: لنا

 .ولم ينكر طلب علي وجعفر الحضانة في األمومة/ إٔٙٔ/ إلى النبي (ٛ)حارثة
  
 
 
 
 

                                         

 (.َُٕ/  ِ)كد  غ  كاضحو, كالاليلؽ يآاا  ذل , ممل دهلل  ص اؼبهيب . ـ: ُب ااص ( ُ)
كمل : كالاليلؽ يآاا  مل أثب  كيهللافآه  ص اؼبهيب حي  قلؿ. مو كاحدةُب ااص  ملمو مبمهللمو مملف مل( ِ)

 (.َُٕ/  ِ)اؼبهيب : ا ا . أصحلبنل مل قلؿ ا يثب  لل  ا بل  كااجداد مل العصبلت
أمىن اؼببللع ُب ( َُُ/  ٗ)ركضو البللبني (   ِْٓ/  ٔ)الهللميط (  ُٕٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)

 (.ِِٕ/  ٕ)هنليو االج ( ّْٓ/  ّ)مل  االج  (   ِْٓ/  ّ)ش ح ركض البللع 

الربا  بل علزب بل اغبلرث اا صلرم ااكم , أبهلل عملرة اا صلرم اغبلرث  اؼبد٘ب , صحليب جلي ,   ي  المهللفو, ( ْ)
 (ِّٕ/ ُ)ع هتييع الاهيي( ِٖٕ/ ُ)اإلصلبو (. دػِٕ)ملت ُب المهللفو بعد منو

 

 ِٓص : ا  مبآ  ت صباه , ا ( ٓ)

 .ِّص : , ا ا  مبآ  ت صباه (ٔ)

 ُِٗ, ا ا  ص مبآ  ت صباه (ٕ)

 ُِٗ, ا ا  ص مبآ  ت صباه (ٖ)
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 ، وألف لو(ٗ)( ٖ)[عم ي]بين أمي و( ٕ)[السبلـ]خي رني علي عليو : قاؿ(ٔ)وروى عمارة الجرمي
تعصيًبا يرث بو فهو كالجد، فعلى ىذا يُقد ـ األخ من األبوين، ثم األخ من األب، ثم بنوىما على 

 .(5)ترتيب العصبات، ثم العم  من األبوين، ثم العم  من األب، ثم بنوىما على ترتيبهما
                                              

 
 
 
 
 
 
 

                                             
 

                                         

. عملرة بل ركيبو الثآا  أبهلل زد ة المهللُب, ركل عل الن  صلس ا عليه ك ملف, ممل ركل عل عل  بل أيب طللع (ُ)
 (.ّْٔ/  ٕ)هتييع الاهييع ( ِِْ/  ُِ)هتييع المملؿ 

 .فأثباهل بلالن. الاللف:  ااص ُب( ِ)

كديا ا يالاآيف م   ص اغبدي , كا ياللعد عليه الاليلؽ؛ إذ ا يآ  زبي  بني ااـ كالعمو, . كعمت: ُب ااص ( ّ)
 .ب  تآدـ ااـ قبعلن , فأثب  مل دهلل الصهللاب, كدهلل مل يهللافو مل ُب مصلدر اغبدي 

 ٖ)الالنل المربل للبيهآ   ( ٓٓٓ/  ٔ)الالنل الصل ل للبيهآ   (ُِّ/  ٔ) ْٖٓمع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  (ْ)
كلمنه مل ط يو د ؿ بل أيب ميمهلل و الثعل  , ( ُّ/  ّ)منل الرتميم ( . ِٖٖ/  ُ)مالند الرلفع  ( ْ/ 

كأمل  حدي  عملر فآلؿ عنه االبل٘ب ُب إركا  . حدي  حالل صحي  :كقلؿ... عل أيب ميمهلل و , عل أيب د ي ة 
كاغبدي  رجلله ثآلت غ  عملرة بل ربيعو اعب م  أكردا ابل أيب حلًب مل ركايو : قل  ( ِِٓ/  ٕ)للي   إركا  ال

 !يهلل ا اعب م  عنه, كٓب ييم  فيه ج حلن كا تعدي ن فههلل ؾبههللؿ, كأمل ابل حبلف فيم ا ُب الثآلت علس علدته 

, مل  (ِْٓ/ّ)ح ركض البللع,أمىن اؼببللع ُب ش  (ُّّ/ُٖ),آّمهللع(َُُ/ٗ)ركضو البللبني ( ٓ)
 (.ْٖٕ/ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع(  ِِٕ/ٕ)هنليو االج( ّْٓ/ّ)االج
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 فصل
نظرت، فإف اجتمع األب مع األـ ،فإف اجتمع الرجاؿ والنساء والجميع من أىل الحضانة 

كانت الحضانة لؤلـ؛ ألف والدتها متيقنة، ووالدة األب مظنونة، وألنها اختصت بالحمل والوضع ،
والدتهن ( ٕ)[لتحقق]؛ (ٔ)األـ يقدمن على األبوالتربية فقدمت على األب، وكذلك أمهات 

انتقلت إلى الجدة على ظاىر المذىب ولو تركت األـ الحضانة باختيارىا،ومعرفتهن بالحضانة، 
عن األـ، ولم يوجد انتقالها إليو؛ لوجود الجدة، ولو ( ٗ)[بنائب]؛ ألف األب ليس (ٖ)دوف األب

ـ عليهناجتمع األب مع أـ نفسو أو األخت من األب أو   .؛ ألنهن يدلين بو(٘)العم ُقد 
 
 
 
 
 

                                         

/  ٕ)هنليو االج ( ْْٓ/  ّ)مل  االج (  ّّّ/  ُٖ)آّمهللع ( ُُِ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُُِ)الانبيه (ُ)
ِِٖ.) 

 .مهملو ميل , فأع منلنبلبال  مهملو, كالآلؼ الثل يو . لاحآو: ُب ااص ( ِ)

كحمف  الل إب علس الآهللؿ بل اآلؽبل لألب بأ ه  (ُُٕ/  ِ)اؼبهيب : ا ا . حم  الر ازم كغ ا ُب ديا كجهني(ّ)
. . , كحمس النهللكم ث ثو أكجه, كق ر أف الصحي  أهنل  تناآ  إٔب اعبدة(ِّٖ/  ٔ)كجه بعيد ,ممل ُب الهللميط 

 (ْٕٔ/  ْ)رباو اغببيع ( ُُِ)منهلج البللبني ( َُُ/  ٗ)ركضو البللبني : ا ا 

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. بنليع: ُب ااص ( ْ)

أمىن اؼببللع ُب (   ِّّ/  ُٖ)آّمهللع ( ُُِ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُٕٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
  .(ّْٓ/  ّ)ش ح ركض البللع 



136 

قدمتا عليو في أصح الوجهين، وفي الثاني يقدـ األب  ،وإف اجتمع مع األخت لؤلـ أو الخالة
 .(ٔ)عليهما

فقدمتا عليو كأـ األـ، ويجوز أف تحجبهما أـ ،أف لهما معرفة بالحضانة، ويدلياف باألـ : لنا
وتحجبها أمو، وإنما  ،ب ال يحجب الجدة عن السدساألـ، وال يحجبهما األب، كما أف األ

 فالحضانة لؤلخت ،ُيْسِقُط األب من يدلي بو، ولو اجتمع األب وأمو واألخت من األـ أو الخالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

كذم  النهللكم أف  كظلد  النص تآدٙب ااب: ؼبيدع, قلؿ الر ازممل صححه اؼبصنن دهلل خ ؼ ال اج  ُب ا( ُ)
 ااـ إلدا همل بلاـ مأمهلهتلكقي  تآدـ عليه اػبللو كااخ  مل : كقلؿ ابل ح   اؽبيام ااص  تآدٙب ااب, 

(  ّّْ/ ُٖ)آّمهللع ( ُُِ/  ٗ)ركضو البللبني (  َُٕ/ ِ)اؼبهيب : (  ا ا . كي د باعن ديا اإلدا 
كق ر اؼبلكردم م جحلن تآدٙب ااب بأف ُب (. ْْٓ/  ّ)مل  االج  ّٔٓ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج  رباو

ااب مل الهللادة كااخاصلص بللنالع, كفا  اغبنهلل كالراآو مل ا يمهللف ُب غ ا, كق ر مل اخاص بللهللادة مل 
 (.    ُٗٓ/ ُُ)اغبلكم : ا ا . ال جلؿ كالنالل  أحو بلغبال و
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على أصح القولين في األخت من األـ، (ٔ)[بناء]من األـ أو الخالة دوف األب وأمو 
؛ ألنو ال خبلؼ أف األب يسقط (ٕ)ا يقدماف على أـ األبوالخالة إذا اجتمعت مع أـ األب أنهم

أم و، واألخت من األـ، والخالة مقدمة عليو، وعلى القوؿ الثاني أف أـ األب مقدمة على األخت 
 أسقطنا أمو، وكانت الحضانة لو،(ٖ)[عليهما]إف األب يقدـ : لؤلـ والخالة، فإف قلنا

أف الحضانة : أحدىما :األب فعلى وجهينخالة يقدماف على إف األخت وال: وإف قلنا 
أف : والوجو الثاني. لها؛ لسقوط أـ األب بو، واألخت والخالة يسقطاف بو، فانفرد بالحضانة

 .(ٗ)الحضانة لؤلخت؛ ألف أمو تسقط األخت والخالة، وىو يسقط أم و، فانفرد بالحضانة
 
 
 

                                         

 . ااص  بنل بدكف نب , كالصهللاب مل أثباهُب( ُ)

ُب الآدٙب قدـ ااخهللات كاػبلات علس أمهلت : زيد دنل ملق را الل إب حي  قلؿأدهلل ااص  , ك مبو بيلف مل (ِ)
ظلد  النص تآدٙب ااب ف  يآدـ علس : ٍب قلؿ. ااب إلدا هل بلاـ, كدهلل ضعين, اف شاآو ااصهللؿ أعاف

أهنل مآدملت كإف أدلني به لراآو اا هللثو, : ل, ميل  قلؿ الرلفع  رض  ا عنه, كالثل٘بااب إا ااـ كأمهلهت
ا اف ااب أص , : الاآدٙب لأل هللثو,  كالثل٘ب: أحددل:  فعلس ديا ُب تآدٙب ااخهللات علس ااب ث ثو أكجه

اـ,  كديا الهللجه ا هب م أ ه يآدـ علس ااخ  لألب ف هنل ف عه دكف ااخ  لألـ كااخ  لألب كا: كالثلل 
ُب اػبللو؛ اهنل ليال  ف علن, كلمل هب م الهللجهلف ُب تآدٙب اػبللو علس ااب, ب  تآدٙب اػبللو عليه أكٔب مل 

 (.ِْٔ-ِّْ/  ٔ)الهللميط : ا ا . تآدٙب ااخ 

 ٗ)ركضو البللبني :ا ا . الصحي  تآدٙب ااب علس أمهلته ,كبلاص  ُب تآديبه علس ااخ  لألـ كاػبللو: قلؿ النهللكم
منهلج :ا ا . كقد عرب ُب اؼبنهلج عل تآدٙب ااب كأمه علس ااخ  اـ كاػبللو بلعبديد( ُُِ, َُٖ/ 

 (.  ِْٓ/ّ)مل  االج ( ّٔٓ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : كا ا  ميل (.ُُِ)البللبني

 . يو الام كالصهللاب مل أثباه,؛ اف الاليلؽ يآاا  تثن. عليهل: ُب ااص ( ّ)

 .ا ا  اؼب اج  الاللبآو(ْ)
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؛ ألنها تقدـ (ٔ)ت عليواألب مع األـ أو أـ األـ وإف علت قدم ووإف اجتمع الجد أب
؛ ألنها (ٖ)تقدـ على الجد أولى، وكذلك إف اجتمع مع األخت من األب (ٕ)[فؤلف]على األب، 

تساويو في الدرجة، ولها معرفة بالحضانة، وألنها تدلي بو، وكذلك لو اجتمع مع أـ األب لما 
 .(ٗ)قدمتو

فعلى أبيو ،ا يقدماف على األب ؛ ألنهم(٘)ولو اجتمع مع الخالة أو األخت من األـ قدمتا عليو
 .أولى

                                         

/  ِ)اؼبهيب ( ُٗٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( َُُ/  ْ)إعل و البللبني ( ّْٓ/  ّ)أمىن اؼببللع (ُ)
 (.ْْٓ/  ّ)مل  االج (ِّّ/  ُٖ)آّمهللع ( ّٔٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َُٕ

 . كالصهللاب مل أثباه. فلني: ُب ااص ( ِ)

 (.ُُٕ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٓ/  ُٖ)آّمهللع (ّ)

 (.ُٗٓ/  ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُُِ)الانبيه (ْ)

حمس الر ازم ُب ديا اؼبالألو كجهني, كقد مبو بيلف رجحلف تآدـ ااب عليهمل, كميل  اعبد ممل يآاايه (ٓ)
ل ذم  أك أ ثس بللرتتيع اؼبلر علس اغبلشيو كيآدـ ااص   م: إط ؽ اؼبنهلج, كقلؿ الر بي  ضمل ش حه إط ؽ اؼبنهلج

كقي  تآدـ عليه اػبللو : مل ذم  أك أ ثس ملاخ كااخ  لآهللة ااصهللؿ, ٍب  به أف جـ  اؼبلتل باآدٙب ااص  ىبللاه قهللله
 ( .ْْٕ)ماليو ااخيلر ( ُُٕ/ ِ)ممل ُب ا ؼبهيب (. ْْٓ/  ّ)مل  االج : ا ا . كااخ  مل ااـ
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 فصل
 ،وتنازع في الحضانة الذكور واإلناث من القراباتواألمهات، (ٔ)[اآلباء]فإف عدـ 

وف األخوات، ثم ، فيك(ٖ)[الثبلثة]من العصبات على أصح الوجوه  لىأو  (ٕ)[فالنساء]
أف : والثاني. يهمبهن من البنات أحق من اإلخوة وبنيهم واألعماـ وبن أدلىالخاالت، ومن 

يقدـ األقرب من / بٕٙٔ/ (ٗ)[والثالث]العصبات أحق من األخوات والخاالت والعمات 
 (٘)القبيلين

بابنة  أقـو بو؛ ولهذا حكم  (ٙ)[النساء]و ،أف المقصود من الحضانة تربية الولد: لنا
 . (ٚ)حمزة عمو رضي اهلل عنهما لخالتها

 
 
 
 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل.  اابل :ُب ااص ( ُ)

 . ب  نب ة فأثباهل.  فللنالل: ُب ااص ( ِ)

 . كالصهللاب مل أثباه. الثلثو: ُب ااص ( ّ)
كالاليلؽ يآاا  مل أثباه تمملو للهللجهللا الث ثو الت ذم دل, . كاؿ:بيلض غ  كاض  ُب ااص , كا ياه  منه مهللل(ْ)

 (. ُُٕ/  ِ)اؼبهيب .  كينا  ُب ذل 
الهللجه الثلل  كدهلل أصحهل أ ه يرتج  أحد الا يآني علس العمهلـل م  تالض  الدرج كيرتتبهللف ت تيع : ؿ اؼبلكردمقل( ٓ)

ااص  ا ي ج  كاحد مل الا يآني علس : كقلؿ النهللكم ُب ال كضو. العصبلت ُب درجاه, ٍب رج  الهللجه ااخ 
كعرب ُب اؼبنهلج عل الآهللؿ باآدٙب ااق ب .  هللثوا خ , ب  يآدـ منهف ااق ب فلاق ب, ف ف اماهللل اثنلف قدـ بلا

 ( ُُِ)اؼبنهلج ( ُُّ/ٗ)ركضو البللبني (ُِٓ-َِٓ/ُُ)اغبلكم :ا ا .مبلآلن بلاص 

 .بدكف نب , كالصهللاب مل أثباه. النالل: ُب ااص ( ٔ)

 ُّّص : , ا ا  مبو زب هبه(ٕ)
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 (ٕ)[ال]؛ ألنو (ٔ)أقرع بينهما ،ن، أو خالتين، أو عمتينفإف استوى اثناف في الدرجة كأختي
 .ىما على األخرى فقدـ بالقرعةاحدترجيح إل

                                         

اؼبهيب ( َْ/ٖ)ك ( ِِٓ/ُُ)الرلفع   اغبلكم ُب فآه. كحمس اؼبلكردم كجهلن بللاخي  ك خ  بللآ عو(ُ)
 ( .َْٗ/ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْْٓ/ّ)مل  االج ( ّْٓ/ّ)أمىن اؼببللع( ّّٔ/ُٖ)آّمهللع( ُُٕ/ِ)

 (. ُُٕ/  ِ)اؼبهيب : ا ا .  زيلدة يآاايهل الاليلؽ( ِ)
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 فصل
 ذوي (ٖ)[من] (ٕ)[رجاؿ]ولو أقاربوالعصبات، (ٔ)[النساء]فإف عدـ أىل الحضانة من 

                    .بحضانتو من السلطاف على أصح الوجهينأحق   يدلي بهم منو األرحاـ، 
 .(ٗ)السلطاف أحق: الثانيو 

أف لهم قرابة تبعثهم على اإلشفاؽ عليو، بخبلؼ السلطاف، ويخالف الميراث، فإنو : لنا
  .ليس مبني اً على الشفقة

 

                                         

 .بدكف نب , كالصهللاب مل أثباه. النالل: ُب ااص ( ُ)

لعلهل رج  ذكم اارحلـ, ( ح)كدنلؾ ج   ملمو  خ دل ( ُُٕ/ِ)جهللع إٔب اؼبهيب زيلدة يآاايهل الاليلؽ بلل  ( ِ)
يل  عنهل, كبدكهنل يصب  النص قلآلن, فيحالج إلثبلهتل م  إضلفو ليصب  . أحو حبال اه: ثباهل اف قهلللهأكلمل ٓب 

 .كا أعلف... كله أقلرب رجلؿ رج  ذكم اارحلـ فمل يدٕب ّٔف, كدف أحو حبال اه: النص
 .ؼبنلمباهل للاليلؽ. مل: يهللجد ُب ااص  طما غب ؼ اؼبيف كياه   خ  النهللف, فأثب  ملمو( ّ)

: ف  حال و ؽبف بآهللله: كقد علو الر كا٘ب علس قهللؿ اؽبيام ( ّّٕ-ّّٔ/  ُٖ)آّمهللع  (ُُٕ/  ّ)اؼبهيب (ْ)
/  ٖ)اش  الر كا٘ب علس الاحاو حهلل : ا ا . ف ف ملف ٍب مل له اغبال و ملف له كإا فيعني الآلض  مل يآهلـل ّٔل 

ّٓٔ.) 
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 فصل
أو كافراف ذمياف مقيماف، ولهما ولد مميز لو  ،إذا افترؽ الزوجاف، وىما حراف مسلماف

، واألصل فيو ما (ٔ)ُخي ر بينهماعا في كفالتو،وتناز  -كاف أو أنثى  ذكراَ -سبع سنين فما زاد 
إف زوجي : فقالت امرأة إلى النبي  (ٖ)[جاءت: ]قاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو(ٕ)[روى]

فقاؿ . ، وقد نفعني(ٙ)أبي عنبة (٘)[بئر]من  (ٗ)[سقاني]طلقني، ويريد أف يذىب بابني، وقد 
  فإف، (ٚ)فأخذ بيد أمو، فانطلقت بو(( ئتيد أيهما شىذا أبوؾ، وىذه أمك فخذ ب: ))لو النبي 

  إلىوال ألنو ال سبيل إلى انفراده عنهما  ؛(ٛ)أولم يختر واحداً منهما أقرع بينهما ،اختارىما جميًعا
 

                                         

,أمىن اؼببللع ُب (  ْْٔ)ماليو ااخيلر ( ّّٕ/ُٖ), آّمهللع ( َُّ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُُِ)الانبيه (ُ)
اإلقنلع للر بي  ( ْٔٓ/ّ)مل  االج ( َّٔ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َْٓ/ّ)ش ح ركض البللع 

 (.ْٕٔ/ْ),رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ُِّ/ٕ)هنليو االج (  َْٗ/ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. بلليل . ركم: ُب ااص ( ِ)

 .بدكف نب , كالصهللاب مل أثباه. جلت: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي . بدكف قلؼ. مل٘ب: ُب ااص ( ْ)

 .بدكف نب  فأثباهل. ب : ُب ااص ( ٓ)

 (.َُّ/ ُ)مع ف البلداف : ا ا . بلا  كاحدة العنع بئ  بينهل كبني اؼبدينو اؼبنهللرة مآدار مي بئ  أيب عنبو (ٔ)

( ُّ/  ّ)منل الرتميم ( ُٖٓ/  ٔ)منل النالػػػل   ( ٕٖٕ/  ِ)منل ابل ملجه ( ُِٓ/  ِ)منل أىب داكد ( ٕ)
 (.َّّ/ٖ)ػدر اؼبن  البػػػػ: ا ا . ك آ  ابل اؼبلآل عل ابل الآبلف تصحيحه. حدي  حالل صحي : كقلؿ

ااـ أحو كدهلل : كالهللجه الثل٘ب: كحمس اؼبلكردم ُب اغبلكم كجهني  فيمل إذا ٓب ىبرت  الهلللد كاحدان منهمل, فآلؿ( ٖ)
كإف اخالردل أق ع بينهمل إذ ا م ج , كإف : أشبه, كمث  ديا مل قلله  النهللكم ُب ال كضو, كقلؿ ابل ح   اؽبيام 

يآ ع بينهمل؛ إذ ا أكلهلليو حينئي كي د : ـ أكٔب؛ اهنل أشاو, كاماصحلبلن ؼبل ملف, كقي ٓب ىبرت كاحدان منهمل فلا
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( َُٓ/ ٗ)ركضو البللبني ( َٔٓ/ ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا . دبن  ذل 

 ( . ْٖٓ/  ّ)مل  االج ( ّّٔ/ٖ)رباو االج  (  ُْٓ/  ّ)ركض البللع 
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 .ألحدىما، فأقرع بينهما، وكاف عند من خرجت قرعتو(ٔ)[ميزة]وال  اجتماعهما على كفالتو، 
نظرت، فإف كاف ذكرًا كاف عند األـ في الليل تأويو،  وإف اختار أحدىما نظرت، فإف اختار األـ

أراد زيارة  فإف .،كاف عنده ليبًل ونهاراً ويأخذه األب في النهار لتعليمو وتأديبو، وإف اختار األب 
 .(ٕ)أمو أو أرادت األـ زيارتو أرسلو األب إليها، ولم يكلفها المجيء إليو؛ خشية الخلوة بها

د أبويها كانت عنده ليبًل ونهارًا؛ ألنو ال حاجة بها إلى اآلخر، وإف واختارت أح،وإف كانت أنثى 
 ،، ولكن يجيء إليها(ٖ) [بروزىا]لم يكلفها الحضور عنده؛ ألف فيو ،أراد من ليست عنده زيارتها

وال تدخل إلى من ىي عنده إال أف يكوف معها ثالث، أو يخرج صاحب المنزؿ إلى أف يقضي 
 . (ٗ)لة وال تبسط؛ ألنو يوقع ريبةاآلخر زيارتو من غير إطا

؛ ألنو عجز بالمرض فصار  (٘)مريضو في بيتهابتكانت األـ أحق وإف مرض الولد،
لم يمنع من زيارتو، وال الحضور عند موتو؛ ،كالطفل، وإف مرض أحد األبوين والولد عند اآلخر 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. كا من ا: ُب ااص ( ُ)

آّمهللع ( َُٓ/ٗ)ركضو البللبني (  ُُِ)الانبيه (  ُُٕ/ِ)اؼبهيب (  َٕٓ/ُُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( كمل بعددل َْٓ/ّ),أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُّْ/ُٖ)
/  ْ)رباو اغببيع ( ِّّ/ٕ)هنليو االج ( ُْٗ/ِ)ر بي  اإلقنلع لل(  ْٖٓ/ّ)مل  االج (   ِّٔ/ٖ)

ْْٖ.) 

كالصهللاب مل أثباه, حي  الاليلؽ يآاايهل, كمن  الربكز دهلل علو من  ااب مل تملياهل اغباهللر . ي كردل: ُب ااص ( ّ)
 .ل يلرته 

رباو ( َْٓ/  ّ) , أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع( ُُِ)منهلج البللبني ( َُٓ/  ٗ)ركضو البللبني (ْ)
/  ٕ)هنليو االج ( ُْٗ/  ِ)اإلقنلع للر بي  (   ْٖٓ/  ّ)مل  االج ( ِّٔ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 (.َُّ/  ْ)إعل و البللبني ( ِّّ

( َْٓ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّّٖ/  ُٖ)آّمهللع (  ُُِ)الانبيه ( ُُٕ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)
هنليو (   ُْٗ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْٖٓ/  ّ)مل  االج ( ِّٔ-ُّٔ/  ٖ)الج ُب ش ح اؼبنهلج رباو ا
 (  .َُّ/  ْ)إعل و البللبني ( ِّّ/  ٕ)االج 
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من  وسقط حق المريض وقطيعة الرحم، فإف كاف ذكرًا شيع الجنازة،  (ٔ)لما في منعو من اإليحاش
 . (ٕ)بمرضو؛ ألنو يعجز عن القياـ بها لتوكفا

سلم إليو، فإذا اختار اآلخر سلم إليو؛ ألنو اختيار شهوة فهو   ،إذا اختار الولد أحد أبويو
 .(ٖ)كاختياره المأكوؿ ونحوه، فإف عاد واختار األوؿ ُحو ؿ إليو

                                         

 ( .ّْ/  ْ)اإلوبلش ضد الاأ يا ممل ُب الصحلح لل هللد م ( ُ)

, أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (  ُّْ/  ُٖ)آّمهللع ( َُْ, َُُ/ ٗ)ركضو البللبني (  ُُٕ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
/  ٕ)هنليو االج ( ْٖٓ/  ّ)مل  االج ( ِّٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َْٓ/  ّ)البللع 
 ( .َُّ/  ْ)إعل و البللبني ( ِِّ

/  ّ)مل  االج ( ُُِ)منهلج البللبني (  ُُِ)الانبيه ( ُُٕ/  ِ)اؼبهيب ( َٗٓ/  ُُ)اغبلكل المب  (ّ)
 (.ِْٖ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ْٕٓ

كيالاثىن مل ذل  مل إذا ظننل أف ااخايلر ملف بالبع قلو عآله ف  نل   ج  حينئيو لألص  كيمهللف عند ااـ ممل ق را ابل 
 (.ِِّ/  ٕ)هنليو االج (  ُّٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : ا ا . ح   كال مل 

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  . اعبهللي  أف البا  م  أمث  مل الاحهللؿ عمل اخالرا ٓب يلاا  إليهك آ  العم ا٘ب عل 
(ُُ  /َِٗ . ) 



145 

 فصل
مقاـ  (ٖ)[قائم]؛ ألف الجد (ٕ( )ٔ)[ر بينهماي  خُ جد  ]فإف لم يكن لو أب ولو أـ و

إنو من أىل الحضانة، فإف كاف محرماً  : األب، وإف اجتمع مع األـ عصبة غير األب والجد، وقلنا
خاصم عمي : قاؿ ؛ لما روى عامر بن عبد اهلل(ٗ)بينهمار ي  خُ وابن األخ / أٖٙٔ/كاألخ والعم 

، فخي رني ثبلث (٘)[السبلـ]ين علي عليو أمي فأراد أف يأخذني منها، فاختصما إلى أمير المؤمن
 .(ٙ)مرات، فاخترت أمي، فدفعني إليها

 بينهما، وإف كاف أنثى لم ر ي  خُ الولد ذكراً  (ٚ)[كاف]وإف لم تكن العصبة محرماً كابن العم، فإف 
 
 
 
 

                                         

كيهللافو ديا ميلؽ . كلع  الصهللاب مل أثباه ممل يآاايه ميلؽ اؼبالألو. مالبو كبيلض غ  كاض : ُب ااص ( ُ)
 (.ُِٕ/ِ)اؼبهيب : ا ا . اؼبهيب

/ ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َْٓ/ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُِٓ/ُُ)اغبلكل المب  (ِ)
 (   . َُِ/ْ)إعل و البللبني ( ِِّ/ٕ)هنليو االج ( ْٕٓ/ ّ)مل  االج ( َّٔ

 .كالصهللاب مل أثباه . بلليل . قلٙب : ُب ااص ( ّ)

الهللميط ( ُُِ)الانبيه ( ُِٕ/ِ)اؼبهيب : ا ا  .كمل ذم ا اؼبصنن دهلل ااص  مل كجهني ؿبميني ُب اؼبيدع( ْ)
رباو االج ( َْٓ/ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (. َُْ/ٗ)ركضو البللبني (  ِِْ/ٔ)
 (.ِِّ/  ٕ)هنليو االج ( ْٕٓ/  ّ)مل  االج ( َّٔ/ٖ)

 . بدكف  ألن فأثباهل. الاللف: ُب ااص ( ٓ)

( ْٕٗ/  ٔ) م , كدهلل عل علم  بل عبد ا عند البخلرم ُب الالريخ المب  تآدـ زب ي  اغبدي  عل عملرة اعب(ٔ)
 .حدثنل يهلل ا عل علم  بل عبد ا,  كااكؿ أص : كقلؿ شعبو

 .مملف النهللف بيلض ُب ااص  فأثباه( ٕ)
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 . ؛ ألنو ال يؤمن أف يخلو بها، فكانت عند أمها حتى تبلغ(ٔ)يخير بينهما

                                         

أكٔب منه بلا ثس, كمث  ااخ كالعف كابل العف ُب حو اليم  كااـ : كعبلرة ال كضو: قلؿ الر بي  ُب مل  االج( ُ)
ك آله ال افع  عل البلهللم كأق ا, كدهلل اليم ُب اؼبهيب كتعليو البند ي  , كج ل عليه ابل اؼبآ م ُب ركضه, كدهلل 
اؼبعامد كإف أطلو مث  ُب ذل  كجهني ب  تاصي  بني اليم  كاا ثس, كذم  زم يل اا صلرم أ ه إف ملف العصبو 

الصهللاب أف ابل العف :  ار النهللكم ُب تصحيحه ؽبيا, كأ ه زاد مل يؤمدا فآلؿابل عف ٓب تاللف إليه البن , كذم  إق
: ا ا . تاللف إليه البن  الصل ة الت ا تراهس كاؼبراهلة أيالن إذا مل   له بن  فبي ة,  به عليه اإلمنهللم

(  َْٓ/ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ّّٖ/  ُٖ)آّمهللع (  ُُِ)الانبيه ( ُِٕ/  ِ)اؼبهيب 
 (  .ْٕٓ/  ّ)مل  االج ( َّٔ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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 (ٔ) [فصل]
ف أحدىما مقيمًا واآلخر يريد سفرًا وتنازعا في الولد نظرت، فإف كاف السفر مخوفًا أو البلد فإف كا

فإف كاف الولد  بحضانتو؛ ألف فيو تغريرًا بالولد،إليو غير آمن، فالمقيم أولى (ٕ) [الذي يسافر]
فإف لم يكن بين  والبلد الذي يسافر إليو مأمونًا، (ٗ)[السفر]، وإف كاف (ٖ)مميزًا لم ُيخي ر بينهما

، و ُيخي ر المميز؛ ألنهما ال (٘)ر فيها الصبلة كانا كالمقيمين في حضانة الولدقصتالبلدين مسافة 
تثبت في حقهما أحكاـ السفر من القصر والفطر، فهما كالمقيمين في محل ْين من بلد كبير، وإف  

ألنو ال حاجة للصغير في إبعاثو  كاف سفراً تقصر فيو الصبلة، فإف كاف سفر حاجة فالمقيم أولى بو؛
؛ (ٚ)كاف ىو المسافر أو المقيم  (ٙ)[سواء]فاألب أحق بو، ،في السفر ورده، وإف كاف سفر نقلة 

 .ألف حفظ نسبو مع أبيو، وتأديبو أنفع لو من كفالة أمو

                                         

 .مملف ح ؼ ال ـ بيلض ُب ااص  فأثباه( ُ)

اليم ياللف  بيلض ُب ااص  أك طما, فأثب  ديا ؼبآااس الاليلؽ, كاقاال  مل بعدا ليل , كذل  : مملف قهللله( ِ)
 (.ُِٕ/  ِ)مل جل  ُب اؼبهيب 

/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َٓٓ/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٕ/  ِ)اؼبهيب ( ّ)
/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٓ/ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُُِ)منهلج البللبني ( ُِٗ
إعل و ( ْٖٔ/  ْ)بيع رباو اغببيع علس ش ح اػب( ِّْ/ ٕ)هنليو االج (  ْٖٓ/  ّ)مل  االج (   ّّٔ

 (   .َُِ/  ْ)البللبني 
 (ُِٕ/  ِ)الالا  بيلض ُب ااص  أك طما, فأثباهل ؼبآااس الاليلؽ, ممل ُب اؼبهيب : مملف ملمو( ْ)

 .الهلللد بيلض ُب ااص  أك طما, فأثباهمل: مملف ح ُب ال ـ كالداؿ مل ملمو( ٓ)

 . مهللا بدكف نب , كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ٔ)

أمىن اؼببللع (  ِِْ/  ٔ)الهللميط ( ِّْ/ ٕ)هنليو االج ( ُِٕ/ِ)اؼبهيب ( ِّٓ/  ُُ)اغبلكل المب  (ٕ)
اإلقنلع ( ْٗٓ/ ّ)مل  االج (  ّّٔ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٓ/ّ)ُب ش ح ركض البللع 

 (.ْٖٔ/ ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( َُِ/ْ)إعل و البللبني ( ُْٗ/ِ)للر بي  
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كانت أحق بو، كما لو كانا مقيمين، فلو لم تسافر ،وخرجت األـ معو  ،وإف كاف األب ىو المسافر
 . ، كما لو لم يسافر بو(ٔ)معو، ثم عاد األب إلى البلد الذي ىي فيو كانت أحق بو

بل تسافر لحاجة، فأنا أحق : وقالت. فإف كاف األب ىو المسافر، فقاؿ أسافر للنقلة، فأنا أحق بو
 .(ٖ)؛ ألنو أعرؼ بقصده، واهلل أعلم بالصواب(ٕ)فالقوؿ قوؿ األب مع يمينو. بو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ْْٗ)ماليو ااخيلر ( َُٔ/ ٗ)ركضو البللبني ( ُِٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُ)
 ( .ِٖٔ)غليو البيلف ( ْٕٖ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (  ْٗٓ/ّ)مل  االج ( ُْٓ/ّ)

ماليو ( ّّْ/  ُٖ)آّمهللع (  َُٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِٕ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٓ/ُُ)اغبلكل المب  (ِ)
( ّْٔ/  ٖ)حهللاش  الر كا٘ب علس الاحاو ( ُْٓ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ْْٗ)ااخيلر 

 ( .ِٖٔ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ِّٓ/  ٕ)هنليو االج (  ْٗٓ/  ّ)مل  االج 

ب اا اصلر حبمد ا كعهلل ه, كيالهللا ُب اعب   ال اب  اليم يليه, ًب اعب   الثلل  مل مال: كق  ُب ااص  بعد ديا( ّ)
 / .أ ُُٔ/كديا ُب هنليو اللهللحو
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 (ٔ)كتاب الجنايات/أ ٕ/         
 لقتلو ومن ال يجب  باب تحريم القتل ومن يجب القصاص

گ  گ  چ  العظاـ، واألصل فيو قولو تعالى (ٕ) [الكبائر]القتل بغير حق حراـ، وىو من 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  (ٖ) [ڳ]گ   ڳ    

 (ٗ) [مؤمنٍ ] لُ تْ قَ لَ : )وقولو صلى اهلل عليو وسلم.  (ّٗ: النالل ) چں  ڻ     ڻ  ڻ    
  .(٘) (أشد  على اهلل من زواؿ الدنيا

                                         

صب  جنليو, كاعبنليو مصدر, كاؼبصدر ا يثىن كا هبم  إا إذا قصد الانهللي , كاعبنليو ميل ؛ لانهللعهل إٔب : اعبنليلت(ُ)
أمل  إليهل, كج  علس : ذا أذ ع, كج  علس  االه عمد كخبأ كعمد خبأ, كد  ُب الللو مأخهللذة مل جىن هب  إ

, كدهلل أف  به ؤىاخىيي ي أذ ع ذ بلن : قهللمه , كتبلو اعبنليو علس الاعدم علس بدف, أك ملؿ , أك ع ض , كالاَّ ى ّْ مث  الا ـ 
/  ُْ)الع ب  لاللف: ا ا . الاآط: جىىنى الثم ة مل بلب رمس, ك اجانلدىل دبعىن: يدَّع  عليه ذ بلن ٓب ياعله, كيآلؿ

 (    .ّْٕ/  ّٕ)تلج الع كس مل جهللاد  الآلمهللس ( ُُْٔ/ُ)الآلمهللس ايط ( ُُِ/  ُ)اؼبصبلح اؼبن  ( ُّٓ
فه  الاعدم علس البدف دبل يهللجع قصلصلن, أك ملان كقلؿ اعب جل٘ب اعبنليو دهلل م  فع  : كأمل اعبنليو ُب ااصب ح 

:  ا ا . الآا  كالآب  كاعب ح اليم ا ي دو كا يبني:لؿ بعاهف د ؿباهللر ياامل ض را علس الناا أك غ دل, كق
 (.ُْٓ/  ُ)ماليو ااخيلر ( َُٕ/  ُ)الاع يالت (  ُِِ/  ٗ)ركضو البللبني 

فابني مل خ ؿ مل مبو أف اعبنليو ُب اصب ح الاآهل  أخص فبل د  ُب الللو؛ اهنل ُب الللو تعف أمهللران حاليو كمعنهلليو 
 .زبص جنليلت معينو  ص عليهل الاآهل  ,كؽبل ديلت كأركش معينو أك حمهللمو ,كُب ااصب ح 

 بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. المبلي : ُب ااص ( ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه مل رمف اؼبصحن. ف  اا: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللمل: ُب ااص ( ْ)

رض  ا عنهمل –حف ,عل عبد ا بل عم ك بل العلص منل النالل   ,بلب تعايف ال  ( ٖٔ/  ّ)منل الرتميم ( ٓ)
اؼبع ف ُِِٗٔ( ِِ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ْٕٖ/  ِ)منل ابل ملجه  ( ِٖ/  ٕ) ّٖٔٗ/اغبدي  ب قف

 ( .ّٓٓ/  ُ)الصل  للبربا٘ب 
( ّْٔ/  ٖ)ن  البدر اؼب:ا ا .كديا اغبدي  كقاه أص  مل  رفعه, كقد صح  مند ديا اغبدي  صبلعو مل أد  العلف 

 ( .ْٕ/  ِ)مصبلح ال جلجو 
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واألرض اجتمعوا على قتل مسلم لعذبهم  (ٔ)[السماء]لو أف أىل : )وقولو صلى اهلل عليو وسلم
 .(ٖ) (ذلك (ٕ) [يشاء]اهلل إال أف ال 

 .(٘) (ال تقبل توبتو: )أنو قاؿ (ٗ)ويحكى عن ابن عباس

 اففإف ك )ْٖ: النالل ) چ (ٙ)[ے]ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  چ : وقولو {إال من تاب}:لنا قولو تعالى 
ڑ             چ: وىو أف يقصد اإلصابة بما يقتل غالبًا، فبقتلو وجب القصاص؛ لقولو تعالى: القتل عمداً 

  )ُٖٕ: البآ ة) چ  کڑ  ک  ک  ک

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. الالمل: ُب ااص ( ُ)
 ب  نب ة فأثباهل . يرل: ُب ااص ( ِ)

( َّْ/ُ)ديا حدي  غ يع , اؼبع ف الصل  للببػ ا٘ب : بلا  ق يع مل ديا, كقلؿ( ٗٔ/  ّ)منل الرتميم ( ّ)
كحمف عليه االبل٘ب  -رض  ا عنهمل  –مل حدي  ابل عبلس  (ِِ/ٖ)كركاا البيهآ  ضمل قصو ُب الالنل المربل 

 (.ُّٔ/ ِ)صحي  الرتغيع كالرتديع : ا ا . ُب تعليآه علس الرتغيع كالرتديع بأ ه صحي  لل ا
 .ُُٔٓب  مبآ  ت صباه(ْ)
ل  ضب  صبههللر الاللن كصبي  أد  الالنو مل كرد مل ذ: , كقلؿ ابل ح  ْْٖٔ( ُٖٕٓ/ْ)صحي  البخلرم ( ٓ)

أم إف شل  ا  )ّٗ: النالل )  چڳ  ڳ چ علس الاللي  كصححهللا تهللبو الآلت  مل ا ,كقللهللا معىن قهللله 

 چ  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ   أف هبلزيه سبالملن بآهللله تعلٔب ُب مهللرة النالل  أيالن 

 (.ْٔٗ/  ٖ)فا  البلرم : ا ا  (. ُُٔ/ ْٖ: النالل )
بل٘ب رضبه ا أف  يو الا قلف ص وبو ُب ذل  , كا زبللاهل  يو النالل ؛ اف ديا ُب عآهللبو الآلت  كليال  كقد ذم  اال 

كركاا أيالن ابل ( ُٓ/ُ)ُب تهللباه , ٍب ذم  أف ديا لعله دهلل الالبع ُب رجهللع ابل عبلس ممل جل  عنه ُب اادب اؼبا د 
مند اادب اؼبا د بأ ه  صحي  علس ش ط الصحيحني,  ٍب حمف االبل٘ب علس( ٕٔ/  ٗ)ج ي  البربم ُب تاال ا 

 ( .ِٖٗ/ ٔ)الاللاللو الصحيحو : ا ا . كعلس مند ابل ج ي  بأ ه مند جيد
 . ب  نب ة فأثباهل. يرل: ُب ااص ( ٔ)
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بعد إيماف،  كفر: (ٔ) [ثبلث]ال يحل دـ امرئ مسلم إال بإحدى : )وقولو صلى اهلل عليو وسلم
ألف عدـ وجوب القصاص بو  ؛(ٗ)(قتل نفس بغير نفس (ٖ)[أو]زنا بعد إحصاف،  (ٕ)[أو]

 .يفضي إلي إىدار الدماء وإتبلؼ الناس

ې     ېچ  :صاص؛ لقولو تعالىوىو أف يقصد غيره فيصيبو فيقتلو لم يجب عليو الق: وإف كاف خطأً  

وفي إيجاب القصاص أكبر  ، )ِٖٔ: البآ ة) چ  ەئى    ى  ائ  ائ [(٘) ]ې  ې  
  (ٙ) [رفع: وسلم]مؤاخذة، وقولو صلى اهلل عليو 

 ، (ٚ)(عن أمتي الخطأ والنسياف

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : ُب ااص ( ُ)

 . كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي .  ك: ُب ااص ( ِ)
 . كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي .  ك: ُب ااص ( ّ)
,مالب الديلت بلب قهللؿ ا ْْٖٔ( ُِِٓ/ٔ)أصله مل حدي  عبد ا بل مالعهللد ُب صحي  البخلرم (ْ)

  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷   ﮶  ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ چ: تعلٔب

,مالب الآاللمو كالربني كالآصلص ُٕٔٔ( َُِّ/ّ)صحي  ماللف   )ْٓ: اؼبل دة)  چ...﮽ ﮼
 .َْْٓ( َِٗ/ْ)حدي  لديلت, بلب مل يبلح به دـ اؼباللف, كدهلل ّٔيا اللا  عند أىب داكد مل كا

فأسبمنل ا يو   چ ې چ: مل قهللله{ تؤا}اعب  : كميل  چې  ې  چ :ُب ااص  بيلض مملف قهللله تعلٔب( ٓ)
 .مل اؼبصحن

ل اؼبؤلن مؤلايهل ُب  آ  مالل   اؼبيدع, مل بني اؼبعآهللفاني  بيلض ُب ااص , كأثب  ديا مل الماع الت تلب  فيه( ٔ)
 (. ُٓٗ/ِ)دهلل لا  ماداكؿ بني الاآهل  ممل ُب اؼبهيب 

صحي  ( ٕٗ/ِ)اؼبع ف المب  ( ُُٔ/ٖ)اؼبع ف ااكمط ( ِٓ/ِ)اؼبع ف الصل  ( ٗٓٔ/ُ)منل ابل ملجه (ٕ)
, فههلل مل حدي  ثهللبلف كدهلل مل حدي  ابل عبلس ُب اؼب اج  الاللبآو عدا اؼبع ف المب ( َِِ/ُٔ)ابل حبلف 

أك ذبلكز, كميل  حالنه ّٔيا ... إف ا كض : بلا ( ّّٓ/ُ)كصح  البهللص م مند ابل ملجو ُب مصبلح ال جلجو 
أمل اللا  اليم ذم ا اؼبصنن فآد  به عليه ابل ح   ُب الالخيص ( ُّٗ/ٖ)اللا  اإلملـ النهللكم ُب ركضو البللبني 

كٓب   ا ّٔل ُب ااحلدي  اؼباآدمو عند { رف  عل أمت}: آهل  كااصهللليني بلا تم ر ديا اغبدي  ُب ماع الا: بآهللله
كذم  له ( ُُٓ/ُ)الالخيص اغبب  : ا ا . صبي  مل أخ جه,  عف ركاا ابل عدم ُب الملم  مل ط يو فيه ضعيالف
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 .، فدؿ على أف غير العمد ال يوجب القود (ٔ)(دوَ العمد قػَ : )وقولو صلى اهلل عليو وسلم

؛ (ٖ)قتلووىو أف يقصد اإلصابة بما ال يقتل غالبًا في: الخطأ ال يوجب القصاص (ٕ)[عمد]وقتل 
من  (٘)[مائة]الخطأ قتيل السوط والعصا  (ٗ) [قتيل]أال إف في : )لقولو صلى اهلل عليو وسلم

 (العمد قود: )فجعل حكمو وجوب الدية دوف القصاص، وقولو صلى اهلل عليو وسلم (ٙ)(اإلبل
ة القتل  فعلق القود بالعمد المحدد، وىذا عمد خطأ؛ وألنو لم يقصد القتل، فبل تلزمو عقوب  ،(ٚ)

 .(ٜ) الشبهة ال يوجب حد الزنا؛ حيث لم يقصد الزنا (ٛ)[وطء]كما أف 

                                         

اؼبآلصد اغبالنو : ا ا . كؾبمهللع ديا الب ؽ ياه  أف للحدي  أص ن : الالخلكم شهللادد جهللد إمنلد بعاهل, ٍب قلؿ
 . َّٕص
, كمنل ُْْٓ( َّٔ/ْ)مبهللان مل حدي  ابل عبلس, كله شهللادد ُب منل أىب داكد ( ْٗ/ّ)منل الدارقب  ( ُ)

إمنلد ركايو ابل ملجه علس ش ط : , كقلؿ ابل اؼبلآلِّٓٔ( َٖٖ/ِ), كمنل ابل ملجه  َْٕٗ( َْ/ٖ)النالل   
 ( .َْٗ/ٖ)البدر اؼبن   : ا ا . الريخني

 (ُّٕ/  ِ)كاؼبهيب ( ُِٓ)بيلض ُب ااص , كأثباه ؼبآااس الاليلؽ, ممل يدؿ عليه مل ُب الانبيه ( ِ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ( َْ/ُٗ)آّمهللع ( ُِّ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِٓٓ/ ٔ)الهللميط ( ُٓٗ/ِ)اؼبهيب (ّ)
( ِْٕ/  ٕ)هنليو االج  ( ّ/  ْ)مل  االج  (ّٖٕ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٖ/ ْ)ركض البللع  
 (  َُُ/ْ)إعل و البللبني 

 . بيلض ُب ااص , كأثباه ممل يدؿ عليه لا  اغبدي  ُب م اجعه ال حآو ( ْ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة .  مليو: ُب ااص ( ٓ)
منل ( ْٖٕ/  ّٖ)مل حدي  عبد ا بل عم ك, كمالند أضبد  ِِٕٔرقف (ٕٕٖ/  ِ)منل ابل ملجه  (ٔ)

كصحي  ابل ( ْْ/  ٖ)مل حدي  عآبو بل أكس كدهلل ّٔيا اللا  عند البيهآ  ُب الالنل المربل ( َْ/  ٖ)النالل   
عل ابل الآبلف ( َّ/  ْ)مل حدي  عبد ا بل عم ك كذم  ابل ح   ُب الالخيص اغبب   ( ّْٔ/  ُّ)حبلف 

 .دهلل صحي  كا يا ا ااخا ؼ: قهللله ُب ديا اغبدي 
 هبهمبو زب  (ٕ)
 . بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. كط : ُب ااص ( ٖ)
/  ٕ)هنليو االج ( ّٕٓ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (   ُِّ), منهلج البللبني (ٖٔ/َُ)ركضو البللبني (ٗ)

 (.ْ/ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع  (   ِّْ
لد ن, كشبهو ؿب  مال أهنل زكجاه, كشبهو جهو  شبهو فلع  مأف يمهللف ج:كذم  الر بي  أف الربهو ث ثو أقاللـ

 ( .ُْْ/ْ)مل  االج  : ا ا . مللنملح ب  كٕب, ٍب كض  أف اليم ا يهللصن حب  كا ح مو دهلل الآالف ااكؿ
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 فصل                                            

رفع القلم عن :) لقولو صلى اهلل عليو وسلم ؛(ٔ) وال يجب القصاص على صبي وال مجنوف
 (وعن المجنوف حتى يفيقحتى يستيقظ، (ٖ)[النائم]عن الصبي حتى يبلغ، وعن : (ٕ)[ثبلثة]
(ٗ) . 

  (٘)[سواء]و

 .الخطأ ؛ ألنو لم يكمل العمد منهما، فهو كعمد (ٙ)إف عمدىما خطأ أو عمد: قلنا

 (ٚ) [كالصاحي]والسكراف في وجوب القصاص عليو

 

 

                                         

منهلج ( ُْٗ/  ٗ)ركضو البللبني (  ِّٕ/  ٔ)الهللميط ( ( ُّٕ/  ِ)اؼبهيب ( ٓٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 .ِٕٔ/  ٕ)ليو االج هن( ُِّ/  ُ)البللبني 

كقد قيدا ُب الاحاو .كقد  به الر بي  علس أف ذل  فيمل جنهلل ه مببو, أمل مل هبل ٍب يايو فههلل كق  اإلفلقو معلق 
 ( .ُٓ/  ْ)مل  االج ( ّٗٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : ا ا . ف  يآا  ص  كؾبنهللف حلؿ الآا : بآهللله
 .   ألن فأثباهب.  ثلثه: ُب ااص ( ِ)
 . بلليل  كالصهللاب مل أثباه.  النلٙب: ُب ااص ( ّ)
, حدي  حالل غ يع مل حدي  عل  بل أيب طللع: كقلؿ( ْٖ/  ّ)منل الرتميم ( ِْٓ/  ِ)مالند أضبد (ْ)

 ُ)كركاا ابل حبلف ُب صحي ه ( ٖٓٔ/  ُ)منل ابل ملجه  ( ُٔٓ/  ٔ)منل النالل   (ِّْ/  ْ)كمنل أىب داكد 
إمنلدا : مل حدي  ابل عبلس كقلؿ(ِّٗ/ُ)كركاا أيالن الايل  ُب ااحلدي  اؼبخالرة  مل حدي  عل رو, (ّٓٓ/ 

صحي  البخلرم مالب الربني مل أد  : ا ا . كقد جل  ديا اغبدي  ُب صحي  البخلرم مهللقهللفلن علس عل . صحي  
 (.َُِٕ/ٔ)الما  كال دة بلب ا ي جف آّنهللف كآّنهلل و 

 . ب  نب ة فأثباهل. مهلل ا: ص ُب اا( ٓ)
منهلج (  ُّٔ/ٗ)ركضو البللبني (  ٖٖ/ُِ)اغبلكل المب  : ا ا . أف عمد الص  اؼبمي  عمد:أظه  الآهلللني ( ٔ)

 ( .َٗ, َُ/ْ)مل  االج (  َّٗ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِِ)البللبني 
 (. ٕٕ/ِ)اؼبهيب : ا ا . مهللافآو اؼبهيب لنحهللا ُب غ  ديا البلببيلض ُب ااص , كأثباه لدالو اؼبيدع عليه, ك ( ٕ)
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أقر بو أو ثبت  (ٕ)[سواء]لما بيناه في النكاح، ولو قتل عاقل ثم ُجن  قتل بو  ؛(ٔ)على الصحيح
 .(ٖ)بخبلؼ ما لو أقر بالحد ثم ُجن  أو ُجن  بعد ردتو بالبينة،

                                         

الص  كآّنهللف ا قصلص عليهمل, كأمل الالم اف ف  قصلص علس ماعدٍّ بالم  ممل ياه  مل  صهللص الرلفعيو, ( ُ)
: كذم  الر ازم أف الصحي  ُب ط ؽ الالم اف أف تعديه بللالم  معصيو جعل  حممه مللصلح  ممل ُب

, كقيد اؽبيام   ص اؼبنهلج بلؼباعدم بالم ا, ٍب بني اطَّ اد اام  ُب م  ماعد دب ي  ( ُّٕ, ٕٕ/ِ)اؼبهيب 
( ّٗٗ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِّ)منهلج البللبني ( ُْٗ/ٗ)ركضو البللبني : ا ا . عآله لاعديه
 ( .ِٕٔ/ٕ)هنليو االج ( ُٓ/ ْ)مل  االج 

اؼبنهلج : ا ا . اؼبخالر مل الب يآني أك الب ؽ: أم: لج يعرب عمَّل فيه ط يآلف أك ط ؽ بلؼبيدعكمعلهلـل أف مصبل  اؼبنه
(ُِّ.) 

 . ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ِ)
(  ُْٗ/ ٗ)ركضو البللبني (  ِِِ/  ِ)اؼبهيب ( ُٕٕ/ُّ)ك ( ُٓ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ٓ/  ٔ)ااـ (ّ)

 (.َُِ,ُِ/ْ)ع ُب ش ح ركض البللع أمىن اؼببلل( ّّٓ/  ُٖ)آّمهللع 

كاإلق ار بلغبد ىب ج به مل لهلل ثب  ببينو أك أق  بآيؼ أك قصلص ٍب جيلَّ ف  ه يالاهللَب منه ُب جنهلل ه, كالم ـ ُب ال دة  
إمبل دهلل فيمل لهللٓب يرتاخ اعبنهللف فيمه  كجهللبلن اك اماحبلبلن علس خ ؼ, أمل لهلل ت اخس اعبنهللف كاماايع فلف ياع ٍب 

هنليو ( ُّٕ/  ْ)مل  االج (  ّٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : ا ا . ف  ه يآا  كلهلل حلؿ جنهلل هجيلَّ 
 (.ُْٕ/  ٕ)االج 
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 فصل

ويقتل المسلم بالمسلم، والذمي بالذمي، والحر بالحر، والعبد بالعبد، والذكر بالذكر، واألنثى 
       چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  :؛ لقولو تعالى(ٔ)باألنثى

 .  )ُٕٗ: البآ ة) 

ىو مثلو  منبلحر، واألنثى بالذكر؛ ألنو إذا قتل كل واحد ويقتل الذمي بالمسلم، والعبد با 
 (ٗ)[عطاء]، وقاؿ (ٖ)أولى، ويقتل الذكر باألنثى /ب ٕ/يقتل بمن ىو أفضل منو (ٕ)[فؤلف]
  .(ٛ)ويقتلو(ٚ) [آالؼ]، أو يعطي القاتَل ستَة (ٙ) [آالؼ]يتخير وليها بين أف يأخَذ ستة : (٘)

     

 

                                         

 ُِّ, ُِِ/ ُ)منهلج البللبني ( َُٓ/ٗ)ركضو البللبني ( ٔ/ُِ), اغبلكل المب  ( ِٔ,ِٓ/  ٔ)ااـ (ُ)
هنليو ( ُٕ, ُٔ/ ْ)مل  االج ( ُّ/  ْ)بللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ال(  َّٓ/  ُٖ) آّمهللع
 (َٖٓ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (  ُُٗ, ُُٖ/ ْ)إعل و البللبني ( ِٖٔ/  ٕ)االج 

 . كالصهللاب مل أثباه.  فلني: ُب ااص ( ِ)
( َّٓ/ُٖ) آّمهللع( ُٖٕ/ٗ)ركضو البللبني (  ُّٕ/ِ)اؼبهيب ( ٖ/  ُِ)اغبلكم المب  ( ِٔ,ِٓ/ٔ)ااـ (ّ)

 ( ِٓ/ْ)مل  االج 

 . ب  نب ة كالصهللاب ملأثباه.  عبل: ُب ااص ( ْ)
دػ, كتهللُب علـ ِٕعبل  بل أىب ربلح الآ شس, أبهلل ؿبمد اؼبمس, فآيه ممو المب , مل كمط الالبعني, كلد ُب حدكد (ٓ)

 ( ُٕٗ/  ٕ)هتييع الاهييع ( ٗٔ/  َِ)هتييع المملؿ : ا ا . دػُُٓأك ُُْ
 .فأثب  مل دهلل الصهللاب. الن:  ااص ُب( ٔ)

 .فأثب  مل دهلل الصهللاب. الن: ُب ااص ( ٕ)

. إف قالهللا أدكا  صن الديو, كإف شلؤكا قبلهللا الديو: حي  ركل عل  عبل  قهللله( ّٓٔ/ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (ٖ)
 ( .ُِْ/ُِ)فا  البلرم (  ّٖٕ/ٗ)اؼبل  ( ُٖٔ/ٖ)اامايملر : كا ا  قهللؿ عبل  ُب
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 .(ٕ) (إف الذكر يقتل باألنثى: )(ٔ)سلم كتب في كتاب عمرو بن حـزأنو صلى اهلل عليو و : لنا  

فبل ينفي قتل األنثى بالذكر، وال نظر إلى   )ُٖٕ: البآ ة) چڳ   ڳڳ    چ: فأما قولو تعالى 
اختبلفهما في البدؿ، ولهذا يقتل العبد الكثير القيمة بالقليل القيمة، وعلى ىذا يقتل اليهودي 

 .(ٖ)ينهمابالمجوسي وإف اختلف د

                                         

علس   ك بل حـ  بل زيد بل لهللذاف اا صلرم, صحليب جلي , شهد اػبندؽ كمل بعددل, كاماعمله الن  دهلل عم(ُ)
بعد اػبمالني , : قب اف, ركل عنه مالبلن مابه له, فيه بيلف الديلت كالا ا   كغ دل, تهللُب ُب خ فو عم , كقي 

لبو ُب سبيي  الصحلبو اإلص( ُٖ/ٖ)هتييع الاهييع ( ٖٓٓ/ُِ)هتييع المملؿ . كرجحه ابل ح  
(ْ/ُِٔ) 

( ُِْٖ/ٓ)جل  ديا ُب حدي  طهللي  مرههللر ُب الديلت, كدهلل حدي  عم ك بل حـ  , كقد ركاا ملل  ُب اؼبهللطأ (ِ)
كدهلل مالب مرههللر عند أد  الال  مع كؼ مل : , كقلؿ ابل عبد الرب ُب الامهيدّْٖٓ( ٕٓ/ٖ)منل النالل   

ل  عل اإلمنلد ا ه أشبه الاهللات  ُب ؾبيئه لالآ  النلس له بللآبهللؿ فيه عند أد  العلف مع فو تالال  بره هت
ا أعلف ُب صبي  الماع اؼبنآهلللو  : ك آ  عل يعآهللب بل مايلف اغبلف  قهللله( ّٖٔ/ٖ)كاؼبع فو,ا ا  البدر اؼبن  

 .ا دفكالالبعني ي جعهللف إليه, كيدعهللف  ر  مالبلن أص  مل مالب عم ك بل حـ  ديا, ف ف أصحلب رمهللؿ ا 

هنليو االج (   ُٔ/ْ)مل  االج ( ُِّ),  منهلج البللبني (َُٓ/ٗ)ركضو البللبني( ْٖ/ٔ)ااـ (ّ)
(ٕ/ِٔٗ .) 
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حنيفة وأصحابو ،وقاؿ أبو (ٔ)حربيسلم بقتل الذمي وال مستأمن والوال يجب القصاص على الم
 . (ٗ)يقتل المسلم بالذمي: (ٖ)والشعبي(ٕ)والنخعي

         

                                         

ركضو البللبني كعمدة اؼبااني ( َّٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُ/ُِ)اغبلكم المب  (  (ُ)
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُْ/ْ)بللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ال( ّٔٓ/ُٖ)آّمهللع  ُِٗ/ٗ)
(ٖ/ََْ. ) 

كٓب , دخ  علس عل رو : قلؿ اؼب م . ثآو مل مبلر الاآهل  , يمىن أبل عم اف , إب اديف بل ي يد النخع  المهللُب (ِ)
( ِّّ/  ِ)هتييع المملؿ : ا ا . كله طبالهللف منو أك كبهللدل, يثب  له ظبلع منهل , ملت منو م  كتالعني 

 (. ُٓٓ/  ُ)الاهييع هتييع 

/  ٓ)ك أمل الرع  فل ا  مصنن ابل أيب شيبو ( َُُ/  َُ)كا ا  قهللؿ أيب حنياو كالنخع  ُب مصنن عبد ال زاؽ 
/  َُ)ش ح الالنو لالملـ البلهللل . كقيَّدى بعاهف  قهللؿ النخع  كالرع  بلليههللدم كالنص ا٘ب دكف آّهللم ( ُْٓ
 (.ُِٔ/  ُِ)فا  البلرم ( ُٕٓ

: ا ا . دػَُٗعم ك علم  بل ش احي  الرع  المهللُب, كلد لال  منني ما  مل خ فو عم , كملت منو أبهلل (ّ)
 .َْ, كطبآلت اغبالظ صٕٓص:ٓهتييع الاهييع ج

 (َُّ/ٔ)تبيني اغبآل و ( َُٔ/ ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ِّٕ/ٕ)بدا   الصنل   ( ْٖٖ/ْ)اؼببالهللط  (ْ)

 (َُٔ/ ْ)ؽبدايو ش ح البدايو ا( ُّ/ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر   
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ال يقتل : )أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(ٕ)وعمراف بن الحصين(ٔ)ما روى أبو ىريرة :لنا
 .(ٗ) (بكافر (ٖ)[مؤمن]

أنا أحق من : )أف النبي صلى اهلل عليو وسلم أقاد مسلمًا بذمي وقاؿ)(٘) وما رواه ابن البيلماني 
ضعيف فيما أسنده فكيف فيما  ىو مرسل، وابن البيلماني: (ٚ)قاؿ الدارقطني (ٙ)(وفى بذمتو

 . (ٛ)أرسلو؟

                                         

 َُٗب ص  مبآ  ت صباه(ُ)

دػ كمل   معه رايو خ اعو  ٕصحليب جلي , أملف علـ خيرب منو : عم اف بل حصني بل عبيد, أبهلل قبيد اػب اع (ِ)
 (َُِٖ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . دػ ِٓيهلـل فا  ممو, تهللُب ُب البص ة علـ 

 ( .َٕٓ/ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو  

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللمل: ُب ااص ( ّ)

 .مل حدي  أيب جحياوِِٖٖرقف( َُُُ/ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب فملؾ اام  (ْ)
عبد ال ضبل بل أيب زيد دهلل ابل البيلمل٘ب, كأ م  بعاهف ركاياه : عبد ال ضبل بل البيلمل٘ب مهللٔب عم  قلؿ أبهلل حلًب(ٓ)

: ا ا . ُب كايو الهللليد بل عبد اؼبل , كامانم  ركاياه اازدم كصلّب ج رة, كضعاه الدارقب عل الصحلبو, تهللُب
 (.ُّٓ/  ٔ)هتييع الاهييع 

اؼب امي  ( ُّْ/  ّ)منل الدارقب  ( َِٗ/  ّ)الالنل الصل ل للبيهآ  ( َّ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ٔ)
ل المربل بعدـ ثآو راكيه عملر بل مب  ال دلكم, كقد ضعاه البيهآ   ُب الالن( َِٖ/  ُ)ايب داكد 

( ُِٔ/  ُ)جلم  العلهلـل كاغبمف :كبل آبلعه, كالدارقب  ب رملؿ ابل البيلمل٘ب كضعاه, كا ا  ُب ضعاه كإرملله
 (.ّْٔ/  ْ)ك تنآي  الاحآيو ابل عبد اؽبلدم 

مل أد  ؿبلو دار الآبل ببلداد,كلد منو اإلملـ اغبلف  أبهلل اغبالل , عل  بل عم  بل أضبد بل مهدم الدارقب  ( ٕ)
م  : ا ا . العل , كالالنل: دػ, صنن ُب علهلـل اغبدي  ,مل أعاف مابه ّٖٓم  كث شبل و, ملت ُب حهللإب

 (.ُّ/  ِّ)أع ـ النب   

 (.ُّْ/  ّ)منل الدارقب  (ٖ)
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بلـ، والذمي معصـو ؛ وألف المسلم معصـو باإلس(ٔ)ثم أسلم ،أو نحملو على أنو قتلو وىو كافر
باألماف مع قياـ الكفر المنافي للعصمة، وروي عن أبي يوسف رواية شاذة أنو يقتل المسلم 

  .(ٕ)بالمستأمن

 . ما قدمناه في الذمي وأولى؛ ألف عصمتو مؤقتة: لنا       

ذميًا ثم أسلم الجارح ومات المجروح فإنو يقتل بو على أشهر الوجهين، (ٖ) [ذمي]ولو جرح   
  .(٘)، وبو قاؿ األوزاعي(ٗ)في الثاني ال يقتل بوو 

 .في حاؿ سبب الوجوب فاستويا في الوجوب(ٙ) [تكافآ]أنهما : لنا     

 

 

                                         

 (.ُٔ/ ْ) االج مل ( َُْ/  ٖ)رباو االج ( ّٕٓ/  ُٖ)آّمهللع  (  ُّ/ ُِ)اغبلكل المب  (ُ)

 . (ِّٔ/  ٕ)بدا   الصنل   (ِ)

 .ذميلن بللنصع, كاعبلدة مل أثباه بلل ف  علس الالعليو: ُب ااص (ّ)

كقد عرب النهللكم عل ديا الآهللؿ بلاص , كجل  ُب ال كضو كالاحاو بيلف أف اػب ؼ ُب مآهللط الآصلص إمبل هب م ( ْ)
لن, كأضلؼ الر بي  بأف ؿب  اػب ؼ إذا ٓب يياللف آّ كح, ُب قصلص الناا أمل قصلص الب ؼ ف يالآط قبع

( ِّٕ/  ٔ)الهللميط (  ُّٕ/  ِ)اؼبهيب ( ْٕ/  ٔ)ااـ : ا ا . ف ف أملف ٍب ملت ,كجع الآصلص قبعلن 
رباو ( ُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُِّ)منهلج البللبني ( َُٓ/  ٗ)ركضو البللبني 

/  ْ)إعل و البللبني ( ِٗٔ/ ٕ)هنليو االج ( ُٔ/  ْ)مل  االج ( ُُْ/  ٖ)هلج االج ُب ش ح اؼبن
ُُٗ.    ) 

 (.  ّٕٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ِّْ/  ٗ)اؼبل  ابل قدامو (ٓ)

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه . تملفيل: ُب ااص (ٔ)
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ىػػو قوؿ : (ٖ)[وقيل] (ٕ)ال يقتل بو: ، وقاؿ األوزاعي(ٔ)قتل بو،كافرًا ثم أسلم   ولو قتل كافرٌ 
 .(ٗ)لنا، وليس بمعروؼ

، وىما متساوياف فيو فاستويا في الوجوب، كما يعتبر بو في (٘)أف االعتبار بحاؿ الوجوب: لنا 
 .الحدود حاؿ الوجوب

                                         

 (.ّٕٓ/ُٖ)آّمهللع (  َّٕ/ ُُ)فع  البيلف ُب ميدع اإلملـ الرل( ُِّ)الانبيه ( ُُ/  ُِ)اغبلكم المب  (ُ)

 (.ّٕٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ِّْ/  ٗ)اؼبل  ابل قدامو (ِ)

كليا : ممل يآاايه الاليلؽ اليم يآاا  رد ديا الآي  ,ممل يدؿ عليه قهللله. قي : فأثب : بيلض ُب ااص ( ّ)
 .دبع كؼ

آلت , ٓب يالآط الآصلص عنه بب يلف اإلم ـ, كلهلل قا  ذم ّّ ذميلن, ٍب أملف ال: قلؿ اإلملـ اعبهللي  ُب النهليو( ْ)
هنليو اؼببلع :  ا ا . بلتالؽ ااصحلب, ف ف العآهللبلت إذا كجب , ٓب تلٌ دل الصالت البلر و علس مالاهللجبهل

 (.ُّ/  ُٔ)ُب درايو اؼبيدع 

 ( ُُٗ/  ْ)إعل و البللبني (  َِٗ/  ُ)غليو البيلف ( ُّٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)
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 .(ٕ)ونفسِ  ه وال يقتل بعبدِ غيرِ  يقتل بعبدِ : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٔ)بعبد حر   قتلُ وال يُ 

  .(ٗ)وبو قاؿ داود(ٖ)يقتل بعبده وبعبد غيره: وقاؿ النخعي 

  وألنو، (٘) (ال يقتل حر بعبد: )اهلل عليو وسلم أنو قاؿ ما روى ابن عباس عن النبي صلى: لنا     

 

 

                                         

أمىن ( َّٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
هنليو ( ُٕ/  ْ)مل  االج (  َِْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُْ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 ( َِٕ/  ٕ)االج 
 ٖ)البح  ال ا و ( ُّ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  ُُٔ/  ْ)يو ش ح البدايو اؽبدا( ِّٓ/  ٕ)بدا   الصنل   (ِ)

 (.ََُ/  ٕ)الدر اؼبخالر (  ِّٖ/ 

 (.ّٕٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ّْٗ/  ٗ)اؼبل  (ّ)

 (.ْٔٔ/  ْ)تنآي  الاحآيو ابل عبد اؽبلدم ( ّْٗ/  ٗ)اؼبل  ( ُٕٓ/  ٖ)اامايملر (ْ)

مل ( َِٓ/  ِ)منل الدارم  , مل حدي  ابل عبلس( ُّّ/  ّ)ل الدارقب  من( ِٕٗ/  ْ)منل أىب داكد (ٓ)
مل حدي  ابل عبلس ,كذم  أف مند اغبدي  فيه ( ّٓ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  , حدي  ظب ة بل جندب

يربه أف يمهللف اغبالل ٓب ينا اغبدي , لمل رغع عنه لاعاه, كأمث  أد  : ضعن, كقلؿ عل الالند ا خ 
 .   رغبهللا عل ركايو اغبالل عل ظب ة, كذدع بعاهف إٔب أ ه ٓب يالم  منه غ  حدي  العآيآوالعلف بلغبدي

الالخيص اغبب  ُب ( ْٕٔ/  ْ)تنآي  الاحآيو ابل عبد اؽبلدم ( ّٖٔ/  ٖ)البدر اؼبن   :كا ا  ُب ضعن اغبدي 
اؼبلكردم عل حدي  عم ك  كقلؿ( . ِٕٔ/  ٕ)إركا  الللي  ( ِّ/  ْ( )ِٖٓ)زب ي  أحلدي  ال افع  المب  

كديا يآهلـل مآلـ ال كايو عنه , كليا له : كديا  ص ا يالهللغ خ فه, ٍب ذم  مهللقهللفل عل عل  كقلؿ:  بل شعيع
 ( .َّ/  ُِ)اغبلكل المب  . ُب الصحلبو ـبللن , فصلر م  الالنو إصبلعلن 



162 

عمرو بن شعيب عن  (ٕ) [روى]، وعلى النخعي وداود ما (ٔ)ال يقطع طرفو بطرفو فلم يقتل بو
 وغر بو ،جلدة  (ٗ)أف رجبًل قتل عبده فجلده النبي صلى اهلل عليو وسلم مائة) (ٖ)أبيو عن جده

 .(٘) (ولم يقده بوومحا سهمو من المسلمين ،عاماً 

من قتل عبده )وألنو لو وجب لوجب لو، فبل يجب عليو لو، وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم  
 (ٙ) (قتلناه

                                         

كيحم  ُب اؼبل  كالنهليو اإلصبلع ( َِٕ / ٕ)هنليو االج ( ُٕ/  ْ)مل  االج (  ُٕ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 .علس عدـ الآصلص بللب ؼ بني العبد كاغب 

 .كالصهللاب مل أثباه. بلليل . ركم: ُب ااص  (ِ)

أبهلل عبد ا : عم ك بل شعيع بل ؿبمد بل عبد ا بل عم ك بل العلص الآ ش  الالهم , أبهلل إب اديف كيآلؿ(ّ)
/  ِِ)هتييع المملؿ : ا ا , .دػ فآيه أد  البل ن ُُٖتهللُب منو . الصللر  اؼبد٘ب, فعلس ديا يمهللف مل الالبعني

 (ّْ/  ٖ)هتييع الاهييع ( ُّٗ/  ٗ)م  أع ـ النب   ( ْٔ
 .كالصهللاب مل أثباه. بلليل . مليو: ُب ااص  (ْ)

لالنل المربل ا( ُّْ/  ّ)منل الدارقب  ( ُٕٓ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر ( ُّْ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (ٓ)
أمل يد ديا ااحلدي  ضعياو ا يآهلـل برس  منهل اغب و إا أف أمث  أد  : ٍب قلؿ( ّٕ -ّٔ/ ٖ)للبيهآ  

كمدار ط ؽ ديا . العلف علس أف ا يآا  ال ج  بعبدا كقد ركينلا عل مليملف بل ياللر كالرعىب كال د ل كغ دف
: ا ا . , كال اكم عنه مدلا, كقد ركاا بللعنعنواغبدي  علس إمحلؽ بل عبدالٌله بل أيب ف كة, كدهلل ضعين

 (.ّٓ/  ْ)الالخيص اغبب  ( ٗٓ/  ْ)إربلؼ اػب ة اؼبه ة 

: كقلؿ( ٖٕ/  ّ)منل الرتميم (ٖٖٖ/  ِ)منل ابل ملجه (َِ/  ٖ)منل النالل   ( ِٕٗ/  ْ)منل أىب داكد (ٔ)
/  ُ)م  العلهلـل كاغبمف كقد بني ضعاه ابل رجع ُب جل( ِٔٗ/  ّّ)مالند أضبد . حدي  حالل غ يع

كق راؼبلكردم أف ديا اػبرب ضعين اف اغبالل ٓب ي ك عل ظب ة إا ث ثو أحلدي  ليا ديا منهل, ٍب ذم  ( ُِٔ
إمل علس ط يو الاللي  كال ج  لئ  : أ ه قد ركل قالدة عل اغبالل خ فه, كلهلل ص  غبم  علس أحد كجهني 

ملف عبدا فأعاآه ف  ه يآلد به , كإف ملف مل قب  عاآه ا يآلد به ياال ع النلس إٔب قا  عبيددف , كإمل علس مل  
 (ُٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا . 
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، ولم يسمعو منو، أو نحملو على أنو كاف عبده فأعتقو ثم (ٕ)عن سمرة (ٔ)[الحسن]فيرويو 
 .(ٖ)قتلو

 

 : فروع 

؛ ألف في كل قاتل فضيلة تمنع (ٗ)ك عكسوإذا قتل حر كافر عبدًا مسلمًا لم يقتل بو، وكذل
 .وجوب القصاص عليو

؛ ألنو قتل (٘)عبدًا مسلمًا لكافر وجب القصاص على أصح الوجهين لمسلم مسلمٌ  قتل عبدٌ إذا 
 .بمسلم مثلو

 لم يقتل بو؛ ألنو يقتل نصفاً حراً بنصف رقيق، ولو قتل من /أ ٖ/إذا قتل من نصفو حر عبداً     

 

 

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه ممل دهلل ُب مصلدر اغبدي  الت مبو ذم دل. اغبالني: ُب ااص ( ُ)

. دػ  ٖٓة , تهللُب منو ظب ة بل جندب بل د ؿ الا ارم, صحليب جلي ,  غ ا م  ال مهللؿ غ كات, ممل البص  (ِ)
 (ّٓٔ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ُٖٕ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا 

 (ُٕ/ْ)مل  االج  ( ُّ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُٗ/ ٕ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)

ركضو البللبني  (  ِٕٓ/  ٔ)الهللميط (  َِ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٗ/  ُِ)اغبلكل المب  ((ْ)
 (.ُٖ/  ْ)مل  االج (  ُْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ّٖٓ/  ُٖ), آّمهللع ( ُُٓ/  ٗ)
كحمس ُب ال كضو كجهللب الآصلص عل أيب حلمد ( ِْٕ/ٔ)الهللميط ( ُّ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ٓ)

ركضو البللبني :  ا ا .ا قصلص:  يل كدهلل اخايلر الآلض  أيب البيع كالآالؿكاؼبلكردم, كأصحهمل عند اؼباأخ
 (ُّ/ْ),  أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َُٓ/ٗ)
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؛ لتساوي (ٔ) [نظر]فيو : قتل بو؛ لوقوع االقتصاص بين حر رقيق وحر حر، وقيلىو مثلو لم ي
  (ٕ)الجملتين

؛ (ٖ)قتل في الصورتين،ثم أعتق القاتل أو جرح عبد عبدًا ثم أعتق الجارح ،إذا قتل عبد عبدًا 
 .للتساوي عند وجوب القصاص أو وجود سببو

؛ ألنو  (ٗ)ب ثم سبي واسترؽ لم يقتل بالعبدولو قتل حر ذمي عبدًا ثم لحق الذمي بدار الحر     
  .كاف حراً عند وجوب القصاص

                                         

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل.  ا ان : ُب ااص  (ُ)

لبني منهلج البل( َُّ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِٕٓ/  ٔ)الهللميط  ( ُٗ/  ُِ)اغبلكم المب  (ِ)
رباو االج ُب ( ُّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِّٓ/  َُ)آّمهللع ش ح اؼبهيب (  ُِّ/  ُ)

 (  .ُُٗ/  ْ)إعل و البللبني (  َِٕ/  ٕ)هنليو االج ( َِْ/  ٖ)ش ح اؼبنهلج 
 ؼ قهللا اغبص  كاإلشلعو,  ٍب ك الع اعبهللي  الآهللؿ بللآصلص للع اقيني كمآلبله للم اكزة, كق ر الر بي  أف أص  اػب

أمل إذا مل   ح يو الآلت  أمث  ف  قصلص قبعلن؛ ا اال  اؼباللكاة, كٓب ي ج  ُب ال كضو كأصلهل شيئلن مل : قلؿ
إف ااكؿ أص  عند اؼباأخ يل, كالثل٘ب أشه  عند اؼباآدمني , ٍب اعرتض علس النهللكم تعب ا بآي  : الهللجهني, ب  قلا
هنليو اؼببلع ُب : ا ا . اػب ؼ كإذان ا وبالل الاعب  بآي  ب  الاعب  بلاص  لآهللة : ا  الآصلص قل  ن ؼبآلب  الآهللؿ بن
 ( . ُٖ/  ْ)مل  االج ( ُٖ/  ُٔ)درايو اؼبيدع 

ركضو البللبني ( َّٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِّ/  ُ)الانبيه ( ُٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
هنليو ( ُّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّٖٓ/  ُٖ)آّمهللع (   ُِّ)منهلج البللبني  (ُِٔ/  ٗ)

 ( .َِٕ/  ٕ)االج 
/ ٗ)ركضو البللبني (  َّٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ْ)

 (  .ْٓ/  ٓ)ح البه و الهللرديو الل ر البهيو ُب ش  ( ّٖٓ/  ُٖ)آّمهللع (   ُُٓ
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ولو قطع مسلم يد ذمي ثم أسلم المقطوع ثم مات، أو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم مات لم 
 .عند وجود الجناية (ٕ) [التكافؤ]؛ لعدـ (ٔ)يجب القصاص

فإف أقاـ في الردة زمانًا يسري ، وإف جرح مسلم مسلمًا ثم ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات   
الجرح فيو لم يجب القصاص؛ تغليبًا لحكم السراية في الردة، وإف لم يقم في الردة زمانًا يسري 

 .؛ لعدـ أثر زماف الردة (ٖ)الجرح في مثلو وجب القصاص على أصح القولين

طعها في حاؿ ولو قطع يده ثم ارتد ثم مات اقتص من المسلم في الطرؼ دوف النفس؛ ألنو ق 
لما قدمناه، وسقوط القصاص في النفس ال يمنع كما لو (٘)، ىذا أصح القولين(ٗ) [التكافؤ]

 .قطع يده ثم قتلو من ال قصاص عليو

 (ٙ) [لم يجب]ثم أسلما وأصابهما السهم  ،ولو أرسل مسلم سهمًا إلى ذمي أو مرتد    
لم يجب القصاص؛ ألف ،سهم فمات القصاص، وكذلك لو أرسلو حر على عبد فأعتق ثم أصابو ال

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِّٖ/  ٔ)الهللميط ( َِٖ/  ٕ),  هنليو االج ( ُِّ)الانبيه  (  ُُٕ/  ّ)اؼبهيب (ُ)
أمىن (   ّْٓ/  ُٖ)آّمهللع ش ح اؼبهيب ( ُّٔ/  ٗ)ركضو البللبني كعمدة اؼبااني ( َُّ/  ُُ)الرلفع  

 ( ِْ/  ْ)مل  االج  ( َِ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل بلؽبم . الاملفهلل: ُب ااص  (ِ)

( ّٓٓ/  ُٖ), آّمهللع ش ح اؼبهيب (ُٗٔ/  ٗ)ركضو البللبني كعمدة اؼبااني (   ُِٕ-ُُٕ/  ِ)اؼبهيب (ّ)
قلله اؼبصنن  كمل( ُّّ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

لهلل ارتد آّ كح ٍب أملف فملت بللال ايو, ف  قصلص ُب ااص  مبلآل ,ا ه ا اهس إٔب حللو كملت : ىبللاه قهللؿ الر بي 
مل  . فيهل ٓب هبع الآصلص فصلر شبهو دار و للآصلص ٍب بني أف الآهللؿ اليم اعارب اؼبدة دهلل قهللؿ منصهللص عليه

 ( .ِْ/ ْ)االج  
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل بلؽبم . لاملفهللا: ُب ااص  (ْ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ  (ََُ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  (ُِٕ/ِ)اؼبهيب ( ٓٓ/ُِ)اغبلكم المب  (ٓ)
 (. ِْ/ ْ)مل  االج  ( َِ/ْ)أمىن اؼببللع ( ّٓٓ/ُٖ)اؼبهيب آّمهللع ش ح ( ُّْ/ُُ)الرلفع  

 (.ُُٗ/ِ)عليه الاليلؽ, كينا  ميلؽ اؼبهيب  بيلض ُب ااص   فأثب  مل يدؿ ( ٔ)
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االعتبار فيها بحاؿ اإلصابة، ولو أرسل سهمًا على مسلم فارتد ثم أصابو السهم فمات فبل 
 . (ٕ) [حاؿ اإلصابة]؛ لعدـ العصمة(ٔ)قود

االعتبار بحاؿ اإلرساؿ، فإذا رمى إلى مرتد فأسلم فبل ضماف، وإذا رمى إلى : وقاؿ أبو حنيفة
 .(ٗ)لورثتو(ٖ) [يةجبت الد]مسلم فارتد و

أف االعتبار بحاؿ اإلصابة، ولهذا لو رمى إلى مسلم فمات ثم أصابو لم يضمن، وكذلك لو : لنا 
 .(٘)ـ صحيحاً قطعت يد العبد بعد الرمي إليو لم يقوّ 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٗ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُُٗ/ِ)اؼبهيب  (  ْٓ/ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
أمىن اؼببللع ( ّٖٓ/ُٗ)آّمهللع  ( ُِّ)منهلج البللبني (  َُٕ,ُٕٔ/ٗ)ركضو البللبني (  ُُّ/ُُ)الرلفع  

هنليو االج إٔب ش ح (  ِّ/ْ)مل  االج ( ُُْ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُّ/ْ) ُب ش ح ركض البللع
 (.ْْٖ)الال اج الهللدلج ( ِٖٕ/ٕ)اؼبنهلج 

اإلصلبو, كينا  ميلؽ اؼبهيب  : بيلض ُب ااص   فأثب  مل يدؿ عليه الاليلؽ, ممل يدؿ عليه ظههللر  صن ملمو( ِ)
(ِ/ُُٗ.) 
 (.ُُٗ/ِ)  مل يدؿ عليه الاليلؽ, كينا  ميلؽ اؼبهيب  بيلض ُب ااص   فأثب(ّ)
 ( ّٖ/ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ِّٓ/ٕ)بدا   الصنل   (ْ)
( ِّ/ْ)مل  االج ( ْٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ُٖٔ-ُٕٔ/ٗ)ركضو البللبني ( (ٓ)

 .ْْٖ/  ُ)الال اج الهللدلج 
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 . (ٔ)ال يجب: وجب عليو القصاص على أصح القولين، والثاني،إذا قتل مرتد ذمياً 

ينهما القصاص كالذميين، وبقاء حرمة اإلسبلـ فيو لم تحقن دمو، فلم أنهما كافراف فجرى ب: لنا
 .يمنع وجوب القصاص عليو

؛ ألف (ٕ)لم يجب عليو القصاص،وإف جرح مسلم ذميًا ثم ارتد المسلم ومات المجروح 
معدـو عند السبب، فبل نظر إلى وجوده بعده، كما لو جرح حر عبدًا ثم أعتق  (ٖ) [التكافؤ]

 .العبد ومات

، (ٗ) [الثبلثة] وال الدية على أصح الوجوه  ،لم يجب عليو القصاص،وإف قتل ذمي مرتدًا     
إف قتلو عمدًا وجب القصاص، وإف قتلو خطأ لم تجب : يجب، وفي الثالث: (٘) [الثاني]وفي 
 .(ٙ)الدية

  

                                         

(  ُّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٕٓ/  ٔ)الهللميط ( ُِّ / ُ)الانبيه ( ُّٕ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
رباو االج ُب ( ُّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِّ)منهلج البللبني ( ّٗٓ/  ُٖ)آّمهللع 

 ( .ِٗٔ/  ٕ)هنليو االج ( ُٔ/  ْ)مل  االج (  ُُْ/  ٖ)ش ح اؼبنهلج 

 (.ّٗٓ/ُٖ),آّمهللع ( َُٓ/ٗ)ركضو البللبني (  ُّٓ/ُُ)للعم ا٘ب  البيلف( ُّٕ/ِ)اؼبهيب (ِ)

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل بلؽبم . الاملفهلل: ُب ااص  (ّ)

 .فأثب  الملمو بلالن.  الثلثه: ُب ااص (ْ)

 .بيلض ُب ااص  فأثباه ج يلن علس ذم  الهللجهللا الث ثو (ٓ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (  ّٗٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِّ) منهلج البللبني( ُِّ)الانبيه ( ُّٕ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
 ( .ِٖٔ/  ٕ)هنليو االج ( ُٕ/  ْ)مل  االج ( ُّ/  ْ)البللع 
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 .الحربي بخبلؼ المسلم (ٔ) [كػػ]أنو مباح الدـ فهو : لنا

ه وقتلو مسلم لم يعلم بإسبلمو وجب عليو القصاص وإف حبس السلطاف مرتدًا    ٖ/وأسلم وخبل 
 . (ٕ)ال يجب: على أصح القولين، وفي الثاني/ب

 .من ظاىره اإلسبلـ (ٖ) [قتل]أف تخليتو دليل على إسبلمو، فقد : لنا

؛ ألنو مباح الدـ  (ٗ)وإف قتل المسلم زانيًا محصنًا لم يجب عليو القصاص على أصح الوجهين 
 .كالمرتدفهو  

                                         

 .مملف الملؼ بيلض ُب ااص  فأثباهل( ُ)

آّمهللع ( ُِِ), منهلج البللبني ( ُْٕ/  ٗ)ركضو البللبني  َِٕ/  ٔ)الهللميط ( ْْٖ/  ُّ)اغبلكل المب  ((ِ)
مل  ( ّٔٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  َّٔ/  ُٖ)

 ((.ِٔٔ/  ٕ)هنليو االج (ُْ/  ْ)االج 
 (.ُْٕ/  ِ)فأثب  مل دؿ عليه ميلؽ اؼبهيب . قي : ُب ااص ( ّ)

 ٗ)ركضو البللبني (  ِِٕ/  ٔ)الهللميط ( ّْٕ/  ُٕ),  هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُْٕ/  ِ)اؼبهيب ( ْ)
مل  ( ُُ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٕٓ)ماليو ااخيلر (   ّٔٓ/  ُٖ)آّمهللع (   ُْٖ/ 

كقد ق ر اؽبيام  بأ ه م  عدـ الاملف ف ف لالملـ تع ي  الآلت  افايلته علس اإلملـ مهللا  أثب  ز لا ( ُٓ/  ْ)االج 
كقد .  ارا, ٍب قيد عدـ الاملف بعدـ رجهللع ال ا٘ب عل ز ل أق  به كإا قا  به إف علف ب جهللعه فيمل ياه ببينو أـ ب ق

حلكؿ ال مل  تآييد عدـ الآهللد بآصد الآلت  امايال  حد ال ا٘ب أك عدـ قصد أم  معني, خب ؼ مل لهلل قصد عدـ ذل ؛ 
ارب يالهللغ اامالنل  عل ديا الآيد كقبهللؿ إط ؽ الاآهل , لص فه فعله عل الهللاجع, ٍب علد مآ ران أف إددار الدـ دنل مع

 (.ِٕٔ/  ٕ)هنليو االج (  ّٖٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : ا ا . كإللل  تأث  الصلرؼ
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، وحكى أصحاب مالك عنو (ٔ)وال يجب القصاص على األب بقتل ولده، وال الوالدة بقتل ولدىا
، وحكي (ٖ)وحكى أصحابنا عنو أنو إف قتلو حذفًا بالسيف لم يقتل بو،  (ٕ)أنو إف تعمد قتل بو:

 .(٘)وداود أف الوالد يقتل بولده (ٗ)عن عثماف البتي

رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو  (ٚ)المؤمنين عمر بن الخطابأمير   (ٙ) [روى]ما : لنا
 وسلم 

 

 

                                         

البيلف ُب ميدع ( ِٕٔ/  ٔ)الهللميط ( ُِ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِ/  ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
( ُْ/  ْ), أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُُٓ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُّٖ/  ُُ)ع  اإلملـ الرلف

رباو اغببيع علس ( ُِٕ/  ٕ)هنليو االج  ( ُٖ/  ْ)مل  االج  ( َّْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 (.ُُٗ/  ْ)إعل و البللبني (  َٔٓ/  ْ)ش ح اػببيع 

( ََّ/  ٗ)البيلف كالاحصي  ( ُّٔ/  ٖ)اامايملر  (  ّْٕ/  ِّ)الامهيد   (ِْٔ, ْٖٗ/  ْ)اؼبدك و (ِ)
 ( .ِٕٔ/  ْ)الر ح المب  للريخ الدردي  م  حلشيو الدمهللق  

, كدهلل منصهللص عليه عند اؼبللميو, (ِِ/  ُِ)كفبل حملا مل الرلفعيو اؼبلكردم ُب اغبلكم ُب فآه الرلفع   (ّ)
 .فل ج  إليه ُب اؼب اج  الاللبآو

عثملف بل ماللف بل ج مهللز البت , مل فآهل  البص ة مل صللر الالبعني , حدث عل  أ ا بل ملل  كغ  كاحد  (ْ)
 .ُّٗ/  ٕ, هتييع الاهييع  ُْٖ/  ٔم  أع ـ النب   .  ُّْمل الالبعني , تهللُب منو 

آهللد ل بل مل أبيه ,دكف تآييد كأطلو ابل حـ  ُب الس إثبلت ال( ُّٔ/  ٖ)اامايملر (  ّْٕ/  ِّ)الامهيد (ٓ)
  ( .ّّٕ/  ُِ)الس بل ثلر : ا ا . بعمد أك كبهللا

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. ركم: ُب ااص  (ٔ)

عم  بل اػببلب بل  اي  بل عبد الع ل العدكم, أم  اؼبؤمنني , ثل٘ب اػبلال  ال اشديل, أبهلل حاص الآ ش  ( ٕ)
اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . ُب أكاخ  ذم اغب و منو ث ث كعر يل لله  ةالعدكم , الالركؽ رض  ا عنه ,امارهد 

 . (ُُْْ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ٖٖٓ/  ْ)
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 .وألف األب أصل في وجوده فبل يكوف سبباً في إعدامو، (ٔ)(ال يقاد األب بابنو: )قاؿ

ويخالف األخ فإنو لو حذفو بالسيف قتل بو، وإذا ثبت ىذا في األب فمثلو في األـ؛ ألنها  
عليو بالحمل والوضع والتربية، وال يجب على الجد وإف عبل وال على تساويو في الوالدة وتزيد 

كانت الجدودة من قبل األب   (ٕ) [سواء]الجدة وإف علت قصاص بقتل ولد الولد وإف سفل، 
 .؛ لتحقق والدتهم وثبوت أحكاـ الوالدة لهم(ٖ)أو من قبل األـ

فبل قصاص عليهما؛ ألنو يحتمل أف  ،اد عيا نسبو قبل لحوقو بأحدىما ،وإف قتل رجبلف لقيطاً      
وجب القصاص عليو؛  (ٗ) [الدعوى]يكوف كل واحد منهما ىو األب، فإف رجع أحدىما عن 

ألنو برجوعو انقطع احتماؿ األبوة عنو ولحق بالثاني، ولو رجعا جميعًا لم يقبل رجوعهما؛ ألنهما 
 . (٘)أقرا لو بحق فلم يقبل رجوعهما عنو

                                         

الالنل : الالنل الصل ل للبيهآ , كأمل ّٔيا اللا  فههلل ُب( ِٕٓ/  ُ)دبعنلا مالند أضبد ( َٕ/  ّ)منل الرتميم ( ُ)
ك آ   ابل اؼبلآل عل ( ُِْ/  ّ)منل الدارقب   ( ُٗٗ/  ُ)ل اعبلركد اؼبناآس اب( ّٖ/  ٖ)المربل للبيهآ  

 (.ّٕٔ/  ٖ)البدر اؼبن  : ا ا . البيهآ  قهللله بأف إمنلدا صحي  
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ِ)

ماليو ااخيلر ( ُّٔ/  ُٖ)آّمهللع (  ُِٓ/  ٗ)ركضو البللبني (  ِٕٔ/  ٔ)الهللميط ( ُْٕ/  ِ)اؼبهيب ( ّ)
 (.ُّٖ/  ْ)مل  االج (   ْٔٓ/  ُ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل, أخيان مل امف الهللاحدة مل الدعلكل, ا الدعهللات. الدعهللة: ُب ااص  (ْ)

/  ٗ)ركضو البللبني (   ِٕٕ/  ٔ)الهللميط  (  ُْٕ/  ِ)اؼبهيب ( ِْ-ِّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
 ( .ُْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٔ / ُٖ),  آّمهللع ( ُِٓ

كذم  اؼبلكردم أف من  الآصلص دنل دهلل قب  إغبلؽ الآل ن اللآيط بأحدنبل, ٍب حص  صهللر ديا اؼبالألو ُب ث ثو أحهللاؿ 
ياللمه أف : كاغبلؿ الثل يو . أف يمهلل ل مآيمني علس ادعل ه كالانلزع فيه , ف ف قا ا ف  قهللد عليهمل : أحددل : كد 

أف ي جعل صبيعل عل ادعل ه ف  يآب  رجهللعهمل , كإف قب  : أحدنبل إٔب ا خ  قب  الآا  فيلحو دبل ملف إليه الثللثو 
ا ه قد صلر بدعهللانبل مالاحآل ابهللة أحدنبل ف ذا ملمه أحدنبل صلرا مااآني علس إثبلت أبهللته فآب  : رجهللع أحدنبل 

ف ف قا ا أك أحدنبل ٓب يآا  به لبآل  حمف . إمآلط أبهللته فلف يآب  منهمل  منهمل, كإذا رجعل عنهل صلرا مااآني علس
 ( .ِْ-ِّ/ ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا . اابهللة بينهمل 
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امرأة بشبهة فأتت بولد يمكن أف يكوف من كل واحد منهما  (ٔ) [وطء]ولو اشترؾ اثناف في 
فقتبله قبل لحوقو بأحدىما فبل قصاص عليهما لما قدمناه، ولو رجعا لم يصح رجوعهما، وكذا لو 

قبلها؛ ألف  (ٕ) [المسألة]رجع أحدىما لم يقبل رجوعو ولم يجب عليو القصاص بخبلؼ 
 . (ٗ)بسبب النسب ال بنفي اإلنكار(ٖ) [ىهنا]نكار، والنسب لحق فيها باإلقرار فسقط باإل

لم يجب عليو القصاص؛ ألف ولده يستحق بعضو أو جميعو ،ولو قتل الزوج زوجتو ولو منها ولد  
لما فيسقط عنو، وإذا سقط بعض القصاص سقط كلو، وكذلك لو كاف لها ولد آخر من غيره 

 يرث منو ؛ ألف الزوج قاتل فبل(٘)عليو القصاصذكرتو، وإف لم يكن لها إال ابن من غيره وجب لو 
 .، والوارث أجنبي (ٙ) [شيئاً ]

وجب القصاص على قاتل األـ دوف ،وقتل اآلخر أمو  ،أبواف لهما ابناف قتل أحدىما أباه: فرع
قاتل األب؛ ألف قصاص األـ ورثو قاتل األب دوف قاتلها؛ فكذلك ما وجب لها من قصاص األب 

 وجب القصاص على كل واحد من االثنين  (ٚ) [بائناً ]األـ مطلقة  فسقط عنو، فلو كانت

 

                                         

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. كط : ُب ااص  (ُ)

 .كا معىن ليل , فللصهللاب اؼبثب  دنل. اؼباللمو: ُب ااص  (ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. دلدنل: ُب ااص  (ّ)

 ( ُّٔ/  ُٖ)آّمهللع (   ُّٓ/  ٗ)ركضو البللبني  ( ِٕٕ/  ٔ)الهللميط (ُْٕ/  ِ)اؼبهيب ( ْ)
أمىن ( ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع (  ُِّ)منهلج البللبني ( ُِٓ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُْٕ/  ِ)اؼبهيب (  ٓ)

, رباو اغببيع علس (   ُِٕ/  ٕ)ليو االج هن( ُٖ/  ْ)مل  االج  (  ُْ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 ( َٔٓ/  ْ)ش ح اػببيع  

 .ب نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص  (ٔ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بلينل: ُب ااص  (ٕ)
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فينتقل إلى قاتلو، وعلى ىذا إذا   (ٕ) [شيئاً ]؛ ألف المرأة لم ترث من قصاص األب (ٔ)لآلخر
على قاتل /أ ٗ/كاف أربعة إخوة قتل الثاني منهم الكبير، وقتل الثالث الصغير وجب القصاص 

 .(ٖ)الصغير دوف قاتل الكبير

؛ ألنو  (ٗ)إذا اشترى المكاتب أباه ولو عبد فقتل أبوه العبد لم يجز للمكاتب أف يقتص منو: رعف
 .إذا لم يجب عليو القصاص لقتلو فبقتل عبده أولى

 

                                         

  كلهلل قا( ُِّ)ُب منهلج البللبني : ذم  النهللكم ُب اؼبنهلج تاصي ن بني كقهللع الآا  دنل م تبلن أك دفعو كاحدة فآلؿ( ُ)
أحد أخهلليل ااب كا خ  ااـ معلن فلم  قصلص, كيآدـ بآ عو ف ف اقاص ّٔل أك مبلدران  فلهللارث اؼبآاص منه قا  إف ٓب 

 .تهللرث قلت ن حبو, كميا إف قا  م تبلن كا زكجيو, كإا فعلس الثل٘ب فآط
/  ٕ)هنليو االج ( ُٗ/  ْ)لج مل  اا(َْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج   ( ّٔٔ/  ُٖ)آّمهللع  :كا ا  

 ( ُْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِِٕ
 .ب نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص  (ِ)

 ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ّٕٔ/  ُٖ)آّمهللع   (ِّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ّ)
 (ِْٓ/  ٓ)هلج مل  االج إٔب مع فو معل٘ب ألالظ اؼبن (ُٓ/ 
/  ُٖ),آّمهللع (ُِٓ/  ٗ)ركضو البللبني   (ُِّ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ُْٕ/  ِ)اؼبهيب ((ْ)

ِّٔ ). 
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 فصل
ويقتل االبن باألب؛ ألنو إذا قتل بأخيو الذي يساويو فبأبيو الذي ىو أفضل منو أولى، ولو ملك 

؛ ألنو يثبت لهما حق الحرية فهو كاالبن الحر (ٔ)ى أصح الوجهينالمكاتب أباه فقتلو قتل بو عل
 .إذا قتل أباه الحر

إذا قتل المسلم ذميًا، أو قتل الحر عبدًا، أو قتل األب ابنو في المحاربة وجب القصاص : فرع
بينهم لتأكد قتلهم لحق اهلل   (ٖ) [التكافؤ]؛ ألنو سقط اعتبار (ٕ)عليهم على أصح القولين

 .حد الزناك (ٗ) [التكافؤ]فيو عفو الولي، فلم يعتبر فيو  تى ال ينفذحتعالى، 

                                         

 (ُْٕ/  ِ)اؼبهيب : ا ا . اؼب ج  ُب اؼبيدع أ ه ا قصلص ُب قا  اابل اؼبملتع أبلا لربهو الاليديو كاؼبل  (ُ)
رباو االج ُب ش ح  (ِّٔ/  ُٖ)آّمهللع (  ُُٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( َِٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف 

لهلل مل  اؼبملتع : ف ع: كقلؿ الر بي  ُب اؼبل ( ُِٕ/  ٕ)هنليو االج  (ُٖ/  ْ)مل  االج ( َْْ/  ٖ)اؼبنهلج  
ااجن , ف  ه ا يبل   محمفأبلا  بهللصيو ٍب جىن علس أبيه فآب  ط فه ,ف  ه يآاص مل اؼبملتع؛ اف حمف ااب  

كا يع ؼ للرلفع  مالألو يآاص فيهل مل : قلله ابل الصبلغ ٍب قلؿ.الاص ؼ فيه, كجعل  ح ياه مهللقهللفو علس ح ياه 
فأكجع الآصلص علس اؼبملتع بآا  : كحمس ال كيل٘ب ديا ُب البح  عل  ص ااـ ٍب قلؿ ,اؼبلل  للمملهللؾ إا ديا 

 (ُّٓ/  ْ)مل  االج : ا ا . دػ  كاؼبيدع أ ه ا قصلص لربهو اؼبل .غ يع ا فبلهللمه, كٓب هبع  ملمه شبهو كدهلل
آّمهللع : ا ا . كدياف الآهللاف مبنيلف علس أف اؼبللع د  دهلل الآصلص أك اغبد, كااص  أف اؼبللع الآصلص( ِ)

( ِّٔ / ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    (ُِّ)الانبيه ( ُْٕ-ُّٕ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٔ/  ُٖ)
حلشيو ابل قلمف العبلدم علس ( ُٔٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ُّْ/  ُ)منهلج البللبني 

 (.ُّٖ/  ْ)مل  االج ( ْٕ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع   (ََْ/  ٖ)الاحاو

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل بلؽبم . الاملفهلل: ُب ااص ( ّ)

 .اؼبثب  دنل بلؽبم  كالصهللاب. الاملفهلل: ُب ااص ( ْ)
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 فصل
أضيف قتلو  اشتركوا في قتلو وكانت جناية كل واحد منهم إذا انفردت إذا ،ويقتل الجماعة بالواحد

 . (ٕ) (ٔ) [عليهم]إليو وجب القصاص 

 . (ٗ)ال يجب القصاص على واحد منهم: وداود (ٖ) وقاؿ ربيعة

                                         

 .كالصهللاب عليهف فأثباه. عليه: ُب ااص  (ُ)

ماليو ااخيلر ( ّٕٔ/ُٖ)آّمهللع ( ُٗٓ/ ٗ)ركضو البللبني (  ُْٕ/ِ)اؼبهيب ( ِٕ/ُِ)اغبلكل المب  (ِ)
/ ْ)رباو اغببيع (   ِْٕ/  ٕ)هنليو االج ( َْٔ/  ٖ)رباو االج ( ُٕ/  ْ), أمىن اؼببللع (  ْٕٓ/ُ)

َٖٓ ) 

كامف أبيه ف كخ, ثآو فآيه (ربيعو ال أم )ربيعو ابل أيب عبدال ضبل الايم  مهللادف أبهلل عثملف اؼبد٘ب اؼبع كؼ ب (ّ)
( ِِّ/  ّ)هتييع الاهييع ( ُِٕ/  ٗ)هتييع المملؿ : ا ا . دػُّٔمرههللر, مات اؼبدينو, ملت علـ 

 (َُُ/  ُُ)م  أع ـ النب   

 ( .ّٗٔ/  ُٖ)مهللع آّ( ُٕٓ/  ٖ)اامايملر (ْ)
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يختار الولي واحدًا منهم يقتلو، ويأخذ من الباقين : (ٕ)ومعاذ بن جبل(ٔ)ن الزبير وقاؿ اب
 . (ٗ) وابن سيرين (ٖ) وبو قاؿ الزىري حصصهم من الدية،

 [تماأل]لو : ما روي أف عمر رضواف اهلل عليو قتل سبعة من أىل صنعاء قتلوا رجبًل وقاؿ: لنا  
 . (ٙ)فيو أىل صنعاء لقتلتهم بو (٘)

                                         

عبد ا بل ال ب ابل العهللاـ الآ ش  اامدم اؼبم  ٍب اؼبد٘ب , أحد ااع ـ , كلد حهللارم رمهللؿ ا, ملف عبد ا (ُ)
م  أع ـ . أكؿ مهلللهللد للمهلج يل بلؼبدينو كله صحبو , كيعد ُب صللر الصحلبو , كملف مب ا ُب العلف ك العبلدة 

 (ّٕٓ/  ٓ)النب   

:  ا ا . دػُٕ, شهد بدران, تهللُب بللبلعهللف ُب الرلـ منو معلذ بل جب  بل عم ك بل أكس اا صلرم اػب رج (ِ)
 .ُّٔص/ٔ, كاإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو جَِْص/ٓ, كأمد الللبو ج َُّْص/ّاامايعلب ج

 ه أبهلل بم  الآ ش  ال د م ؿبمد بل ماللف بل عبيد ا بل عبد ا بل شهلب ال د م , اإلملـ العلف , حلف  زمل( ّ)
كا ا  قهللله ديا  . دػُِْدػ كتهللُب علـ ٖٓاؼبد٘ب   ي  الرلـ, كأحد أملب  اغبالظ كالاآهل , كلد ُب 

 ( .ّٗٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ُٕٓ/  ٖ)اامايملر :ُب

عم , تهللُب دهلل أبهلل بم  ؿبمد بل م يل  اا صلرم,  مهللٔب أ ا بل ملل , كلد لالناني بآيال مل خ فو : ابل م يل(ْ)
( ُٕٓ/  ٖ)اامايملر :كا ا  قهللله ديا  ُب. َُٗص/ٗهتييع الاهييع ج: ا ا . كدهلل ثآو, دػ, َُُ

 ( .ّٗٔ/  ُٖ)آّمهللع 

 .كالصهللاب  مل أثباه. سبلا: ُب ااص ( ٓ)

مالب الديلت, بلب إذا أصلب قهلـل مل رج  د  يعلقع أك يآاص منهف ملهف ( ِِٔٓ/  ٔ)صحي  البخلرم (ٔ)
/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو ( ُٕٖ/  ِ)ككّٔيا اللا  جل  ُب اؼبهللطأ . اشرتؾ فيهل أد  صنعل  لآالاهف لهلل: بلا 
 ( َْ/ٖ)ل المربل الالن( ِْٗ
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عليهم اتخذ االشتراؾ ذريعة إلى سفك الدماء وإىبلؾ الناس، وذلك ال  (ٔ)ا لو لم نوجب وألن
 .ولما جاز قتلو فكلهم في معناه ،(ٕ) [تحك مٌ -لوحصل _]يجوز ، وألف اختيار واحد 

الذي  (ٖ) [الجزء]والمذىب أف ولي المقتوؿ استحق إزىاؽ نفس كل واحد منهم في مقابلة  
في مقابلة جزء، ولكنو  (ٗ) [جزء]إنما استحق تفويت : تغليظًا، وقيل فوتو من روح المقتوؿ

 .(ٚ)إلبقاء المستحق (ٙ) [مؤونة]فجعل تفويت الباقي  (٘) [تجزئتو]اليمكن 

 .وعندي أف الجميع في المعنى واحد: قاؿ الشيخ أيده اهلل

لى واحد ولو اشترؾ جماعة في القتل وفعل بعضهم عمد وفعل بعضهم خطأ لم يجب القصاص ع
 ، (ٛ)منهم

                                         

 .لهلل ٓب  هللجع الآصلص عليهف: أم( ُ)

 .ا أعلفك صبلو غ  ماههللمو ُب ااص  كق  فيهل طما, كلع  الصهللاب مل أثباه ممل دهلل الاليلؽ (ِ)

 .كمل أثباه دهلل الصهللاب. بدكف نب . اعب : ُب ااص (ّ)

 .كمل أثباه دهلل الصهللاب. بدكف نب . ج : ُب ااص (ْ)

 .فأثباه بلؽبم . بيل . ذب ياه: ُب ااص (ٓ)

 .فأثب  اؽبم ة. مهللك ه: ُب ااص (ٔ)

الج مل  ا( ْٕٓ)ماليو ااخيلر ( ِٗ/  ُِ)اغبلكل المب : ا ا .الآهللؿ ااكؿ  البه اغبص  كغ ا لل مههللر(ٕ)
(ْ  /َِ.) 

فللهللٕب يالاحو دـ م  كاحد بمملله كعل اغبليم  أ ه إمبل يالاحو عر  دـ م  كاحد لمنه هبهللز قاله؛ : كقلؿ النهللكم 
قهللؿ اغبليم  بعيد, : ا ه ا يبمل امايالؤا إا بلمايال  البلق , كالصهللاب ااكؿ, كبه قب  اعبمههللر, قلؿ اإلملـ

 (ُٗٓ/  ٗ)ركضو البللبني : ا ا . لاحصي  عر  كمين ي يو تالعو أعرلر دـ غ  مالاحآو

 ( ّٕٔ/  ُٖ), آّمهللع (ُّٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُِٓ)الانبيه ( ُْٕ/  ِ)اؼبهيب (ٖ)



177 

 .(ٕ) (ٔ) [المخطئ]يجب القصاص على شريك : وقاؿ مالك

فلم يجب القصاص على واحد منهم كما لو جرحو واحد جرحاً عمداً و ،لنا أف قتلو لم يكن عمداً 
 .جرحاً خطأ

 ال : وقاؿ أبو حنيفة. (ٖ)وجب القصاص على األجنبي ،ولو اشترؾ األب واألجنبي في قتل ولده

 .(ٗ)وقصاص علي

أف مشاركة األب لم تغير صفة العمد في حق األجنبي فلم يمنع وجوب القصاص عليو  : لنا 
 .(٘) [الخاطئ]كمشاركة غير األب، بخبلؼ شريك 

 

                                         

 .بيل  فأثباه بلؽبم . اؼبخب : ُب ااص (ُ)

ؼبخاص   الالج كاإلملي :  ا ا . اؼبع كؼ ُب ماع اؼبللميو عدـ كجهللب الآصلص, كييم كف أف عليه  صن الديو(ِ)
 ِ)الاهللامه الدكا٘ب علس رمللو ابل أيب زيد الآ كا٘ب ( ُُ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( َّٖ/  ٖ)خلي  

 ( ِٗ/  ٗ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( ِْٕ/  ْ)الر ح المب  كحلشيو الدمهللق  ( ُْٗ/ 

(   ٕٕ/  ُٔ)بلع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼب( ُِٓ)الانبيه  (   ُْٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
منهلج ( ُِٔ/  ٗ)ركضو البللبني (   ِّٗ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٓٔ/  ٔ)الهللميط  
رباو االج ( ُٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ّٕٔ/  ُٖ)آّمهللع  ( ُِّ/  ُ)البللبني  

: : ٍب أتب  الر بي  ذل  بآهللله( ِٕٓ/  ٕ)هنليو االج  (  َِ/  ْ)مل  االج (  َْٕ/  ٖ)ُب ش ح اؼبنهلج 
كفلرؽ ش ي  ااب ش ي  اؼبخبئ بأف اػببأ شبهو ُب فع  اؼبخبئ, كالاع ف مالفلف إٔب ؿب  كاحد فأكرث 
شبهو ُب الآصلص ,ممل لهلل صدرا مل كاحد, كاابهللة صاو ُب ذات ااب, كذاته مامي ة عل ذات ااجن  ف  

 .شبهو ُب حآه تهللرث

 (.ِّ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ِّٓ/  ٕ)بدا   الصنل   (  ََُ/  ّ)رباو الاآهل  (ْ)

 .فأثباه بلؽبم . بيل . اػبلط : ُب ااص (ٓ)
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على أصح (ٔ) [بناء]وجب القصاص على البالغ،  ،وإف اشترؾ بالغ وصبي في القتل عمداً  
فهو كما لو شارؾ بالغًا إال أنو ال /ب ٗ/القولين في أف عمد الصبي عمد؛ ألنو شارؾ عامدًا، 

إف عمده خطأ لم : يجب القصاص على الصبي؛ ألنو عقوبة، فبل يجب على غير مكلف، فلو قلنا
 .(ٕ)يجب القصاص على شريكو

ولو جرح رجل نفسو عمداً، أو جرحو سبع وجرحو آخر عمدًا وجب القصاص على جارحو على  
   .مدًا، فهو كشريك األب؛ ألنو شارؾ من جرحو ع(ٖ)أصح القولين

القصاص  وجب (٘)جراحة ليس فيها موحية (ٗ) [مائة]ولو جرحو رجل جراحة وجرحو آخر  
 .؛ ألف الجراحات لها سراية، وال يعلم ما بها مات فسوي بينهما(ٙ)عليهما معاً 

أو شق جوفو وأخرج  (ٚ) [مريئو]ولو قطع أحدىما يده وحز اآلخر رقبتو، أو قطع حلقومو و
تو فاألوؿ قاطع يجب عليو ما يجب على القاطع، والثاني ىو القاتل؛ ألف الثاني قطع سراية حشو 

                                         

 .فأثباه بلؽبم . ب  نب  . بنل: ُب ااص (ُ)

,أمىن (   َّٕ/  ُٖ)مهللع آّ( ُّٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُْٕ/ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/  ُِ)اغبلكل المب  ((ِ)
( ُِ/ ْ)مل  االج ( َْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٕ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 ( ِٕٔ/  ٕ)هنليو االج 

( ّٕٔ/ ُٖ)آّمهللع  (  ُِّ)منهلج البللبني ( ُِٓ)الانبيه  (  ُْٕ/ِ)اؼبهيب ( َّ/ ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
 ( .ِٕٓ/  ٕ)هنليو االج ( ُِ/  ْ)مل  االج ( َْٖ/ ٖ)ش ح اؼبنهلج  رباو االج ُب

 .بيل  فأثباه بلؽبم . مليه: ُب ااص (ْ)

أم عاه, كالهللحل بلؼبد : كحي  العم , كأكحياه: امف فلع  مل أكحس, يآلؿ. باف اؼبيف كمال  اغبل : اؼبهللح (ٓ)
 (ْٖٔ: ص)مع ف للو الاآهل  :  ا ا. اؼبال ع للمهللت: الال عو, فلعب ح اؼبهللح : كالآص 

( ّٕٔ/ ُٖ)آّمهللع (   ُِّ)منهلج البللبني  ( ُِٓ)الانبيه (  ُْٕ/ ِ)اؼبهيب ( ِٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٔ)
 ( ِٕٓ/  ٕ)هنليو االج  ( ُِ/  ْ)مل  االج (َْٖ/ ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 .بيل  فأثباه بلؽبم . م يه: ُب ااص (ٕ)
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أو شق جوفو وأخرج حشوتو فاألوؿ ىو  (ٔ) [مريئو]فعل األوؿ، ولو قطع األوؿ حلقومو و
القاتل؛ ألنو ال يبقي بعد فعلو حياة مستقرة، وإنما حركتو حركة مذبوح، ولهذا يسقط حكم كبلمو 

بلـ والتوبة واإلقرار والوصية، والثاني حكمو حكم من جنى عليهما ميت فيعزر، ولو أجافو في اإلس
قاء ؛ لب(ٖ)تيقن الموت منها إال أف فيو حياة مستقرة وقتلو آخر فالقاتل ىو الثاني (ٕ)[جائفة]

 .جناية األوؿ بعدحكم الحياة 

ج من جرحو ووقع اليأس منو ولهذا لما جرح عمر بن الخطاب رضواف اهلل عليو وسقي اللبن وخر 
؛ (ٙ) [قتل]منو بحكم العادة إذا  (٘) [الميؤوس]فيكوف كالمريض . (ٗ) أوصى فعمل بوصيتو

 .(ٚ) ألف اهلل تعالى قادر على إبقاء حياتو وإف خالف العادة فيو

  

 

                                         

 .بيل  فأثباه بلؽبم . م يه:  ااص ُب(ُ)

 .بيل  فأثباه بلؽبم . جلياه: ُب ااص (ِ)

منهلج البللبني ( ِٗٔ/  ٔ)الهللميط  ( ُِٓ), الانبيه ( ُٕٓ,ُْٕ/  ِ)اؼبهيب    (ْٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
/  ْ)عل و البللبني إ( ِٕٓ/  ٕ)هنليو االج ( ُِ/  ْ)مل  االج ( ِّٕ-ّٕٔ/  ُٖ)آّمهللع (   ُِّ/  ُ)

ُُٔ.) 
مالب اؼبنلقع بلب منلقع عم  بل اػببلب أيب   ّْٖٗ( َُّٓ/  ّ)قصو البعل  أصلهل ُب صحي  البخلرم ( ْ)

مالب اعبنل   بلب اؼبي  يعيب   ِٕٗ( ّٖٔ/  ِ)حاص الآ ش  العدكم رض  ا عنه, كصحي  ماللف 
/  ّ)كالالنل المربل للبيهآ  ( َّٗ/  ُ)ضبد ببمل  أدله عليه , كالآصو م  ذم  مآ  اللنب ُب  مالند أ

 (.ٔٔ/  ٕ)كقد صححه  ّٔيا الاليلؽ البهللص م ُب إربلؼ اػب ة اؼبه ة ب كا د اؼبالل يد العر ة ( ُُّ

 .فأثب  مل دهلل الصهللاب.. اؼبليهللس: ُب ااص (ٓ)

 .كالاليلؽ يآاا  مل أثباه  . قي : ُب ااص (ٔ)

 .يه, ممل لهلل أكردا عليه معرتض, كلمنه ٓب هبع عليه ُب ااص ديا تاللؤؿ أكردا اؼبصنن لالجلبو عل(ٕ)



181 

 وعلىفهو قتل نفسو كما لو ذبح نفسو، (ٔ)[موحياً ]ولو جرحو جارح فداوى نفسو بُسم  فإف كاف 
الجارح حكم جراحتو، ولو كاف السم غير موٍح إال أنو يقتل غالبًا، أو خاطو في لحم حي فتآكل، 
أو خاؼ منو التآكل فقطعو فمات لم يجب القصاص على جارحو في أصح الطريقين قواًل واحدًا، 

 .(ٕ)والطريق الثاني أنو على قولين

المداواة، فكاف فعلو عمد خطأ، فبل  أنو لم يقصد الجناية بهذه األعشاب، وإنما قصد: لنا     
، ويخالف شريك الجارح نفسو والذي (ٖ) [الخاطئ]يجب القصاص على شريكو، كشريك 

 .جرحو السبع؛ ألنو شريك عامد

فعل ذلك بنفسو أو فعلو غيره بإذنو؛ ألف فعلو منسوب إليو، أما إذا فعل ذلك  (ٗ) [سواء]و 
، ولو فعل بو ذلك وليو أو اإلماـ فبل (٘)القصاص غيره بغير إذنو فهو شريك الجارح في وجوب

قصاص على الولي وال اإلماـ؛ ألف لهما نظرًا في مداواتو ولم يقصد الجناية، وال على الجارح 
وليو فمات منها على  (ٙ)[فقطعها]أيضًا لما قدمتو، وكذا لو كاف على رأس مولى عليو سلعة 

 (ٚ)ييجب القصاص على الول: أصح القولين، والثاني

 .ما قدمناه/أ ٘/لنا 

                                         

 .كلع  الصهللاب مل أثباه اف الاليلؽ يآاايه. م ضيلن : ُب ااص (ُ)

ركضو (  َِٖ/  ٔ)الهللميط ( ُِٓ)الانبيه (  ُٕٓ/  ِ)اؼبهيب (  ْٕ/  ُِ), اغبلكل المب  (ّٔ/  ٔ)ااـ (ِ)
( َْٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( ّٖٔ/  ُٖ)آّمهللع    ( ُِّ)منهلج البللبني ( ُْٔ/  ٗ)البللبني 

 (ِٕٔ/  ٕ)هنليو االج ( ُِ/  ْ)مل  االج 
 .فأثباه بلؽبم . بيل . اػبلط : ُب ااص (ّ)

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ْ)

أمىن ( ِِ/  ْ)مل  االج (  َْٗ/ ٖ)الج ُب رباو ا( ُّٕ/  ُٖ),   آّمهللع ( ُْٔ/  ٗ)ركضو البللبني(ٓ)
 (ِٕٕ/  ٕ)هنليو االج ( ُٖ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 (ُٕٓ/  ِ)كالصهللاب مل أثباه, كيدؿ عليه مل ُب  اؼبهيب . فببهل: ُب ااص (ٔ)
( ُّٕ/  ُٖ)آّمهللع  (  َُُ/  ٖ), اؼبنهلج ( ُٓٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُِٓ)الانبيه ( ُٕٓ/  ِ)اؼبهيب (ٕ)

 .(ِٕٕ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح هنليو االج 
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 : فرع

وجب ،ومات قبل االندماؿ  ،إذا قطع واحد يده، وقطع آخر رجلو، وأوضح ثالث رأسو
القصاص على الجميع في النفس، وعلى كل واحد في العضو الذي جنى عليو، فإف أراد أف يقتص 

ت، فإف منهم قطع يد ىذا ورجل ذاؾ وأوضح من أوضح؛ ألف القصاص يجب في ىذه الجنايا
كاف لو القصاص على الموضح في الموضحة ،فإف اندملت الموضحة ثم مات .ماتوا وإال قتلهم 

  .(ٔ)خاصة، ولو قتل اآلخرين

                                         

 (.ُّ/  ُِ)كق يع مل ذل  مل ُب اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِٗ/  ٔ)ااـ ( ُ)
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 ما يجب بو القصاص من الجنايات باب
وما حدد من الخشب  ،والسناف،والسكين ،كالسيف ،إذا جرحو بما يقطع الجلد واللحم        

وما  (ٗ)والنشاب (ٖ)كالمسلة  (ٕ)وبعد غْور (ٔ)يره أو بما لو مْوروالقصب والحجر والزجاج وغ،
وجب عليو القصاص؛ ألنو قتلو بما يقتل ،ومات منو  ،حدد من الخشب والقصب ونحو ذلك

وجب  ،كالصدر والخاصرة والعين وأصل األذف فمات منو،ولو غرزه بإبرة في مقتل . (٘)غالباً 
بة بها كما يخاؼ إذا جرحو بالسكين، وإف كاف في غير عليو القصاص؛ ألنو يخاؼ عليو من اإلصا

وجب عليو القصاص؛ ألف الظاىر أنو مات  ،مقتل كاإللية والفخذ فبقي منها متألمًا إلى أف مات
لزمو القصاص لما ذكرتو، ولو غرزه باإلبرة ،من جنايتو، وكذلك لو بالغ في إدخالها فيو فمات 

 .(ٙ)ي أصح الوجهينلم يجب عليو القصاص ف،فمات في الحاؿ 

                 .ألف ذلك ال يقتل في الغالب، فلم يجب بو القصاص كما لو ضربو بمثقل صغير: لنا 
ال وجو لهذا التفصيل عندي؛ ألنو إف علل بأنو ال يقتل غالبًا، فينبغي أف (: الشامل)وقاؿ صاحب 

                                         

ٴۇ       چ  :اللهللر كالناهللذ كالال ايو ,كأصله اغب مو, كمنه قهللله تعلٔب: اؼبهللر باا  اؼبيف كإمملف الهللاك(ُ) ۈ  ۈ  

 ( .ِْٗ: ص)رب ي  ألالظ الانبيه : ا ا . م سبهللج أ  )ٗ: البهللر) چۋ
اؼبصبلح اؼبن  : ا ا . ق يع مل ملبآه, كأص  اللهللر مل البا  مل اارض, كاؼب اد دنل مل يؤث  فع  ُب جى حه غهللران ( ِ)

 ( .ْٔٓ/  ِ)ُب غ يع الر ح المب  
 (.ِْٗ: ص)مع ف للو الاآهل   :ا ا . اإلب ة المب ة : ماللؿ عهلالالني صببمال  اؼبيف كفا  : اؼباللو(ّ)
 (.ِِٓ)رب ي  ألالظ الانبيه : ا ا . النرلب ي مس به عل الآال  الالرميو كالنب  عل الع بيو, كد  الالهلـ(ْ)
آّمهللع  (   ُِٓ-ُِْ/  ٗ)ركضو البللبني( ُِْ)الانبيه (  ُٕٓ/  ِ)اؼبهيب  (  ّْ/ ُِ)اغبلكل المب  ((ٓ)
/  ٕ)هنليو االج  ( ْ/  ْ)مل  االج  ( ّ/  ْ) ش ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب( ّْٕ-ّّٕ/  ُٖ)

ُِٓ.     ) 
-ّْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِْ)الانبيه ( ُٕٓ/  ِ)اؼبهيب    (ّْ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٔ)

منه  (  ّْٕ -ّّٕ/  ُٖ),   آّمهللع (ُِِ)منهلج البللبني (  ُِٓ-ُِْ/  ٗ)ركضو البللبني (   ْْ
رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ْ-ٓ/  ْ)مل  االج  ( ّٕٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُُ)الب ب 

 (   .ْٖٕ)الال اج الهللدلج ( ُُُ/  ْ)إعل و البللبني (  ْٕٗ/  ْ)
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بأنو إذا بقي متألمًا يعلم أنو مات  ال نفرؽ بين أف يبقى متألمًا وبين أف يموت في الحاؿ، وإف قاؿ
 .(ٔ)في ضمانو بالديةيكوف الوجهاف أف يعلمو فينبغي  منو فإذا مات في الحاؿ لم 

وىو أف ما ال يقتل غالبًا كالسوط والعصا إذا : وللتفصيل وجو ظاىر: قاؿ الشيخ أيده اهلل بتوفيقو
اص، برد شديد فمات منو وجب القص ضرب بو طفبًل أو شيخاً كبيراً أو مريضًا أو في حر شديد أو

صلحت  ،الحر أو البرد إلى اآللة التي ال تقتل القوي غالباً  فلما انضم ضعف المضروب أو شدة
األلم منو ودوامو يدؿ على أنو  (ٗ)[بقاء] (ٖ) [ىهنا]، وكذلك (ٕ)إليجاب القصاص

األلم مع عدـ  محبًل ضعيفًا فصار بو قاتبًل، وإذا مات في الحاؿ فعدـ ظهور (٘)[القى]
 .إلى القتل غالباً منع وجوب القصاص (ٙ)[إفضائو]

                                         

   ( .ُِٓ/  ٗ) ركضو البللبني( ّّٓ/  ُُ)م ـ ابل الصبلغ ُب البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  :  ا ا  ( ُ)
/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٓٓ)ماليو ااخيلر (  ُِْ)الانبيه  ( ّٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِ)
ٍب أضلؼ أ ه إف ظل أ ه وبامله ٓب يل مه قصلص علس ااكجه ( َُِ-ََِ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّ

  .(ََٓ/ ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع  ( َِٓ/  ٕ)ليو االج هن( ْ/  ْ)مل  االج : كا ا  .  لعدـ تعديه
 .كالصهللاب مل أثباه. دلدنل: ُب ااص  (ّ)

 .ب  نب  فأثباه. بآل: ُب ااص (ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه. اقل: ُب ااص (ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه. إفاليه: ُب ااص (ٔ)
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وجب عليو  ،فإف كاف كبيرًا من حديد أو حجر أو خشب ل فمات منو نظرت،وإف ضربو بمثق
: وبو قاؿ أبو حنيفة إال أنو قاؿ. (ٕ)ال قود لغير المحدد: ، وقاؿ النخعي والحسن(ٔ)القصاص

 .(ٖ)لو في مثقل الحديد روايتافإذا أحرقو بالنار وجب القود، و 

: رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها/ب ٘/أف جارية من األنصار وجدت وقد )ما روي : لنا         
فأخذ فاعترؼ، فأمر . نعم: أي: أقتلك فبلف أو فبلف؟ حتى ُسم ي لها يهودي فأومأت برأسها

 فوجبفضي إلى القتل غالباً نها توأل (ٗ)(رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يرضخ رأسو بالحجارة
 ؤلنهماف؛ (٘)(...والعصا  في قتيل السوط: )وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم.القصاص بها كالمحدد

لم يجب بو القصاص وال الدية، وإف  ،يقتبلف غالبًا، وإف كاف صغيرًا ال يقتل مثلو كالقلم والنواة  ال
والعصا الصغيرة فمات منو، فإف ضربو في  كالسوط،وقد ال يموت ،كاف صغيرًا قد يموت منو

 ،مقتل أو كاف مريضًا أو طفبًل أو شيخًا كبيرًا أو في حر  شديٍد أو برد شديٍد أو والى بو الضرب
 .(ٙ)وجب عليو القود

                                         

البيلف ُب ( ّٗ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٕٔ / ِ)اؼبهيب (  ّٓ-ّْ/  ُِ)اغبلكل المب  (  (ُ)
رباو االج ُب ش ح  (ّٕٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٓ/  ٗ)ركضو البللبني (  ّّٓ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  

 ( ّ/  ْ)مل  االج (  ّٕٕ,ّٕٓ/  ٖ)اؼبنهلج 
 ( :ّّٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ِ)
الدر ( ُّٔ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو (  ِّْ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُِّ, ُِٓ, /  ِٔ) خال  اؼببالهللط للال(ّ)

  (ٓ/  ٔ)الاالكل اؽبنديو ( ِّٕ/  ٖ)البح  ال ا و ( ِْٕ/  ٓ)ش ح فا  الآدي  ( ِْٖ/  ِ)اؼبخالر 
/  ِ)ف كاليههللدم صحي  البخلرم مالب اػبصهللملت بلب مل ييم  ُب ااشخلص كاؼب زمو كاػبصهللمو بني اؼبالل (ْ)

, صحي  ماللف مالب الآاللمو كالربني كالآصلص كالديلت بلب ثبهللت الآصلص ُب الآا  ِِِٖ( َٖٓ
 .ُِٕٔ( ُِٗٗ/  ّ)بلغب   كغ ا مل اددات كاؼبثآ ت كقا  ال ج  بلؼب أة 

 ِِٗا ا  زب هبه ُب ص  (ٓ)

البيلف ُب ميدع (  ّٗ/  ُٔ)ُب درايو اؼبيدع  هنليو اؼببلع( ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب (  ّٕ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٔ)
رباو االج ( ٓ/  ْ)مل  االج ( ّٕٓ/  ُٖ), آّمهللع (ُِٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّّٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
 ( ُُُ/  ْ)إعل و البللبني (  َِٓ/  ٕ)هنليو االج ( ِِٔ/  ٖ)ُب ش ح اؼبنهلج 
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أو خنقو خنقًا شديدًا، أو عصر خصيتو عصراً  (ٔ)[حائطاً ]وإف رماه من شاىق أو رمى عليو 
وجب عليو القود؛ ألف ذلك ،ة، أو وضع يده على فمو ومنعو النفس ومات شديدًا، أو غم و بمخد

ه فبقي متألمًا إلى أف  سبب يفضي إلى القتل غالبًا، فتعلق بو وجوب القصاص، وإف خنقو ثم خبل 
وجب عليو القود؛ ألنو مات من سراية جنايتو، ولو خبله بعد خنقو فتنفس وصاح ثم مات  ،مات

 .(ٕ)ألنو زاؿ أثر جنايتو بالصحة، وإنما مات بحادث من القضاء بعد ذلك فبل قود عليو؛

وجب القصاص، وإف كاف ال ،إف كاف زماف الخنق يموت في مثلو غالبًا (: الشامل)وذكر في  
لم يجب القصاص، واألوؿ أصح، فإف ضبط الزماف الذي يموت في مثلو متعذر ،يموت في مثلو 

ف مع اختبلؼ أحواؿ المتوفين في طوؿ بقاء أنفاسهم، بل إذا لم تجر العادة بو حتى يقدر لو زما
األخير ال اعتبار : ، وقاؿ الشاشي(ٖ)إف قدر المقصود خنقو على الدفع فلم يدفع فبل قود 

. (ٗ)ال يجب عليو الدفع عن نفسو: بقدرتو على الدفع، ويجب على خانقو القود سيما إذا قلنا
منزلة التمكين باإلمساؾ، ولو أمسكو من ال قود عليو وىو حسن؛ ألف تركو الدفع مع القدرة ينزؿ 

 وجب عليو القود،فقتلو من يلزمو القود بقتلو 

                                         

 .ب مل أثباه بلليل  كالصهللا. حليبل: ُب ااص (ُ)
 ( ُْْ -ّّٖ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ/  ُ)الانبيه (  ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب (  ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (   ّٕٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٓ/  ُ)منهلج البللبني ( ِِٗ/  ٗ)ركضو البللبني   

 ( َّْ/  ٕ)هنليو االج ( ْْ/  ْ)الج مل  اَْْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َْ/  ْ)البللع 
 ( ّٗ/  ُِ)اغبلكل المب   (ّ)
هبع : أحدنبل :فا  كجهللب الدف  عل  االه كجهلف  :ييم  العلمل  مالألو دف  الصيلؿ كجهني؛ قلؿ اؼبلكردم( ْ)

ڇ چ  ڇ  ڇ            چڃ  چ  چ  ڃچ : عليه الدف  عل  االه , كيمهللف  شبل بللمن ؛ لآهللؿ ا تعلٔب    چڇ  

: كإف من ٓب يأٍبهبهللز له الدف  كا هبع عليه , : كالهللجه الثل٘ب  .كا ه وبـ  عليه قا   االه كإبلحو قاله ( ِٗ: النالل )
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ : لآهللؿ ا تعلٔب ُب اب   دـ  ھ    ھ  ھ     ھں  

, ُٖٔ/َُ)ركضو البللبني (  ِِٓ/ ِ)يب اؼبه( ْٓٓ/ُّ)اغبلكل المب  : ا ا  )ِٖ: اؼبل دة) چے  ے  
يلـ   :قلت (. ِّ/ ٖ)هنليو االج  (ُْٗ/ْ)مل  االج ( ّٔٗ/ُٖ)آّمهللع ( ُّٓ)منهلج البللبني ( ُٖٖ

ثل يل . مع فو ماههلـل الآصلص كمل د  الر كط ال زمو إلقلمو الآصلص علس اعبل٘ب: أكا : الاآيه كاغبلمف مع فو مل يأٌب 
 كذل  إلمملف امانبلط اغبمف مل قهللاعد الر ع ؛جهو أشملله كصهللرا كدكف إطنلب ملهلـل اؼب ض الناال  مع فو ماه: 



186 

، ويحكى عن أبي يوسف أنو إذا كاف قد تحقق (ٔ)ر وليو فيووإذا أوجبنا القود على الخانق يخيّ 
 . تلوفلم يتحتم ق،؛ ألنو قتل في غير المحاربة (ٖ)[بشيء]وليس ، (ٕ)انحتم قتلو خنقلمنو ا

منهما بالضعف أو بالكتف فمات فيهما   (٘)[التخلص]أو نار ال يمكنو  (ٗ)[ماء]ولو طرحو في 
منو إما  (ٚ)[التخلص]يمكنو   (ٙ)[ماء]وجب عليو القصاص؛ ألنو يقتل غالبًا، وإف ألقاه في 

ال  فبل قصاص على الملقي؛ألف فعلو،لقربو من الساحل أو لمعرفتو السباحة فالتقمو حوت فقتلو 
فعليو القود  ،يقتل غالبًا، وإف ألقاه في لجة ال تخلص منها فالتقمو حوت قبل الوصوؿ إلى الماء

  .؛ ألف التقاـ الحوت أحد األسباب المهلكة في البحر فهو كما لو غرؽ(ٛ)على أصح القولين

                                         

اغبديثو لدل فآهل   ّٔيا الااصي ت كفو اف اام اض النااليو ٓب تمل مع ؛كمل الا كع الاآهيو زب هبل ,العلمو تا يعل 
ف مدرمل ـبالرا, ف ذا ا عدـ أحد دييل الاللن كأ ماهف, كالعآ  دهلل منلط الاملين عمهللمل, كذل  بأف يمهلل 

كتصنين اام اض  ,بأف يمهللف ماماعل بآهللاا العآليو : كاإلدراؾ ُب الملن ,العنص يل ارتا  الاملين عل اإل اللف
و اؼب ي  كبللالٕب ُب اام  يصعع معه كض  قلعدة علمو تبني أث  م  م ض مل أدليك النااليو حبالع أع اضهل, 

ف ف اؼبالألو ربالج ُب كقانل إٔب حب  دقيو كم ي  ا ميمل كقد مث ت اعب ا ف مل قب   عدمه, كؽبيا مؤاخيته مل
الاآهيو زب هبل, كا بد  للر يعو اإلم ميو, أك مل الا كعاؼب ضس  االيل فملف الهللاجع إصدار أحملـ كفو الآهللاعد 

 .باللت الآايو كمالل لو اعبل٘ب لابني اغبآيآو مل مع فو م 

 (َُٖ/  ُٔ) درايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب (ُ)

اؼببالهللط للال خال  :  ا ا . لع  ديا يأٌب علس قلعدة اغبنايو ُب الآا  ميلمو, مآا  مل تم ر منه اػبنو ككبهللا( ِ)
ك البه له اؼبلكردم ُب اغبلكم ( ُُِ/  ِ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( َِْ/  ّ)تبيني اغبآل و ( ُّٓ/ِٔ)

 ( .ّٖ/  ُِ)المب  
 . ب  نب ة  فأثباهل. بر : ااص  ُب(ّ)
 ب  نب  , كالصهللاب مل أثباه. مل: ُب ااص (ْ)
 كالصهللاب مل أثباه. الاخليص: ُب ااص (ٓ)
 ب  نب  , كالصهللاب مل أثباه. مل: ُب ااص (ٔ)
 كالصهللاب مل أثباه. الاخليص: ُب ااص (ٕ)
 ٗ)ركضو البللبني ( ِٕٔ/  ٔ)الهللميط   (ُِْ)الانبيه ( ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب   (ّْ -ِْ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٖ)
 (ٔ-ٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّٕٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِِ)منهلج البللبني ( ُّْ-ُِّ/ 
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مثلها من مثلو في   (ٔ)[يبقى]ومنعو الطعاـ والشراب أو أحدىما مدة ال /أ ٙ/وإف حبس حرًا 
علم أنو  -أنها على وجهين ( المعتمد)غير طعاـ وال شراب فمات منو وجب القود، وحكي في 

أنو يجب عليو القود، كما لو علم بجوعو أو : أصحهما - يد أو جهل ذلككاف بو جوع شد
 [سواء]فبل ضماف عليو، صغيرًا كاف أو كبيرًا، و،عطشو، ولو حبس حرًا وأطعمو وسقاه فمات 

 .(ٗ)(ٖ)[حائط]ت حتف أنفو أو بسبب كلدغ حية أو سقوط ما  (ٕ)

 .(ٙ)(٘)[حائط]ضمنو إذا كاف صغيراً ومات بلدغ حية أو سقوط ي: وقاؿ أبو حنيفة 

 ؛ (ٚ)[البئر]إنو ال يضمنو إذا مات حتف أنفو فلم يضمنو باللدغ كالكبير، وبو فارؽ حفر :لنا 
  .ألنو يستوي في الضماف بها الكبير والصغير

  

                                         

/  ْ)إعل و البللبني  (ِٕٓ/  ٕ)هنليو االج   (ٗ/  ْ)مل  االج  (ِّٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
ُُْ).   

 يبآل بلالن البهلليلو , كالصهللاب مل أثباه :ُب ااص (ُ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ِ)

 كالصهللاب مل أثباه. حليط بلليل : ُب ااص (ّ)
إ ه ليا عمدان ُب ااظه , كعل  اؽبيام  م ـ النهللكم ُب عدـ العمديو لهللجه  : كقد قلؿ النهللكم عل اعبه  بلغبلؿ( ْ)

:  ا ا .ه ٓب يآصد إد مه كا أتس دبهل , ب  شبهه, في ع  صن دياه غبصهللؿ اؽب ؾ بلام يلا : اغبلؿ بآهللله
(  ُِٔ/  ٔ)الهللميط (   ْٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب   ٖٔ/ ُِ)اغبلكل المب  

آّمهللع ( ُِِ)هلج البللبني ,من( ,( ُِٕ/  ٗ)ركضو البللبني (   ُّْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
رباو االج ُب ش ح (  ْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ُْٓ/  ُ)ماليو ااخيلر  ( ّّٖ/  ُٖ)

/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ُُِ/  ْ)إعل و البللبني (  ُُِ/  ٔ)هنليو االج ( َّٖ/  ٖ)اؼبنهلج 
ْٕٗ.:) 

 كالصهللاب مل أثباه. حليط بلليل : ُب ااص (ٓ)
 (  َُّ)ااشبلا كالنال   ابل قبيف  ( ُّٔ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( َِْ: ص)بدايو اؼببادم (ٔ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الب : ُب ااص (ٕ)
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: ، وقاؿ مالك(ٔ)وجب القصاص على القاتل دوف الممسك ،ولو أمسكو على رجل ليقتلو فقتلو
وكاف القاتل ال يتمكن من قتلو بدوف اإلمساؾ، وكاف المقتوؿ ال  ،إذا أمسكو ليقتلو عمدًا فقتلو
 . (ٕ)كانا شريكين في القتل فيجب عليهما القود،يقدر على الهرب مع إمساكو 

أو ،رجل قتل غير قاتلو : (ٖ)[ثبلثة]إف من أعتى الناس على اهلل : ) عليو وسلمقولو صلى اهلل: لنا
  (ٗ)(ر عينيو ما لم تبصرأو بصّ ،طالب بدـ الجاىلية 

 . (٘)(يقتل القاتل ويصبر الصابر: )وقولو صلى اهلل عليو وسلم.

رة ، وبقي حكم المباش (ٚ) [السبب]فسقط حكم  و مباشرةضامّ  (ٙ)[ملجئ]تسبب غير  نووأل
 .(ٜ)ودفع آخر فيها إنساناً فمات (ٛ)[بئراً ]كما لو حفر 

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو  (ُِْ)الانبيه ( ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب    (ُٗ/  ُِ)اغبلكل المب  ( َّٓ/  ٕ)ااـ  (ُ)
الر ح المب  لل افع  ( ِّْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    (ّّٖ/  ّ)الهللميط  ( ُٓ/  ُٔ)يدع اؼب
رباو االج ُب   ( (ّْٖ/  ُٖ)آّمهللع  ( ُِِ/  ُ)منهلج البللبني  (ُّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِّٗ/  ُُ)

  .ُُْ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٕٓ/  ٕ)هنليو االج   (ٗ/  ْ)مل  االج   (ّٖٔ/  ٖ)ش ح اؼبنهلج 
/  ُِ)اليخ ة للآ اُب ( ُٗٔ/  ٖ)اامايملر (   َُٖٗ/  ِ)الملُب ُب فآه أد  اؼبدينو ( ِٕٖ/ ِ)اؼبهللطأ (ِ)

 (.ُٖٔ/  ْ)بللو الاللل  اق ب اؼباللل  (  ُّْ
 .فأثب  الملمو بلالن . ثلثه: ُب ااص (ّ)
مل حدي  أيب ( ّٖٗ/  ْ)كركاا اغبلمف ُب اؼبالادرؾ ( َُٗ/  ِِ) كاؼبع ف المب ( َِّ/  ِٔ)مالند أضبد ( ْ)

ركاا أضبد, كالبربا٘ب, كرجلله رجلؿ الصحي  ؾبم  ال كا د كمنب  : كصححه ككافآه اليد ,كقلؿ اؽبيثم , ش ي  اػب اع 
 ( . ُْٕ/  ٕ)الاهللا د 

,   إظبلعي  بل أميو م فهللعلبلا  مآلرب مل حدي( ُٓ/  ٖ)الالنل المربل , (َُْ/  ّ)منل الدارقب  ( ٓ)
 (.ّّٔ/  ٖ)البدر اؼبن  : ا ا . كصححه ابل الآبلف ممل ذم ا ابل اؼبلآل 

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة . مل  : ُب ااص (ٔ)
 كالصهللاب مل أثباه. النالع: ُب ااص (ٕ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ب ا: ُب ااص (ٖ)
 .ليل   ال   أخ ل كذم  ( ِٕٔ)ااشبلا كالنال   ( ٗ)
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 فصل
    وإف كتفو وألقاه في أرض مسبعة أو بين يدي سبع فقتلو لم يجب عليو القود، ولو ألقاه معو 

أو بيت ضيق فقتلو وجب القود عليو؛ ألف السبع يقتل اآلدمي إذا اجتمع معو في مضيق،  بيةز في 
لو، ولو كتفو وألقاه في موضع فيو حيات  (ٔ)[ملجًئا] يقتلو، فلم يكن وإذا كاف في سعة قد ال

لم يجب القود عليو، واسعًا كاف المكاف أو ضيقًا؛ ألف الحية بطبعها تنفر من  ،فنهشتو حية فمات
حية تقتل غالبًا أو سبعًا فمات وجب القود؛ ألنو  (ٕ)اآلدمي كما ينفر اآلدمي منها، ولو أنهشو

لنا أف جنس الحيات .  (ٖ)وكذا لو كانت الحية ال تقتل غالبًا على أصح الوجهينيقتل غالباً، 
  .يقتل غالباً فهو كما لو جرحو جرحاً ال يقتل غالبا فمات منو

                                         

 كالصهللاب مل أثباه. مل يلن : ُب ااص (ُ)
النها بلؼبهملو يمهللف بأط اؼ اامنلف, كالنهل بلؼبع مو : الآب  علس اللحف ك ث ا, كقلؿ ثعلع: أص  النهل(ِ)

لآلدل عليه كاؼب اد دنل جعلهل تنهره بأف أ( ِٖٔ/ ِ)اؼبصبلح اؼبن  ُب غ يع الر ح المب  : ا ا . بلامنلف كبلاض اس
 ( .ُّٗ/  ٖ)حلشيو الر كا٘ب علس الاحاو : ا ا . أك كبهللا

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٕٔ/  ٔ)الهللميط (   ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٗ,ّْ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
 ح أمىن اؼببللع ُب ش( ّٕٖ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٖ), منهلج البللبني (ُّْ/  ٗ)ركضو البللبني (   ّّْ/  ُُ)

/  ٕ)هنليو االج ( ُٖ/  ْ)مل  االج (  ٔ-ٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َُ-ٗ/  ْ)ركض البللع 
إف مل   فبل يآا  غللبل ,كإا فه  شبه عمد ,كرج  ُب ال كضو خ ؼ مل ذم ا :كقد قلؿ صلحع ال كض ( ُّٓ

 .  ااظه  أ ه شبه عمد:اؼبؤلن ,فآلؿ 
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 فصل
ًا قاتبًل فمات منو  فإف كاف ،فإف أكرىو على تناولو بأف ناولو ذلك فشربو : نظرت،وإف سقاه سم 

وجب عليو  ،ونًا أو أعجميًا ال يفقو يعتقد طاعة األمر لو في شربوطفبًل أو كبيرًا ال يميز أو مجن
مره؛ ألنو تناولو باختياره، على آالقود؛ ألنو بمنزلة ما لو أجبره، وإف كاف عاقبًل مميزًا فبل ضماف 

كسر حدتو الطعاـ فعليو القود كما لو سقاه سمًا من ،فإف لم يوإف خلطو بطعاـ وأكرىو على أكلو 
ـُ إف غيّ غير طعاـ، و   ٙ/فصار ال يقتل غالبًا فعليو الدية؛ ألنو صار عمد خطأ، وإف  ره الطعا

وجب القود على أصح القولين، وال يجب على ،خلطو بطعامو وقدمو إليو فأكلو فمات /ب
 .(ٔ)الثاني

كاف يكره الصدقة ويقبل الهدية، فأىدت )ما روى أبو ىريرة أف النبي صلى اهلل عليو وسلم : لنا 
ارفعوا أيديكم قد أخبرتني أنها : مصلية فأكل منها وأصحابو ثم قاؿ ةشاهودية بخيبر إليو ي

إف كنت نبيًا لم يضرؾ، : قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: فأرسل إليها فقاؿ. مسمومة
فأرسل إليها ،فمات  (ٕ)فأكل منها بشر بن البراء بن معرور. وإف كنت ملكًا أرحت الناس منك

                                         

أف يمهللف قلت  ُب اللللع منا دا كم  غ ا , فهيا يهللجع الآهللد , كيمهللف : أحددل : ماو أحهللاؿكذم  اؼبلكردم له (ُ)
أف يمهللف ديا الالف قلت  بل ا ادا , كا يآا  إذا مال  بل ا , : كالآالف الثل٘ب . ديا الالف مل  لو الآا  مللالين

أف يآا  إذا خلط بل ا , كا يآا  إذا أف د , : كالآالف الثلل  . في ع به الآهللد إف أف دا , كا هبع به الآهللد إف مال ا 
أف يمهللف فبل يآا  العاهلل الاعين : كالآالف ال اب  . ف  هبع به الآهللد إذا أف د , كهبع به الآهللد إذا خلط دبل يآا  معه 

أف : ما كالآالف اػبل. , كا يآا  اعبلد الآهللم ف  هبع به الآهللد ُب اعبلد الآهللم , كهبع به الآهللد ُب العاهلل الاعين
يمهللف فبل يآا  ُب بع  الاصهللؿ ُب الالنو , كا يآا  ُب بعاهل في ع به الآهللد ُب الاص  الآلت  , كا هبع ُب غ  

أف يمهللف فبل يآا  تلرة , كا يآا  أخ ل ف  هبع به الآهللد , كذبع فيه الديو , : كالآالف الاللدس . الاص  الآلت  
البيلف ُب ميدع (  ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب (  ٖٓ/ ُِ)اغبلكل المب   :  ُبكيمهللف معمد اػببأ  ا ا  ؾبمهللع ديا اؼبالل 

 ,(  َِٔ-ِٗٓ/  ٔ)الهللميط ( ُِِ)منهلج البللبني ( َُّ/  ٗ)ركضو البللبني (  ّْٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
 ٖ)ج رباو االج ُب ش ح اؼبنهل ( ٓ-ْ/  ْ), أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( كمل بعددل ّْٖ/ ُٖ)آّمهللع 

  (   .ُُْ-ُُّ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٔٓ-ِْٓ/  ٕ)هنليو االج ( ٕ/  ْ)مل  االج ( ّّٖ/ 
بر  بل الربا  بل مع كر اا صلرم اػب رج , صحليب جلي , مل يىن ملمو, شهد بر  بل الربا  العآبو كبدرا  (ِ)

/  ُ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (  ُٕٔ/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . كأحدا كاػبندؽ كملت خبيرب
ِْٗ.) 



191 

 فُ ،ىذا َأواما زلت أجد من األكلة التي أكلت بخيبر : )ؿ صلى اهلل عليو وسلموقا( فقتلها بو
 .(ٔ)(أبهري انقطاعِ 

 .وألنو سبب يفضي إلى القتل غالبًا، فتعلق بو وجوب القصاص كالجرح 
فالقوؿ قوؿ الساقي مع يمينو؛ ألف األصل براءة الذمة؛ وألنو  ،وإف اختلفا في كوف السم قاتبلً  

لم يقبل قولو، ،لكن ادعى الساقي أنو لم يعلم بذلك ،، وإف اتفقا على كونو قاتبًل أعلم بما سقاه
ووجب عليو القود على أصح الوجهين؛ ألنو قتلو بما يقتل غالباً، فلم تقبل منو دعوى الجهل 

، كما لو جرحو فمات فادعى أنو لم يعلم أف جرحو قاتل، وإف كاف السم في جميع الصور (ٕ)بو
 .(ٖ)ومرة ال يقتل لم يجب عليو القود؛ ألنو عمد خطأ ،قد يقتل مرة

                                         

, صحي  ِْْٕ( ِّٗ/  ِ)أصلهل ُب صحي  البخلرم  مالب اؽببو كفالهل بلب قبهللؿ اؽبديو مل اؼبر مني  (ُ)
, صحي  ماللف مالب ُْٓٔ( ُُُٔ/  ْ)البخلرم مالب اؼبللزم بلب م ض الن  صلس ا عليه كملف 

 .َُِٗ/(  ْ)الال ـ بلب الالف 

أمىن ( ّٖٖ/  ُٖ)آّمهللع (   ُِٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٖٔ-ٖٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ْٓ/  ٔ) ااـ (ِ)
 . (ِٔٓ/  ٕ)هنليو االج ( ٕ/  ْ)مل  االج ( ٓ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 .(ٖٓ/ ُِ)اغبلكل المب   (ّ)
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 فصل
ولو قتلو بسحر يقتل غالبًا وجب عليو القود؛ ألنو يقتل غالبًا ، فهو كما لو جرحو، وإف كاف يقتل 

 .(ٔ)لم يجب القود ألنو عمد خطأ،وال يقتل مرة ، مرة 

                                         

( ِٖ/  ْ) اؼببللع ُب ش ح ركض البللع أمىن( ّٖٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِْ/  ُ)الانبيه ( ُٕٕ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
رباو اغببيع علس (  ََْ/  ٕ)هنليو االج ( ُُٗ/  ْ)مل  االج ( ُٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

  (.ُُُ/  ْ)إعل و البللبني ( ْٔٗ/  ْ)ش ح اػببيع 
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 صلف
ال : ،  وقاؿ زفر(ٔ)هالمكرِ  وجب القود على ،وإف أكره رجبًل على قتل رجل بغير حق فقتلو

 . (ٕ)قصاص عليو، وبو قاؿ أبو يوسف
. فوجب عليو القصاص كما لو رماه بسهم،يفضي إليو غالبًا (ٖ)[بشيء]أنو تسبب إلى القتل : لنا

 .ٗ)المأمور في أصح القولين، وفي الثاني ال يجب هويجب على المكرَ 

ه من جهة اإلماـ أو من غيره، ن بين المكرَ ، وال فرؽ على القولي(٘)ومحمد ،وبو قاؿ أبو حنيفة 
وإماـ أىل البغي، أما  ،إماـ أىل العدؿ (ٙ) [سواء]القوالف في المكره من جهة اإلماـ، و: وقيل

 .(ٚ)قواًل واحدًا، والصحيح ىو الطريق األوؿ .من جهة غيره فيجب عليو
 

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َّٗ/  ٖ)اؼبهيب رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٗ/  ُٖ)آّمهللع ( َُْ, ُّٔ/  ٗ)ركضو البللبني (   ُُٓ/  ُٔ)
 (  .ُُّ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٖٓ/  ٕ)هنليو االج ( ٗ, ٔ/ ْ)مل  االج ( ْ/ 
يهللجبه علس أحد منهمل, درأ اغبد بللربهو, كلمنه يهللجع علس لمل زف  يهللجبه علس اؼبم ا بللاا  كأبهلل يهللمن ا ( ِ)

(    ُٕٗ/  ٕ)بدا   الصنل   ( َُّ/  ِْ)اؼببالهللط للال خال  ( ٗٗٔ/  ِ)النان ُب الاالكل : ا ا . اؼبم ا الديو
 (.ٖٓ/  ٖ)البح  ال ا و ( ُُٔ/  ِ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر 

 . ب  نب ة  فأثباهل. بر : ُب ااص (ّ)
/  ِ)اؼبهيب ( ُْٔ/  ُِ)اغبلكل المب  : ؿ ُب ال كضو كُب اؼبأمهللر قهللاف أظه نبل كجهللب الآصلص ا ا كقل(ْ)

أمىن هنليو اؼببلع ُب ( ُّٗ/  ُٖ)آّمهللع ( َُْ,ُّٔ/ ٗ)ركضو البللبني ( ّْٔ -ّّٔ/ ْ)الهللميط ( ُٕٕ
/  ٕ)هنليو االج ( ٗ, ٔ/ ْ)الج مل  ا(  َّٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُٓ/  ُٔ)درايو اؼبيدع 

كقيدا اؽبيام  دبل ٓب يمل أع ميلن يعاآد كجهللب طلعو م   م , أك مأمهللر اإلملـ أك زعيف بللة ٓب يعلف ظلمه (  ِٖٓ
 . بأم ا بللآا  

 ( ِٖٕ/  ّ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ُٕٗ/  ٕ)بدا   الصنل   (  ٗٗٔ/  ِ)النان ُب الاالكل (ٓ)
 ب  نب  فأثباه. مهللا : ُب ااص (ٔ)
ا ف ؽ ُب : كقلؿ الر بي  ُب مل  االج( َّٗ/  ُٖ)آّمهللع ( َُْ/  ٗ)ركضو البللبني (ُٕٕ/  ِ)اؼبهيب (ٕ)

 ( .ٗ, ٔ/ ْ)مل  االج . ج يلف اػب ؼ بني مهللف اؼبم ا اإلملـ أك غ ا كدهلل الصحي 
   م , أك مأمهللر اإلملـ أك زعيف بللة ٓب يعلف ظلمه بأم ا كقيدا اؽبيام  دبل ٓب يمل أع ميلن يعاآد كجهللب طلعو م  

 (.َّٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج . بللآا 
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تلو كما لو قتلو للمجاعة، أما بق(ٕ)[كالمبتدئ]نفسو، فجعل  (ٔ) [الستبقاء]أنو قتلو ظلمًا : لنا 
فإف لم يعلم المأمور أف قتلو بغير حق وجب : إذا أمره بقتلو من غير إكراه فإف كاف إمامًا نظرت

ضماف القتل من الكفارة والقصاص أو الدية على اإلماـ؛ ألف المأمور معذور في طاعة اإلماـ؛ ألف 
ر حق وجب ضماف القتل على المأمور وحده؛ الظاىر أنو ال يأمر إال بحق، وإف علم أنو يقتلو بغي

 .(ٖ)ألنو غير معذور في طاعتو
رضي  (٘)، وروى الشافعي(ٗ)(ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق: )قاؿ صلى اهلل عليو وسلم

 من أمركم من الوالة بغير طاعة اهلل فبل : )اهلل عنو بإسناده عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

 
 
 
 

                                         

 كالصهللاب مل أثباه. ا مابآل ب  نب : ُب ااص (ُ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. ملؼببادم: ُب ااص (ِ)
/  ُٖ)آّمهللع (  َُْ/  ٗ)بللبني ركضو ال( ُٕٕ/  ِ)اؼبهيب ( ٕٕ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُْ/ٔ)ااـ (ّ)

 ْ)مل  االج (  َّٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع   (    ُّٗ
/ٗ ,ُِ. ) 
مل حدي  ابل  ِٕٔٗ( ََُٖ/  ّ)جل  ُب صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال بلب الالم  كالبلعو اإلملـ  (ْ)

كالبلعو حو مل ٓب يؤم  بلؼبعصيو ف ذا أم  دبعصيو ف  ظب  كا طلعو , ككبهللا ُب صحي   الالم : عم  بلا 
ميل  ُّٖٗ( ُْٗٔ/  ّ)ماللف مالب اإلملرة بلب كجهللب طلعو اام ا  ُب غ  معصيو كرب يبهل ُب اؼبعصيو 

  بل أيب مل حدي  عل( ّّّ/  ِ)مل حدي  ابل عم , كأمل اللا  اليم ذم ا اؼبصنن فههلل ُب مالند أضبد 
كقلؿ اؽبيام  ُب ؾبم  ال كا د كمنب  , مل حدي  عم اف بل حصني( َُٕ/  ُٖ)كاؼبع ف المب  , طللع
 . كرجلؿ أضبد رجلؿ الصحي ( ِِٔ/  ٓ)الاهللا د 

أبهلل عبد ا ؿبمد بل إدريا الرلفع  اؼببل  الآ ش  إملـ اا مو اعاربا اإلملـ أضبد ؾبدد اؼبل و الثل يو كقد اتاو ( ٓ)
العلمل  قلطبو مل أد  اغبدي  كالاآه كااصهللؿ كالللو كغ  ذل  علس ثآاه كأمل اه كعدالاه كزددا ككرعه كحالل 

/  ِْ)دػ هتييع المملؿ  َِْدػ دبدينو كتهللُب بللآ افو الصل ل دبص  منو  َُٓم ته كلد رضبه ا منو 
 (.ِّ/  ٗ)هتييع الاهييع ( ّٖٓ
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فصار كما لو أمره أحد الرعية، لكن األمير شريك لو في اإلثم، قاؿ صلى اهلل /أ ٚ/(ٔ)( تطيعوه
يـو القيامة مكتوب بين عينيو  (ٕ) [جاء]من أعاف على قتل مسلم ولو بشطر كلمة : )عليو وسلم

 .(ٖ)(آيس من رحمة اهلل
و لم يعلم؛ ألنو وإف أمره أحد الرعية بقتلو فقتلو وجب القود على المأمور علم أنو يقتلو بغير حق أ

غير مأمور بطاعتو، وليس الظاىر أنو ال يأمر إال بالحق، وإف أمر بالقتل صبيًا ال يميز، أو أعجمياً 
ال يعلم أنو ال يجوز طاعتو في القتل بغير حق كانت أحكاـ القتل كلها على اآلمر؛ ألف المأمور آلة 

آلمر؛ ألف الحد ال يجب إال على ، ولو أمره بسرقة ماؿ فسرقو لم يجب القطع على ا(ٗ)في يده
 .؛ ألنو غير مكلف أو غير عالم بالتحريم(٘)المباشر، وال يجب على المأمور

إذا شهد شاىداف على رجل بما يوجب القتل بغير حق فقتل بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة  
 .(ٚ)اعليهمد ال قو : وقاؿ أبو حنيفة. (ٙ)تعمدنا الكذب عليو ليقتل: وجب القود عليهما إذا قاال

                                         

مل أم مف منهف : مل حدي  أيب معيد اػبدرم بلا ( ُّٖ/  ُٖ)ند أضبد كمال( ٓٓٗ/  ِ)منل ابل ملجه   (ُ)
/  ِ)مصبلح ال جلجو : ا ا . مندا صحي  : كقلؿ البهللص م عل مند ابل ملجو. دبعصيو ا ف  تبيعهللا

ُُُ) . 

 كالصهللاب مل أثباه. جل ب  نب : ُب ااص (ِ)
مل ( ْٕ/  ٓ)حليو ااكليل  ( ٕٗ/  ُُ)المب   اؼبع ف, مل حدي  أيب د ي ة( ْٕٖ/  ِ)منل ابل ملجه ( ّ)

/  ْ)كابل ح   ُب الالخيص اغبب  (  ّْٖ/  ٖ)كقد ضعاه ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن  , حدي  عم  بل اػببلب
ْٓ. ) 
آّمهللع (   ُِْ -ُُْ/ ٗ)ركضو البللبني ( ُٕٕ/  ِ)اؼبهيب (  ٖٕ/  ُِ)اغبلكل المب  (  ْْ/  ٔ)ااـ ( ْ)
مل  االج ( َّٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٗ/  ُٖ)
 (َُّ/  ْ)إعل و البللبني ( . ْٗ/  ْ)
/  ٕ)هنليو االج  (ُِٕ/  ْ)مل  االج  (َُٓ/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُّٗ/  ُٖ)آّمهللع (ٓ)

 (.ْٓ/  ٓ)اػببيع رباو اغببيع علس ش ح (  ِْٔ

رباو االج ُب ش ح (  ُّٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِِ)منهلج البللبني (. ّٖٗ/  ٕ)الهللميط ( ُٕٕ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
 ( ِّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ٔ/  ْ)مل  االج ( ِّٖ/  ٖ)اؼبنهلج 

 ( ِٖٓ/  ٔ)ا   الصنل   بد( َُٖ/  ُٔ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا . كلمل بلل جهللع عند اغبنايو تامل الديو( ٕ)
 (.ُُٓ/  ٔ)تبيني اغبآل و ( ُٗٔ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو 
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أف رجلين شهدا عند علي كـر اهلل وجهو على رجل أنو سرؽ ) (ٔ)لنا ما روى القاسم بن محمد 
لو : فقاؿ علي كـر اهلل وجهو. أخطأنا، السارؽ غيره: فقطع يده، ثم رجعا عن شهادتهما وقاال

القتل غالباً،  ، وألنو سبب يفضي إلى(ٕ)(أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وأغرمهما دية اليد
 .فوجب بو القصاص كاإلكراه

إذا أكره اإلماـ رجبًل على قتل رجل بغير حق خرج من اإلمامة على أصح الوجهين؛ لفوات : فرع
 .(ٖ)العدالة: شرطها وىو

  

                                         

ملف ثآو رفيعلن علؼبلن . مل خيلر الالبعني . الآلمف بل ؿبمد بل أيب بم  الصديو , أبهلل ؿبمد كقي  أبهلل عبد ال ضبل ( ُ)
هتييع . دػ ُِٔنو الالبعو, ملت علـ كدهلل أحد فآهل  اؼبدي. كله ركايو للحدي  الر ين . إململن فآيهلن كرعلن 

 (.ِْٕ/  ِّ)هتييع المملؿ ( ِٗٗ/  ٖ)الاهييع 

 ٔ)كعل الرع   ُب صحي  البخلرم ( ُِٓ/  َُ. )جل  كبهلل ديا الآال  عل  عل  ُب الالنل المربل للبيهآ ( ِ)
 /ِِٓٔ.) 
: أحدنبل : أـ ا ؟ علس كجهني كيمهللف الآه  مل ديا ا م  فالآل , كد  ينع ؿ به عل إملماه : قلؿ اؼبلكردم( ّ)

ا ينع ؿ به ح  يع له أد  العآد كاغب  , إف أقلـ علس حلله : كالهللجه الثل٘ب . اف العدالو ش ط ُب عآد إملماه : ينع ؿ 
ككبهللا   (ٖٖ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  . اف كاياه ا عآدت ّٔف فلف ينع ؿ عنهل إا ّٔف : كٓب ياع عند اماالباه 

 (  .ُِِ/  ُٔ)هف ُب هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع م ـ م
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ما كاف إكراىًا على غيره من طبلؽ وغيره يكوف : واختلفوا فيما يكوف إكراىًا على القتل، فقيل
        إال التهديد بالقتل أو القطع  (ٔ) [على القتل] ال يكوف إكراىاً : وقيل إكراىًا على القتل،

 .(ٕ)الجرحأو 
والذي أراه أنو ال يكوف اإلكراه على القتل إال بتفويت النفس : قاؿ الشيخ أيده اهلل بتوفيقو 

 .(ٖ)خاصة؛ ألف ما دونو ال يكوف عذراً في تفويت النفس، وىو األصح
؛ ألنو تهديد (ٗ)فبلنًا أو فبلنًا وإال قتلك كاف إكراىًا على أصح االختيارينإف قتلت : وإف قاؿ 

 .  بالقتل على القتل واهلل أعلم
 
 
 

                                         

 .كا حلجو ؽبل فلف أثباهلكلع  صحو العبلرةايمهللف إم ادل علس الآا . ا الآا  : ُب ااص  زيلدة صبلو(ُ)
الهللجهني مبينل أف ملح  مل ف ؽ بني مل وبص  به اإلم اا علس الب ؽ ( ٕٓ/  ُِ)حمس اؼبلكردم ُب اغبلكم (ِ)

ل وبص  به علس الآا  دهللتللي  ح مو الناهللس أمث  مل ح مو اامهللاؿ , فبل يآاا  أف يمهللف اإلم اا علس كبني مل م
ك الع العم ا٘ب ديا الآهللؿ ابل الصبلغ مالادان بأ ه هبع الدف  عل النااله ُب . الآا  أغل  مل اإلم اا فيمل عداا 

يب حلمد, كذم  قهللان ثللثلن للبربم كدهلل اعابلر مل ربامله أحد الهللجهني, كا هبع الدف  عل اؼبلؿ, ك الع الآهللؿ الثل٘ب ا
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا . الناا, فمل احاملاه ٓب يص  اعابلر اإلم اا به, كملا ربامله فيمهللف إم ادلن 

 ( ّّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُٔٔ/  ُْ)
( كمل بعددل ّْْ)ااشبلا كالنال   ( ّٔٗ/  ُٖ)آّمهللع  (   َُٕ)ني منهلج البللب( ُٔ -ٗٓ/ ٖ)ركضو البللبني 

 (.َِٗ/  ّ)مل  االج (  ّٕ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 
 (.ّّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّ)
ل قاله منهمل ملف ـبالرا كقلؿ النهللكم ُب ال كضو الصحي  أ ه ليا ب م اا,فم( ِٕ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ْ)

 ( ّٖٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : كا ا  ( ُّٖ/ٗ)ركضو البللبني.لآاله
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 باب القصاص في الجروح واألعضاء

واألصل فيو قولو  (ٔ)القصاص واجب في الجناية على ما دوف النفس من الجروح واألعضاء   
﮳   ﮴  ﮵  ﮶  چ : تعالى ﮲   ﮷   ے  ے   ۓ  ۓ 

﮼   ﮽   )ْٓ: اؼبل دة) چ  ﮾﮸ ﮹   ﮺ ﮻   
كسرت ثنية جارية من األنصار، فعرضوا   (ٗ)أف الربيع بنت النضر) (ٖ)أنس (ٕ) [روى]وما 

كتاب اهلل : عليهم األرش فأبوا، فسألوىم العفو فأبوا، فأتوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ
 !الربيع/ب ٚ/يا رسوؿ اهلل تكسر ثنية : اؿفق (ٙ) (٘) [أنس بن النضر]فجاء أخوىا . القصاص

: قاؿ(. كتاب اهلل القصاص: )فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم. والذي بعثك بالحق نبيًا ال تكسر ثنيتها
، ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إف من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبر  : )فعفا القـو

فكاف كالنفس في  بالقصاص،في الحاجة على صيانتو  ؛ وألف ما دوف النفس كالنفس(ٚ)(قسمو
 .إيجاب القصاص فيو

ومن ال يقاد لغيره في النفس ال يقاد بو فيما دوف النفس، ومن أقيد بو في النفس أقيد بو فيما  
 .(ٛ)دوف النفس

                                         

آّمهللع (   ُٕٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٕٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٖ/  ُِ)اغبلكل المب  (َٓ/  ٔ)ااـ للرلفع  (ُ)
 (.ْٖٓ/  ُ)ماليو ااخيلر ( ّٖٗ/  ُٖ)
 .هللاب مل أثباهكالص. ركم: ُب ااص (ِ)
( دػُٗ)منو : , اخالن ُب منو كفلته, فآي  , خلدـ رمهللؿ ا  دهلل أ ا بل ملل  بل النا  بل ضماف (ّ)

كاإلصلبو ُب سبيي  ( ُْٗص/ُج) كأمد الللبو ( َُُص/ُج)اامايعلب : ا ا ( . دػِٗ)منو : كقي 
 (.ُِٔص/ُج)الصحلبو 

و أ ا بل ملل  صحلبيو, ركل عنهل أ ا, ك د  مل ب  عدم بل ال بي  بن  النا  اا صلريو اػب رجيو عم (ْ)
 (.ْْٕ/  ُِ)هتييع الاهييع ( ِْٔ/  ٕ)الن لراإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 

 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي  بعدا. النا  بل أ ا: ُب ااص (ٓ)
النٌ  صٌلس اللَّه عليه كملف, قا  يهلـل أحد أ ا بل النا  بل ضماف اا صلرٌم اػب رج , عٌف أ ا بل ملل  خلدـ (ٔ)

ا  (. ُِّ/ُ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ُٓٓ/ُ)أمد الللبو ( َُٖ/ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . شهيدن
 .ِٔٓٓ( ُٔٗ/  ِ)صحي  البخلرم مالب الصل  بلب الصل  ُب الديو  (ٕ)

 ( .ْٖٓ)ماليو ااخيلر ( ّٗٗ/  ُٖ)آّمهللع  (ُِٓ)الانبيه ( ِٔ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ُْ/  ٔ)ااـ ( ٖ)
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، وال بين (ٕ)ال يجري القصاص بين الرجل والمرأة في األطراؼ: (ٔ)وقاؿ أبو حنيفة والثوري
 . (ٖ)ر والعبيد، وإف جرى بينهم القصاص في األنفساألحرا

عمـو اآلية، وألف من جرى بينهم القصاص في األنفس جرى بينهم القصاص في األطراؼ  : لنا
 .كاألحرار

عين أو قطع يد فأبانوىا دفعة واحدة وجب  (ٗ)إذا اشترؾ جماعة في الجناية على عضو كفقء 
ال تقطع أيدي : ، وقاؿ الثوري وأبو حنيفة(٘)همعليهم القصاص، فتقطع أيديهم وتفقأ عيون

 .(ٙ)الجماعة بيد واحدة، ويسقط القصاص إلى الدية
 أف ما وجب على الواحد القصاص فيو إذا انفرد بو وجب عليو فيو القصاص إذا شاركو فيو : لنا
 

 تميزم؛ ألف فعل كل واحد (ٚ)غيره كقتل النفس، بخبلؼ ما إذا قطع كل واحد من جانب فأبانوىا
 .(ٛ)عن فعل صاحبو، وكذلك إذا قطع واحد بعض اليد ثم أبانها اآلخر

 
                                         

 .ّّص : , ا ا  مبآ  ت صباه (ُ)

 .كا بني العبيد: ُب ااص  صبلو لعلهل زا دة كد (ِ)
اؽبدايو ُب ش ح بدايو اؼببادم  (ِْ/  ٔ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ُٔٔ/  ِ)النان ُب الاالكل للاللدم (ّ)
 ( .ّْٖ/  ٖ)البح  ال ا و ( ّْ/  ٓ)ؼبخالر ااخايلر لاعلي  ا  (ْْٗ/  ْ)
 (  ُُْ/ ٓ)مصنن ابل أيب شيبو ( َُٓ/ َُ)مصنن عبد ال زاؽ : كا ا  ُب قهللؿ الثهللرم علس خ ؼ فيه 
 . ماآ  بلليل , كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ْ)
( ّٖٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِّ)منهلج البللبني ( ُٖٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِٓ)الانبيه ( ُٖٕ/  ِ)اؼبهيب  (ٓ)

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُّ)منه  الب ب (   ِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  
 (  .ُُِ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٓ/  ْ)مل  االج  ( ُْْ

ؼ اا مو اخا (  ََُ/ّ)رباو الاآهل  ( ٗٔ/  ِْ)اؼببالهللط للال خال  ( ّٔٔ/ِ)النان ُب الاالكل للاللدم (ٔ)
 ( ٕٓٓ/  ٔ)حلشيو ابل علبديل ( ُُٓ/ٔ)تبيني اغبآل و (    ِٗٗ/  ٕ)بدا   الصنل   (  َِِ/ِ)العلمل  

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُٖٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٕ)
 (ُُِ/  ْ)إعل و البللبني (  ِِٖ/  ٕ)هنليو االج (  ِٔ/  ْ)مل  االج ( ُْْ

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٖٕ/  ٗ)ركضو البللبني  (ٖ)
 ( ِِٖ/  ٕ)هنليو االج ( ِٔ/  ْ)مل  االج ( ُْْ
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  ﮾ے  ے   ۓ  چ : واألصل فيو قولو تعالى ، ألطراؼفيما دوف النفس في الجروح واالقصاص 

اآلية جمعت الجروح واألعضاء، فأما الجروح فننظر فيها، فإف كانت ال تنتهي  )ْٓ: اؼبل دة) چ ...
وما دوف الموضحة من الشجاج لم يجب فيها القصاص؛ ألنو ال يمكن  (ٔ)[ائفةكالج]على عظم 

 .(ٕ)المماثلة فيها، وكذلك كسر العظاـ ال قصاص فيو لما ذكرناه
 

                                         

تلج ( ٕٗ/ُ)حلح ُب الللو الص:بيل  فأثباه بلؽبم كاعبل او طعنو تبلغ اعبهللؼ ا ا . ملعبلياه: ُب ااص (ُ)
 (.َُٗ/ِّ)الع كس

( ُِْ)منهلج البللبني ( ُّٖ,َُٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( َِٗ, ِٖٖ/  ٔ)الهللميط ( ُٖٕ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
 ْ)مل  االج (   ِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٗٓ/  ُ)ماليو ااخيلر ( ََْ/  ُٖ)آّمهللع 

 (ُُِ/  ْ)إعل و البللبني ( ِّٖ/  ٕ)هنليو االج  ( ِٔ/ 
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وإف كانت تنتهي إلى عظم فإف كانت موضحة في الرأس أو الوجو وجب فيها القصاص؛ لقولو 

  )ْٓ: اؼبل دة) چ  ﮾﮼  ﮽    چ: تعالى
العضد أو في الساؽ  مكن تحقيق المماثلة فيها من غير حيف، فإف كانت في الساعد أووألنو ي 

 .(ٔ)ال يجب: أو في الفخذ وجب القصاص فيها على أصح القولين، والثاني
لنا أنها تنتهي إلى عظم يمكن تحقيق المماثلة فيها، فهي كموضحة الرأس والوجو، وعدـ تقدير  

مساحتها  (ٕ) [فتعتبر]بلؼ الرأس والوجو فإف التبيين فيهما أكثر األرش لنقصاف التبيين فيها، بخ
 .طواًل وعرضًا؛ ألف المماثلة ال تتحقق إال بذلك

فإف كانت في الرأس حلق موضعها منو، ثم ُعل م على المستحق بسواد أو غيره، ثم يقتص فإف   
في موضعها من رأس كانت في مقدـ الرأس أو في مؤخره أو في قزعتو وأمكن أف يستوفي قدرىا 

استوفى /أ ٛ/الجاني لم يستوؼ في غيره، وإف كاف قدرىا يزيد على موضعها من رأس الجاني 
بقدرىا، وإف جاوز موضعها من رأس الجاني؛ ألف الجميع رأس، وإف زاد قدرىا على رأس الجاني 

األرش؛ ألنو  (ٖ) [بقى]لم ينزؿ إلى الوجو والقفا؛ ألنو غير العضو المجني عليو، ويجب فيما 
وإف أوضحو في جميع رأسو ورأس الجاني أكبر من رأس المجني عليو . تعذر فيو القصاص
القصاص من أي جانب شاء من رأس الجاني؛ ألف الجميع موضع (ٗ)[يبتدئ]فللمجني عليو أف 

، وإف أراد أف يستوفي بعضو من مقدـ الرأس وبعضو من مؤخره لم يمنع على (٘)[االستيفاء]
فيو زيادة شين أو زيادة ضرر فيمنع لذلك، وإف كانت : ذىب إال أف يقوؿ أىل الخبرةظاىر الم

الموضحة في غير الرأس والوجو اقتص منها على ما ذكرناه، فإف كانت في الساعد وزاد قدرىا 

                                         

 ٗ)ركضو البللبني ( ِٖٖ/  ٔ)الهللميط ( ُٖٕ/  ِ)اؼبهيب :قلؿ ُب اؼبهيب كآّمهللع اؼبنصهللص دهلل ااكؿ ا ا  (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ( ْٗٓ -ْٖٓ/ ُ)ماليو ااخيلر ( ََْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِْ)منهلج البللبني ( ُّٖ,َُٖ/ 

 ( ِّٖ/  ٕ)هنليو االج (  ِٔ/  ْ)االج  مل (  ِّ/  ْ)ش ح ركض البللع 
 .كلع  الصهللاب فاعارب. معارب: ُب ااص (ِ)
 .يبآس, كااصهللب مل أثباه: ُب ااص (ّ)
 . ب  نب ة فأثباهل.يبادم: ُب ااص ( ْ)
 . ب  نب ة فأثباهل.اامايال: ُب ااص ( ٓ)
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على ساعد الجاني لم ينزؿ إلى الكف ولم يصعد إلى العضد، وإف كانت في الساؽ لم ينزؿ إلى 
 .(ٔ)إلى الفخذ لما قدمناه القدـ ولم يصعد

منها في قدر الموضحة؛ ألنها داخلة  ىاشمة أو منقلة أو مأمومة فلو أف يقتصوإف كانت الجناية  
 .؛ لتعذر المماثلة فيها(ٖ)فيها، وتأخذ في الباقي األرش (ٕ) [المماثلة]في الجناية يمكن تحقيق 

 

                                         

( ِّٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٕ/  ِ)اؼبهيب (  كمل بعددل ُِٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُ)
(  ْٗٓ/  ُ)ماليو ااخيلر ( َْٓ-َُْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٔ)منهلج البللبني ( َُٗ/  ٗ)ركضو البللبني 
رباو اغببيع علس ش ح ( ٗٓ/  ْ)مل  االج ( ْٗٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُُٕ)منه  الب ب 

 (  َُٓ/  ْ)اػببيع 
 .كالصهللاب دهلل اؼبثب  دنل. اؼبمليلو: ُب ااص(ِ)
منهلج البللبني ( ُّٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٕ/  ِ)اؼبهيب (  َُٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ْٓ/  ٔ)ااـ  (ّ)

مل  ( ُُّ)منه  الب ب (   ِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِْ)
 (.  َُٓ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِٖٓ/  ٕ)و االج هنلي( ِٖ/  ْ)االج 
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العين بالعين لقولو  (ٔ)[فتؤخذ: ]لى مفصلوأما األطراؼ فيجب القصاص في كل ما ينتهي منها إ

صحيحة   (ٕ)[تؤخذ]يمكن المماثلة فيو وال : ؛ وألنها تنتهي إلى مفصل{والعين بالعين}: تعالى
القائمة بالصحيحة؛ ألنو يأخذ أنقص من حقو، وإف   (ٖ)[تؤخذ]بقائمو ألنو يأخذ أكثر من حقو و

الضوء معًا قواًل واحدًا على أصح أوضح رأسو فذىب ضوء عينو اقتص منو في الموضحة و 
ال يجب القصاص في : ىذا أحدىما، والثاني: أنها على قولين: الطريقين، والطريق الثاني

تخريجًا من قولو فيمن قطع أصبع إنساف فسرى إلى كفو أنو ال يجب القصاص  (٘) (ٗ)[الضوء]
 . (ٙ)في الكف

ن بالسراية، بخبلؼ الكف فإنو ممكن إتبلفو أف الضوء ال يمكن إتبلفو بالمباشرة فضم: لنا       
 .مباشرة فلم يجب فيو القصاص بالسراية؛ ألنو ال يكمل العمد في إتبلفو

﮽﮾  چ : الجفن بالجفن لقولو تعالى (ٚ)[يؤخذ]و   حداً وألف لو  )ْٓ: اؼبل دة) چ﮼   
ن الضرير جفن البصير بجفن الضرير، وجف(ٛ)[يؤخذ]ينتهى إليو يمكن تحقيق المماثلة فيو، و

الجفن  (ٜ)[يؤخذ]بجفن البصير؛ ألنهما متماثبلف في السبلمة، وعدـ البصر نقص في غيرىما، و

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.فاهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ِ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ّ)
 .كالصهللاب مل أثباه.  الاهللا: ُب ااص (ْ)
( ُِٕ-ُُٕ/  ُِ)اغبلكل المب  :ُب البيلف كالانبيه كآّمهللع اؼبنصهللص أ ه هبع الآصلص ُب الاهلل  ا ا  قلؿ(ٓ)

االبيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (َِٕ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٔ)الانبيه ( ُٖٕ/  ِ)اؼبهيب 
( ُْٗ/  ٖ)او االج ُب ش ح اؼبنهلج رب( َْٕ/  ُٖ)ا ّٓمهللع ( ُٕٗ, ُٖٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّٔٔ/ ُُ)

 (.ِٗ/  ْ)مل  االج 
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّْٖ/  ُٖ)آّمهللع (ُٓٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
 (.ُّّ/  ٕ)هنليو االج  (َّ/  ْ)مل  االج ( ٕٖ/  ْ)
 . ةبهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم  .يهللخي: ُب ااص ( ٕ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٖ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٗ)
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 (ٕ)[يؤخذ]اليد الصحيحة بالمريضة، وال  (ٔ)[تؤخذ]الصحيح بالجفن الجرب القريح كما 
 .(ٖ)منوجفن لو أىداب بجفن ال أىداب لو؛ ألف ذا األىداب أكمل 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ِ)
ركضو (  ّٕٔ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ( ْٗٗ/  ٖ(  )ُِٔ)الانبيه ( ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب (ّ)

رباو ( )ِٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْٖ/  ُٖ)آّمهللع (ُٕٗ, ٗٔ/ ٗ)البللبني 
 .ُُِ/  ْ)إعل و البللبني ( ّٓ/  ْ)مل  االج ( ْٗٗ/ٖ()االج
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 فصل
، (ٖ)األقنى باألفطس، واألشم باألخشم (ٕ)[يؤخذ]نف لآلية، واألنف باأل (ٔ)[يؤخذ]و

؛ ألنهما متساوياف في ذاتهما، والحياة (٘) (ٗ)[شيء]والصحيح بالمجذـو الذي لم يسقط منو 
 .قائمة بهما، وعدـ الشم نقص في غير المحل، والفطس لم ينقص الذات وال أخل بمقصود

وىو ما الف من الغضروؼ دوف القصبة، : والذي يجب فيو القصاص والدية ىو المارف 
بقي باألجزاء ال /ب ٛ/البعض بالبعض، وىو أف ينسب ما قطع منو إلى ما  (ٙ)[يؤخذ]و

؛ ألف اهلل تعالى (ٚ)بالمساحة كالنصف والثلث، ويقتص من أنف الجاني في مثلو نصفًا أو ثلثاً 
بلؼ الموضحة فإف الواجب ، بخ(ٛ)[الجزء بالجزء] قابليقابل الجملة منو بالجملة، فوجب أف 

 .فيها على المماثلة بالمساحة؛ ألنها ليست محدودة في نفسها
 ينتهي؛ ألنو لو حد (ٓٔ)المنخر بالمنخر، والحاجز بين المنخرين بالحاجز بينهما  (ٜ)[يؤخذ]و 

 .إليو يمكن تحقيق المماثلة فيو

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.ييهللخ: ُب ااص ( ِ)
 ( .ِٕٗ: ص)رب ي  ألالظ الانبيه : ا ا . ااخرف اليم ا يرف (ّ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص (ْ)
( ِّٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٔ)الانبيه (ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُٖٕ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)

رباو اغببيع علس ش ح ( َْٔ/  ُٖ)آّمهللع (  ّٕٔ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب ( ِْٗ/  ٔ)الهللميط 
 ْ)ا أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُُِ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٔ/  ْ)مل  االج ( ِٗٓ/  ْ)اػببيع 

 (.ِِٗ/  ٕ)هنليو االج ( ِْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٖ/ 
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.خييهلل : ُب ااص ( ٔ)
البيلف ُب  ( ِْٗ/ ٔ)الهللميط ( َّٖ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٕٗ/ ِ)اؼبهيب ( ُِٔ)الانبيه (ٕ)

هنليو ( ٕٔ/  ْ( )مل  االج( )ْْٔ/ٖ()رباو االج()َْٔ/ ُٖ)آّمهللع ( ِّٓ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ِِٗ/  ٕ)االج 

 .اعب  بلعب  ب  نب  فيهمل, ب  فأثب  ذل : ُب ااص (ٖ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٗ)
البيلف ُب ( ّّٓ/  ُٔ()هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( )ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب (ُٗٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (َُ)

 (.ِٔ/  ْ)لج مل  اا( َْٔ/  ُٖ)آّمهللع (ّٖٔ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  



216 

يأخذ أكثر من حقو،  مارف صحيح بمارف سقط بعضو بجذاـ أو انخراـ؛ ألنو (ٔ)[يؤخذ]وال  
؛ ألنو وجد (ٖ)الذي سقط بعضو بالصحيح، ويأخذ معو من الدية بقدر ما سقط منو (ٕ)[يؤخذ]و

ولو قطع األنف من أصلو ، بعض حقو وعدـ بعضو، فأخذ الموجود وانتقل في المعدـو إلى البدؿ
 .؛ ألنها ليست محبًل للقصاص(ٗ)اقتص في المارف، وانتقل في القصبة إلى الحكومة

 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ِ)
/  ُٖ)آّمهللع ( ِْٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّٖٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب (ّ)

َْٔ.) 
كحمس إملـ اغب مني ُب امائصلؿ اا ن م  الآصبو ( ِِٓ)الانبيه ( َِِ/ِ)اؼبهيب (ِٗٓ/ُِ)اغبلكل المب  (ْ)

( ُُْ/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا . إهبلب ديو ُب اؼبلرف, كحمهللمو ُب الآصبو: أصحهمل: كجهلف
 (.ْٓٔ)ماليو ااخيلر ( ِٕٕ/ٗ)ركضو البللبني ( َْٗ/ُٖ)آّمهللع (ّٖٔ/ ُُ)البيلف للعم ا٘ب 
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 (ٖ)[المستحشفة]غير (ٕ)[تؤخذ]األذف باألذف لآلية والمعنى،و (ٔ)[تؤخذ]و
وىو جمع الصوت وصيانة : على أصح القولين؛ ألنها تساويها في المنفعة (ٗ)[بالمستحشفة]

وىي البطش والتصرؼ، : الصماخ، بخبلؼ اليد الصحيحة والشبلء فإنها ال تساويها في منفعتها
الكاملة بالمخرومة؛ ألنو  (٘)[تؤخذ]؛ ألف الثقب للزينة وليس بنقص، وال والصحيحة بالمثقوبة

المخرومة بالكاملة، ويأخذ معها أرش نقصها لما قدمناه في  (ٙ)[تؤخذ]يأخذ أكثر من حقو، و
؛ ألنو أمكنو أف (ٚ)األنف، وإف اختار أف يقتص فيها إال موضع الخـر فيأخذ أرشو كاف لو ذلك

 .و، فكاف لو ذلكيستوفي ما ىو بصفة حق
أذف األصم بأذف السميع، وأذف السميع بأذف األصم؛ لتساويهما في الذات  (ٛ)[تؤخذ]و 

البعض بالبعض باألجزاء دوف المساحة  (ٜ)[يؤخذ]والصحة، وعدـ السمع نقص في غيرىما، و
 لما ذكرناه في األنف، وإف قطع بعض أذنو فألصقو المجني عليو فالتصق لم يجب القصاص لتعذر

المماثلة فيما قطعو، ولو قطعها بحيث بقيت معلقة على جلده وجب فيها القصاص؛ إلمكاف 
المماثلة فيها، ولو أباف أذنو فألصقها المجني عليو فالتصقت لم يسقط القصاص على القاطع؛ 
ألنو وجب باإلبانة، واإللصاؽ ليس يصلح أف يكوف جابرًا، ولو اقتص المجني عليو من الجاني 

نو فعاد الجاني فألصقها لم يكن للمجني عليو مطالبتو بالقطع ثانيًا؛ ألنو يستوفي حقو فأباف أذ

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي:  ُب ااص( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ِ)
 .اؼبالاحرآو بللآلؼ, كالبلق  ب  إع لـ  فأثب  مل دهلل الصهللاب: ُب ااص (ّ)
 .اؼبالاحرآو بللآلؼ, كالبلق  ب  إع لـ  فأثب  مل دهلل الصهللاب: ُب ااص (ْ)
 . مهمهللزة فأثب  اؽبم ة بهللاك غ .تهللخي: ُب ااص ( ٓ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ٔ)
البيلف ( ِٓٗ/  ٔ)الهللميط ) (ُِٔ/ُ()الانبه) (َُِ/  ِ)اؼبهيب ( ُٖٖ/ُِ()اغبلكم المب ()ٖٓ/ٔ()ااـ)(ٕ)

/  ْ)ع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البلل( َُْ-َْٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ّٗٔ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
رباو االج ُب ش ح  (ِِٗ/  ٕ)هنليو االج  (ّٓ/  ْ)مل  االج  (ْٓٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ِٖ

 .ُِ/  ْ)إعل و البللبني (ِِٗ/  ٕ)هنليو االج  (ّٓ/  ْ()مل  االج ) (ْٓٔ/  ٖ)اؼبنهلج 
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ٖ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٗ)
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، ولو أف المجني عليو قطع بعض أذف الجاني فألصقو الجاني فالتحق كاف (ٔ)[األولى]باإلبانة 
 .(ٕ)للمجني عليو أف يقتص بإبانة جميعها؛ ألف حقو في اإلبانة ، ولم يحصل بقطعو األوؿ

                                         

 . كالصهللاب مل  أثباه. ااكله: ُب ااص ( ُ)
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٔ)الانبيه (َُِ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٖ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٖٓ/  ٔ)ااـ ( ِ)
( ُِْ)منهلج البللبني ( َّٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٓٗ/  ٔ)الهللميط ( ِْٖ-ِْٕ/  ُٔ)

 (. ِِٗ/  ٕ)هنليو االج ( ّٓ/  ْ)مل  االج ( َُْ/  ُٖ)آّمهللع 
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 فصل
جنى على رأسو فذىب عقلو، أو على أنفو فذىب شمو، أو على أذنو فذىب سمعو لم يوجب إذا 

؛ ألف ىذه المعاني في محل الجناية (ٔ)القصاص في العقل وال في الشم وال في السمع
 .العين (ٖ)[ضوء]بالجناية عليو، بخبلؼ  (ٕ)[فتستوفى]
خدين علوًا وسفبًل على ظاىر وال /أ ٜ/الشفة بالشفة وىي ما جاوز حد الذقن (ٗ)[تؤخذ]و 

  (ٙ)، لنا أنها تنتهي إلى حد معلـو يمكن تحقيق المماثلة فيو بخبلؼ الباضعة(٘)المذىب
 .(ٚ)[المتبلحمة]و
 
 

                                         

 ُٖ)آّمهللع ( ُٖٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  َّٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُٖ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
 ( ّْٕ/  ٖ)لج ُب ش ح اؼبنهلج رباو اا  (َٔ-ٗٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ُِْ/ 
 . فاالاهللفل بألن طهلليلو فأثب  الصهللاب: ُب ااص (ِ)
 . بلؽبم ة فأثب  اؽبم ة. ضهلل: ُب ااص ( ّ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ْ)
 ِ)اؼبهيب ( ُِٔ)الانبيه ( ِِٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُّْ/  ٔ( )ااـ:كقد رج  ُب اؼبهيب أهنل تؤخي ا ا ()ٓ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ُّْ/  ٔ)الهللميط ( َِّ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َُٖ/ 

 (.ُُِ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٔ/  ْ)مل  االج ( ُْٕ/  ُٖ)آّمهللع (ِْٕ/  ٗ)ركضو البللبني (   َّٕ
 ( .َُِ: ص)مع ف للو الاآهل  . ا أهنل ا تالي  الدـ اعب ح الت تآب  اعبلد, كترو اللحف, إ: البلضعو(ٔ)
 (.َُٖ/  ِ)اؼبهيب :  كا ا . كالصهللاب مل أثباه.اؼبالضبو: ُب ااص ( ٕ)
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 فصل
، وال (ٕ)السن بالسن؛ لآلية والخبر الذي تقدـ ذكره فيو، والمعنى أيضاً  (ٔ)[تؤخذ]و
المكسور  (ٗ)[يؤخذ]حقو، و سن صحيح بسن مكسور؛ ألنو يأخذ أكثر من (ٖ)[يؤخذ]

 .(٘)بالصحيح ويأخذ معو من األرش بقدر ما انكسر منو كما في األنف واألذف
 المماثلةإذا اتفق محلهما لتحقق  (ٛ)[بالزائد] (ٚ)[الزائد]األصلي باألصلي و (ٙ)[يؤخذ]و 

فوجب  لاألصوليس للجاني مثلها وجب الحكومة؛ ألنو تعذر  (ٜ)[زائداً ]بينهما، وإف قلع سنًا 
في غير موضعو، ولو كسر نصف سنو وأمكنو أف يقتص   (ٓٔ)[زائد]البدؿ، وكذا لو كاف لو سن 

 .(ٔٔ)في نصفو اقتص منو، وإف لم يمكن وجب بقدره من دية السن

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ُ)
( ُٖٗ/  ٗ) ركضو البللبني ( ُِٔ)الانبيه ( َُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُٖٖ/  ُِ)اغبلكل المب   ( ٓٓ/  ٔ)ااـ (ِ)

/  ٕ)هنليو االج (  ّٓ/  ْ)مل  االج ( ِٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِْ/  ُٖ)آّمهللع 
 (.ْٖٗ)الال اج الهللدلج ( ِِٗ

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ّ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ْ)
-ِّٖ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٗ)الانبيه ( َُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُٖٖ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)

(  ُٗٗ -ُٖٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( ُّٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٓٗ/  ٔ)الهللميط ( ّّٖ
/  ٖ)نهلج رباو االج ُب ش ح اؼب( َّ -ِٗ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّْ/  ُٖ)آّمهللع 
 (.ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ّٔ-ّٓ/  ْ)مل  االج ( ِْٖ-ِْٕ

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٔ)
 . ال ايد  بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ٕ)
 . ال ايد  بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ٖ)
 . اب اؼبثب  دنلزايدا  بلليل , كالصهلل : ُب ااص ( ٗ)
 . زايد  بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( َُ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٓٗ/  ٔ)الهللميط ( ُِٗ)الانبيه ( َُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُُ)

/  ٖ) رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج( ُْٕ/  ُٖ)آّمهللع ( ُٗٗ -ُٖٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( ّٕٓ/  ُُ)الرلفع  
 (.ِٖٖ/  ٕ)هنليو االج ( ّٔ/  ْ)مل  االج ( ُِْ
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ومن وجب لو القصاص في سن فاقتص ثم نبت لو سن مكانو فهو ىبة مجددة والقصاص وقع  
ىو  (ٕ)[العائد]أف : على أصح القولين، والقوؿ الثاني(ٔ)[بشيء]موقعو، وال يرجع الجاني عليو 

الجاني، لنا أف العادة في مثلو أال  سنالمقلوع من جهة الحكم، فيجب على المجني عليو دية 
يستخلف فإذا نبت كاف ىبة من اهلل تعالى، فلو عاد الجاني وقلع السن الموىوبة صار كمن قلع 

بت سن الجاني بعد القصاص فهو ىبة مجددة على الصحيح، سناً ليس لو مثلها فعليو الدية، فلو ن
وليس للمجني عليو قلعو، فلو قلعو فعليو الدية دوف القصاص لما قدمتو، إال أف تكوف سنو قد 

بسن  االقتصاص، وحكي في (ٖ) [عائدة]عادت أيضًا فللجاني أف يقلعها قصاصًا؛ ألنها مثلها 
؛ ألنو ال يستخلف في العادة، وىو أقوى من قوؿ (ٗ)من ثغر في الحاؿ خبلؼ، والصحيح جوازه

 .(٘)[األطباء]

                                         

 . ب  نب ة  فأثباهل. بر : ُب ااص (ُ)
 . العليد بلليل , فأثباهل بلؽبم ة: ُب ااص (ِ)
 . عليد بلليل , فأثباهل بلؽبم ة: ُب ااص (ّ)
هنليو اؼببلع ُب درايو ( ُِٗ)ه الانبي( َُٖ/ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِّٕ/ُِ)اغبلكل المب  ( ٗٓ/ ٔ)ااـ (ْ)

منهلج ( ُٗٗ/ٗ)ركضو البللبني ( كمل بعددل ُّٕ/ُُ)البيلف ( ِٔٗ-ِٓٗ/ٔ)الهللميط ( ّٖٖ/ ُٔ)اؼبيدع 
مل  ( ُُٕ)منه  الب ب ( َّ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّْ/ُٖ)آّمهللع (  ُِْ)البللبني 
 ( ِّٗ -ِِٗ/ ٕ)هنليو االج ( ّٔ-ّٓ/ْ)االج 

 (( ُِٕ/ْ)إعل و البللبني  
 . ااطبل ب  نب  فأثباه: ُب ااص (ٓ)
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 فصل
  )ْٓ: اؼبل دة) چ  ﮾﮼   ﮽چ  :اللساف باللساف إذا تماثبل؛ لقولو تعالى (ٔ)[يؤخذ]و

، وبو قاؿ أصحاب أبي (ٖ)ال يجب فيو القصاص (ٕ)[أنو]ىذا ظاىر المذىب، وفيو وجو 
 .(ٗ)حنيفة

 .(٘)[استيفاؤه]اآلية، وألف لو حدًا يمكن : لنا
األخرس  (ٚ)[يؤخذ]لساف ناطق بلساف أخرس؛ ألنو يأخذ أكثر من حقو، و(ٙ)[يؤخذ]وال  

بالناطق؛ ألنو يأخذ دوف حقو، وال يأخذ لعدـ النطق عوضاً؛ ألنو لو أخذ ألخذ كماؿ الدية، فإنو لو 
د الشبلء باليد أتلفو على انفراده ضمن بكماؿ الدية، فبل يأخذ بدلو، كما لو رضي أف يأخذ الي

 .(ٛ)الصحيحة

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . زيلدة اقاالدل الاليلؽ( ِ)
 (ٗٓ/ ٔ)ااـ :قلؿ ُب اؼبهيب كاؼبيدع أ ه يآاص منه كقلؿ ُب منهلج البللبني هبع الآب  ُب اللاللف ا ا (ّ)

ركضو ( ُّٕ-َّٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّْ/ٔ)الهللميط ( ُِٔ)الانبيه ( َِْ/ِ)اؼبهيب 
( ّٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ُّْ/ُٖ)آّمهللع ( ُِْ)منهلج البللبني  (ُٕٗ/ ٗ)البللبني 

 ( .ُِٕ/ْ)إعل و البللبني (  ُُٕ)منه  الب ب 
/  ٖ)البح  ال ا و ( ّٓ/ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُٕٔ/ْ)البدايو  اؽبدايو ش ح( َّٖ/ ٕ)بدا   الصنل   (ْ)

ّْٗ. ) 

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.امايالكا: ُب ااص ( ٓ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٔ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٕ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّْ/ٔ)الهللميط ( ُِٔ)الانبيه ( َِْ/ِ)اؼبهيب ( ٗٓ/ ٔ)ااـ (ٖ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح (   ُّْ/ُٖ)آّمهللع ( ُِْ)منهلج البللبني ( ُٕٗ/ ٗ)ركضو البللبني  (ُّٕ-َّٕ
بللبني إعل و ال(ِِٗ/  ٕ)هنليو االج ( ِْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ّٓ/  ْ( )ِٗ/ ْ)ركض البللع 

(ْ/ُُِ. ) 
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ال يقتص : ولو قطع بعض لسانو من نصف أو ثلث اقتص بقدره على ظاىر المذىب، وقيل 
 . (ٕ) [أولى]، لنا أنو إذا أمكن القصاص في جميعو ففي بعضو (ٔ)فيو

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو ( َِْ/ِ)اؼبهيب ( ِٔٔ/  ُِ)اغبلكل المب  :رج  ُب اؼبهيب كآّمهللع أ ه يآاص منه ( ُ)
ركضو البللبني ( َّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّْ/ٔ)الهللميط ( ّٕٓ-ّٕٔ-/  ُٔ)اؼبيدع 

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٔ/ ْ)ش ح ركض البللع  أمىن اؼببللع ُب(( ُْٕ/ُٖ)آّمهللع ( َُّ/  ٗ)
 (.ُُِ/ْ)إعل و البللبني ( ّْٓ/  ْ()رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( )ّٕ/  ْ)مل  االج ( ْٕٗ

 . أكٕب بلليل , فأثباه بلالن اؼببهلليو: ُب ااص ( ِ)
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 فصل
  )ْٓ: اؼبل دة) چ  ﮾﮼   ﮽چ : اليد باليد لقولو (ٔ)[تؤخذ]و

يو، فهي كالعين واألذف، فإف قطع األصابع دوف الكف وجب فيها وألف لها حدًا فاصبًل تنتهي إل
القصاص لما قدمتو، وإف قطع بعض الكف لم يقتص في موضع الجناية؛ ألنو ال يمكن تحقيق 

المماثلة (ٕ) [تحقيق]المماثلة فيو، لكن لو أف يقتص في األصابع ألنها داخلة في الجناية يمكن 
 .؛ لتعذر القصاص منو(ٗ)على أصح الوجهين األرش لما تحتها (ٖ)[يؤخذ]فيها، و

مفصل تمكن المماثلة فيو، فإف أراد أف /ب ٜ/وإف قطعو من الكوع فلو أف يقتص فيو؛ ألنو  
يقتص في األصابع ويأخذ الحكومة عن الكف لم يكن لو ذلك؛ ألنو يمكنو أف يستوفي جميع 

؛ (٘)يأخذ الحكومة في البعضحقو بالقصاص في موضع الجناية، فبل يجوز أف يقتص في بعضو، و 
ألف اهلل تعالى أوجب في الجروح القصاص، فاعتبرت فيها المماثلة مع وجودىا ال يجوز العدوؿ 

 .إلى غيره
ولو قطعو من بعض الساعد لم يمكن لو أف يقتص في مثلو؛ ألنو كسر عظم، ولو أف يقتص من  

 .(ٙ)يأخذ حكومة عن الساعدالكوع؛ ألنو داخل في الجناية يمكن تحقيق المماثلة فيو، و 
ولو قطعو من المرفق اقتص منو، وليس لو أف يقتص من الكوع ويأخذ الحكومة في الذراع لما  

قدمتو، ولو قطعو من بعض العضد فهو كما لو قطعو من بعض الساعد، ولو قطعو من مشط 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . الملمو مالادرمه علس اعبل ع اليمني ُب ااص  عند  خ  مب  فأثباهلديا ( ِ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ّ)
-َُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٔ, ُّٔ/ ُِ)اغبلكل المب  (ُِٕ-ُِٔ)الانبيه (ُٖ, ٓٓ- ٕٓ/  ٔ)ااـ ( ْ)

( ُٕٗ/  ْ)مل  االج ( ِٖ-ِْ/  ْ)بللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ال( ِْٖ, ُْٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٖ
 (. ُِٕ/ ْ)إعل و البللبني 

الهللميط  ( ُِٕ-ُِٔ)الانبيه ( َُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٓ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ُٖ, ٓٓ- ٕٓ/  ٔ)ااـ ( ٓ)
إعل و ( ِٖٓ/  ٕ)هنليو االج (ِٖ/  ْ)مل  االج ( ُْٕ/ ُٖ)آّمهللع ( ِِّ/  ٗ)ركضو البللبني ( َِٗ/  ٔ)

 (.ُُِ/ ْ)البللبني 
ركضو ( ََْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٕ-ُِٔ)الانبيه ( َُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ٕٔ/  ٔ)ااـ (ٔ)

 ْ)مل  االج (: ِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٖ-ُْٕ/  ُٖ)آّمهللع (ُْٖ/  ٗ)البللبني 
 . ( ْٕٖ/  ُ)الال اج الهللدلج ( ٓٔ/ 
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فهو كما لو  (ٔ) [جائفة]الكتف فإف شهد عدالف من أىل المعرفة أنو إذا اقتص فيو لم تحصل 
فهو كما لو قطعو من بعض العضد إذا  (ٕ)[الجائفة]قطعو من المرفق، وإف شهد أنو يخاؼ منو 

 .(ٖ)أراد أف يقتص من مفصل دونو
وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدـ والركبة والورؾ وما بينها من الساؽ والفخذ 

 .، وقد فصلناه(ٗ)حكم اليد
ا خلقت لو فيأخذ أكثر من ؛ ألنها ال تساويها فيم(ٚ)(ٙ)[بلءبش]يد صحيحة (٘)[تؤخذ]وال 

، لنا ما قدمناه، بخبلؼ األذف (ٜ)كاألذف المستحشفة(ٛ)[تؤخذ]عن داود أنها  حكيو حقو، 
، فنمنع، وإف سلمنا فؤلنها تساويها فيما خلقت لو، وإف أراد أف يأخذ الشبلء (ٓٔ)ففيها قوؿ

عليو  (ٔٔ) [وخيف]ا قطعت لم تنسد أفواه العروؽ إنها إذ: بالصحيحة فإف قاؿ أىل الخبرة
إنها تنسد جاز؛ ألنو يأخذ دوف : التلف لم يمكن من قطعها؛ ألنو يتلف نفسًا بطرؼ، وإف قالوا

حقو، فإف قطعت بقولهم فلم تنسد فهم كشهود إذا كذبوا، وإف طلب لنقص الشلل أرشًا لم نعطو 

                                         

 . جلياو بلليل  فأثباهل بلؽبم ة: ُب ااص (ُ)
 .بيل  فأثباه بلؽبم . اعبلياه: ُب ااص (ِ)
ركضو البللبني ( ُٕٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ( َُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُٖٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٕٔ/  ٔ)ااـ (ّ)
الال اج الهللدلج ( ٓٔ/  ْ)لج مل  اا(ُْٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٕ/  ُٖ)آّمهللع ( ِِّ/  ٗ)
(ْٖٕ .) 
/  ُٖ)آّمهللع ( ّٖٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ٕٕ, ٕٔ/ ٔ)ااـ ( ْ)

ُْٖ. ) 
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ٓ)
 . بر  ب  نب  فأثباه: ُب ااص (ٔ)
 ( .َِٗ/ ٕ)هنليو االج ( ّّ/  ْ)مل  االج ( ُِْ/ُ)بني منهلج البلل( ُِٗ/ٗ)ركضو البللبني ( ٕ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ٖ)
 ( ُِٔ/  ُِ)اغبلكل المب   (ٗ)

 ( ُُْ/  ُٖ)آّمهللع  (ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب  (َُ)
 . حين حبل  مهملو, فأثباهل خل ن : ُب ااص (ُُ)
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إنها تنحسم كما : إذا قاؿ أىل الخبرة (ٕ)[الشبلء بالشبلء] (ٔ)[تؤخذ]لما قدمتو، و
 .(ٗ)بالصحيحة(ٖ)[تؤخذ]
يد كاملة األصابع بيد ناقصة األصابع، فإذا قطع من لو خمس أصابع يد من لو  (٘)[تؤخذ]وال  

أربع أصابع، أو قطع من لو ست أصابع يد من لو خمس أصابع لم يكن للمجني عليو أف يقتص 
من حقو، ولو أف يقطع من أصابع الجاني مثل أصابعو؛ ألنها في جميع يد الجاني؛ ألنو يأخذ أكثر 

داخلة في الجناية يمكن المماثلة فيها، ويأخذ الحكومة فيما تحتها من الكف على أصح 
 .(ٙ)يدخل في قصاص األصابع: الوجهين، وفي الثاني

 .أف الكف يتبع األصابع في الدية دوف القصاص: لنا 
واختار الدية أخذ دية األصابع دوف حكومة في الكف، ولو  ولهذا لو قطع أصابعو فتآكل كفو 

 .(ٚ)اختار القصاص أخذ حكومة في الكف
 خمسيد ناقصة األصابع بيد كاملة األصابع، فإذا قطع من لو أربع أصابع يد من لو  (ٛ)[تؤخذ]و

أصابع، أو قطع من لو خمس أصابع يد من لو ست أصابع فللمجني عليو أف يقتص في كف 

                                         

 . زة فأثب  اؽبم ةبهللاك غ  مهمهلل .تهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . الر  بللر  ب  نب  فأثباه فيمهل: ُب ااص ( ِ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ّ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُُٖ/  ِ)اؼبهيب (ْ)

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٖ/  ْ)ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش  ( َِْ/  ُٖ)آّمهللع ( ّٕٗ
 ( .َِٗ/  ٕ)هنليو االج ( ّّ/  ْ)مل  االج ( :: ِْٓ

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ٓ)
 (ُُٖ/  ِ)اؼبهيب (  ُٕٕ/  ُِ)قلؿ ُب ال كضو تدخ  حمهللمو منلباهل فيهل علس الصحي  اغبلكل المب   (ٔ)

/  ُ)منهلج البللبني ( َِِ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّٓٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٔ)الانبيه 
هنليو ( ّّ/  ْ)مل  االج (  َّ,ِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ُِْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِْ
 (ِْٗ/  ٕ)االج 

أمىن اؼببللع ُب ش ح ( َْٔ/ ُٖ)آّمهللع ( ّٖٔ/  ُُ)لرلفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ ا( ُٕٗ/ ِ)اؼبهيب (ٕ)
 (  ُّّ/  ٕ)هنليو االج (َْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ِٓ/  ْ)ركض البللع  

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ٖ)
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ويأخذ دية األصبع الخامسة، وحكومة لؤلصبع السادسة؛ /أ ٓٔ/ألنو يأخذ دوف حقو،  الجاني؛
 .(ٔ)ألنو وجد بعض حقو فأخذ الموجود وبدؿ المفقود، كما لو قطع عضوين فوجد أحدىما

لو غيره، وإف شاء أخذ  (ٕ)[شيء]إف شاء اقتص في يده وال : ىو بالخيار: وقاؿ أبو حنيفة 
 .(ٖ)ذا كاف رأس الشاج أصغر من رأس المشجوجإ: نصف الدية، وكذا قاؿ

ومساحة رأسو وتعذر عليو بعضو فأخذ الموجود وبدؿ المفقود  أنو استحق قطع خمس أصابع : لنا 
 كما لو قطع أصبعين ولو أصبع واحدة

 

                                         

آّمهللع (َِِ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِٔ)الانبيه ( ُُٔ ُٕٗ,/ ِ)اؼبهيب (  ُٕٕ/  ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
/  ٕ)هنليو االج ( ّّ/  ْ)مل  االج (  َّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ُِْ, َْٔ/ ُٖ)

ِْٗ.) 
 . ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص (ِ)
/  ٔ)الدقل و تبيني اغبآل و ش ح من  ( َّٗ, َُّ,ََّ/  ٕ)بدا   الصنل   (ُْٓ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (ّ)

 (.ّٔ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ّْٓ/  ٖ)البح  ال ا و ( ُُِ
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 فصل
، فإذا قطع من لو خمس أصابع أصلية كف من لو أربع أصابع  (ٕ)[بزائد]أصلي (ٔ)[يؤخذ]وال 

لم يكن للمجني عليو أف يقتص من كف الجاني؛ ألنو يأخذ أكثر من  (ٖ)[زائدة]ع أصلية وأصب
حقو، ويجوز أف يقتص في األصابع األصلية ويأخذ الحكومة عما تحتها في أصح الوجهين لما 

، ويدخل أرش ما تحتها من الكف في حكومتها؛ (ٗ) [الزائدة]قدمتو، ويأخذ حكومة عن األصبع 
باألصلي، فإذا قطع من  (ٚ)[الزائد] (ٙ)[يؤخذ]، ويجوز أف  (٘) بالماؿألنو تابع في الضماف 

كف من لو خمس أصابع أصلية كاف للمجني عليو أف   (ٛ) [زائدة]لو أربع أصابع أصلية وأصبع 
؛ ألنها  (ٓٔ) [الزائدة]لو لنقصاف  (ٜ)[شيء]يقتص في كف الجاني؛ ألنو يأخذ دوف حقو، وال 

 [زائدة]يفرد نقصاف صفتها بضماف، وإف كاف لكل واحد منهما أصبع مساوية لها في الخلقة، فبل 
، فإف اتفق محلهما أخذت إحداىما باألخرى؛ ألنهما تساويا في الصفة والمحل، وإف (ٔٔ)

 .(ٕٔ)اختلف محلهما سقط القصاص فيهما ووجبت الحكومة

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . ب ايد  بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ِ)
 . زايدة  بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ّ)
 . اؽبم ة فأثباهلال ايدة بيل  مملف : ُب ااص (ْ)
 . ُب ااص  ملمو اؼبلؿ مم رة فحيف  اؼبم ر(ٓ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٔ)
 . ال ايد  بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ٕ)
 . زايدة بيل  مملف اؽبم ة فأثباهل: ُب ااص (ٖ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص (ٗ)
 . ال ايدة بيل  مملف اؽبم ة فأثباهل: ُب ااص (َُ)
 . زايدة بيل  مملف اؽبم ة فأثباهل: ُب ااص (ُُ)
/  ٗ)ركضو البللبني ( ِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٔ/  ُ)الانبيه ( ُُٖ/  ِ)اؼبهيب (ُِ)

/  ٕ)هنليو االج ( ُّ/  ْ)مل  االج ( ُِْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُٖٗ
ِٖٖ. ) 



219 

 فصل
؛ ألنو يأخذ أكثر وإف قطع من لو يد صحيحة كف من لو أصبعاف شبلواف لم يقتص منو في الكف

لمساواتها أصابعو ويأخذ األرش لما تحتها (ٔ)[الثبلث]من حقو، ويجوز أف يقتص في األصابع 
من الكف على أصح الوجهين، ويأخذ الحكومة في الشبلوين، ويدخل أرش ما تحتهما من الكف 

 .(ٕ)في حكومتهما لما سبق

                                         

 . فأثباهل بلالن. الثل : ُب ااص (ُ)
/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُُٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُٕٔ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٔٓ/  ٔ)ااـ (ِ)

رلفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ ال( ِٕٗ/  ٔ)الهللميط (  ِِْ-ِِّ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُّ
 (.ّٕ/  ْ)مل  االج ( ِّْ/  ُٖ)آّمهللع ( َِّ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِّٖ/  ُُ)
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 فصل
يد ال  (ٕ)[تؤخذ]و يأخذ أكثر من حقو، ويد ذات أظفار بيد ال أظفار لها؛ ألن(ٔ)[تؤخذ]وال 

فيو   (ٗ) [جزء]، ألنو (ٖ)أظفار لها بيد ذات أظفار؛ ألنو يأخذ دوف حقو، ولو حكومة األظفار
 .منفعة مقصودة، فضمن باألرش كخـر األذف أو األنف

 
 
 
 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ِ)
منهلج ( ُْٗ/  ٗ)ني ركضو البللب(  ّّٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُٖ/  ِ)اؼبهيب (ّ)

هنليو االج ( ّْ/  ْ)مل  االج ( ِْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِْ)البللبني 
(ٕ  /ُِٗ.) 
 . ج  ب  نب  فأثباه: ُب ااص (ْ)
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 فصل
وال  إذا قطع أصبع إنساف فتآكل منها كفو وجب القصاص في األصبع، ألنها تلفت بجناية عمد

يجب في الكف، ألنها سراية فيما دوف النفس فلم يضمن بالقصاص؛ ألنو ال يتحقق فيها العمد، 
 .(ٔ)بخبلؼ النفس فإنو ال سبيل إلى إتبلفها مباشرة، فكاف العمد فيها بالجناية على محلها

 .(ٕ)ال يجب القصاص في التي قطعها كما لم يجب في التي يسري إليها: وقاؿ أبو حنيفة 
أنها جناية لو لم تسر وجب فيها القصاص، فكذلك إذا سرت كما إذا قطع يد حبلى : لنا 
سقوطو /ب ٓٔ/سقوط القصاص في جنينها ما أوجب(ٗ) [في]إلى جنينها فإف  (ٖ) [فسرى]

في يدىا، كذلك ىا ىنا ولو دية األصابع التي سرت إليها؛ ألنها تلفت بسبب جناية، ويدخل أرش 
ف في ديتها، وال يدخل ما تحت األصبع التي اقتص فيها في قصاصها ما تحت كل أصبع من الك

 . (٘)على أصح الوجهين
اآلخر األنملة الوسطى، فإف طلبا معًا حقهما قطعنا إذا قطع أنملة مسبحة رجل العليا، وقطع من 

 العليا لصاحبها والوسطى لصاحبها، فإف طلب صاحب الوسطى وحده أو عفا صاحب العليا وفينا
 .(ٙ)حب الوسطى إلى أف تزوؿ العلياحق صا

 .(ٚ)يجب لو قصاص: وقاؿ أبو حنيفة 
  

                                         

أمىن (  ّٖٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٕٗ/ ِ)اؼبهيب : ا ا . كلمل هبع ُب المن حمهللمو(ُ)
/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْْ, َْٔ/ ُٖ)آّمهللع (  ِٓ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  

 ( .ُّّ/  ٕ)هنليو االج (َْٓ
ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (   ِْٔ/  ُ)بدايو اؼببادم ( ُٖٔ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( َّٔ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ِ)
 ( .ّٖٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُْٓ/  ٕ)خالر الدر اؼب( ْٓ/ٓ)
 . فال م بلليل , كالصهللاب بلالن اؼببهلليو: ُب ااص (ّ)
 . زيلدة اقاالدل الاليلؽ( ْ)
هنليو ( ّٕ/ْ)مل  االج ( ِْْ/ُٖ)آّمهللع ( ُٓٔ/ٗ)ركضو البللبني (  ُِٖ)الانبيه ( ُُٖ/ِ)اؼبهيب (ٓ)

 ( .ّْٕ/ ٕ)االج 
/  ُِ)آّمهللع ( ّْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُٖ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٕٔ/  ٔ)ااـ (ٔ)

 ( ّّ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( َِٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِْٓ
 (ََّ/  ٕ)بدا   الصنل    (ٕ)
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حقو التصاؿ غيره بو لم يسقط حقو، كالحامل إذا وجب عليها   (ٔ)[استيفاء]لنا أف من تعذر 
 .قصاص، بخبلؼ حدود السن، فإنو لم يكن مستحقها في المآؿ

قطعت علياه لؤلوؿ ووسطاه للثاني، وأخذ  ،ولو قطع من األوؿ العليا، ومن الثاني الوسطى والعليا 
استوفى حقو ووجب لؤلوؿ أرش العليا،  فقطع االثنتين فقد .(ٕ) [الثاني] يأخذولو دية العليا، 

ولو قطع من األوؿ االثنتين ومن الثاني العليا قدمنا األوؿ في قطع االثنتين ، فإف بدر الثاني فقطع 
 .(ٖ)الوسطى ودية العلياالعليا فقد استوفى حقو ووجب لؤلوؿ قطع 

 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل.امايال: ُب ااص ( ُ)
 .الصحي  مل أثباه ك ( ااكؿ) ُب ااص   (ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ِْٔ/  ُٖ)آّمهللع (َِٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِٖ-ُُٖ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)

 ( ّّ/  ْ)ركض البللع 
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 فصل
بين الظهر والفخذ على ظاىر  (ٕ) [الناتئاف]اللحماف : األليتاف باألليتين، وىما(ٔ)[تؤخذ]و

وألف لهما حدًا  )ْٓ: اؼبل دة) چ  ﮾﮼   ﮽چ : ، لنا قولو تعالى(ٖ)المذىب، خبلفاً للمزني
لعدـ تحقق المماثلة فيو، ينتهياف إليو، فإف قطع بعضهما ولم ينتو إلى عظم فبل قود فيو؛ 

               ، (٘)ال قصاص فيهما في وجوو الشفراف بالشفرين على المنصوص  (ٗ)[يؤخذ]و
إليو، فإنهما لحماف محيطاف بالفرج من الجانبين، ويمكن تحقيق المماثلة  فتهياينأف لهما حدًا 

 .فيهما

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . النلتيلف بلليل , كالصهللاب اؽبم ة فأثب  ذل : ُب ااص (ِ)
( ُِٖ/ِ)اؼبهيب ( ٕٗ/  ٔ)ن أ ه ظلد  اؼبيدع دهلل الالد  ُب ال كضو كاؼبهيب كآّمهللع  ااـ ملذم ا اؼبصن( ّ)

/  ُٖ( )ٖٓ, ِّ/ ْ)آّمهللع  أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ُِٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِٖٕ/ٔ)الهللميط 
 (.ِٕ/  ْ)مل  االج ( ِْٕ

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ْ)
منهلج ( ِٖٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِٕ/  ُ)الانبيه :كدهلل ملرجحه ُب منهلج البللبني كالال اج الهللدلج ا ا (ٓ)

/  ٕ)هنليو االج (  ِٕ/  ْ)مل  االج (ٖٓ, ِّ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِْ/  ُ)البللبني 
 (.ْٖٔ)الال اج الهللدلج ( ِٖٓ
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 فصل
 (ْٓ: اؼبل دة)   چ   ﮾﮼   ﮽  چ: الذكر بالذكر لقولو تعالى (ٔ)[يؤخذ]و

، (ٕ) [سواء]والغليظ  وألف لو حدًا انتهى إليو، وذكُر الشيخ والطفل والطويل والقصير والدقيق 
المساحة لما ذكرناه دوف  (ٗ)[باألجزاء]بعضو ببعض نصفًا بنصف، وثلثًا بثلث   (ٖ)[يؤخذ]و

ال قصاص : حنيفة ، وقاؿ أبو(ٙ)ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين   (٘)[ؤخذت]في األنف، و
 .لنا أنهما متساوياف في الصحة وعدـ اإلنزاؿ لمعنى في غيره   .(ٚ)فيهما

األغلف بالمختوف؛ ألنو يزيد عليو بجلدة يجب إزالتها في الختاف، وال  (ٛ)[يؤخذ]و 
  (ٓٔ)[يؤخذ]صحيح بأشل؛ ألنو ساقط المنفعة فهو كاليد الصحيحة بالشبلء، و (ٜ)[يؤخذ]

إف قطعها ال : واحدة بواحدة إذا قاؿ أىل الخبرة (ٔٔ)[تؤخذ]ن لآلية والمعنى، واألنثياف باألنثيي
 .(ٕٔ)يوجب ذىاب األخرى، وإال فيجب فيها نصف الدية

                                         

 . غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ةبهللاك .يهللخي: ُب ااص ( ُ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ِ)

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ّ)
 . ب  نب ة فأثب  اؽبم ة.بلاج ا: ُب ااص ( ْ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٓ)
/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٕ/  ُ)الانبيه ( ُِٖ/  ِ) اؼبهيب( ُّٖ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٔ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (ْٕٔ) ماليو ااخيلر ( ُٓٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِْٕ/  ُٖ)آّمهللع  ( ِْٓ
 (.ُِٗ/  ٕ)هنليو االج ( ّْ/  ْ)مل  االج ( ِٖ/  ْ)البللع 

البح  ال ا و (  ُّٓ/  ٔ)تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و ( ِّّ/  ٕ)ل   بدا   الصن( ُٖٓ)اػب اج ايب يهللمن (ٕ)
 ( .ٓٓٓ/  ٔ( )رد االر)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ّْٗ/  ٖ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٖ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٗ)
 . ك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ةبهللا.يهللخي: ُب ااص ( َُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ُُ)
آّمهللع ( ّٖٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٕ)الانبيه ( ُِٖ/  ِ)اؼبهيب ( ٖٓ/  ٔ)ااـ (ُِ)
 ( ّْ/  ْ)مل  االج ( ِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ِْٖ/  ُٖ)
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 فصل
إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييو وشفريو فطلب حقو قبل أف يتيقن حالو فإف طلب 

من ذلك،  (ٔ)[شيء]صاص في القصاص لم يمك ن منو؛ لجواز أف تكوف امرأة فبل تستحق الق
   (ٕ) [فيعطى]وإف طلب الماؿ نظرت فإف عفا عن القصاص أعطي أقل حقيو وىو حق امرأة، 

فقد استوفت حقها، وإف باف /أ ٔٔ/دية الشفرين، وحكومة في الذكر واألنثيين، فإف باف أنو امرأة 
ف لم يعف عن القصاص أنو رجل تمم لو حقو من دية الذكر واألنثيين، وحكومة في الشفرين، وإ

وقف القصاص إلى أف يتبين؛ ألنو مرجٌوّ، ودفع إليو من الماؿ أقل ما يستحقو مع القود وىو 
حكومة في الشفرين دوف ديتهما على الصحيح من الوجهين؛ ألف القصاص يجب في عضو 

دية  (ٖ) [يعطى: ]والماؿ يجب في غيره، فبل يمنع وقف القصاص من طلب الماؿ، وقيل
 . (٘)لجواز أف يكوف رجبل فبل يستحق الحكومة من الشفرين(ٗ)[بشيء]ين، وليس الشفر 

 

                                         

 . ب  نب ة  فأثباهل. ش : ااص ُب (ُ)
 . فيعبل بلالن البهلليلو, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ِ)
 . يعبل بلالن البهلليلو, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ّ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. بر : ُب ااص (ْ)
/  ُٔ)ايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب در ( ُِٖ/  ِ)اؼبهيب ( َٗ-ٖٗ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُُّ/  ٔ)ااـ (ٓ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٔٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِْٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ِٕٕ/  ٔ)الهللميط ( ُِٗ
(ْ  /ُٔ. ) 



226 

 فصل
أخذ بعضها ببعض وإف اختلف العضواف في الطوؿ   (ٔ) [األعضاء]وما وجب فيو القصاص من 

؛ ألنو قل أف يتفقا في ىذه الصفات، واشتراط (ٕ)والقصر والصحة والمرض والدقة والغلظ
 .سقوط القصاص التساوي فيها يفضي إلى

اليمين باليسار وال اليسار  (ٗ)[تؤخذ]إلى يمين ويسار لم  (ٖ) [األعضاء]وما انقسم من  
 . (٘)باليمين

 قطعإف : (ٜ)، وقاؿ ابن سيرين(ٛ)كل واحدة منهما باألخرى  (ٚ)[تؤخذ:](ٙ)وقاؿ ابن شبرمة
 .(ٓٔ)يمينا وال يمين لو قطعت يساره وإف قطع يساره وال يسار لو قطعت يمينو

لنا أنهما عضواف مختلفاف في االسم الخاص من أصل الخلقة وفي المنفعة أيضًا فلم  
 .أحدىما باآلخر كاليد بالرجل (ٔٔ)[يؤخذ]
  

                                         

 . ااعال بدكف نب ة, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ُ)
منهلج البللبني ( ِٖٖ/  ٕ)هنليو االج ( ُِٔ)الانبيه ( ُِٖ/  ِ)اؼبهيب (  ُْٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِ)
غليو البيلف (ُُْ)منه  الب ب ( ِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِْ)

  ( .َِٗ)ش ح زبد ابل رم ف 
 . ااعال بدكف نب ة, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ّ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ْ)
أمىن ( ِّْ/  ُٖ)آّمهللع ( ِّْ/ٗ)ركضو البللبني ( ُّٓ/ٔ)الهللميط ( ُِٔ)الانبيه ( ُِٖ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)

 (  .ْٕٖ)الال اج الهللدلج ( َّ/ْ)مل  االج ( ِٔ/ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 .ّٖ: , ا ا  ص مبآ  ت صباه( ٔ)

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ٕ)
 (ّّْ/  ُٖ)آّمهللع  (ٖ)
 .ُٕٓص : , ا ا  مبآ  ت صباه( ٗ)

  (ّْٗ/  ٗ)اؼبل  ابل قدامو  (َُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ُُ)
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األعلى باألسفل وال األسفل باألعلى لما  (ٔ)[يؤخذ]وما انقسم منهما إلى أعلى وأسفل لم 
وال أصبع بأصبع غيرىا، وال أنملة  سن بسن غيرىا، (ٕ)[تؤخذ]ذكرناه في اليمين واليسار، وال 

ال   (ٗ) [األعضاء]بعضو ببعض ما ذكرناه من  (ٖ)[يؤخذ]بأنملة غيرىا لما ذكرتو قبلو، وما ال 
 املةمن األعضاء ك (ٙ)[يؤخذ]وإف رضي بو الجاني والمجني عليو، وكذلك ما ال  (٘)[يؤخذ]

ليد الصحيحة بالشبلء ال وا (ٚ) [ائمةالق]ناقصة كالعين الصحيحة بالعين باألعضاء ال
، ولهذا لو أباحو قتلو أو قطع (ٜ)وإف تراضيا عليو؛ ألف الدماء ال تستباح باإلباحة (ٛ)[يؤخذ]

  .يده لم يجز لو أف يفعل ذلك
 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ِ)
 . ؽبم ةبهللاك غ  مهمهللزة فأثب  ا.يهللخي: ُب ااص ( ّ)
 . ااعال بدكف نب ة, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ْ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٓ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ٔ)
 . اؽبليبو بيل  مملف اؽبم ة, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٕ)
 . اؽبم ة بهللاك غ  مهمهللزة فأثب .يهللخي: ُب ااص ( ٖ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُِٗ)الانبيه ( ُّٖ/  ِ)اؼبهيب ( َُٖ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُٔ/  ٔ)ااـ (ٗ)

 (.َِٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف (   ّّْ/  ُٖ)آّمهللع ( ِّٗ/  ُُ)الرلفع  
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 فصل
إذا جنى رجل على رجل جناية يجب فيها القصاص ثم قتلو وجب القصاص فيهما ولم 

 . (ٕ)إال القتلليس لو : وقاؿ أبو يوسف ومحمد. (ٔ)يتداخبل
 .منهما أوجبت القصاص، فكذلك إذا اجتمعتا (ٖ) [واحدة]أنهما جنايتاف لو انفردت كل : لنا
  

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ُّٖ/  ِ)اؼبهيب ( ّّْ/  ُٖ)مهللع آّ(  ُِٖ)الانبيه ( ُْٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ( ُٕٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِّٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٔ/  ُٔ)اؼبيدع 

 (.ُْٖ,ِٓ/  ْ)مل  االج ( ّٕ/  ْ)ش ح ركض البللع 
كأمل أبهلل حنياو فههلل علس خ فهمل, ( ُُٕ/  ٔ)قل و تبيني اغبآل و ش ح من  الد( َّّ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ِ)

 .حي  ق ر زبي  كٕب آّ  عليه بني الآب  ٍب الآا  كبني الآا 
 . كاحد, كالصهللاب إثبلت الال  اؼب بهللطو الت د  دنل ضم  للمؤ   اؼبعنهللم: ُب ااص ( ّ)
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وقاؿ أبو . (ٔ)ولو قطع يده ثم سرت إلى نفسو فمات قطعت يده، فإف مات وإال حزت رقبتو
 .(ٖ)(ٕ) [ابتداء]ليس لو إال القتل : حنيفة وصاحباه

ۅ  چ  :ل بمثلو، فوجب أف يستوفي بمثلو، وىو معنى قولو تعالىأف قتلو بما يحصل القت: لنا 

 .( ُِٔ: النح ) چ  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

                                         

تالهي  ( فللهللٕب ج  رقباه:   ابادا ن, كُب الاحاوكديا أحد مل ىب  فيه الهللٕب كإا ف ف له أف يآب  ٍب وب  كله ا غب(ُ)
الهللميط :  ا ا . لامم  اؼبملثلو( الال ايو)بعد الآب  ( كإف شل  ا اا )لل قبو ( ٍب اغب )طلبل للمملثلو ( كله الآب )عليه 
  مل(. ُْْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِٓ)منهلج البللبني ( ِِْ/  ٗ)ركضو البللبني (ُِّ/  ٔ)

 . (َّٔ/  ٕ)هنليو االج ( ْٓ/  ْ)االج 
 . ابادا بدكف نب ة, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ِ)
 ( .َُٔ/  ٔ)تبيني اغبآل و ( َّْ/ ٕ)بدا   الصنل   (ّ)
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 فصل
إذا قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم؛ ألنها حقوؽ مقصودة 

 (ٕ) [بإيفاء](ٔ) [بدئ]آلدميين، فلم تتداخل كالديوف، فإف قتلهم أو قطعهم واحدًا بعد واحد 
حق األوؿ، وكاف لمن بعده الدية؛ ألنو تعذر عليهم القصاص فانتقل حقهم إلى الدية، فإف سقط 

 .(ٖ)حق األوؿ بالعفو اقتص الثاني، وإف سقط حق الثاني اقتص الثالث وعلى ىذا
 .طرفو لهم /ب ٓٗ/(ٗ)بالجماعة وال نقطع قتليوقاؿ أبو حنيفة 

                                         

 . بدم بدكف نب ة فأثباهل: ُب ااص (ُ)
 . بدكف نب ة فأثباهل. بليال: ُب ااص (ِ)
/  ِ)اؼبهيب : ا ا . كإا فللآ عو ملٓب ي ضهللا باآدـ أحددف؛ امايال  الآصلص كديا ُب حلؿ قا  أك قب  م تبلن ( ّ)

/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِّ)منهلج البللبني  (ُِٖ)الانبيه ( ُّٖ
رباو اغببيع علس  (ِٕٕ/  ٕ)هنليو االج ( ِِ/  ْ)مل  االج (  َُْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (ّٔ

 (.ْْٖ)الال اج الهللدلج ( َُِ/  ْ)إعل و البللبني (  َُٓ/  ْ)ش ح اػببيع 
ا اآ  ُب ااص  مل ممل ه ُب رأس ...حو مررتؾ بينهمل ف  هبهللز:مل دنل إٔب قهللؿ اؼبصنن بعد عر  صاحلت( ْ)

ليمهللف مل بعدا سبلملن دهلل مل ُب فأعدته إٔب دنل ممل دهلل الصهللاب, /أ  ُْ/كاللهللحو / بَْ/إٔب اللهللحو/ بُُ/اللهللحو
 ٕ/ ممل يآاايه الاليلؽ؛ ا ه ياب  بلب الآصلص ُب اعب كح كااعال  كاليم بدأ ُب هنليو اللهللحو/بُُ/رأس اللهللحو

ليالام  / بُُ/فأعدته إٔب  خ  اللهللحو/ ب َْ/, ليبدأ بعدا بلب امايال  الآصلص كاليم ا اآ  إٔب  خ  اللهللحو/أ
كيبدأ بعدا مالب الديلت ٍب / أ ُٕ/أ بعدا بلب العاهلل عل الآصلص كيالام  إٔب هنليو اللهللحوكيبد/ أ ُٓ/إٔب اللهللحو 

لااهللاص  / أ  َْ/ليبدأ بلب العلقلو كمل ربمله كيالام  إٔب هنليو اللهللحو/ ب ّٕ/ااركش كيالام  ذل  إٔب  خ  اللهللحو
  بآيو مالل   بلب الآصلص ُب كمل بعددل, كلمل ذل  ٓب يآ  حي  ا اآل/ بَْ/مالل   العآ  بدايو اللهللحو 

/ بُُ/م  أف ااص  أف يمهللف مملهنل ُب اللهللحو/ أ  ُْ/كاللهللحو / بَْ/اعب كح كااعال  إٔب دنل كأخيت اللهللحو
إٔب هنليو اللهللحو / ب َْ/ا ينلمبه إا مل ُب بدايو / أ ُُ/دنل ممل فعلاه, ممل يايدا الاليلؽ, فاليلؽ هنليو اللهللحو

  َْ/ممل أف هنليو اللهللحو / أ ُُ/ا ينلمبه إا أف يمهللف مل بعددل مل ُب بدايو اللهللحو/ أ ُْ/و , كهنليو اللهللح/ أ ُْ/
لاالب  مالل   العآ  كاخا ؼ اعبل٘ب ككٕب الدـ كمالرة الآا  / ب ُْ/ا ينلمع أف تمهللف تاماهل مل ُب بدايو اللهللحو/ أ

 .كالديلت كيبدأ مالب قالؿ أد  البل كّٔل تناه  أبهللاب اعبنليلت / ب  ْْ/لاناه  ُب مناصن اللهللحو 
كديا الاعدي  المث  اليم قم  به اقاالا الاليلؽ كابد, كدهلل يهللافو سبلملن ت تيع تبهلليع اؼبهيب للر ازم, كاليم  

تبعه اؼبصنن مث ان ُب ت يع اؼبالل   كاابهللاب, فا  اعب   الثل٘ب مل اؼبهيب يبدأ  بلب الآصلص ُب اعب كح كااعال  
 َُٗ-ُٖٖكيبدأ بلب العاهلل عل الآصلص مل  ُٖٖ-ُّٖليبدأ بلب امايال  الآصلص مل  ُّٖ -ُٕٕمل ص

كّٔل يبدأ فص  العلقلو كمل تاحمله كبعدا اخا ؼ اعبل٘ب ككٕب  ُِِكّٔل يبدأ مالب الديلت كااركش كيالام  إٔب ص 
 . بل  كا تعلٔب أعلفكبعددل ُب  اا الصاحو يبدأ مالب قالؿ أد  ال ٍُِٕب مالرة الآا  ص ُِْالدـ ص
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حد فيو والجماعة كالطرؼ، وإف قتلهم أو قطعهم دفعة أنو أحد نوعي القصاص فلم يكن الوا: لنا
واحدة أو أشكل أقرع بينهم لعدـ الميزة، فمن خرجت لو القرعة قتل أو قطع لو، وكاف حق من 
بعده في الدية، فإف عفا من خرجت لو القرعة أعيدت القرعة بين الباقين لتساويهم، وإف ثبت 

، وإف (ٕ)حقو (ٔ)[استوفى]ه فقتل أو قطع فقد القصاص لواحد من القرعة أو بالسبق فبدر غير 
أساء في التقد ـ على من ىو أولى منو، كما لو بدر أحد الرعية فقتل مرتدًا فإنو يكوف مستوفيًا قتل 

 .في التقدـ على اإلماـ (ٖ)[أساء]الردة وإف 
، (ٗ)[الوجهين]وإف قتل واحد جماعة في المحاربة قتل بالجميع وتداخلت حقوقهم على أصح  

 .(٘)حكمو حكم ما لو قتلهم في غير المحاربة: والثاني
 .أف المغل ب فيها حق اهلل تعالى، فتداخلت كالحدود: لنا 
وإف قطع يد رجل وقتل آخر قطعت يده للمقطوع ثم قتل للمقتوؿ، تقدـ القطع أو (فصل ) 

 .(ٚ)يقتل وال يقطع: ، وقاؿ مالك(ٙ)تأخر
 قطع، وإذا قدمنا القطع لم يسقط القتل، وإذا أمكن الجمع لم أنا إذا قدمنا القتل سقط ال: لنا 

                                         

 . كالصهللاب مل أثباه.اماهللفل: ُب ااص ( ُ)
هنليو ( ّْْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٖ)الانبيه (  ُّٖ/  ِ)اؼبهيب ( َُِ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِّ/  ٔ)ااـ (ِ)

 ٗ)ركضو البللبني (  ّّٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُّ/  ُٕ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 
إعل و (َُْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٗ, َُٔ/

 (. َُِ/  ْ)البللبني 

 . كالصهللاب مل أثباه.امل: ُب ااص ( ّ)
 . كالصهللاب مل أثباه علس اإلضلفو.الهللجهلف: ُب ااص ( ْ)
 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٔ-ُِٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  ( ُّٖ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)
 .(ُٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ّْْ/  ُٖ)آّمهللع ( َٓٓ/  ُِ( )ِّٔ/ 
البيلف ُب ميدع ( ُٕٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُّٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُِِ/  ُِ)اغبلكم المب  (ٔ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ّْْ/  ُٖ)ّٓمهللع ا( ِّّ/  ٗ)ركضو البللبني( ّْٗ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
 (. ِْْ/  ٖ)حلشيو الر كا٘ب علس الاحاو (ُْ/  ْ)البللع 

/  ٔ)مهللادع اعبلي  ُب ش ح ـباص  خلي  ( ُّّ/  ٖ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  (  ٔٓٔ/  ْ)اؼبدك و ( ٕ)
 ( .ٖٗ/  ٗ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( َّ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  (  ِٔٓ
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بقطع يد الجاني؛ ألف  (ٕ) [شيء]، وال يجب لولي المقتوؿ (ٔ)[الحقين]يجز تفويت أحد 
النفس ال تنقص بنقصاف األطراؼ؛ ولذلك يقتل الكامل األطراؼ بمن ال أطراؼ لو؛ ألف حق 

 .لالمقتوؿ في الطرؼ تابع، وحق المقطوع فيو أص
ولو قطع أصبعًا من يمين ثم قطع يمين آخر قطعت أصبعو لؤلوؿ ثم قطعت يده للثاني، ويدفع  

إليو أرش أصبع؛ ألنو تقدـ حق المقطوع أصبعو فقدـ، ونقصت اليد بنقصاف األصبع، فوجب جبر 
حقو باألرش، ولو قطع أواًل يمين رجل ثم قطع أصبعًا من يمين آخر قدـ قطع اليد لسبقو، ووجب 

 .قصاصو (ٗ)[استيفاء]؛ لتعذر (ٖ)ألرش لصاحب األصبع ا
ـ القتل والقطع لحق اآلدمي   مبني  ؛ ألنو (٘)وإف قتل رجبًل ثم ارتد، أو قطع يمين رجل وسرؽ ُقد 

 .على التشديد والتضييق، وسقط حق اهلل تعالى فيهما؛ ألنو مبني  على المسامحة 

                                         

 . بآلؼ غ  مع مو.اغبآني: ُب ااص ( ُ)
 . بدكف نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص (ِ)
/  ُٖ)آّمهللع (َِِ/  ٗ)البللبني ركضو ( ّٓٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ُّٖ/  ِ)اؼبهيب (ّ)

 (.ّٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ّْْ
 . ة فأثباهلب  نب  .امايال: ُب ااص ( ْ)
ركضو البللبني ( ّٓٗ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٓ/ٔ)الهللميط ( ُّٖ/ِ)اؼبهيب  (ٓ)
 (.ُْٖ/ ْ)مل  االج ( ُٔٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٓ/ ُٖ)آّمهللع (ُٓٔ/َُ)
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 القصاص (ٔ)[استيفاء]باب 
كاف عمر بن : )لما روى الزىري عن سعيد بن المسيب قاؿ ؛(ٕ)ث الديةمن ورث الماؿ ور 

كتب إلي    :(ٖ)الضحاؾ بن قيسالخطاب رضي اهلل عنو ال يورث المرأة من دية زوجها حتى قاؿ 
فرجع . الضبابي من دية زوجها (٘) (ٗ)[امرأة َأْشَيم]ورث : رسوؿ اهلل صلى اهلل عيو وسلم أف

  .(ٙ)(عمر إليو

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل.امايال: ُب ااص ( ُ)
 ( ُِٕ)الانبيه ( ٖٕ, ِٖ/ ُُ)اغبلكل المب  ( ِ)
الاحلؾ بل قيا بل خللد بل كدع الاه م الآ ش  ـبالن ُب صحباه ركل عل الن  صلس ا عليه ك ملف (ّ)

دػ كملف مهلللدا قب  كفلة الن  بنحهلل م  منني ْٔكشهد فا  دمرو كشهد صاني م  معلكيو ٍب دعل إٔب  االه كقا  
كالصهللاب أف : , قل  (ّْٗ/  ْ)هتييع الاهييع ( ْٕٗ-ْٖٕ/ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا .. أك أق  

 .كلمل اؼبؤلن كدف فآلؿ الاحلؾ بل قيا ( ٓ)اؼبماهللب إليه دهلل الاحلؾ بل مايلف ممل ُب إحللو رقف 
 . كالصهللاب مل أثباه. ام اا شيف: ُب ااص ( ْ)
ا عليه ك ملف ماللمل فأم  الاحلؾ  الابليب بمال  اؼبهللحدة بعددل بل , قا  ُب عهد الن  صلس. أشيف كزاف أضبد(ٓ)

/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( َٗ/ُ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا  .بل مايلف أف يهللرث ام أته مل دياه
ُّٖ.) 

ديا حدي  حالل : كقلؿ الرتميم( ّٖٖ/ ِ)منل ابل ملجه ( ٕٗ/ّ)منل الرتميم ( َٗ/ّ)منل أىب داكد ( ٔ)
 (.ُِٗ/  ّ)عند أد  العلف, كصححه اؼبآدم  ُب ااحلدي  اؼبخالرة  صحي , كالعم  علس ديا



234 

أنو ماؿ يملكو من جهتو : ، لنا(ٖ)، خبلفًا ألبي ثور(ٕ)من الدية ديونو وتنفذ وصيتو(ٔ)[تقضى]و
 .أموالو (ٗ)[كسائر]تقضى منو ديونو ونفذت منو وصيتو 

ال يثبت إال : ومن ورث الدية ورث القصاص على المذىب المشهور، ومن أصحابنا من قاؿ 
 .(٘)يثبت للورثة سوى الزوجين: ومنهم من قاؿ. للعصبات

  

                                         

 . بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه.يآال: ُب ااص ( ُ)
/  ُٖ)آّمهللع  (ُّٕ/ ٗ)ركضو البللبني( ُّٖ/  ِ)اؼبهيب ( َُٕ/ُُ)اغبلكل المب  (.َُ/  ٔ)ااـ (ِ)

 ( َِٔ/  ٕ)هنليو االج ( ُُ/  ْ)مل  االج ( ّْٕ
 ( .َِٓ/  ٕ)اؼبل  ( ّ)

 . بيل  كالصهللاب بلؽبم ة.ماللي : ُب ااص ( ْ)
 ٗ)ركضو البللبني ( ْٖٓ/  ْ)الهللميط  ( ُّٖ/  ِ)اؼبهيب ( ٗٗ-َُُ/ ُُ)اغبلكل المب  ( ُّ/  ٔ)ااـ (ٓ)
/  ْ)الج مل  ا( ّّْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِٓ)منهلج البللبني ( َْْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِْ/ 
 (.َْٗ)الال اج الهللدلج ( ُِٖ/  ْ)إعل و البللبني  (ِٖٗ/  ٕ)هنليو االج ( َْ-ّٗ
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قتلتم ! خزاعةثم أنتم يا : )صلى اهلل عليو وسلم قاؿ/أ ٔٗ/أنو  (ٔ)ما روى أبو شريح الكعبي : لنا
ىذا القتيل من ىذيل، وأنا واهلل عاقلو، فمن قتل بعده قتيبًل فأىلو بين خيرتين، إف أحبو قتلوا، وإف 

 .فسو ى بينهما. (ٕ)(أحبوا أخذوا الدية
بالقود، فقالت أخت  (ٖ)[أولياؤه]أف رجبًل قتل رجبًل فطالب ( وسنن)وما روى أبو داوود في  

. (ٗ)اهلل أكبر عتق الرجل: فقاؿ عمر. عفوت عن حقي من القصاص: المقتوؿ وىي زوجة القاتل
ولم ينكره أحد، وألف القصاص يثبت للصغار والمجانين، وليسوا من أىل والية النكاح، والزوجية 

 .ميراث في القصاص، كما لم تمنعو من الديةوإف انتهت بالموت فبل تمنع ال

                                         

أبهلل ش ي  المع  اػب اع  اظبه خهلليلد بل عم ك كقي  عم ك بل خهلليلد كقي  معع بل عم ك كقي  دل ئ بل عم ك (ُ)
 اعو يهلـل فا  ممو, ملت كأصحهل خهلليلد بل عم ك أملف قب  فا  ممو كملف وبم  أحد ألهلليو ب  معع بل خ

/  ّ)أمد الللبو ( ُٖٖٔ/  ْ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( َِْ/  ٕ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . دػٖٔ:ُب
ّٕٗ. ) 

 .حدي  حالل صحي : كقلؿ( ْٕ/ّ)كاللا  له منل الرتميم(ََِ)مالند الرلفع ( ُّٕ/ْٓ)مالند أضبد( ِ)

 . ب  اؽبم ةبهللاك غ  مهمهللزة فأث.اكليلكا: ُب ااص ( ّ)
ذم  االبل٘ب رضبه ا تعلٔب أ ه ٓب ي  ديا اغبدي  ُب منل أيب داكد بعد م يد مل البح  ممل ُب إركا  الللي  ( ْ)
(ٕ/َِٖ.) 

إف قصد االبل٘ب رضبه ا  أ ه ٓب هبدا بنصه فنعف, كأمل معنلا كمل يايدا مل صحو عاهلل اؼب أة اؼبالاحآو : قلؿ البلح 
علس اؼبآاالني أف ينح  كا ااكؿ : أيب داكد م فهللعلن مل حدي  عل رو قلل  قلؿ رمهللؿ ا للآصلص فههلل ُب منل
بللىن أف عاهلل النالل  َب الآا  جل   إذا مل   : كقلؿ أبهلل داكد بعد إخ اجه ديا اغبدي . فلاكؿ, كإف مل   ام أة

منل أىب داكد : ا  ُب زب ي  ديا اغبدي يماهللا عل الآهللد ا . ينح  كا: إحدل ااكليل , كبللىن عل أىب عبيد َب قهللله
: ا ا . كصح  ابل اؼبلآل مند البيهآ ( ٗٓ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ّٖ/  ٖ)منل النالل   ( َّٔ/  ْ)

 (. ّٔٗ/  ٖ)البدر اؼبن  
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وإف قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات في الردة استوفى القصاص في اليد وليو المسلم 
 . (ٔ) وىو وجو. يستوفيو اإلماـ: دوف اإلماـ على ظاىر النص، وقاؿ المزني

وف اإلماـ، ويجوز أف يرث أف القصد من القصاص التشفي، وىذا ال يحصل إال بفعل الولي د: لنا
 . قصاصو وال يرث مالو، كما لو قتل من عليو دين محيط فإف وارثو يرث قصاصو وال يرث مالو

يستوفيو وارثو فلو أف يعفو عنو على ماؿ على أصح الوجهين؛ ألنو استقر لو، وإذا عفا : وإذا قلنا
 .(ٖ)ماـإنو يستوفيو اإل: ، وكذا إذا قلنا(ٕ)[فيئاً ]على ماؿ كاف الماؿ 

                                         

/  ِ)اؼبهيب (  ٕٓ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ْٖ/  ٔ)ااـ :كرج  ُب اؼبهيب كآّمهللع أف كليه اؼباللف يآاص ا ا  (ُ)
الال اج ( ّْٕ/  ُٖ)آّمهللع (ُٗٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّٖٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٖ
 (.َْٗ)الهللدلج 

الآيلس عندم علس أص  قهللله أف ا كايو ؼباللف علس م تد ممل ا كراثو له منه, :  كقلؿ اؼب ٘ب معلآلن علس م ـ الرلفع 
ـباص  اؼب ٘ب اؼبببهللع م  مالب ااـ : ا ا . ٕب ُب الآصلص مل ج حه كٕب اؼباللمنيكممل أف ملله للماللمني فميل  الهلل 

(ٖ/ّْْ. ) 
كقد اخالن أ مانل ُب ذل , فيدع بعاهف . لهللليه اؼباللف أف يآاص منه: قد قلؿ الرلفع  رض  ا عنه: كقلؿ اعبهللي 

 , كإذا ٓب تمل كراثو, كا ط يو ُب اماحآلؽ الآهللد إٔب أ ه أراد بللهللٕب اإلملـ؛ ف  ه إذا ملت م تدا, فلؼباللف ا ي ثه أص
كديا الاأكي  فيه بعد, كإف ملف . غ  الهللراثو, اماحلؿ أف يالاحو الآصلص؛ فللهللٕب عبلرة عل اإلملـ أك عل  ل به

 أراد بللهللٕب ق يبه اؼباللف اليم ملف ي ثه لهلل ملت ماللمل, كلا  الرلفع  ص ي : كمل أصحلبنل مل قلؿ. اؼبيدع مديدا
, ف ف أممل ضب  الهللٕب اؼببلو علس اإلملـ علس بعد, فاآييد الهللٕب بلؼباللف  ص "لهللليه اؼباللف: "ُب ديا اؼبعىن؛ ف  ه قلؿ

كلمل تهللجيه ديا الهللجه عال , كاؼبممل فيه أف اؼبآصهللد مل الآصلص الارا  كدرؾ الثأر . ُب أف اؼب اد به الآ يع الهللارث
 (. ََُ/ُٔ)رايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب د: ا ا . كدهلل بللآ يع

 . ب  نب ة فأثب  اؽبم ة.فيلن : ُب ااص ( ِ)
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : ا ا . كأشلر إٔب ذل  ابل ح   ُب الاحاو(  ُِْ/ٖ)حلشيو الر كا٘ب علس الاحاو (ّ)
(ٖ  /ُِْ . ) 
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 فصل
: ، وقاؿ أبو حنيفة ومالك(ٕ) (ٔ)[استيفاؤه]إذا ثبت القصاص لصبي أو مجنوف لم يجز لوليو 

 . (ٗ)، وكذلك الوصي والحاكم في الطرؼ دوف النفس(ٖ)[استيفاؤه]يجوز لؤلب 
قصاصو في النفس كالوصي، ويخالف  (٘)[استيفاء]أنو ال يملك أف يطلق زوجتو فبل يملك : لنا

، وذلك ال (ٚ)[التشفي]الماؿ، والقصاص القصد منو  (ٙ)[تحصيل]إف القصد منها الدية ف
الولي، فعلى ىذا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنوف؛ ألف فيو مصلحة  بفعل يحصل

للمستحق بأف يحفظ حقو عليو، ومصلحة للجاني وىي سبلمة نفسو في الحاؿ، 
لمعسر حيث ال يجوز حبسو؛ ألف الحق ليس واجبًا عليو العفو في المآؿ، ويخالف ا(ٛ)[ورجاء]

في بو موجود، الحق واجب عليو في الحاؿ وما يو  (ٜ) [ىهنا]في الحاؿ؛ لتعذر ما يوفي بو و
 ؛ (ٓٔ)، ولو أقاـ الجاني كفيبًل أو أعطى رىناً ليخلى عنو لم تجز تخليتوالمستوفيوإنما تعذر 

 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.امايالكا: ُب ااص ( ُ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ) َِّ/  ٔ)الهللميط  ( ُِٕ)الانبيه ( ُْٖ/  ِ)ؼبهيب ا( ٓٔ/  ٔ)ااـ (ِ)
/  ْ)مل  االج  ( ّٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ((ِٗٗ, ( ّْٖ/  ُٖ)آّمهللع  ُِْ/  ٗ)ركضو البللبني( ََْ/ُُ)

 (.َْٗ)الال اج الهللدلج  ( ّْْ/ ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َْ
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يالكااما: ُب ااص ( ّ)
/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو  ( ُْ/  ٔ)بدا   الصنل   ( ُُٔ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا  ُب ميدع اغبنايو(ْ)

 (. ِّْ/  ٖ)البح  ال ا و  ( ّٗٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل (ُِٔ
 (.ِِٓ/  ٔ)مهللادع اعبلي  ُب ش ح ـباص  خلي  ( َِّ/ ُِ)اليخ ة للآ اُب : كا ا  ُب ميدع اؼبللميو

 . ب  نب ة فأثباهل.امايال: ُب ااص ( ٓ)
 . ب   آلط كالصهللاب اؼبثب  دنل. وبص : ُب ااص ( ٔ)
 ( . ُْٖ/  ِ)ممل  ص اؼبهيب . الارا : فأثب . ديا الملمو جل ت ُب ااص  ب   آلط عدا اليل ( ٕ)
 . ؽبم ةكالصهللاب بل. كرجل: ُب ااص ( ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه. دلدنل: ُب ااص  (ٗ)

ركضو البللبني ( َِْ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْٖ/  ِ)اؼبهيب ( َُْ/  ُِ)اغبلكل المب  (َُ)
( َْ/ْ)مل  االج (ّْْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّْٖ/ُٖ)آّمهللع (ُِٓ)منهلج البللبني ( ُِْ/ٗ)

 (. ِٖٗ)غليو البيلف ( َْٗ)الال اج الهللدلج ( ِٗٗ/  ٕ)الج هنليو ا
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 .الحق من الرىن والكفيل (ٔ)[ءاستيفا]ألنو تفويت في الحاؿ، وال يمكن 
على أصح الوجهين؛ ألنو (ٕ)[االستيفاء]وإف بدر الصبي أو المجنوف فقتل الجاني لم يقع موقع  

المودع لعدـ  (ٗ)[برئ]الحقوؽ، بخبلؼ ما لو أتلف وديعة لو فإنما (ٖ)[استيفاء]ليس من أىل 
من موجب  (٘)[يبرأ]مات لم التفريط من جهتو، فهو كما لو تلفت بآفة سماوية، والجاني لو 

 .(ٙ)الجناية
ولو ثبت القصاص بين صغير وكبير أو عاقل ومجنوف لم يجز للكبير وال للعاقل أف ينفرد  
 . (ٛ)، بل يحبس الجاني(ٚ)[باستيفائو]

 .(ٔٔ) (ٓٔ)[باالستيفاء] (ٜ)[ينفردا]يجوز للكبير والعاقل أف : وقاؿ أبو حنيفة ومالك
 
 

                                         

 . كالصهللاب بلؽبم ة. امايال: ُب ااص ( ُ)
 . كالصهللاب بلؽبم ة. اامايال: ُب ااص ( ِ)
 . كالصهللاب بلؽبم ة. امايال: ُب ااص ( ّ)
 . بيل  غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. ب م: ُب ااص ( ْ)
 . هلل الصهللابفأثب  مل د. يرب: ُب ااص ( ٓ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ (ُِٕ)الانبيه  ( ُْٖ/  ِ)اؼبهيب :كدهلل الصحي  ممل ُب اؼبهيب كآّمهللع ا ا  (ٔ)

 ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِْْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُٖٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ََْ/  ُُ)الرلفع  
 (.ُِٖ/  ْ)إعل و البللبني( َّ/  ْ)مل  االج  ( ِٔ/ 
 . بيل  فأثب  مل دهلل الصهللاب بلؽبم ة. بلماياليه: ُب ااص ( ٕ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُْْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُْٖ/  ِ)اؼبهيب (ٓٔ/  ٔ)ااـ (ٖ)

 (.َْ/  ْ)مل  االج  ( ّْٖ/  ُٖ)آّمهللع (  َُْ/  ُُ)الرلفع  
 . علس الاثنيوكالصهللاب مل أثباه . ينا د: ُب ااص ( ٗ)
 . كالصهللاب بلؽبم ة. بلامايال: ُب ااص ( َُ)
بدا   ( ُٓ/  ُِ)اؼببالهللط للال خال  (  ٓٔٔ/  ِ)النان ُب الاالكل للاللدم : ا ا  ُب فآه ااحنلؼ( ُُ)

 ( .ّٗٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل (    ِِْ/  ٕ)الصنل   
ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( َُُِ/ِ)ُب ُب فآه أد  اؼبدينو المل( ّْٔ/ْ)اؼبدك و : كا ا  ُب فآه اؼبللميو

(ٖ/ِِ.) 
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كالحاضر مع   (ٕ)[باستيفائو]ألحدىما أف ينفرد/بٔٔ/(ٔ)ما فبل يجوزأنو حق مشترؾ بينه: لنا 
 .الغائب

، وإف كاف لو من (ٖ)[استيفاؤه]وإف قُِتَل من ال وارث لو كاف قصاصو للمسلمين، ولكن للسلطاف 
إلى الوارث والسلطاف، ال يجوز ألحدىما أف ينفرد بو  (ٗ)[استيفاؤه]يرث بعض القصاص كاف 

 .(٘)لما قدمتو

                                         

 . دنل يناه  اؼبهللض  اؼبنآهللؿ مل أبهللاب العلقلو كمل تاحمله إٔب دنل حي  ممل ه الصحي  دنل ممل مبو( ُ)
 . بلليل  مملف اؽبم ة, كالصهللاب مل أثباه. بلماياليه: ُب ااص (ِ)
 . الهللاك فأثباهلب  نب ة علس .امايالكا: ُب ااص ( ّ)
 . ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل.امايالكا: ُب ااص ( ْ)
ركضو  (ّْٖ/ ُٖ)آّمهللع   (ُِٖ)الانبيه  (ُْٖ/ِ)اؼبهيب  (َُِ,َُُ/ ُِ)اغبلكل المب   (َُ/ٔ)ااـ (ٓ)

/  ْ)بني إعل و البلل(ُْ-َْ/  ْ)مل  االج  إ( ّٓ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ُِْ/ٗ)البللبني 
ُِٖ.) 
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 فصل
فبدر أحدىما وقتل القاتل من غير إذف أخيو لم  (ٔ)[االستيفاء]وإف قتل رجل ولو ابناف من أىل 

يجب عليو القصاص على أصح القولين؛ ألف لو شريكًا في قتلو فلم يجب عليو القصاص، كما لو 
بينو وبين غيره، ويخالف إذا اشترؾ الجماعة في قتل واحد فإنا لم  ركةتمشجارية  (ٕ)[وطئ]
جب القصاص بقتل بعض النفس، فإنو يستحيل تبعيضها، وإنما جعلنا كل واحد كأنو انفرد نو 

بالقتل، ولو عفا أحدىما عن حقو ثم قتلو اآلخر فإف كاف بعد أف حكم الحاكم بسقوط القصاص 
علم بذلك أو لم يعلم؛ ألف بحكم الحاكم زالت  (ٖ)[سواء]وجب القصاص قواًل واحدًا، 

قتلو العافي بعد عفوه، وكذلك إف كاف الحاكم لم يحكم بسقوط القصاص،  الشبهة، فهو كما لو
، وبو قاؿ أبو (ٗ)ال يجب عليو القصاص: وىو لم يعلم على أصح القولين، والقوؿ الثاني

 .(ٚ)ىو رواية عن مالك: ، وقيل(ٙ)وأحمد (٘)حنيفة

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل.اامايال: ُب ااص ( ُ)
 . بلليل  بدكف نب ة, كالصهللاب مل أثباه. كط : ُب ااص (ِ)
 . مهللا بدكف نب ة, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ّ)
/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ-ُِّ/  ُِ)اغبلكل المب  :رج  النهللكم ُب اؼبالألو ااكٔب كالثل يو ملذم ا اؼبصنن ا ا (ْ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( َّّ/  ٔ)الهللميط ( ُٗٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٕ)الانبيه ( ُْٖ
 ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْْ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( َِْ/  ُُ)الرلفع  

 ٕ)هنليو االج ( ُْ/  ْ)مل  االج ( ّْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُٓ/  ُ)منه  الب ب ( ّٔ/ 
 /ََّ.) 
( ِْٖ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُُٖ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  : للحنايو تالصي  طهلليلو ُب ديا ا ا  بعاهل ُب( ٓ)

ال دـ بني اثنني فع: كقلؿ ؿبآو اغبنايو ابل علبديل(   َّٓ)ااشبلا كالنال   ابل قبيف ( ّٕٔ/  ٖ)البح  ال ا و 
أحدنبل كقاله ا خ  إف علف أف عاهلل بعاهف يالآط حآه يآلد كإا ف  كالديو ُب ملله, خب ؼ فبال  رج  ليآا  عمدا 

/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل : ا ا . فآا  كٕب الآاي  اؼبمال  فعليه الآهللد؛ ا ه فبل ا يرم  علس النلس
ُْٓ. ) 

 (.ِّٖ/  ٖ)اؼببدع ( ُّٗ/  ٗ)المب  ابل قدامو الر ح (ْْٔ/  ٗ)اؼبل  ابل قدامو (ٔ)
الملُب ُب ( ُِٔ/  ْ)اؼبدك و : ا ا . كاؼبرههللر عند اؼبللميو خ فه. ّْٕ/  ٕذم  ذل  عنه ابل قدامو ُب اؼبل ( ٕ)

 ( .َُٗٗ/  ِ)فآه أد  اؼبدينو 
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مستحقين كحد المدينة إلى أف القصاص ال يسقط بعفو بعض ال (ٔ)[فقهاء]وقد ذىب بعض  
 .(ٕ)القذؼ

وكذلك . أف مجرد االختبلؼ ال يسقط، ولهذا ال يقتل الذكر باألنثى، وإف كاف فيو خبلؼ: لنا
يقتل من قتل مسلمًا بكافر وإف كاف فيو اختبلؼ، وإف كاف قد علم بعفوه فهو أولى بوجوب 

 .(ٖ)على قولين: القصاص عليو قواًل واحدًا، وقيل
ل األب نصفها لبلبن الذي لم يقتل إف لم يعف أو عفا على ماؿ، وتجب الدية في تركة قات 

ال يجب : إف القصاص يجب على االبن القاتل، وإذا قلنا: ونصفها لورثة االبن القاتل على قولنا
وجب عليو نصف دية أبيو؛ ألنو قتلو وىو يستحق نصف قتلو، . القصاص على االبن القاتل

ي لم يقتل نصف دية أبيو؛ ألنو فاتو حقو في القصاص فوجب عليو نصف ديتو، ويجب لؤلخ الذ
بغير اختياره فعاد إلى الدية، ويجب لو ىذا النصف في تركة قاتل أبيو على أصح الوجهين، وعلى 

 .(ٗ)الوجو الثاني يجب في تركة قاتل قاتل األب
ىذا إذا أنو قود سقط إلى ماؿ فوجب في تركة من عليو القود كما لو قتلو أجنبي، فعلى : لنا 
 (ٚ)[أبرأ]؛ ألنو ال حق لو عليو، فإف (ٙ)[إبراؤه]األخ الذي لم يقتل أخاه لم يصح  (٘)[أبرأ]

ألنها  حدىمامن عليو الحق، ويخالف الوديعة إذا أتلفها أ (ٛ)[أبرأ]ورثة قاتل أبيو صح؛ ألنو 
بي لم يجب مملوكة لهما، ولهذا لو أتلفها أجنبي وجب ضمانها لهما، وقاتل األب لو قتلو أجن

 ، (ٜ)[شيء]لهما عليو 

                                         

 . بدكف نب ة كالصهللاب مل أثباه. فآهل: ُب ااص (ُ)
 .  ّْٕ/  ٕاؼبل  ابل قدامو (ِ)
 .اؼب اج  الاللبآو لناا اؼبالألو عند الرلفعيو(  ّ)
( ُْٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٓ-ُّْ/  ُِ)اغبلكل المب  : قلؿ النهللكم ُب ال كضو أظه نبل أهنل ُب ت مو اعبل٘ب ا ا (ْ)

أمىن (. ْْٓ/  ُٖ)آّمهللع (  ُِٕ-ُِٖ-/  ٗ)ركضو البللبني ( َْْ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ  الرلفع  
 ( .ّٔ/   ْ)بللع ُب ش ح ركض البللع  اؼب
 . اب ا كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٓ)
 . اب اكا كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٔ)
 . اب ا كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٕ)
 . اب ا كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٖ)
 . ب  نب ة  كالصهللاب مل أثباه. ش : ُب ااص (ٗ)
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؛ (ٕ)[إبراؤه]صح (ٔ )[أبرأه]أنو يجب لو نصف الدية على األخ القاتل، فإف : والقوؿ الثاني
من ال  (٘)[أبرأ]ورثة قاتل أبيو لم يصح؛ ألنو  (ٗ)[أبرأ]من لو عليو الحق، وإف  (ٖ)[أبرأ]ألنو 

 .(ٙ)حق لو عليو
 

                                         

 . اب مل أثباهاب اا كالصهلل : ُب ااص (ُ)
 . اب اكا كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ِ)
 . اب ا كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ّ)
 . اب ا كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ْ)
 . اب ا كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٓ)
و ركض(َْْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْٖ/ ِ)اؼبهيب ( ُّٓ-ُّْ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٔ)

 ( .ْْٓ/  ُٖ)آّمهللع (  ُِٕ-ُِٖ/ٗ)البللبني 
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 فصل/أ ٕٔ/
 (ٖ)[التشفي]مع قصد (ٕ)[يؤمن]صاص إال بحضرة السلطاف؛ ألنو ال الق (ٔ)[استيفاء]ال يجوز 

في غير حضرتو عزر على أصح  (ٗ)[استوفى]أف يجني عليو؛ وألنو يفتقر إلى االجتهاد، فإف 
 شاىدينحقو، ويستحب أف يكوف بحضرة  (٘)[استوفى]الوجهين؛ ألنو افتات على السلطاف وإف 

ف يتفقد اآللة التي يقتص بها، فإف كانت كال ة منعو من ، وعليو أ(ٙ)[االستيفاء]حتى ال يجحد 
اهلل عليو  صلى؛ لقولو (ٛ)؛ ألف فيو تعذيبًا للجاني، وإف كانت مسمومة منعو أيضاً (ٚ)[االستيفاء]

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد  أحدكم شفرتو، وليرح : )وسلم
 . (ٜ)(ذبيحتو

ومة إفساد جسده وتعذر غسلو، وإف عج ل واستوفى عزره لتعديو، وإف طلب من وألف في المسم
أف  (ٓٔ)[يؤمن]لو القصاص أف يقتص بنفسو نظرت، فإف كاف في الطرؼ ال يمكنو؛ ألنو ال 

 ،(ٔٔ)[تبلفيها]يجني عليو جناية يتعذر 
 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل.امايال: ُب ااص ( ُ)
 . يهللمل,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ِ)
 ( . ُْٖ/  ِ)ممل  ص اؼبهيب . الارا : فأثب . ديا الملمو جل ت ُب ااص  ب   آلط عدا اليل ( ّ)
 . اماهللفل,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ْ)
 . اماهللفل,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٓ)
 . امايال,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٔ)
 . امايال,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٕ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٖ)الانبيه ( ُٖٓ-ُْٖ/  ِ)اؼبهيب (ُٗٗ,ُٕٗ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٖ)
أمىن (  ْْٗ/  ُٖ()آّمهللع (  )ُِٓ)منهلج البللبني ( ِِّ -ِِِ/ ٗ)ركضو البللبني ( َْٕ -َْٔ/ ُُ)

مل  ( ّْٕ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج   (ُُٓ)منه  الب ب ( ّٕ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 (. َُّ/  ٕ)هنليو االج ( ِْ -ُْ/ ْ)االج 

/  ّ)ام  ب حاللف اليب  كالآا  كربديد الرا ة صحي  ماللف مالب الصيد كاليبل   كمل يؤم  مل اغبيهللاف بلب ا (ٗ)
 .مل حدي  شداد بل أكسُٓٓٗ (ُْٖٓ

 . يهللمل,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (َُ)
 . ُب ااص  الال  ُب ت فيهل ب   آط فأثباهل(ُُ)
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  وإفتوفي حقو، بالقوة والمعرفة مكنو أف يس (ٔ)[لبلستيفاء] مكنيوإف كاف في النفس فإف كاف  
النيابة، فإف لم يكن من يتطوع بو رزؽ من خمس  دخلوتيكمل أمره بالتوكيل؛ ألنو حق لو كاف ال 

المصالح؛ ألنو معد  لمصالح المسلمين، وىذا من جملتها، وإف لم يكن في الخمس 
أو كاف وىناؾ ما ىو أىم منو وجبت األجرة على الجاني؛ ألنها وجبت إليفاء حق (ٕ)[شيء]

أقتص لك من نفسي وال : أنا(ٖ)[الجاني]يو، فهو كأجرة كيل الطعاـ المستحق عليو، فإف قاؿ عل
في  (٘)[النائب]؛ ألنو حق عليو فبل يكوف ىو (ٗ)أؤدي األجرة لم يمكن من ذلك

 .كالدين(ٙ)[استيفائو]

                                         

 . ل مايال ب نب , كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ُ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص (ِ)
 . ُب ااص  كامادرم  ُب ااص   االه علس اؽبلمل مل جهو اليمنيمآب  ( ّ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٖ)الانبيه ( ُٖٓ-ُْٖ/  ِ)اؼبهيب  (ُٕٗ/ ُِ)اغبلكل المب  (ْ)

-ّٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ِِّ -ِِِ/ ٗ)ركضو البللبني ( َْٕ
 ( ِْ -ُْ/ ْ)مل  االج ( ّْٕ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج  رباو( ّٖ
 .  ليع, كأثباه بلؽبم ة: ُب ااص ( ٓ)
 . بلليل  كالصهللاب مل أثباه. اماياليه: ُب ااص (ٔ)
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 فصل
ألف فيو لم يمكنوا من االجتماع على قتلو؛  (ٔ)[االستيفاء]وإف وجب القصاص لجماعة من أىل 

 .(ٖ)لبعضهم فقدـ بالقرعة (ٕ)[مزية]زيادة تعذيب، فإف تشاحوا أقرع بينهم؛ ألنو ال 

                                         

 . اامايال, كأثباه بلؽبم ة: ُب ااص ( ُ)
 . م يو بلل ا , كالصهللاب بلل ام فأثباهل: ُب ااص ( ِ)
/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ُِٓ) منهلج البللبني(ّ)

/  ْ)إعل و البللبني ( ِٗٗ/  ٕ)هنليو االج ( ِٖٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( َْ/  ْ)مل  االج ( ّْْ
ُِٖ. ) 
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 فصل
ۀ  ۀ  ہ   چ : ؛ لقولو تعالى(ٔ)إذا وجب القصاص على حامل لم يقتص منها حتى تضع

 ( ّّ: اإلم ا ) چہ   ھ     ھ     ہہ
ي أف امرأة من جهينة وفي قتل الحامل إسراؼ؛ ألنو يقتل من قتل ومن لم يقتل، ورو  
إنها زنت، وأنها حامل، فدعا صلى اهلل عليو : إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم وقالت (ٕ)[جاءت]

 (ٖ)[جاء]فلما وضعت (. أحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت فجئني بها: )وسلم وليًا لها وقاؿ
 .(٘) (عليها (ٗ)[صلى]بها فأمر بها فرجمت ثم 

إف كاف لك عليها سبيل فليس : ىم  أف يرجم حامبًل، فقاؿ لو معاذ)و وروي أف عمر رضي اهلل عن
 .(ٚ)(أف يعجزف أف يلدف مثلك (ٙ)[النساء]كاد : فقاؿ. لك على ما في بطنها سبيل

وتأخير الحق الواجب لحفظ النفس واجب، ولهذا إذا اضطر إلى طعاـ الغير وال بدؿ معو جاز لو  
وضعتو لم يجز قتلها حتى تسقيو اللبأ، ألنو ال يعيش دوف أكلو ويتأخر إلى حين قدرتو، وإذا 

من لبنها لم يجز قتلها حتى  (ٛ)[يسقى]شربو، فإذا سقتو اللبأ فإف لم توجد لو مرضع أو بهيمة 

                                         

/  ٔ)الهللميط ( ُّٓ/  ُٔ)ُب درايو اؼبيدع  هنليو اؼببلع( ُِٖ)الانبيه ( ُٖٓ/  ِ)اؼبهيب  ( ِّ/  ٔ)ااـ (ُ)
آّمهللع  (ُِٓ)منهلج البللبني ( ِِٓ/  ٗ)ركضو البللبني  ( َْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّٖ

هنليو االج ( ّْ/  ْ)مل  االج (ّْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ْْٗ/  ُٖ)
(ٕ  /َّّ.)  
 . جلت, كمآب  اؽبم ة فأثباهل: ُب ااص ( ِ)
 . كمآب  اؽبم ة فأثباهل. جل: ُب ااص ( ّ)
 . كالصهللاب مل أثباه. صل  يلليل : ُب ااص ( ْ)
أص  الآصو ُب صحي  ماللف مل ركايو ململف بل ب يدة عل أبيه مالب اغبدكد بلب مل اعرتؼ علس  االه بلل ٗب (ٓ)
: ( ْٗ/  ّ) :ُب مننه الرتميم كقلؿ ,مل ركايو عم اف بل حصني (ِٗٓ/  ْ)منل أىب داكد  ُٓٗٔ(ُُِّ/ ّ)

 .بل حصني افملهف مل حدي  عم  , ديا حدي  صحي 
 . كمآب  اؽبم ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ٔ)
الالنل ( ّْٓ/ ٕ()مصنن عبد ال زاؽ ) مل ركايو عبدا بل ب يدة عل أبيه(ّْٓ/ٓ)مصنن ابل أيب شيبو  ( ٕ)

 ( .ٕٔ/ِ)منل معيد بل منصهللر ( ِِّ/ ّ)منل الدارقب  ( ّْْ/ٕ)ل المرب 
كديا إف ثب  فايه دالو علس أف اغبم  يبآس أمث  مل مناني كقهللؿ عم  رضس ا عنه َب ام أة اؼباآهللد : قلؿ البيهآ 

 (.ّْْ/  ٕ)ل  الالنل المرب : ا ا . ت بص أرب  منني يربه أف يمهللف إمبل قلله لبآل  اغبم  أرب  منني كا أعلف
 . يالآل, كالصهللاب بلالن اللينو ممل أثباهل: ُب ااص ( ٖ)
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 (ٕ)[يؤخر] (ٔ)[فؤلف]ترضعو حولين كاملين؛ ألنو إذا وجب تأخير قتلها لحفظو وىو جنين 
 إال، وإف لم يوجد (ٗ)[االستيفاء]مرضعة راتبة جاز لو  ، فإف وجد لو(ٖ)[أولى]لحفظو وىو وليد 

؛ ألف عليو (ٙ)يتناوبن على إرضاعو فيستحب لولي الدـ التأخير (٘)[نساء]أو / ب ٕٔ/بهيمة
أخبلقو، فإف ادعت  يغيربلبن البهيمة واختبلؼ المراضع ضررًا، فإنو يفسد طباعو و  يالتغذفي 

القوابل حتى تشهد أربع من  (ٚ)[رتؤخ]ال : الحمل حبست حتى يتبين حملها، وقيل
 .(ٛ)بحملها

أف للحمل عبلمات ىي أعرؼ بها من غيرىا، فرجع إليها في ذلك كما يرجع في حيضها إلى : لنا 
  .قولها

                                         

 . فلني, كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ُ)
 . كمآب  اؽبم ة مل الهللاك فأثباهل. يهللخ : ُب ااص ( ِ)
 . أكٕب بلليل , كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ّ)
 . هاامايال ب  نب ة, كالصهللاب مل أثبا: ُب ااص ( ْ)
 . كمآب  اؽبم ة فأثباهل.  الل: ُب ااص ( ٓ)
/  ٔ)الهللميط ( ُّٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٖ)الانبيه (ُٖٓ/  ِ)اؼبهيب  (  ِّ/  ٔ)ااـ (ٔ)

( ْْٗ/  ُٖ)آّمهللع  ( ِِٓ/  ٗ)ركضو البللبني  ( َْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّٖ
/  ْ)مل  االج (  ّْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( ّٗ/  ْ)ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش  

 ( .َّّ/  ٕ)هنليو االج ( ّْ

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.تهللخي: ُب ااص ( ٕ)
/  ٔ)الهللميط ( ُّٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٖ)الانبيه (ُٖٓ/  ِ)اؼبهيب  ( ِّ/  ٔ)ااـ (ٖ)

أمىن ( ْْٗ/  ُٖ)آّمهللع  ( ِِٓ/  ٗ)ركضو البللبني  ( َْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّٖ
هنليو ( ّْ/  ْ)مل  االج (  ّْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٗ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 (.َّّ/  ٕ)االج 
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 فصل
إذا وجب القصاص في الطرؼ فالمستحب أف ال يستوفى إال بعد استقرار الجناية باالندماؿ أو 

 بقرفطعن رجل رجبًل : )قاؿ (ٖ)عن محمد بن طلحة (ٕ)ينار؛ لما روى عمرو بن د(ٔ)بالسراية
(. (٘)[يبرأ]دعو حتى : )فقاؿ. أقدني: إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ(ٗ)[فجاء]في رجلو 

حتى : )والنبي صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ_ (ٙ)[ثبلثاً ]مرتين أو _ فأعادىا عليو 
: النبي صلى اهلل عليو وسلم، فقاؿمنو ثم عرج المستقيد، فجاء  فأقاده.((ٚ)[يبرأ]
فذلك حين نهى ( ال حق لك: )فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم. صاحبي وعرجت رجلي(ٛ)[برأ]

فإف . (ٓٔ)صاحبو(ٜ)[يبرأ ]رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يستقيد أحد من جرح حتى 
 .استوفاه قبل االندماؿ جاز

  

                                         

 ُٖ)آّمهللع ( ُِْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٓ/  ِ) (اؼبهيب()ُٖٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 (.ّّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ْٓٓ/ 
,  ْٔمهلللدا بصنعل . فلرم  ااص . فآيه, ملف مات أد  ممو: عم ك بل دينلر اعبمح  بللهللا , أبهلل ؿبمد ااثـ  (ِ)

 ( ٓ/  ِِ)هتييع المملؿ ( ِٔ/  ٖ)دػ , تلبع  ركل عل ابل عبلس كغ ا هتييع الاهييع  ُِٔككفلته دبمو

ؿبمد بل طلحو بل ي يد بل رمل و بل عبد ي يد بل اؼببلع بل عبد منلؼ الآ ش  اؼببل  اغب لزم, ملت منو   (ّ)
 (.ُِْ/  ِٓ)هتييع المملؿ ( ُِِ/  ٗ)هتييع الاهييع . إحدل عر ة كمل و

 . ف ل ب  نب ة فأثباهل: ص ُب اا( ْ)
 . يربا بللن غ  مهمهللزة كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ٓ)
 . فأثب  االن. ثلثل: ُب ااص ( ٔ)
 . بللن غ  مهمهللزة كالصهللاب اؼبثب  دنل. يربا: ُب ااص ( ٕ)
 . بللن غ  مهمهللزة كالصهللاب اؼبثب  دنل. يربا : ُب ااص ( ٖ)
 .غ  مهمهللزة كالصهللاب اؼبثب  دنلبللن . يربا: ُب ااص (ٗ)
 (.ٕٓٗٗ()ْٓٓ/  ٗ( )مصنن عبد ال زاؽ()ِٖ( )ٖٗ/  ّ)منل الدارقب  ( َُ)
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 .، لنا الخبر(ٕ)قبل االندماؿ (ٔ)[االستيفاء]ال يجوز : وقاؿ مالك وأبو حنيفة
 .(ٗ)ال يضمن السراية للخبر: وقاؿ أحمد ،(ٖ)فإف اقتص ثم سرت الجناية لزمو ضمانها

أنها مضمونة قبل القصاص فضمنت بعده، والخبر محموؿ على أنو ال حق في القصاص، وال : لنا 
  .(٘)يجوز: يجوز أخذ األرش قبل االندماؿ على أصح القولين، وفي الثاني

أف وجوب األرش غير مستقر؛ ألنو قد سقط بالسراية إلى النفس، وقد ينقص بمشاركة الغير لو : لنا
 .بخبلؼ القصاص

يجوز فبل يأخذ إال أقل األمرين من األرش أو دية النفس على أصح الوجهين؛ ألف : فإف قلنا 
تندمل فتجب ديتاف،  ال يتيقن استقراره، فعلى ىذا إذا قطع يديو ورجليو فيجوز أف (ٙ)[الزائد]

ويجوز أف تسري فتجب دية واحدة، فبل يأخذ ما زاد عليها، فإف سرت إلى النفس فقد أخد حقو، 
وإف اندملت أخذ دية أخرى، ولو اقتص قبل االندماؿ فسرت إلى نفس المجني عليو واندمل 

 ، (ٚ)جرح الجاني وجب عليو ضماف السراية

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل.اامايال: ُب ااص ( ُ)
بدا   الصنل   ُب ت تيع (  ُْٔ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  ( ْٕٗ/  ْ)ااص  اؼبع كؼ بلؼببالهللط للريبل٘ب (ِ)

/  ٖ)البح  ال ا و ( ْْ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( َْٕ/  ْ)دايو ُب ش ح بدايو اؼببادم اؽب(  ُُّ/  ٕ)الر ا   
 (.ٖٔٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل (  ّٖٖ

(  ُّّ/  ُِ)اليخ ة للآ اُب (  ُِٔ/  ُٔ)البيلف كالاحصي  ( ِٔٓ/  ْ)اؼبدك و : كا ا  ُب ميدع اؼبللميو 
 ( .ُِِ/  ٗ)من  اعبلي  (  َِٔ/  ْ)دردي  كحلشيو الدمهللق  الر ح المب  للريخ ال

 ُٖ)آّمهللع ( ِْْ,َّٕ/ٗ)ركضو البللبني ( ُِٗ)الانبيه ( ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُٕٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
 (.ٕٔ/  ْ)مل  االج ( َٓٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٓٓ/ 

الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد ( ُّْ/  ٖ)اؼبل  ابل قدامو (  َّٔٓ/  ٕ)دهلليه مالل   اإلملـ أضبد كإمحلؽ بل را(ْ)
 (.ّٕٗ/  ٗ)الا كع كتصحي  الا كع ( ْٕٕ/  ٗ)الر ح المب  علس منت اؼبآن  (  ِّٕ/  ّ)

منهلج البللبني ( ُْْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُٗٔ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)
/  ٖ)رباو االج ُب ش ح ؼبنهلج ( ٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ْٓٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٕ)

 .( ّْٔ/  ٕ)هنليو االج  ( ٖٕ/  ْ)مل  االج ( ْٖٔ
 . ال ايد  بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ٔ)
ركضو البللبني ( ُِٗ)الانبيه ( ْٓٓ/  ُٖ)آّمهللع (ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب ( "ُٕٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٕ)
 ( .ٕٔ/  ْ)مل  االج ( َٓٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ِْْ,َّٕ/ٗ)
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 .(ٔ)ال يجب: وقاؿ أحمد
  .لفت بسراية جنايتو فلزمو الضماف كما لو سرت قبل إف اقتصلنا أف نفسو ت 
 

                                         

مالل   :  ا ا . إذا اقاص ُب الب ؼ علس الهللجه الر ع , فال ل, ٓب هبع ضملف الال ايو, مهللا  م ل إٔب الناا( ُ)
/  ٖ)اؼبل  ابل قدامو (  ِّٕ/  ّ)ُب ُب فآه اإلملـ أضبد المل(  َّٔٓ/  ٕ)اإلملـ أضبد كإمحلؽ بل رادهلليه 

 (. ّٕٗ/  ٗ)الا كع كتصحي  الا كع ( ْٕٕ/  ٗ)الر ح المب  علس منت اؼبآن  ( ُّْ
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 فصل
إذا قلع سن صغير لم يثغر لم يجب القصاص في الحاؿ؛ ألنها تعود بحكم العادة فهي كالشعر، 

من عودىا وجب القصاص؛ ألنا  (ٔ)[أيس]إنو : فإف مضى زماف عودىا فلم تعد وقاؿ أىل الخبرة
المجني عليو قبل اليأس من عودىا سقط القصاص خاصة لشبهة تيقنا فواتها، وإف مات الصبي 

، وذكر (ٕ)احتماؿ عودىا، ولو قلع سن من ثغر وجب القصاص في الحاؿ ولم ينتظر عودىا
. عوده (٘)[يرجى]إنو : أنو ينتظر إف قاؿ أىل الخبرة( معتمده)في  (ٗ) (ٖ)[الشاشي]

 .(ٙ)ىو األوؿ؛ ألف الظاىر أنو ال يعود

                                         

 . اليا, كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ُ)
( َُُ/  ُٗ)مهللع آّ( ِٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٗ)الانبيه ( َِٓ,ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب (ِ)

( ّٓ/ْ)مل  االج ( ْٗٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِْ)منهلج البللبني ( ِٖٕ/ٗ)ركضو البللبني 
 (.ْٖٗ)الال اج الهللدلج ( ِِٗ/  ٕ)هنليو االج 

 . الاللش , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ّ)
الؿ الالرق , اؼبلآع فخ  اام ـ, ر يا الرلفعيو ؿبمد بل أضبد بل اغبالني بل عم , أبهلل بم  الرلش  الآ(ْ)

ق  َٕٓ - ِْٗعلش مل بني علم  . كلد دبيلفلرقني, تهللٔب فيهل الادريا بلؼبدرمو النالميو ح  تهللُب. بللع اؽ ُب عص ا
/  ٔ)طبآلت الرلفعيو المربل :  ا ا . حليو العلمل  ُب مع فو ميادع الاآهل  العمدة ُب ف كع الرلفعيو" ػمل مابه 

َٕ) 
 . ي جل بألن طهلليلو, كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ٓ)
قلؿ النهللكم  ُب ال كضو أظه نبل ايالآط ( ُٗٗ/ٗ)ركضو البللبني ( َُٗ/ ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٔ)

 .الآصلص ا ه دبو جديدة مل ا تعلٔب



252 

 فصل
اآلالت، فإذا اقتص بغيره فقد أخذ / أ ٔٔ/إذا قتل بالسيف لم يقتص منو إال بالسيف؛ ألنو أوحى

: النح ) چ  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : أكثر من حقو وقد قاؿ اهلل تعالى
فإف لم يمت الجاني بعدد ما مات بو المجني عليو من الضربات كرر الضرب عليو حتى  )ُِٔ

مستحق وال آلة أوحى منو، وإف حرقو أو غرقو، أو رماه من شاىق، أو يموت؛ ألف تفويت حياتو 
، أو ضربو بخشبة أو حجر كبير، أو منعو الطعاـ أو الشراب حتى (ٕ)[حائطاً ]عليو  (ٔ)[رمى]

 .(ٖ)مات فلو أف يقتص بمثل ذلك
ذا ، وال يتصور الخبلؼ مع أبي حنيفة إال إ(ٗ)ال قصاص إال بالسيف : وقاؿ أبو حنيفة وأحمد 

أحرقو أو في إحدى الروايتين إذا قتلو بمثقل الحديد، وكذا عندنا لو قطع يده فمات قطعت يده 
 .(٘)أواًل، وعنده يحز رقبتو بالسيف

  

                                         

 . رم  بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ُ)
 . لن بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنلحليب: ُب ااص ( ِ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ُّٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُِٗ/  ٕ)ااـ (ّ)
رباو (ُِٓ)منهلج البللبني ( ِِّ, ِِٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِْٔ-ْٖٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُْٓ-ُْْ/  ُُ)

( ْٓ -ْْ/ ْ)مل  االج ( َْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْْ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 (.ِٖٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف 

 ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ِْٓ/  ٕ)بدا   الصنل    ( ُِِ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  : كا ا  ُب ميدع اغبنايو(ْ)
 (.ّّٖ/  ٖ)البح  ال ا و ( ِّ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (ُُٔ/ 

اؼببدع ( ّٖٓ/  ٓ)مرلؼ الآنلع ( ُّٗ/  ٗ)اؼبل  ( ِْ/  ْ)الملُب ُب فآه ابل حنب  : كا ا  ُب ميدع اغبنلبلو
كق ر اؼب داكم أ ه ا يالاهللَب الآصلص ُب الناا إا بللالين ُب إحدل ( َْٗ/  ٗ)اإل صلؼ للم داكم ( ُِٗ/  ٖ)

 .  ال كاياني, كدهلل اؼبيدع
كمبو بيلف اؼبيدع الرلفع  ( ُِٓ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  ( َٔٓ/  ْ)لؼببالهللط للريبل٘ب ااص  اؼبع كؼ ب( ٓ)

 .ُب ديا اؼبالألو
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 (ُِٔ: النح ) چ  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : لنا قولو تعالى

اليهودي ورضخو رأس .(ٕ)((ٔ)[غرؽ غرقناه]من حرؽ حرقناه ومن : )وقولو صلى اهلل عليو وسلم
، وألف القصاص موضوع على المماثلة، وىي ممكنة (ٖ)بين حجرين كما فعل بالجارية األنصارية

ألنو استحق القتل والتعذيب، فإذا  ؛بهذه األسباب، فإف عدؿ عن المماثلة واقتص بالسيف جاز
 .قتل بالسيف فقد أسقط بعض حقو؛ ألنو قتل قتبًل مريحاً 

، فسقط فإف قتلو بالسحر لم يقتص إال ب تفويت  (ٗ)[وبقي]السيف؛ ألف عمل السحر محـر
الحياة، فتعين السيف لها، وكذلك إذا قتلو باللواط أو بسقي الخمر لم يقتل إال بالسيف على 

يقتل في اللواط بمثل اآللة من خشب أو حديد وبسقي الماء أو : أصح الوجهين، والثاني
 .(ٙ)سقي الخمر الحريفة في (٘)[األشياء]
ليس  (ٚ)[الماء]نو قتلو بمحـر فتعين قتلو بالسيف كما لو قتلو بالسحر، وألف الخشبة وأ: لنا 

 .مثبًل للواط وسقي الخمر

                                         

 . بللعني كالصهللاب اؼبثب  دنل ممل ُب مصلدر اغبدي  الالليو. ع ؽ ع قنلا: ُب ااص ( ُ)
, بلب عمد الآا  بلغب   مل ركايو عم اف بل ي يد بل الربا عل أبيه عل جدا(ّْ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ِ)

/  ٖ)البدر اؼبن  : ا ا . كذم  ابل عبد اؽبلدم أف ُب اإلمنلد مل هبه  حلله( ْْٗ/  ْ)كغ ا  تنآي  الاحآيو 
 (.ِٔٔ/  ِ)الدرايو ُب زب ي  أحلدي  اؽبدايو ( ّٖٗ

 .ُّٖص : ا ا   ,مبو زب هبه( ّ)
 (.ُٖٔ/  ِ)ُب اؼبهيب  ك ا  بدكف  آط, كالصهللاب كبآ  فأثباه ممل: ُب ااص ( ْ)
  .ااشيل ب  نب , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ٓ)
البيلف ُب ( ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب ( ُُْ/  ُِ)اغبلكل المب  : صح  النهللكم ُب ال كضو أ ه يآا  بللالين ا ا (ٔ)

-ْٖٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٓ)منهلج البللبني ( ِِٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُْٓ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُٓ)منه  الب ب ( َْ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِْٔ

 (.َّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ْٓ -ْْ/ ْ)مل  االج (  َْْ/ٖ)
 . بدكف نب , كالصهللاب اؼبثب  دنل. اؼبل : ُب ااص ( ٕ)
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 فصل
رأسو فمات  (ٔ)[أوضخ]إذا جنى عليو جناية يجب فيها القصاص إذا انفردت بأف قطع كفو أو

حقو وإف لم يمت  منو فللولي أف يستوفي القصاص بمثل ما جنى بو عليو، فإف مات فقد استوفى
، وأقمت (ٕ)قتلو بالسيف، وإني قد حكيت خبلؼ أبي حنيفة فيو وأنو ليس لو إال حز رقبتو

 .الدليل عليو
وكسر الساعد فمات منها فلو أف  (ٖ)[كالجائفة]وإف كانت الجناية ال يجب فيها القصاص  

 .(ٗ)ال يقتص إال بالسيف: يقتص منو بمثل جنايتو على أصح القولين، والثاني
القصاص بها كحز الرقبة؛ وألف (٘)[استيفاء]أنها جناية يجوز القتل بها في الجهاد، فجاز : لنا 

بها، كما لو قتلو بمثقل، فإف أجافو وكسر  (ٙ)[االستيفاء]القتل بها ليس حرامًا لعينو فجاز 
يكرر عليو الجوائف كالضرب : ساعده فلم يمت قتلو بالسيف خبلفًا للمزني، فإنو قاؿ

 .(ٚ)حرؽوال
  .قصاص في غير محل الجناية بخبلؼ الضرب (ٛ)[الجوائف]أف تكرار : لنا 

                                         

 (. ُٖٔ/  ِ) اؼبهيب اكاض , كالصهللاب اؼبثب  دنل ممل ُب: ُب ااص ( ُ)
 .مبآ  ديا اؼبالألو م  حمليو اؼبيدبني (ِ)

 .بيل  فأثباه بلؽبم . ملعبلياه: ُب ااص (ّ)

ديا مل :كعلو عليه الر بي  بآهللله. كلهلل ملت جبل او أك مال  عاد فلغب  كُب قهللؿ ماعله: قلؿ النهللكم ُب اؼبنهلج(ْ)
دهلل أ ه ياع  ماعله ممل صححه اؼبصنن ُب تصحي  الانبيه صححه اؼبصنن دنل تبعلن للمح ر, ٍب بني بأف ااص  

ك آله ُب ال كضو عل ت جي  اامث يل, ككق  ُب ا ر  البو ااكؿ إٔب اامث يل فابعه اؼبصنن,  قلؿ ابل شهبو كالالد  
ج البللبني منهل ( ُِّ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٔ/  ِ)اؼبهيب . أ ه مبو قلف كمأ ه أراد أف يآهللؿ الثل٘ب فآلؿ ااكؿ

هنليو االج ( ْٔ/  ْ)مل  االج ( ِْْ-ُْْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ْٗٓ/  ُٖ)آّمهللع (   ُِٓ)
(ٕ  /َّٔ .) 
 . امايال,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٓ)
 . اامايال ب نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ٔ)
 ُِ)اغبلكل المب  : كا ا  ُب اؼبالألو أيال (  ُِْ/  ُ)ـ للرلفع  أمل م ـ اؼب ٘ب فههلل ُب ـباص ا اؼبببهللع م  اا(ٕ)
 ٕ)هنليو االج ( ْٔ/  ْ)مل  االج ( ِْْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ُِٓ)منهلج البللبني ( ُْٕ/ 
 (.ِْٗ)الال اج الهللدلج (  َّٔ/ 
 . اعبهللاين بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل: ُب ااص ( ٖ)
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؛ ألنو يصل بو إلى حقو مع (ٔ)إذا أوضح رأسو بالسيف اقتص منو بحديدة ماضية كالموسى: فرع
 .األمن من زيادة، وفي الضرب بالسيف ال يأمن الزيادة

                                         

آّمهللع ( ِِّ/ٗ)ركضو البللبني ( ُْٕ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٔ/ ِ)هيب اؼب(ُ)
 ( .ُّ/ْ)مل  االج ( ْٗٓ)ماليو ااخيلر (   ّْٔ -ِْٔ/ُٖ)
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 فصل
جناية ال يجب فيها / ب ٖٔ/رت؛ فإف كانتعينو بها نظ (ٔ)[ضوء]إذا جنى عليو جناية فذىب 
بما يزيلو من كافور يطرح في العين، أو حديدة حامية  (ٕ)[الضوء]القصاص كالهاشمة عولج 

الحدقة، فإف لم يذىب إال بقلعها لم  (ٗ)[بقاء]مع (ٖ)[استيفائو]يقرب منها؛ ألف ذلك طريق 
لدية، فإف أراد أف يقتص في ويصير حقو في ا (٘)[الضوء]يكن لو قلعها، وسقط القصاص في 

القصاص فيها، وإف أوضحو (ٙ)[استيفاء]الموضحة فلو ذلك؛ ألنها داخلة في الجناية يمكن 
وكاف لو أرش الهشم،  (ٛ)[الضوء]عينيو فقد استوفى حقو في الموضحة و (ٚ)[ضوء]فذىب 

ء، فأما إذا بما ذكرناه، وىكذا إف كانت الجناية موضحة ابتدا (ٜ)[الضوء]وإف لم يذىب عولج 
بما ذكرناه، وال يقتص منو  (ٔٔ)[الضوء]عينو فإنو يعالج ذىاب  (ٓٔ)[ضوء]لطمو فذىب 

 ،(ٖٔ)، والصحيح ىو األوؿ(ٕٔ)[الضوء]باللطم، وفيو وجو أنو يلطمو لذىاب 

                                         

 . ضهلل ب  نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ُ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ِ)
 . أثباه بلليل  كالصهللاب مل. اماياليه: ُب ااص (ّ)
 .بآل ب  نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ْ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٓ)
 . امايال,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٔ)
 . ضهلل ب  نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ٕ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٖ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٗ)
 . ب  نب ة فأثباهلضهلل : ُب ااص ( َُ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ُُ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ُِ)
-ُْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُِ, ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٕ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُّ)

أمىن اؼببللع ُب (   ّْٔ-ِْٔ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِْ)منهلج البللبني ( ُٕٖ-ُٖٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُْٗ
/  ٕ)هنليو االج ( ِٗ/  ْ)مل  االج (   ُْٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٓ/  ْ)ش ح ركض البللع  

ِٖٔ. ) 
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 مولى لعثمافأف أعرابيًا قدـ المدينة بحلوبة لو فساومو فيها : )(ٕ)يحيى بن جعدة (ٔ)[روى]لما  
ىل لك أف أضعف لك : ضي اهلل عنو فنازعو فلطمو لطمة فقأ عينو، فقاؿ عثمافر  (ٖ)بن عفاف

، فرفعهما إلى علي كـر اهلل وجهو فدعا علي بمرآة فأحماىا، ثم (ٗ)[فأبى]الدية وتعفو عنو؟ 
وضع القطن على عينو األخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناىا من عينو حتى ساؿ إنساف 

 (ٚ)[الضوء]قصاص (ٙ)[الستيفاء]ينكره أحد، ولو كاف اللطم يصلح ولم يلطمو ولم  (٘)(عينو
، فكذلك (ٛ)[الضوء]فيو القصاص إذا لم يذىب  بيجؿ عنو إلى غيره، وألف اللطم ال ما عد

 .إذا أذىبو
يقلعها : ولو قلع عينًا بأصبعو فللمجني عليو أف يقتص باألصبع على أصح الوجهين، والثاني 

 .(ٜ)بحديدة
لو قتلو  ماكأتي على ما يأتي عليو الحديد مع المماثلة، فبل يلزمو العدوؿ إلى الحديد  أنو ي: لنا 

 .بمثقل
 

                                         

 .ركم بلليل   كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ُ)
آ ش  اؼبخ كم , ركل عل بع  وبىي بل جعدة بل دب ة بل أيب كدع بل عم ك بل عل ي بل عم اف بل ـب ـك ال( ِ)

هتييع ( ِّٓ/  ُّ)هتييع المملؿ (  ّْٗ/  ُ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . الصحلبو,  قا  ُب زمل بل ال ب 
 (.ُٗٔ/  ُُ)الاهييع 

أم  اؼبؤمنني, ذك النهللريل, ثلل  اػبلال  ال اشديل, كأحد : عثملف بل عالف بل أيب العلص بل أميو, مل ق يل( ّ)
مل مبلر ال جلؿ الييل اعا  ّٔف اإلم ـ ُب عهد ظههللرا, كلد دبمو, كأملف بعد البعثو بآلي , قاله أد  . ؼببر يلالعر ة ا

/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( .َُّٕ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . ق ّٓالاانو فلآ  ا شهيدان 
ْٓٔ.) 

 .فأبل بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ْ)
(ٓ)                                                                                                                                                                                                                      

 (َُٗ/  ِ)أخبلر اؼبدينو ابل شبو 
 . امايال,  كالصهللاب مل أثباه: ااص ُب (ٔ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٕ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٖ)
( ُْٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٗ)الانبيه   (ُٕٖ/  ِ)اؼبهيب ( ٕٖ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٗ)

 .  (ّْٔ/  ُٖ)آّمهللع   (ِِّ/  ٗ)ركضو البللبني 
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 فصل
فإف : عن ذلك (ٔ)[سئل]ومن وجب لو القصاص بالسيف فضرب الجاني فأصاب غير عنقو  

تعمدت ذلك عزر لمجاوزتو المحل المستحق وال ضماف؛ ألنو يستحق إىبلؾ الجملة، وإف : قاؿ
الخطأ فإف كاف ال يجوز الخطأ في مثلو، بأف ضرب عقبو لم يقبل قولو ولم يسمع  (ٕ)[اد عى]

ولم (ٖ)[االستيفاء]فإف كاف ال يحسن : يمينو ويعزر لما قدمناه، وإف أراد أف يعود ويستوفي نظرت
أف يعود إلى مثلو، وإف علم أنو يحسن  (ٗ)[يؤمن]؛ ألنو ال قتل قبل ذلك أمر بالتوكيل مثلويوجد 

؛ ألف الظاىر أنو ال يعود إلى (ٙ)[االستيفاء]وإنما وقع منو ذلك اتفاقًا ُمك َن من (٘)[الستيفاءا]
 .(ٚ)قولينإنها على : مثلو ىذا أصح الطريقين وقيل

                                         

 . بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة  . مي : ُب ااص ( ُ)
 . كالصهللاب مل  أثباه.  ادعل: ُب ااص ( ِ)
 . امايال,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ّ)
 . ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللمل: ُب ااص ( ْ)
 . اامايال,  كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٓ)
 .نب ة فأثباهل اامايال ب : ُب ااص ( ٔ)
( ْٓٔ/ُٖ)آّمهللع ( ُِٓ)منهلج البللبني ( ِِِ/ٗ)ركضو البللبني ( َّٓ/ٔ)الهللميط  ( ُٕٖ/  ِ)اؼبهيب (ٕ)

 ( .َِّ/ٕ)هنليو االج  ( ِْ/ْ)مل  االج ( ّْٕ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( ُُٓ)منه  الب ب 
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 فصل
أكثر من حقو، أو وجب لو قطع أنملة فقطع  (ٔ)[فاستوفى]فإف وجب لو القصاص في الموضحة 
، وإف كاف خطًأ وجب فيو (ٕ)[ابتداءً ]القصاص كما لو قطعو أنملتين، فإف كاف عمدًا وجب عليو 

بحاؿ؛ ألنو حصل بحركة (ٖ)[شيء]الدية، وإف حصل ذلك باضطراب الجاني لم يلـز المقتص 
الجاني، وإف اقتص في الطرؼ بحديدة مسمومة فمات المقتص منو فبل قصاص على المستوفي؛ 

من جرحين عمد وخطأ، ويجب عليو نصف  مستحق وعدواف، فهو كما لو مات: ألنو مات لسببين
 .(ٗ)مضموف/ أ ٗٔ/الدية؛ ألنو ىلك من مضموف وغير

 

                                         

 .لن اللينو فأثباهلفلماهللفل بألن طهلليلو كالصهللاب بلا: ُب ااص ( ُ)
 .ايادا ب  نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ِ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص (ّ)
البيلف ُب ميدع (  ُٖٗ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٕٖ/ِ)اؼبهيب ( ُْٓ/ُِ)اغبلكل المب  (ْ)

أمىن ( ْٓٔ/ ُٖ)آّمهللع ( ُِْ)منهلج البللبني ( ُُٗ/ٗ)ركضو البللبني ( ُِْ-َِْ/ ُُ)اإلملـ الرلفع  
هنليو االج ( ِّ/ْ)مل  االج (  ِّْ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٕ/ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

(ٕ/ِٖٗ .) 
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 فصل
: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها نظرت: وإف وجب عليو القصاص في يمينو فقاؿ لو المقتص

أخرج يمينك وعلم أف التي أخرجها يساره وأنها ال تقـو مقاـ : فإف كاف الجاني قد سمع قولو
ن فبل ضماف على القاطع فيها؛ ألنو قطعها ببذلو ورضاه، فقاـ الفعل في ذلك مقاـ النطق،  اليمي

فأعطاه إياه، بخبلؼ ما لو قطع يده وىو ساكت فإنو لم يوجد منو  (ٔ)[شيئاً ]كما لو طلب منو 
بذؿ، وإف علم القاطع أنها يساره عزر؛ ألف قطعها محـر لحق اهلل تعالى، ولو القصاص في اليمين؛ 
ألنو لم يوجد منو ما يوجب إسقاطو، بخبلؼ ما لو كاف في قطع السرقة فإف حق اهلل تعالى مبني 

؛ ولهذا يسقط بالجحود بعد اإلقرار، ولو تلفت يده بآفة سماوية (ٕ)[الدرء]على المسامحة و
 . (ٖ)والقصاص بخبلفو

يؤدي إلى تلفو، فإف  (ٗ) [لئبل]وال يقطعها حتى تندمل اليسار؛ : قاؿ الشافعي رحمو اهلل تعالى
من تلفو، بخبلؼ ما لو قطع يدي رجلين فإف  (٘)[يخشى]اندملت اليسار قطع اليمين لزواؿ ما 

 .(ٚ)أحدىما ليس بقصاص (ٙ) [ىهنا]القطعين وجبا قصاصًا، و
 وإف سرت اليسار إلى نفسو كانت نفسو ىدرًا؛ ألنها تلفت ببذلو، ويجب في تركو دية  
 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص ( ُ)
 .الدر ب  نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ِ)
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٗ)الانبيه ( ُٕٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٗ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ْٔ/  ٔ)ااـ (ّ)
منهلج البللبني ( كمل بعددل ِّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٕٔ/  ُٔ)
( ُُٔ)منه  الب ب ( ُْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٕٔ-ْٔٔ/  ُٖ)آّمهللع (   ُِٓ)
الال اج الهللدلج ( َّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ْٖ-ْٕ/  ْ)مل  االج (  ّْْ/  ٖ)و االج ُب ش ح اؼبنهلج ربا
(ِْٗ.   ) 
 .ب  نب ة فأثباهل مملف اليل . لي : ُب ااص ( ْ)

 .ىبرل بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه. دلدنل: ُب ااص  (ٔ)

ركضو البللبني ( ِِْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٗ)الانبيه   (ُٖٖ-ُٕٖ/  ِ)اؼبهيب  (ٕ)
 ٕ)هنليو االج    (ّْ-ِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ْٗٔ/ ُٖ)آّمهللع  ( ُِٔ/  َُ)
 (.ْٖ-ْٕ/  ْ)مل  االج  (ُٔ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع  ( َّٖ -َّٕ/
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 .فيها بموتو (ٕ)[االستيفاء]ر ؛ ألنو تعذ(ٔ)اليمين
اعتقدت أف اليسار تقـو مقاـ : أو قاؿ. ما سمعت منو إال طلب اليسار: وإف قاؿ المقتص منو

نظرت فإف علم القاطع أنها يساره وأف اليسار ال تقـو مقاـ اليمين . أو لم أعلم أنها اليسار. اليمين
أنو قطعها بيد لو فكاف ذلك شبهة في  لزمو ضمانها بالدية دوف القصاص على أصح الوجهين، لنا

إسقاط القصاص ولزمتو الدية؛ ألنو قطع عضوًا يعلم أنو ليس لو قطعو، وكذلك لو كاف القاطع 
؛ ألف (ٖ)[الثالث: فهي على وجهين في وجوب الدية دوف القصاص أصحهما] جاىبًل بذلك

 .(٘)اٍؽ في اليمينالقصاص لو ب: ، فعلى ىذا (ٗ) [سواء]العلم والجهل في ضماف الماؿ 
وال يقتص حتى يندمل على ما تقدـ، فإف اندملت اليسار كاف للمجني عليو قطع اليمين، وعليو  

 .دية اليسار
  

                                         

/  ٗ)ركضو البللبني (  ِّْ/  ُُ)البيلف ( ُْٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٖٖ/  ِ)هيب  اؼب(ُ)
 ( ّْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٖٔ-ْٕٔ/ ُٖ)آّمهللع  ( ِّٓ

 . ب  نب ة  فأثباهل.اامايال : ُب ااص ( ِ)
 . ُب اغبلشيو يبني الصاحومل بني اغبلص تني مآط مل صلع اؼبنت كامادرؾ ذل  ( ّ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ْ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ِٗٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُِٗ)الانبيه  ( ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب  (ٓ)
 ح ركض أمىن اؼببللع ُب ش( ْٗٔ/ ُٖ)آّمهللع  ( ِّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِِْ-ُِْ/  ُُ)الرلفع  
رباو ( ْٕ/  ْ)مل  االج ( َّٕ/ ٕ)هنليو االج  ( ّْْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ِْ/  ْ)البللع 

 (. ِْٗ)الال اج الهللدلج (  ِٔ/  ٓ)اغببيع علس ش ح اػببيع 
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فإف عفا عن القصاص تقاص ا في الديتين إف كانا متساويين في الدية، وإف سرت إلى نفسو ضمنها 
نصف الدية، فيقاصو بنصف دية نفسو، بالدية الكاملة، وقد تعذر قطع اليمين بتلفها فيجب لو 

ويجب عليو نصف دية النفس لورثة الجاني، وفيو وجو أنو يسقط حقو من اليمين لنقلو إلى 
 .، كما لو قطع يده ثم قتلو(ٔ)اليسار، ويجب عليو كماؿ دية نفس الجاني

فس، بخبلؼ أف حقو في قطع اليمين ثابت ولم يستوفو، وتلفها بالسراية قد قوبل بضماف الن: لنا 
 .حقو فيها (ٕ)[فإنو استوفى]ما لو قطعها ثم قتلو 

فالقوؿ قوؿ . بل بذلتها بغير بدؿ: وقاؿ القاطع. بذلت اليسار بداًل عن اليمين: فإف قاؿ الجاني 
الباذؿ مع يمينو؛ ألنو أعرؼ بنيتو، فإف حلف ثبت لو بدؿ اليسار، وإف نكل حلف القاطع 

الصلح؛ ألف ما  حيصطع اليسار بداًل عن اليمين لم ى قوإف صالحو عل/ ب ٗٔ/،(ٖ)[برئ]و
يبيحو الشرع ال يستباح بالتراضي، ويجب لو دية اليسار؛ ألنو بدلها على وجو العوض  (ٗ) [ال]

 .(٘)ولم يسلم لو وتلفت فوجب لو بدلها، ويسقط القصاص في اليمين على أصح الوجهين
  

                                         

اإلملـ  البيلف ُب ميدع( ِٗٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُِٗ)الانبيه  ( ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب  (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض  َ(ْٗٔ/ ُٖ)آّمهللع  ( ِّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِِْ-ُِْ/  ُُ)الرلفع  
رباو ( َّٕ/ ٕ)هنليو االج  ( ْٕ/  ْ)مل  االج ( ّْْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْ/  ْ)البللع 

 .  ( ِْٗ)الال اج الهللدلج (  ِٔ/  ٓ)اغببيع علس ش ح اػببيع 
 كالصهللاب مل أثباه. فلف اماهللفل: ُب ااص ( ِ)
 .ب م بلليل  ب  نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ّ)
 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ, اف مل أ بلحه الر ع ا وبالج إٔب بيلف حمف إبلحاه بللرتاض ( ْ)

أمىن اؼببللع ُب  ( ْٖٔ/ ُٖ)آّمهللع  ( ِْْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٕٖ/  ِ)اؼبهيب  (ٓ)
 ( .ْٖ/  ْ)مل  االج ( ْْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْ/  ْ)ش ح ركض البللع 
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، وإف لم يكن عوضًا في الحكم، بخبلؼ من أنو حصل لو عوض اليمين وىو قطع اليسار: لنا
صالح مع اإلنكار فإنو لم يحصل لو بدلو؛ ألنو يجب رده، ويجب للقاطع دية اليمين، فإف كانا 
رجلين أو امرأتين فقد تقاص ا، وإف كاف أحدىما رجبًل وجب لو الفضل، ولو وجب القصاص على 

خرج يساره فقطعها، فإف كاف القاطع جاىبلً فأ. أخرج يمينك: عاقل ثم ُجن  فقاؿ لو المجني عليو
بأنها اليسار فعليو ديتها؛ ألف بذؿ المجنوف ال يصح، ولو القصاص في اليمين لما سبق، وإف كاف 

 .(ٔ)عالماً أنها اليسار وجب عليو القصاص في يساره، ولو قطع يمين المجنوف

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُٕٖ/  ِ)اؼبهيب  ( َِِ-ُِٗ)الانبيه  ( كمل بعددل( ُّٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
رباو االج ُب ش ح ( ْٗٔ/ ُٖ)ّٓمهللع  ا( ِّٕ/   َٗ)ركضو البللبني (.ُِْ/ُُ( )ْٕٗ/  ُِ)الرلفع  
 (.ِْٗ( )الال اج الهللدلج) َّْْ/  ٖ)اؼبنهلج 
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 فصل
ني فمات لم يجب عليو ضماف إذا استحق القصاص في الطرؼ فاقتص فيو فسرى إلى نفس الجا

 .(ٕ)يلزمو الضماف: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٔ)السراية
وألنها سراية . (ٖ)ال دية لو: ما روي عن عمر وعلي أنهما قاال في الذي يموت من القصاص: لنا 

 .قطع مستحق، فلم تكن مضمونة، كما لو قطع اإلماـ يد السارؽ فسرت إلى نفسو
سرت الجناية إلى نفس المجني عليو، ثم سرى القصاص إلى ولو قطع طرؼ رجل فاقتص منو ثم 

نفس المجني عليو، ولو سرت  (ٗ)[إلى]نفس الجاني كانت سراية القصاص قصاصًا عن السراية 
أواًل إلى نفس الجاني، ثم سرت إلى نفس المجني عليو كانت سراية القصاص ىدرًا على أصح 

 .(٘)إلى نفس المجني عليو يكوف قصاصاً عن السراية: الوجهين، وفي الثاني
أف السراية كالمباشرة، فإذا وجدت بعد السراية إلى نفس الجاني لم يسقط ضمانها، كما لو : لنا 

اندمل قطع الجاني ثم مات ثم سرت إلى نفس المجني عليو، فعلى ىذا يجب لورثة المجني عليو 
وقد استوفى المجني عليو  في تركة الجاني نصف الدية؛ ألنو استقرت الجناية والقصاص نفسًا،

 .(ٙ)بقدر نصف الدية فبقي لها نصفها
 
 

                                         

/  ُٖ)آّمهللع  ( ُٕٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب  ( ُِٗ)الانبيه  ( َُٕ/ ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
ُْٕ. ) 

/  ِٔ)هللمن ممل ُب اؼببالهللط للال خال  الال ايو مامهلل و بللديو علس العلقلو عند أيب حنياو خ فلن مد كأيب ي( ِ)
 ( .ّْٔ/ ٖ)البح  ال ا و ش ح من  الدقل و (  َّٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   (  ُْٕ

 (.ٖٔ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُِٗ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  (ّ)
 .إٕب بلليل , كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ْ)
اؼبهيب (   ُٕٔ/  ُِ)اغبلكل المب  :لانبيه أف ملذم ا اؼبصنن دهلل الصحي  كاؼبيدع ا ا  ذم  ُب اؼبهيب كا(ٓ)
آّمهللع (  ُِٓ)منهلج البللبني  ( ّْٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٗ)الانبيه ( ُٖٖ/  ِ)
هنليو االج ( ْٔ/  ْ)ج مل  اال (  ّْْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُٓ)منه  الب ب ( ُْٕ/ُٖ)
(ٕ  /ِّٕ.) 
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٗ)الانبيه (   ُٕٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٔ)

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُٓ)منه  الب ب ( ُْٕ/ُٖ)آّمهللع (ُِٓ)منهلج البللبني  ( ّْٔ
 (.ِّٕ/  ٕ)ليو االج هن(  ْٔ/  ْ)مل  االج (ّْْ
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 فصل
إلى حـر اهلل تعالى لم يعصمو وجاز  (ٔ) [فالتجأ]من وجب عليو قتل بكفر أو زنًا أو قصاص 

، إال أنو ال يبايع وال يكلم، ولو : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٕ)قتلو يحـر قتلو ماداـ مقيمًا في الحـر
قتل، ولو زنى فيو وىو محصن رجم، ويستوفى منو القصاص فيما دوف  فيو القتل (ٖ) [أنشأ]

 .(ٗ)النفس ويحػد
وألنو قتل ال يوجب الحـر   (ٜٛ: النساء) چ     ڳگ    گ  ڳچ  :قولو تعالى: لنا 

 .القتل في الحـر (٘)[أنشأ]ضمانو، فلم يمنع منو كقتل الحية والعقرب، وكما لو 
 .(ٙ)ولو ماؿ وجبت الدية في تركتو ومن وجب عليو قصاص في النفس فمات

 .(ٚ)تسقط بموتو كالعبد: وقاؿ مالك وأبو حنيفة 

                                         

 .بألن غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. فللا ل: ُب ااص  (ُ)

آّمهللع ( ُِٓ)منهلج البللبني ( ِِْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُِِ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِ)
( ّْ/  ْ) مل  االج(  ُُٓ)منه  الب ب ( ّٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِْٕ/  ُٖ)

 (  .ِٖٖ)غليو البيلف ( َّّ/  ٕ)هنليو االج 
 .بألن غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. أ رل: ُب ااص  (ّ)

 ( .ِٓٔ/  ِ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ْ)

 .أ رل بألن غ  مهمهللزة فأثباهل: ُب ااص ( ٓ)
 (.ِْٕ/  ُٖ)آّمهللع  (ُِٖ)انبيه ال( ُٖٖ/ ِ)اؼبهيب   (ُّّ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُِ/ ٔ)ااـ (ٔ)
 ( .َْٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُِْ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٕ)
(  ُٖ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ِٕٕ/  ُِ)اليخ ة ( ُِٕ/  ٖ)كا ا  ُب ميدع ملل  اامايملر  

 ( .ِْٓ/  ْ)الر ح المب  للريخ الدردي  كحلشيو الدمهللق  
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القصاص بغير اختيار القاتل فانتقل حقو إلى الدية، كما لو عفا أحد (ٔ)[استيفاء]أنو تعذر : لنا 
الطرؼ فزاؿ طرفو ولو ماؿ وجبت / أ ٘ٔ/، وكذلك إذا وجب لو القصاص في(ٕ) [األولياء]

 .، واهلل أعلم(ٖ)ذكرناه في النفس الدية لما

                                         

 . امايال,  كالصهللاب مل أثباه: ص ُب اا(ُ)
 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. ااكليل: ُب ااص ( ِ)
 (. ِْٕ/ ُٖ)آّمهللع ( ُِٖ)الانبيه ( ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُِ/  ٔ)ااـ (ّ)
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 باب العفو عن القصاص
؛ لقولو صلى اهلل (ٔ)من وجب لو القصاص وىو من أىل التصرؼ جاز لو أف يعفو عنو على ماؿ

 .(ٕ)(فمن قتل بعده قتيبًل فأىلو بين خيرتين، إف أحبوا قتلوا، وإف أحبوا أخذوا الدية: )عليو وسلم

                                         

دع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب مي( ُّٔ/  ٔ)الهللميط  ( كمل بعددل ُّٕ/   ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُ)
( ّْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٓ)منهلج البللبني  ( ِّٗ/  ٗ)ركضو البللبني (ُّْ/  ُُ)

هنليو إعل و (  ْٖ/  ْ)مل  االج ( كمل بعددل ْْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُٔ)منه  الب ب 
 (.  َّٗ/  ٕ)هنليو االج ( ُِِ/  ْ)البللبني 

 ِ)أص  اغبدي  ضمل حدي  طهللي  ُب صحي  البخلرم مالب الديلت بلب مل قا  له قاي  فههلل خب  النا يل  ( ِ)
صحي  ماللف مالب اغب  بلب رب ٙب ممو كصيددل كخ دل كش  دل كلآباهل إا ؼبنرد علس  َِِّ( ٕٖٓ/ 

كمنل ( ِِٗ/  ْ)أىب داكد  مل حدي  أيب د ي ة, كدهلل بنحهلل ديا اللا  ُب منلُّٓٓ( ٖٖٗ/  ِ)الدكاـ 
 .حدي  حالل صحي : مل حدي  أيب ش ي  المع  كقلؿ الرتميم( ّٕ/  ّ)الرتميم 
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. إما القصاص، وإما الدية: القولين أحد األمرين من غير تعيينوموجب العمد على الصحيح من  
، وبو قاؿ أبو (ٔ)الواجب القصاص عينًا، وال تجب الدية إال بالعفو عليها: وفي القوؿ الثاني

 .(ٖ)، وىو إحدى الروايتين عن أحمد(ٕ)حنيفة إال أنو يعتبر في وجوب الدية التراضي
فأوجب (  ُٖٕ: البآ ة) چں  ڻ   (ٗ)[ں]ڱ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳچ  :قولو تعالى: لنا 

اإلتباع بالدية بنفس العفو، فدؿ أف الواجب أحد األمرين؛ وألف الدية أحُد بدلي النفس، فإذا 
فأىلو بين خيرتين إف أحبوا : )وجبت كانت بداًل عنها كالقصاص، ولقولو صلى اهلل عليو وسلم

مرين بنفس القتل، وجعل الخيرة فيهما إلى ولي فأوجب أحد األ (٘)(قتلوا، وإف أحبوا أخذوا الدية
المتلفات فإف ضمانها ال يختلف بالعمد والخطأ، وضماف القتل  (ٙ)[سائر]الدـ، ويخالف القتل 

يختلف، فيجب في الخطأ من غير جنسو، فإذا رضي في العمد ببدؿ الخطأ فقد رضي بعض 
 .لهانفسو، فلـز القاتل قبو  (ٚ)[إحياء]حقو؛ ألف في اختيارىا 

إف الواجب أحد األمرين فإف اختار الدية سقط القصاص؛ ألنو في معنى العفو عنو، : فإذا قلنا 
وليس لو أف يرجع إلى اختيار القصاص؛ ألف القصاص إذا سقط ال يجب، وإف اختار القصاص 

                                         

الانبيه, ب    ي مل صححه اؼبصنن دنل دهلل خ ؼ اؼبعامد ُب اؼبيدع, كقد كق  للنهللكم أف صح  ديا الآهللؿ ُب رب (ُ)
علس ديا الهللدف, كاإلملـ  ك بهاؼبعامد دهلل الآهللؿ الثل٘ب, ذم  أ ه اعبديد مل اؼبيدع, كلمل اليم عليه ؿب ركا اؼبيدع أف 

كمل  ُّٕ/   ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا  ُب ديا اؼبالألو. النهللكم  االه قد رج  خ فه ُب اؼبنهلج
ركضو (  ُِٓ)منهلج البللبني  ( ُّْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٔ/  ٔ)الهللميط  (  بعددل
رباو االج ُب ش ح ( ُُٔ)منه  الب ب ( ّْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّٗ/  ٗ)ني البللب
 ( . ُِِ/  ْ)إعل و البللبني ( َّٗ/  ٕ)هنليو االج ( ْٖ/  ْ)مل  االج (  كمل بعددل ْْٔ/  ٖ)اؼبنهلج 

إمبل دهلل فيمل إذا ملف العمد يهللجع الآصلص, ف ف ش  دنل إٔب أف الر بي  قد  آ  عل ابل النآيع أف ؿب  اػب ؼ أك  
ٓب يهللجبه مآا  الهللالد كلدا كاؼباللف اليم  ف ف مهللجبه الديو ج ملن,  كق أف ذل  أيالن ُب عمد تدخله الديو؛ ليخ ج قا  

 (.ْٖ/  ْ)مل  االج :  ا ا . اؼب تد م تدان, ف ف الهللاجع فيه الآهللد ج ملن 
تبيني اغبآل و ( ِّ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  ُٖٓ/ْ)ايو ش ح البدايو اؽبد( ُِْ/ٕ)بدا   الصنل   (ِ)
 (ِٗٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُُِ/ٓ)البح  ال ا و ( ٖٗ/ٔ)
 (ْ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم ( َُٗ/  ِ)العدة ش ح العمدة ( ِْٓ/  ْ)اؼبل  (ّ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص (ْ)
كمبو كبهللا مل حدي  ( ٔٗ/  ّ)منل الدارقب  (ُٖٔ/  ِِ)اؼبع ف المب   (ُٕٓ/ٔ)ع فو الالنل كا ثلر م (ٓ)

  .أيب ش ي  المع 
 .ملي  ب  نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ٔ)
 .احيل ب  نب ة فأثباهل: ُب ااص ( ٕ)



269 

أواًل سقطت الدية، فإف عاد واختار الدية وجبت على أصح الوجهين؛ ألنها دوف القصاص فجاز 
 (ٔ)[المدعى]زوؿ إليها وليست بدؿ القتل، وىذا كمن امتنع من اليمين مع شاىده ثم نكل الن

التي امتنع منها، كذلك  (ٕ)[األولى]عليو فإف المدعي يحلف ويفاصلو، وليست ىذه اليمين 
 .(ٗ)، وإف عفا عن األمرين معاً سقط حقو منهما(ٖ) [ىهنا]
فا عنو على الدية وجبت وإف لم يرض الجاني؛ إف الواجب ىو القصاص وحده فإف ع: وإف قلنا 

 .ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم رد  الخيرة فيها إلى ولي الدـ
وليس . على وجهين: وإف عفا مطلقًا سقط القصاص ولم تجب الدية وجهًا واحدًا، وقيل 
لى ؛ ألنو لو عفا عن القصاص من غير شرط الماؿ صح ولم تجب الدية، وال يفضي إ(٘)[بشيء]

 .(ٙ)اإلىبلؾ، وإف عفا عن الدية لم يصح عفوه؛ ألنو عفا عما ال يستحقو
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .اؼبدعل بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ُ)
/  ُ)اؼبصبلح اؼبن  : .ا ا . اافص  مل أثباه ممل ُب  بَّه علس ديا اػببأ ُب درة اللهللَّاص كغ اك . ااكلو: ُب ااص (ِ)

 (.َُٓ)درة اللهللاص ُب أكدلـ اػبهللاص ( ُِ
 .كالصهللاب مل أثباه. دلدنل: ُب ااص  (ّ)

/   ُٔ)يدع هنليو اؼببلع ُب درايو اؼب(  ُِٕ)لانبيه ( ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب  (ٖٗ-ٔٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ْ)
-َِْ/ ٗ)ركضو البللبني   (ُّْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    (ُّٕ/  ٔ)الهللميط ( كمل بعددل ُّٕ
/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( ُُٔ)منه  الب ب  (ّْٕ/  ُٖ)آّمهللع (  ُِٓ)منهلج البللبني  (ُِْ
 .ا  (َُّ/  ٕ)هنليو االج    (ْٗ/  ْ)مل  االج  (ْْٕ

 . ب  نب ة  فأثباهل. بر : ُب ااص (ٓ)
/  ٗ)ركضو البللبني ( ُّٕ/  ٔ)الهللميط (ُِٕ)الانبيه  (ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب  (ٖٗ-ٔٗ/ ُِ)اغبلكل المب   (ٔ)

    (َُّ/  ٕ)هنليو االج ( ُُٔ)منه  الب ب  (ّْٕ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٓ)منهلج البللبني   (ُِْ-َِْ
 (.ْٗ/  ْ)مل  االج  (ْْٕ/  ٖ)اؼبنهلج رباو االج ُب ش ح 
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 فصل
إذا جنى عبد على حر جناية توجب القصاص فاشتراه بأرش الجناية سقط القصاص؛ ألف اختياره 

إف جهبل عدد اإلبل  (ٕ)[الشراء]عدوؿ عن القصاص إلى األرش، وال يصح  (ٔ)[الشراء]
وجهبل األوصاؼ على أصح / ب ٘ٔ/دًا، فكذا إف علما العدد واألسناف وأسنانها قواًل واح

؛ ألف جهالة األوصاؼ كجهالة العدد واألسناف، بدليل السلم، وملك المطالبة ال (ٖ)القولين
 .يوجب تصحيح البيع، كما لو أقر لو بشاة ثم باعها منو

ماؿ؛ ألنو ال حظ لو فيو، لوليو أف يعفو عنو على غير  (ٗ)[يجز]إذا وجب القصاص لصغير لم  
فإف عفا عنو على ماؿ فإف كاف لو كفاية بماؿ أو قريب ينفق عليو لم يجز؛ ألنو يسقط حقو من 

؛ ألف حفظ حياتو (٘)القصاص من غير حاجة، وإف لم يكن لو كفاية جاز على أصح الوجهين
ؿ إضاعة لو ال دـ الجاني ليسفك، واالتكاؿ بو على بيت الما (ٙ)[استبقاء]بالماؿ أولى من 

 .سي ما في زماننا
وإف كاف المقتوؿ ال وارث لو غير المسلمين فاألمر إلى السلطاف، فإف رأى القصاص اقتص، وإف  

رأى العفو على ماؿ عفا؛ ألف فيو مصلحة، وإف عفا على غير ماؿ لم يجز؛ ألنو ال حظ فيو 
القصاص بعفوه، وتجب  للمسلمين، لكن يسقط القصاص؛ ألف اإلماـ أحد المستحقين، فسقط

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. الر ا: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الر ا: ُب ااص  (ِ)

, ركضو (َّٓ-َّْ/ُٔ), هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُٖٖ/ِ), اؼبهيب (َِٖ/ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
 (.    ّْٕ/  ُٖ)آّمهللع  (َِٓ-ِْٗ/ٗ)البللبني 

 (.ُٖٖ/  ِ)اؼبهيب : كا ا . فأثباهل. هب : كالاليو يآاا  جعلهل. هبع: ُب ااص (ْ)
, الانبيه (ُٖٖ/ِ), اؼبهيب (َُْ/ُِ)اغبلكل المب  :ملذم ا صلحع اؼبهيب خ ؼ ملرجحه اؼبصنن ا ا  (ٓ)
آّمهللع ,(ِِْ-ُِْ/ٗ), ركضو البللبني (ََْ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   ,(ُِٕ/ُ)
  ,(ُْٓ/ْ), رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (ِٗٗ/ٕ), هنليو االج (َْ/ْ)مل  االج  ,(ّْٕ,ِْْ/ُٖ)

         (.ُِٖ/ْ)إعل و البللبني 
 .ب  نب ة فأثباهل. امابآل: ُب ااص ( ٔ)
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؛ ألنو مسلوب (ٕ)، فلو عفا أحد الرعية لم يسقط القصاص(ٔ)[الشركاء]الدية كما لو عفا أحد 
 .الوالية عنو، فهو كالصبي إذا عفا عن حقو من القصاص

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. الر مل: ُب ااص ( ُ)

رباو االج ُب ( ّْٖ/  ُٖ)آّمهللع  ( ّْٔ/  ٓ) ركضو البللبني( ُِٖ)الانبيه (  ُٖٖ-ُْٖ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
 (.َُُ/  ٕ)هنليو االج (    َْ/  ْ)مل  االج (ّّْ/  ٖ)ش ح اؼبنهلج 

ذم ا ُب بلب اللآيط قلؿ : كديا اؼبالألو  به ال رمر  ُب مالبه الع يع الاي علس أف ال افع  ذم دل ُب غ  مالهنل, فآلؿ
  :ا ا .  ؼ اؼبصلحو للماللمني كد  فل دة مهموكليا له العاهلل ؾبل ل ا ه خ

البيلف ُب ميدع اإلملـ  ,(ّٔ/ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  ,(ُٖٗ/ِ), اؼبهيب (ُّٓ/ُِ)اغبلكل المب  
 (. ٕٕ), خبليل ال كايل(ِّٗ/ٗ), ركضو البللبني (ّّْ/ُُ)الرلفع  
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 فصل
لما روي أف أخت  (ٔ)إذا كاف القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص

ولما أفتى . قد عتق من القتل: القصاص عند عمر رضي اهلل عنو فقاؿمقتوؿ عفت عن حقها من 
عند عمر لما عفا أحد المستحقين بأف القاتل قد أحرز من القتل ضرب عمر على  (ٕ)ابن مسعود
؛ وألف القصاص ال يتبعض وىو مبني على اإلسقاط، فإذا (ٗ)علماً  (ٖ)[مليءٌ ]كنيف : كتفو وقاؿ

تق في نصيب أحد الشريكين، وينتقل حق من لم يعف إلى سقط بعضو سرى إلى باقيو كالع
دخل رجل على امرأة فوجد عندىا رجبلً : )قاؿ  (ٚ)زيد بن وىب (ٙ)[روى]؛ لما (٘)الدية

 عمر رضي اهلل  (ٛ)[فقضى. ]قد تصدقت بحقي: فاستعدى إخوتها إلى عمر، فقاؿ بعضهم فقتلها
  (ٜ)[لسائرىم]عنو 

 

                                         

, مل  االج (ّْ/ْ)ُب ش ح ركض البللع , أمىن اؼببللع (ْٕٔ/ُٖ), آّمهللع (ُُْ/ٔ)الهللميط ( ُ)
 (.ُُٓ/ْ), إعل و البللبني (َُّ/ٕ), هنليو االج (ْٖ,ُْ/ْ)
, أبهلل عبد ال ضبل, صحليب جلي , مل الاللبآني إٔب اإلم ـ عبد ا بل مالعهللد بل غلف  بل حبيع اؽبيٕب  (ِ)

 . ِّّص:ْكاإلصلبو ج ,ّْٗص/ّ, كأمد الللبو جٕٖٗص/ّاامايعلب ج: ا ا . دػ ِّملت منو
 .ب  نب ة فأثباهل. مل ّّ : ُب ااص  (ّ)

ركاا البربا٘ب, كرجلله رجلؿ الصحي , إا أف قالدة ٓب يدرؾ عم  كا : كقلؿ اؽبيثم ( ّْٗ/  ٗ)اؼبع ف المب    (ْ)
/  ٔ)لاهللا د ؾبم  ال كا د كمنب  ا:  ا ا .ركاا البربا٘ب, كرجلله رجلؿ الصحي : كقلؿ ُب مهللض   خ . ابل مالعهللد

 ( .ُِٗ/  ٗ)ك ( َّّ

, (ُُْ/ٔ), الهللميط (ّٔ/ُٓ), هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُٖٗ/ِ), اؼبهيب (ُّٓ/ُِ)اغبلكل المب  ( ٔ)
, مل  االج (ْٕٔ/ُٖ)آّمهللع  ,(ِّٗ/ٗ), ركضو البللبني (ّّْ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 (.َُّ/ٕ), هنليو االج (ْٖ,ُْ/ْ)
 كالصهللاب اؼبثب  دنل. ركم بلليل : ُب ااص (ٔ)
زيد بل كدع أبهلل مليملف اعبه  المهللُب , ـباـ  قدٙب , اررب  إٔب لآل  الن  كصحباه , فآب  صلس ا عليه  (ٕ)

هتييع . كملف كزيد ُب الب يو, ظب  عم  , كعليل كغ نبل,تهللُب بعد كقعو اعبملجف ُب حدكد منو ث ث كشبل ني
 ( .ُُُ/  َُ)هتييع المملؿ ( ّٖٔ/  ّ)الاهييع 

 كالصهللاب اؼبثب  دنل. فآال: ُب ااص (ٖ)
 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثباهل. لاللي دف: ُب ااص ( ٗ)
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 .(ٔ)(بالدية
ن القصاص بغير اختياره مع وجود الماؿ فسقط إلى الدية، كما لو أعتق أحد وألنو سقط حقو م

 .الشريكين نصيبو فإنو ينتقل حقو إلى القيمة
 

                                         

كقلؿ ابل اؼبلآل ُب ( ٗٓ/  ٖ)الالنل المربل ( ُِٖ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر ( ُّ/  َُ)مصنن عبد ال زاؽ ( ُ)
 .بيهآ  ب منلد صحي ركاا ال (ّٕٗ/  ٖ)البدر اؼبن  
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 فصل
فإف كاف بعد أف قتل الوكيل لم : وإف وكل من لو القصاص من يستوفيو ثم عفا عن القصاص نظرت

الوكيل فإف علم  قبل قتلعفا حقو فلم يصح عفوه عنو، وإف  (ٔ)[استوفى]يصح عفوه؛ ألنو قد 
، وإف قتلو قبل أف علم (ٕ)[يكافؤه]الوكيل بعفوه ثم قتل وجب عليو القود؛ ألنو قتل معصومًا 

بعفوه لم يصح عفوه، فإف كاف في حالة ال يمكنو التبلفي بإعبلـ الوكيل فبل يجب الضماف، وإف 
واإلعبلـ ممكن إال  (ٖ)[الستيفاءا]أمكنو إعبلـ الوكيل ولم يعلمو فالعفو صحيح؛ ألنو عفا قبل 

أف اإلثم والقصاص يسقطاف عن الوكيل لجهلو، والدية واجبة، ىذا أصح الطريقين، وأطلق 
 (ٗ)[إحدى]وعللوا كل واحد من القولين بما عللنا بو / أ ٙٔ/األصحاب أنها على قولين، 

 .(٘)الحالتين
لى الوكيل أو عاقلتو؟ أصح جب عالوكيل؛ ألنو قتل محقوف الدـ وىل توتجب الدية على  

الوجهين أنها تجب عليو؛ ألنو تعمد القتل، وإنما سقط عنو القصاص لعدـ علمو، فعلى ىذا يرجع 
وال يرجعوف بها على العافي،  جب على عاقلة الوكيلت: على العافي، وفي الوجو الثاني بها الوكيل

و ال يرجع بها، والصحيح ىو وجو آخر أن (ٙ)[ففيو]إنها تجب على الوكيل : إذا قلنا: وقيل
إلى الوكيل في  (ٚ)[ومسيء]األوؿ؛ ألف العافي محسن إلى الجاني في إسقاطو دية القصاص عنو 

 تغريره بعفوه، وىو ال يعلم ويرجع العافي بالدية في تركة الجاني إف عفا عليها، ولورثة الجاني 
 

                                         

 كالصهللاب اؼبثب  دنل. اماهللفل: ُب ااص (ُ)
 كالصهللاب اؼبثب  دنل. يملفيه: ُب ااص (ِ)
 كالصهللاب اؼبثب  دنل. اامايال: ُب ااص (ّ)
 كالصهللاب اؼبثب  دنل. احدم بلليل : ُب ااص (ْ)
, اغبلكل المب  (ِِ/ٔ)ااـ :ا ا  ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الب يآني دهلل الصحي  ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو (ٓ)
, البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (كمل بعددلُْٗ/ُٔ), هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (كمل بعددلُُّ/ُِ)
,  رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (ْٖٕ/ُٖ), آّمهللع (ُِٔ), منهلج البللبني (ِْٖ/ٗ), ركضو البللبني (ّْْ/ُُ)
 (.ُّْ-ُّّ/ٕ), هنليو االج (ِٓ/ْ), مل  االج (ُْٓ/ٖ)
 .فيه كلع  الصهللاب اؼبثب  دنل؛ مهللف الال  راببو: ُب ااص (ٔ)
 كالصهللاب اؼبثب  دنل. مال  ب  نب : ُب ااص (ٕ)
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 . (ٕ) (ٔ)[بشيء]مطالبة الوكيل بالدية، وليس للعافي مطالبة الوكيل 

                                         

 . ب  نب ة  فأثباهل. بر : ُب ااص (ُ)
كمل ُْٗ/ُٔ) , هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع(ُُِ/ِ), اؼبهيب (كمل بعددل ُُّ/ُِ)اغبلكل المب  ( ِ)

, منهلج (ِْٖ/ٗ), ركضو البللبني (ّْٓ/ُُ), البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ِِّ/ٔ), الهللميط (بعددل
,  رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (ْٓ/ْ), أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ْٖٕ/ُٖ), آّمهللع (ُِٔ)البللبني 

 (.ُّْ-ُّّ/ٕ), هنليو االج (ِٓ/ْ), مل  االج (ُْٓ/ٖ)
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 فصل
إذا جنى على رجل جناية فعفا المجني عليو عن القصاص فيها ثم سرت الجناية إلى النفس فإف  

 .(ٔ)كانت الجناية مما يجب فيها القصاص كقطع القدـ أو الكف لم يجب القصاص في النفس
 .(ٕ)يجب القصاص: وقاؿ مالك

                                         

فيمل فيه الآهللد, أمل ملليا فيه الآهللد لهلل عال : مآهللط الآصلص ُب الال ايو دنل إمبل دهلل فيمل اقس فيه العاهلل ؿب ن, أم (ُ)
عنه مالاحآه ٍب م ل للناا فايه الآصلص ُب الناا؛ اف العاهلل ٓب ي ؽ ؿب ن صلغبلن له, حي  كق  العاهلل عل الآهللد 

, (ُٔ/ٔ)ااـ : ا ا  ُب ديا اؼبالألو. ديا العاهلل ُب إمآلط الآصلص ُب الناا  فيمل ا قهللد فيه أص ن, فلف يؤث 
منهلج  ,(ِْٓ/ٗ), ركضو البللبني (ّْٔ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٖ), الانبيه (ُٖٗ/ِ)اؼبهيب 
, هنليو (ُٓ-َٓ/ْ), مل  االج (ْْٖ/ٖ), رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (َْٖ/ُٖ), آّمهللع (ُِٓ)البللبني 
كديا اليم : كقد حمس إملـ اغب مني ديا اؼبالألو ٍب أبدل احاملان ُب إمآلط الآصلص دنل قل  ن (. ُُّ/ٕ)االج 

ذم كا  خ ان فيه أدٗب احاملؿ؛ مل قب  أف اعب احو كإف ٓب تمل مهللجبو للآصلص, فه  مبي  الآصلص, كقد يآ  الآا  
إمآلط الآصلص ُب الناا إذا ملف ؼبلؿ يرع  بللعاهلل, ف  يبعد أف يص  ذل  شبهو ُب دبثلهل ُب إقلمو اؼبملثلو, كأخي ا
 (.َّْ -َّّ/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا . اؽب ؾ بللال ايو ا يآا  دبثله

 .هامل أبداا, كلمل اؼبيدع دهلل مل مآديا 
ش ط الآصلص كمببه, فالبع الآصلص دهلل إ الذ  يعارب اؼبللميو ُب مآهللط الآصلص كعدمه ُب ديا اغبللو باهللف ( ِ)

اؼبآلت , كش ط ثبهللت الآصلص دهلل زدهللؽ ال كح, فللعاهلل قبلهمل ف  عربة به كا يالآط به الآصلص, كالعاهلل بعدنبل 
ش ح ـباص  خلي  : ا ا . ماعير اف العلُب صلر ميالن,  فلف يبو صلغبلن لرتتع مآهللط الآصلص عليه إا مل بينهمل

, حلشيو العدكم علس ماليو البللع (ُٖٓ/ِ), الاهللامه الدكا٘ب علس رمللو ابل أيب زيد الآ كا٘ب (ٓ/ٖ)للخ ش  
, الثم  الدا٘ب ش ح رمللو ابل أيب زيد (َِْ/ْ), الر ح المب  للريخ الدردي  كحلشيو الدمهللق  (ِٔٗ/ِ)ال بل٘ب 
 ( . ْٕٓ:ص)الآ كا٘ب 
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في جميعها، فإف عفي على ماؿ  أف الجملة ال تتبعض، فإذا سقط القصاص في بعضها سقط: لنا
دية كاملة؛ ألنو قاتل سقط عنو القصاص فوجبت عليو الدية، وإف عفا على  (ٔ)[للولي]وجب 

 . (ٖ)يجب كماؿ الدية: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٕ)غير ماؿ وجب نصف الدية
 .أف ما عفا عليو قيمتو نصف الدية: لنا

القاتل : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٗ)ما قاتبلفولو قطع واحد من الكوع وقطع آخر من المرفق ومات فه
 .(٘)الثاني

أف الموت يعقب جرحهما، فصار كما لو قطع كل واحد من يد، ولو كانت يد الثاني صحيحة : لنا 
أنو أكثر : ، لنا(ٙ)لم يكن لو قطعها في الحاؿ، فإف قطع كوعو اقتص منو، وفيو قوؿ أف لو أخذىا

 .(ٚ)من حقو، وعند أبي حنيفة يسقط قصاصو
 .فبل يحكم بسقوطو (ٛ)[يرجى استيفاؤه]أنو : لنا 
 
 
 

                                         

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. للمهللٕب: ُب ااص (ُ)
 ( َْٖ/ُٖ)آّمهللع ( ِ)
 (.ُُٖ/ٔ)تبيني اغبآل و ( ّٕ/ٓ), ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (ِْٗ/ٕ),(َّْ/ٕ)بدا   الصنل   ( ّ)
, (ُْٔ/ٗ), ركضو البللبني (ِٗٔ/ٔ), الهللميط (ُِٓ), الانبيه (ُّٔ/ُِ), اغبلكل المب  (ِٓ/ٔ)ااـ ( ْ)

-ُِ/ْ), مل  االج (ِّٗ/ٖ)ج ُب ش ح اؼبنهلج , رباو اال (ُُُ), منه  الب ب (ُِِ)منهلج البللبني 
 (.     ِّٔ-ِِٔ/ٕ), هنليو االج (ُّ
 (.ُٓ/  ٔ)الاالكل اؽبنديو (  َّْ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ّٔٓ/  ٖ)البح  ال ا و (ٓ)
ركضو البللبني , (ِٗٔ/ٔ)الهللميط , (ُِٓ)الانبيه , (ّْٗ-ُّٔ/ُِ)اغبلكل المب  , (ِٓ/ٔ)ااـ ( ٔ)

, (ُُُ)منه  الب ب  , (َّ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع , (ُِِ)منهلج البللبني , (ُْٔ/ٗ)
 ( .ِِٗ,ِّٔ,ِِٔ,/ٕ)هنليو االج , (ُّ-ُِ/ْ)مل  االج , (ِّٗ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 ( .ٔٓٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ّٔٓ/  ٖ)البح  ال ا و  (ٕ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. ي ج  امايالكا: ص ُب اا(ٖ)
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ونحوىا وجب القصاص في  (ٕ)[كالجائفة]القصاص فيها  (ٔ)[يجب]وإف كانت الجناية ال  
النفس؛ ألنو عفا عم ا ال قصاص فيو فلم يصح عفوه، وقد صارت جنايتو نفسًا فوجب عليو 

 .(ٖ)القصاص
م سرى إلى نفسو لم يجب القصاص في النفس، ألف  أما إذا كسر ساعده أو ىشمو فعفا عنو ث 

كسر الساعد وإف لم يجب فيو القصاص لكن فيو ما يجب القصاص فيو، وىو القطع من الكوع، 
 .(ٗ)أو الموضحة إذا كانت جنايتو ىاشمة

                                         

 .كالصهللاب بلليل .  ذبع: ُب ااص ( ُ)

 .بيل  فأثباه بلؽبم . ملعبلياه: ُب ااص (ِ)

 . اا م اج  اؼبالألو الاللبآو ُب ميدع الرلفعيو( ّ)

 (.ِْٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  ْ)
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 فصل
وإف قطع أصبع رجل عمدًا فعفا المجني عليو عن القصاص والدية نظرت، فإف اندملت سقط 

 .(ٔ)يسقط القصاص وال تسقط الدية: وقاؿ المزني. القصاص والدية
أنو عفا عن الدية بعد وجود سببها وىو الجناية، ولهذا لو قطعت يد عبد فاشتراه إنساف : لنا 

/ ب ٙٔ/؛ ألف سبب الوجوب(ٕ)[للبائع]واندمل القطع عند المشتري فإف ضماف اليد يجب 
للسيد، ولو سرت إلى الكف ثم اندملت  وجد في ملكو، ولو أعتقو ثم اندمل القطع وجب األرش

سقط القصاص في األصبع بالعفو ولم يجب في الكف؛ ألف ما دوف النفس مما يمكن مباشرتو ال 
دية األصبع على المذىب لما قدمتو وال تسقط  (ٖ)[تسقط]يجب القصاص فيو بالسراية، و

 ..(ٗ)يجبحكومة الكف، ولو كاف قد عفا عما ىو يتولد منها؛ ألنو عفا عما لم 
عفوت عن ىذه الجناية قودىا وعقلها : النفس نظرت؛ فإف قاؿ (٘)[إلى]ولو سرت الجناية  

، وأما الدية فإف كاف بعضتيسقط القصاص في األصبع وفي النفس؛ ألنو ال . وعما يتولد منها
العفو بلفظ الوصية فهو وصية للقاتل، فإف خرجت من الثلث سقطت، وإف خرج بعضها سقط ما 

بغير لفظ الوصية فهو وصية في الحكم فيعتبر من  (ٙ)[كاف]منها ووجب الباقي، وإف خرج 
إنها على قولين من : الثلث كما لو كاف بلفظ الوصية، وىو أصح القولين في الوصية للقاتل، وقيل

وما : ولم يقل. عفوت عن ىذه الجناية قودىا وعقلها: على الوصية للقاتل إذا قاؿ(ٚ)[بناءٍ ]غير 

                                         

منهلج ( ِّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (  ُ)
هنليو (   َٓ/  ْ)مل  االج ( ْْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٖ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٓ)البللبني 
 (   .ّْٗ)الال اج الهللدلج (   ُُّ/  ٕ)االج  

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. للبلي : ُب ااص (ِ)
 .نلكالصهللاب اؼبثب  د. يالآط: ُب ااص (ّ)
 (. ُْٖ/  ُٖ)آّمهللع ( ّْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( ْ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. إٕب بلليل : ُب ااص ( ٓ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. ملت: ُب ااص (ٔ)
 .ب  نب ة فأثباهل. بنل: ُب ااص  (ٕ)
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فإنو يسقط القود في الجميع، وال تسقط دية النفس؛ ألنو عفا عنها قبل . منهايحدث 
 .(ٔ)الوجوب

إنو في حكم : وأما دية األصبع فإنو إف عفا عنها بلفظ الوصية أو بلفظ العفو وقلنا على الصحيح 
فإنو يعتبر من الثلث، فإف خرجت جميعها منو سقطت، وإف خرج بعضها سقط ما خرج . الوصية

 .(ٕ)الباقيووجب 
 

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٖ)الانبيه ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (   كمل بعددل َُّ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
آّمهللع (ِْْ-ِّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّْٗ-ّْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٗ/  ُٔ)
/  ٕ)هنليو االج ( ُٓ-َٓ/ ْ)مل  االج ( ْْٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْٖ -ُْٖ/  ُٖ)

ُِّ.) 
البيلف ( ِْٗ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل َُّ/  ُِ)المب  اغبلكل (ِ)

رباو (ِْٖ/  ُٖ)آّمهللع ( ِْْ-ِّْ/  ٗ)ركضو البللبني (  ّْٗ-ّْٖ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (  .ْْٗ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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 فصل
وإف جنى على رجل جناية توجب القصاص كقطع اليد فعفا المجني عليو عن قصاصها وأخذ 

وجب لو نصف الدية  فإف عفانصف الدية ثم عاد الجاني فقتلو وجب عليو القصاص في النفس، 
لة، يجب لو القصاص في النفس، فإف عفا فلو دية كام: ، والثاني (ٔ)[الثبلثة]على أصح الوجوه 

 .(ٕ)إنو ال يجب القصاص في النفس وتجب نصف الدية: والثالث
أف القتل انفرد عن الجناية فعفوه عن الجناية ال يوجب سقوط ما لزمو بالقتل بعده، وإنما : لنا 

وجب لو نصف الدية؛ ألف القتل إذا تعقب الجناية قبل االندماؿ صار كما لو سرت الجناية 
 .فها فبقي النصففتوجب الدية، وقد أخذ قدر نص

ولو قطع يد رجل فسرى القطع إلى نفسو فاقتص وليو في اليد ثم عفا عن النفس على غير ماؿ لم 
 .(ٖ)يضمن اليد بقصاص وال دية

: وقاؿ مالك. (ٙ)وإف لم يعف (٘)[الدية] لزموت: وقاؿ أحمد. (ٗ)تضمن اليد: وقاؿ أبو حنيفة 
 .(ٚ)يجب عليو القصاص في اليد

                                         

 (.َُٗ/ِ)كذم  ُب اؼبهيب أ ه الصحي ب  ألن فأثباهل . الثلثه: ُب ااص  (ُ)

 ( َْٖ/ ُٖ)آّمهللع ( ّْٕ/ُُ)فع  البيلف ُب ميدع اإلملـ الرل( َُٗ(  َُٗ/ ِ)اؼبهيب / ِ)اؼبهيب (   ِ)
رباو االج (ّْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٖٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ِْٕ/  ٗ)ركضو البللبني (   ّ)

 (.ْْٗ)الال اج الهللدلج (   ُّّ/  ٕ)هنليو االج ( ِٓ/  ْ)مل  االج    (َْٓ/  ٖ)ُب ش ح اؼبنهلج 
 (. َُٓ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (  َٓٓ/  ْ)ااص  اؼبع كؼ بلؼببالهللط للريبل٘ب ( ْ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. الدمه: ُب ااص (ٓ)
  علس اؼبآاص اليم عال بعد مل ذم ا اؼبصنن خ ؼ اؼبآ ر عند اغبنلبلو حي  ق ركا عدـ كجهللب أم ش ( ٔ)

(  ُِٖ/  ّ)الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد : ا ا . الآصلص علس غ  ملؿ, أمل لهلل عال علس ملؿ فيل مه  صن الديو
 (  .ِْٗ/  ٗ)اإل صلؼ ( ِّٕ/  ٕ)اؼببدع ُب ش ح اؼبآن  ( َْٓ/  ٗ)الا كع كتصحي  الا كع 

 ( . ّْٔ/  ُُ) ميدع اإلملـ الرلفع  حملا عنه ابل أيب اػب  العم ا٘ب ُب البيلف ُب( ٕ)
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ال يضمنو فيها، فهو كما لو قطع يده مرتد ثم أسلم؛ وألف العفو  (ٔ)[حالة]اليد في أنو قطع : لنا
 .(ٕ)[أبرأه]يرجع إلى ما بقي دوف ما استوفي، فهو كما لو استوفي بعض دينو ثم 

أخذ ما / أ ٚٔ/وإف عفا على ماؿ وجب لو نصف الدية؛ ألنو بالعفو صار حقو في الدية، وقد  
 .(ٖ)صفيساوي نصفها فبقي لو الن

وإف قطع يدي رجل فسرى القطع إلى النفس فاقتص وليو في يدي الجاني ثم عفا عن النفس لم  
، ىذا إذا اتفق الجاني والمجني عليو في دية النفس، فأما إذا اختلفا بأف (ٗ)يجب لو ماؿ بحاؿ

قطع نصراني يد مسلم فاقتص في يده، ثم سرى القطع إلى نفس المسلم، فلوليو أف يقتل 
 (٘)[آالؼ]صراني، فإف اختار أف يعفو على الدية وجب لو نصف دية المسلم، وىو ستة الن

 .(ٚ)درىم (ٙ)[آالؼ]يجب لو عشرة : درىم على أصح الوجهين، والثاني
أنو رضي أف يأخذ يدًا ناقصة بيد كاملة، وذلك بنصف ديتو فبقي نصفها، وعلى ىذا لو قطع : لنا 

في يديو ثم سرى القطع إلى نفس المسلم، فلوليو أف يقتلو؛ النصراني يدي المسلم، فاقتص منو 
على أصح الوجهين، وفي  (ٛ) [شيئاً ]ألنو صارت جنايتو نفساً، فإف عفا على الدية لم يستحق 

                                         

 .بلؽبل ,  كالصهللاب اؼبثب  دنل. حلله: ُب ااص (ُ)
 . كالصهللاب مل أثباه بلؽبم . اب اا: ُب ااص (ِ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُٓٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   َُٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّ)

 (.ْٖٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ّْٔ
( ُّٕ/ٔ)الهللميط ( ُٔ/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   َُٗ/ ِ)اؼبهيب(  ُِْ/ ُِ)اغبلكل المب  (ْ)

مل  ( ُْٗ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ْْ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ْٖٓ/ُٖ)آّمهللع ( ِْٕ/ٗ)ركضو البللبني 
 (.ِٖ/  ْ)االج 

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. الن: ُب ااص (ٓ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. الن: ُب ااص (ٔ)
البيلف ُب ( َُٗ/ ِ)اؼبهيب( ُِٓ/ ُِ)اغبلكل المب  : ذم  النهللكم أف ااص  أف له ثل  ديو اؼباللف ا ا (ٕ)

(   ُْ/ ْ)أمىن اؼببللع (   ْٖٔ/  ُٖ)آّمهللع (ِْٕ/ٗ)ركضو البللبني ( ُْْ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 .ر اؼبلكردم أف الآهللؿ بنصن الديو أشبهكق  ( ْٔ/  ْ)مل  االج 

 .ب  نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص  (ٖ)
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درىم؛ ألنو أخذ يدي النصراني، وىما ثلث دية المسلم،  (ٔ)[آالؼ]يجب لو ثمانية : الثاني
 .(ٕ)فبقي الثلثاف

رجل فاقتص من يدىا، ثم سرى القطع إلى نفس الرجل، فلوليو أف يقتلها؛ ولو قطعت امرأة يد  
ة على أصح الوجهين، وعلى ألنو صارت جنايتها نفسًا، فإف عفا على ماؿ وجب لو نصف الدي

 .(ٗ)أرباع دية الرجل (ٖ)[ثبلثة]يجب : نيثاالالوجو 
وليو أف يقتلها، فلو عفا القطع إلى نفسو فل (٘)[سرى]ولو قطعْت يدِي الرجل واقتص منها ثم  

يجب لو نصف : على أصح الوجهين، وعلى الوجو الثاني (ٙ) [شيئاً ]على ماؿ لم يستحق 
 .(ٚ)الدية

ولو قطعت يدي رجل ورجليو فاقتص فيما قطعتو، ثم مات المجني عليو واندمل جرحها، فلولي  
ماف يديها ورجليها بدية ؛ ألف ض(ٛ)المجني عليو القصاص، وليس لو العفو على ماؿ وجهًا واحداً 

 .الرجل

                                         

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. الن: ُب ااص (ُ)
/  ُٖ)آّمهللع (ِْْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُٗ/ ِ)اؼبهيب( ُِٓ/ ُِ)اغبلكل المب  (ِ)

( . ِْْ/  ٖ)رباو حلشيو الر كا٘ب علس الاحاو   (   ْْ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ْٖٓ
 (.ِْٕ/  ٗ)ركضو البللبني . كصح  النهللكم ُب ال كضو الهللجه الثل٘ب

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. ثلثه: ُب ااص (ّ)
/  ٗ)ركضو البللبني :ااص  له  صن الديو ا ا :كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  خ ؼ ملذم ا النهللكم قلؿ(ْ)

 ُٖ)آّمهللع ( ِْْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُٗ/ ِ)اؼبهيب( ُِٓ/ ُِ) اغبلكل المب (ِْٕ
/  ٕ)هنليو االج (  ُْٔ/  ْ)مل  االج ( ِْْ/  ٖ)رباو االج  (    ْْ/ ْ)أمىن اؼببللع (  ْٕٖ_ْٖٔ/ 

َّٔ-َّٕ .  ) 
 .بلليل , كالصهللاب اؼبثب  دنل. م م: ُب ااص (ٓ)
 .ب نب ة فأثباهل. يلش: ُب ااص ( ٔ)

 ُِ)اغبلكل المب  (ِْٕ/ٗ)ركضو البللبني :كمل ذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهلل ااص  مملذم ا النهللكم ا ا (ٕ)
( ِْْ/  ٖ)رباو االج  (    ْٕٖ_ْٖٔ/  ُٖ)آّمهللع (  ِْْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٓ/

 ( . َّٕ-َّٔ/  ٕ)هنليو االج ( ُْٔ/  ْ)مل  االج 
 .ٓب أجددل( ٖ)
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فقطعها فبل قصاص عليو وال دية؛ ألنو ناب عنو في القطع، فصار  . اقطع يدي: إذا قاؿ إلنساف 
 (ٔ)[آخر]إنها تجب في : فقتلو فبل قود وال دية إف قلنا. اقتلني: كما لو قطعها بنفسو، ولو قاؿ

منها ديونو، وتنفذ منها  (ٕ)[قضىت]تجب بعد موتو وجبت لورثتو، و: جزء من حياتو وإف قلنا
 .(ٖ)وصاياه

؛ ألف ذلك ليس (ٗ)ينبغي أال تجب الدية كما ال يجب القصاص(: الشامل)وقاؿ صاحب 
 .(ٙ)، ويأثم القاطع والقاتل إجماعاً (٘) [سواء]بإسقاط، وإنما ىو إذف في القتل، فهما 

                                         

 .ب  مد فأثباه. اخ : ُب ااص ( ُ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. تآال: ُب ااص ( ِ)
( ِّْ/  ٗ( )ُّٖ/  ٗ)ركضو البللبني (  ّٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّ)

منه  الب ب ( ٖ -ٕ/ ْ) ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش( ّٕٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِٓ)منهلج البللبني 
-ْٔ/  ْ)مل  االج ( ُّٗ/  ٖ)حلشيو الر كا٘ب علس الاحاو ( ُّٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (ُُُ)

كعدـ الهللجهللب ُب الب ؼ مآيد دبل ملٓب تال  اعبنليو ممل  به ( َْٖ)الال اج الهللدلج (  ُِٔ/  ٕ)هنليو االج (  ْٕ
 ( .ُِٗ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع :  ا ا . نيعليه إملـ اغب م

كأـ اػب ؼ ُب كق  ثبهللت الديو للهللارث فلاص  دهلل الآهللؿ بثبهللت ديا اغبو للهللارث ُب  خ  ج   مل حيلته, كعليه 
/  ٔ)هللميط ال:   ا ا . فلاص  ُب ا م  بآا   االه أ ه ا قهللد له كا ديو, كدهلل مل عرب عنه النهللكم ُب اؼبنهلج بلاظه  

 (.ِٓ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ُِِ)منهلج البللبني ( ِْٔ
تنبيه أطلو كجهللب الديو كظلد ا أ ه علس ديا الآهللؿ ذبع ديو ململو ُب الصهللرتني ,كدهلل ظلد  ُب صهللرة :  كقلؿ الر بي 

 (َٓ/ْ)مل  االج: ا ا .  فعواقال , كأمل ُب صهللرة الآب  فللهللاجع  صن الديو ا ه اغبلدث بللال ايو قلله ابل ال
 (ّٕٗ/  ُٖ)آّمهللع ( ّٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ٓ)

 ( ّْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٔ)
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 : فرع
 

ه كجب  عليه الآيمو, كُب الآهللد إف ملف الآلط  فآال. فآبعهل, أك اقال . اقب  يدم: إذا قلؿ عبد ل ج 
 .(ُ)أ ه ا هبع: أصحهمل: أك الآلت  عبدان قهللاف

: كالثل٘ب. ا يامل: أحدنبل: ملبلن عآهللران علس إ اللف ُب الصح ا  فآاله فهللجهلف  (ّ) (ِ)[أشلس]إذا 
 .(ْ)يامل بللآصلص أك الديو, كدهلل أقيا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 (ُِٔ/  ٕ)هنليو االج  ( ٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُ)
كلهلل ملف ا ذف عبدا ٓب يالآط الاملف, كُب الآصلص إذا  : كقلؿ الر بي ( . ُِ/  ٓ)حلشيو اعبم  علس ش ح اؼبنه  

 (.ُُ/  ْ)مل  االج . ملف اؼبأذكف له عبدا كجهلف أظه نبل الالآهللط
 .ب  نب  كم  اليل,  كالصهللاب اؼبثب  دنل. اشل : ُب ااص (ِ)
ا ا  ُب . اإلش   اامادعل  كاماعمله الرلفع  دبعىن اإلغ ا  كنبل للالف ااكٔب أشه نبل كأفصحهمل : قلؿ النهللكم(ّ)

 (  .ُٓٔ)رب ي  ألالظ الانبيه ( ٕ/  ُٓ)اغبلكل المب  : معىن اإلش  
غ ا  ُب الصح ا , فمل كأمل اإل: كقلؿ إملـ اغب مني( ِٖٔ/  ٔ)الهللميط ( ُّْ/  ٗ)ركضو البللبني (ْٔ/  ٔ)ااـ (ْ)

أطلآهللا مل أ ه يآدر علس اإلف ت هبع أف ياص , ف ف ملف الالب  حبي  يدرؾ مل يابعه ا ؿبللو, فللصح ا , كاؼبايو 
دبثلبو, كديا علس ش ط أف مهللف الالب  اؼبرلس ضلريل بلإل اللف, كيآ  ديا ُب طبلع الالبلع, كا يا ل منهل إا الملع, 

كقد ذم  الآلض  . م  مل ملف يل ل به, كلال  أظل أف ااصحلب ينم كف مل أش  ل إليه  ف  ه يالاأمد كيالارلس علس
مل ذم  لا علس ديا النالو, بعد أف  آ  مل  آلاه مبلآل, كذم  م مه امادرامل, كليا ديا ؿب  خ ؼ, كدقو النا  

 (ل بعددلكم ُٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا . ُب ضب  م ـ ااصحلب علس ؿبم 
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 (ٔ)كتاب الديات
 ية بقتلو وما تجب بو الدية من الجناياتباب ما تجب الد

ٺ  (ٖ) [ڀ    ڀ]ڀ  ڀ   چ  :/ب ٚٔ/؛ لقولو تعالى(ٕ)تجب الدية بقتل المسلم

 (ِٗ: النالل ) چٺ  ٿ  ٿ         ٿ        (ٗ)[ٺ] ٺ
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ: ؛ لقولػػػو تعػػػالى(٘)وتجػػػب بقتػػػل الػػػذمي 

 ( ِٗ: النالل  ) چڇڇ چ  چ
 

                                         

كتأٌب علس . كعدة: مث . كديو: الديلت ُب الللو صب  ديو, كأصلهل كديو, كفلؤدل ؿبيكفو, كاؽبل  عهللض, كااص (ُ)
, فاأٌب دبعىن الدف , فيآلؿ . كدل اام : دف  كأعبس دياه لهللليه,  ممليآلؿ: كدل الآلت  الآاي  يديه ديو أم: عدة معلفو

ًدا, ٍب ظب  : ًد الآاي , كُب الهللقن عليهل: كيآلؿ ُب اام  للهللاحد. خي الديو كٓب يثأرأ: أم. اتدل ف ف:كيآلؿ.ق َّبه: أم
اؼبصبلح اؼبن  ُب غ يع الر ح ( ُٖٕ/  َْ)تلج الع كس ( َُِِ/  ِ)اؼبع ف الهللميط : ا ا . ديو: ذل  اؼبلؿ
 ( . ٓٓٔ/  ِ)المب  

اؼبلؿ : الديو: لؿ اليم دهلل بدؿ الناا,كأضلؼ اؼبنلكماؼب: كأمل تع ين الديو اصب حلن فآد ع فهل اعب جل٘ب بأهنل 
كعلس ديا ج ال الاآهل , إذ د  عنددف ممل ع فهل الر بي  . الهللاجع بلعبنليو علس اعبل٘ب ُب  اا أك ط ؼ أك غ نبل

الاهللقين علس مهملت الاعلرين :  ا ا . د  اؼبلؿ الهللاجع بلعبنليو علس اغب  مهللا  مل   ُب  اا أك ط ؼ: كغ ا
 (.َْٔ)ماليو ااخيلر (ّٓ/  ْ)مل  االج ( َُٔ)الاع يالت  (ُٗٔ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِِ/  ُ) الانبيه( َُٗ/  ِ)اؼبهيب ( َُِ/  ُِ)اغبلكل المب  (  ِ)

ض أمىن اؼببللع ُب ش ح رك ( ّ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٔ: ص)منهلج البللبني ( ِٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ْْٕ
كقد  آ  اإلصبلع علس ذل  ُب أمث  ديا (    ُّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ّٓ/  ْ)مل  االج (     ْٕ/  ْ)البللع 
 .اؼب اج 

 .ُب ااص  الملماني بدكف نب  ُب الهللاك كاالن فأثب  الصهللاب مل رمف اؼبصحن( ّ)
 .ُب ااص  بدكف نب  ُب الهللاك كاالن فأثب  الصهللاب مل رمف اؼبصحن( ْ)
منهلج البللبني ( ِٖٓ, ِٓٓ/ ٗ)ركضو البللبني ( ِِّ)الانبيه ( َُٗ/  ِ)اؼبهيب (   ُُّ/  ٔ)ااـ ( ٓ)
 (.ُّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ُْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (ّ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٔ)
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وكػذلك مػن لػم ، ؛ ألف بيننػا وبينػو ميثاقػاً وإف كػاف مؤقتػاً (ٕ)ىدنػة (ٔ)[ا وبينوبينن]وتجب بقتل من 
 .؛ ألنو محقوف الدـ مع أنو من أىل القتاؿ فهو كالذمي والمهادف(ٖ)تبلغو الدعوة

ال يضمن بالقصاص، : وإف قطع طرؼ مسلم ثم ارتد ومات على الردة وجبت دية طرفو إف قلنا 
؛ ألف الجناية في اإلسبلـ أوجبت (ٗ)على ماؿ على أصح القولينأو يجب القصاص لكنو عفا عنو 

ضماف طرفو، والسراية في الردة منعت من وجوب ضماف نفسو، فلم يسقط ما تقدـ وجوبو عليها،  
 .(ٙ)قتل نفسو (٘)[ثم]كما لو قطع يده 

ة ، ولو قطع يديو ورجليو لم يلزمو أكثر من دي(ٚ)ولو كاف قد قطع يديو لزمو جميع الدية 
 .؛ ألنو لو مات في اإلسبلـ لم يلزمو أكثر من دية واحدة فمرتد أولى(ٛ)واحدة

فإف أقاـ في الردة زمانًا تسري : وإف جرح مسلم مسلمًا ثم ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات نظرت
 .(ٜ)تجب نصف دية مسلم: وفي الثاني، الجناية في مثلو وجبت دية كاملة على أصح القولين

                                         

 .ُب ااص  ا  آلط ُب دلتني الملماني مهللل النهللف ُب ملمو بينه, فأثب  النآلط( ُ)
أمىن اؼببللع ( ّْٔ)ماليو ااخيلر (ّ/  ُٗ)آّمهللع ( ِِّ)الانبيه ( َُٗ/  ِ)اؼبهيب (   ُُّ/  ٔ)ااـ  (ِ)

 (.ْٖ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 

 .اؼب اج  الاللبآو( ّ)

 .اؼب اج  الاللبآو( ْ)

 .ٍب ب   آلط فأثباهل :  ُب ااص (ٓ)
 -ِّ/ ْ)مل  االج ( ُٗٔ-ُٖٔ/  ٗ)البللبني ركضو ( ِّٖ-ِِٖ/  ٔ)الهللميط ( َُٗ/  ِ)اؼبهيب ( ٔ)

 (.ِٖٕ/  ٕ)هنليو االج ( ِْ
 .اؼب اج  الاللبآو( ٕ)

( َٔ/ُِ)اغبلكل المب  : ا ا .كديا فيمل لهلل م ل الآب  إٔب الناا, أمل ُب حلؿ ا دملؿ الآب  فا ع ديالف(ٖ)
أمىن اؼببللع ُب ( ّ/ُٗ)آّمهللع ( ّْٓ/ٗ)ركضو البللبني ( َٗ -ٕٓ/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

 ٕ)هنليو االج ( ِْ/  ْ)مل  االج ( َّْ/ ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّْ/ ْ)ش ح ركض البللع 
 /ِٗٔ.) 

 .اؼب اج  الاللبآو( ٗ)
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ولهذا لو قطع يديو ورجليو واندملت وجبت ، بار في الدية بحاؿ استقرار الجنايةأف االعت: لنا 
وىو في حاؿ استقرار الجناية مسلم فضمن ، (ٔ)ولو سرت إلى نفسو وجبت دية واحدة، ديتاف

، بدية مسلم، ويخالف ما إذا مات من جراحتين؛ ألنها سراية جنايتين وىذه سراية جناية واحدة
فإنو تجب دية مسلم قواًل واحدًا؛  (ٕ)[الجناية]فيو  سريتفي الردة زمانًا كما لو لم يقم   فهو

 .(ٖ)لعدـ تأثير زماف الردة
ولو قطع يد حربي أو مرتد ثم أسلم ثم مات لم يلزمو ضمانو على ظاىر المذىب، وفيو وجو أنو 

لقود أو أنو من قطع مباح فلم يجب ضمانو كما لو أتلف من سراية ا: ، لنا(ٗ)يلزمو دية مسلم
 .قطع السرقة

                                         

ني ركضو البللب( ِّٖ/  ٔ)الهللميط ( َٗ -ٕٓ/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َٔ/ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّْ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّ/ُٗ)آّمهللع (  ّْٓ/ٗ)
 ( . ِٔٗ/  ٕ)هنليو االج ( ِْ/  ْ)مل  االج ( َّْ/

 .مآط النهللف ُب ااص  مل ديا الملمو فأثباه( ِ)
 .اؼب اج  الاللبآو( ّ)

الانبيه ( ُُٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُٕٔ/  ٔ)ااـ : ا ا . كااص  دهلل الهللجه ااكؿ( ْ)
منهلج ( ُٕٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُُّ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٖ/  ٔ)الهللميط ( ِِّ)

 (.ِٖٕ/  ٕ)هنليو االج ( ِّ/  ْ)مل  االج ( ّٖٓ/  ُٖ)آّمهللع (  ُِّ)البللبني 
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ولو أرسل سهمًا على حربي ثم أصابو وىو مسلم فقتلو وجب عليو دية مسلم على ظاىر 
 .(ٖ)وبو قاؿ أبو حنيفة، (ٕ( )ٔ)[شيء]المذىب، وفيو وجو أنو ال يلزمو 

أف االعتبار بحاؿ اإلصابة؛ ألنو حاؿ الجناية، واإلرساؿ ليس بجناية وإنما ىو تسبب؛ ولهذا : لنا
، وىناؾ حربي فأسلم ووقع فيها فمات منو ضمنو وإف كاف عند اإلرساؿ حربياً  (ٗ)[بئراً ]فر لو ح

 .(٘)بخبلؼ ما لو جرحو وىو حربي ثم أسلم ومات، فإف اإلصابة وجدت وىو غير مضموف

                                         

 . نب ة  فأثباهلب . ش  : ُب ااص ( ُ)

هنليو ( َِِ)الانبيه ( ُُٗ/  ِ)اؼبهيب ( ٓٓ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا . كااص  دهلل الهللجه ااكؿ( ِ)
 ( .ْ/  ُٗ)آّمهللع (  َُٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َٗ/  ُٔ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

بدا   الصنل   : ا ا . لس ؿب  غ  مامهللف, فلف تمل مامهلل وكقد عل  الململ٘ب ذل  بأف اعبنليو كردت ع( ّ)
(ٕ/َّٓ.) 

 .بلليل  فأثب  اؽبم . ب ان : ُب ااص (ْ)
حلشيو ( ْ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٗ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِّ)الانبيه ( ُُٗ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)

 (. ُُْ/  ٖ)الر كا٘ب علس الاحاو 
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؛ ألف اإلصابة حصلت وىو غير (ٔ)ولو أرسل سهمًا على مسلم فأصابو وىو مرتد فقتلو لم يضمنو
 .ا لو أرسلو على حي فأصابو وىو ميتفهو كم، مضموف

 .(ٕ)ولو جرح مقراً بالزنا عن إحصاف ثم رجع عن إقراره ومات ففي ضمانو بالدية والقود وجهاف
/ أ ٛٔ/وعندي أنو يجب ضمانو بالدية دوف القود؛ ألف رجوعو : قاؿ الشيخ أيده اهلل بتوفيقو

 .القودمبيح لقتلو فسقط  ( )[وإقراره]، فضمن بالدية ( )[جائز]
 
 
 

                                         

 (.ِّ/  ْ)مل  االج ( ْ/  ُٗ)آّمهللع ( ُٖٔ/  ٗ)البللبني ركضو ( ُُٗ/  ِ)اؼبهيب (ُ)

كالا ؽ بينه كبني اؼب تد أف اؼب تد مبلح الدـ إا أف ياهللب مل ردته , كال ا٘ب ؿباهللر الناا إا أف يآيف علس إق ارا, كقد (ِ)
 بهف أك إضلفو اغبد إٔب ا تعلٔب  ق ر اإلملـ الل إب أف دييل الهللجهني مثلرنبل الرتدد ُب أف اغبد للماللمني كاإلملـ  ل

/  ٔ)الهللميط (  ّٓ/  ُِ)اغبلكل المب  : ا ا . م ضلفو الآصلص إٔب إ اللف معني ح  ا ياه  أث ا ُب حو غ ا
رباو ( ُِ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِّ)منهلج البللبني ( ُْٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِِٕ

   (.ُُٕ/ْ)إعل و البللبني ( ُٓ/ْ)كمل  االج ( ّٖٗ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
أف ال  ل لهللثب  مل ؿبصل فآاله ماللف ف  قهللد, مهللا  قاله قب  أم  اإلملـ بآاله أـ ا, ثب  ز لا بللبينو أـ ا, : كاػب صو

 . كمهللا  ملف ذل  قب  رجهللعه عل اإلق ار أـ ا, كم  ذل  علس ااص  ممل ُب اؼبنهلج

 . جلي  بلليل  فأثباهل بلؽبم   :ُب ااص (ّ)

 .كالصهللاب إق ارا . إق اا:  ُب ااص ( ْ)
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 فصل
إذا قتل مسلمًا تترس بو الكفار لم يجب القصاص؛ ألنو مأمور بالرمي إليو، فبل يجب بقتلو 

ويجب عليو ديتو، علمو مسلمًا أو لم يعلمو، عينو بالرمي إليو أو لم يعينو، على ، القصاص عليو
، ( )[لزمو]ف علمو مسلماً إ: ال يلزمو ديتو، والطريق الثاني: ، والقوؿ الثاني  [الثبلثة]أصح الطرؽ 

 .(ٕ)إف عينو بالرمي لزمو، وإف لم يعينو لم يلزمو: وإف لم يعلمو مسلماً لم يلزمو، والطريق الثالث
فبل يجوز أف يهدر دمو قياساً على ، أنو محل معصـو ال تفريط من جهتو في إقامتو بين الكفار: لنا 

 .ما سلم في الطريقين

                                         

 .ل مه لاليلؽ مل بعدا: ا ه مم ر اؼبعىن, كأثب ( كجع) كجع ل مه فأمآبنل : ُب ااص (ُ)

فللآصلص قد ربآو , فليا  ا  اؼبصنن الآصلص بصهللاب, اؼبيدع أ ه إف علمه ماللملن كعينه بلل م  ل مه الآهللد(ِ)
ا ه مأمهللر بلل م  إليه غ  صهللاب؛ حي  كال م  إٔب اؼباللف حينهل منه  عنه قبعلن, كم  ذبهللي  : كقهللله, هش كط

كم  اخا ؼ الاآهل  ُب جهللاز ال م  إٔب مالر , ال م  إٔب المالر ف  ه هبع تهللق  اؼباللف اؼبارتس به قدر اإلمملف
 .ميهف يؤدم إٔب ماالدة أعاف ملمائصللنلترتمهللا دباللمني فلف هبهللزكا ذل  إا لا كرة, بأف ملف ت ؾ ر 

كإف دع  ض كرة إٔب رميهف بأف ترتمهللا ّٔف ُب حلؿ الاحلـ الآالؿ كمل هللا حبي  لهلل ماانل عنهف : كقد جل  ُب ال كضو 
ا هبهللز ال م  إذا ٓب يبمل ض ب المالر إا با ب ماللف؛ اف : أحدنبل: ظا كا بنل كمث ت  ملياهف فهللجهلف

كالثل٘ب كدهلل الصحي  اؼبنصهللص . كدـ اؼباللف ا يبلح بلػبهللؼ بدلي  صهللرة اإلم اا, أ االنل غلياه أف لبلؼ علس
اف ماالدة , كياهللقس اؼباللمني حبالع اإلمملف, جهللاز ال م  علس قصد قالؿ اؼبر مني: كبه قب  الع اقيهللف

, ص فا ع المالرةاإلع اض أمث  مل ماالدة اإلقداـ, ٍب ذم  إ ل إف جهللز ل ال م  ف مس كقا  ماللملن ف  قصل
كدبل ذم  لا عل ال كضو يابني ل  أف مل . أصحهل أ ه إف علف أف اؼب م  ماللف كجب  كإا ف : كُب الديو ط ؽ

: ا ا  اؼبالألو ُب اؼب اج  الالليو . كا أعلف, ذم ا اؼبصنن رضبه ا تعلٔب مل  ا  الآصلص مبلآلن كتعليله زلو
البيلف ُب ( ِّٗ/  ٔ)الهللميط ( ْٗٓ/  ُٕ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  هنليو( َِِ)الانبيه (ُُٗ/ِ)اؼبهيب 

أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ٔ/ ُٗ)آّمهللع ( ِّٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( َْٓ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  
   (.ُُٗ/ْ)ركض البللع 
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 فصل
، وقد سبق (ٔ)وبالعفو عليها في القوؿ الثاني، في أحد القولينوتجب الدية بقتل العمد 

 ٺ  ٺ ڀ (ٕ)[ڀ] ڀ  ڀچ : ذكره؛وتجب بقتل الخطأ لقولو تعالى
 (٢٣: النساء) چٺ  ٿ  ٿ         ٿ        ((ٖ)[ٺ]
أال إف في قتيل عمد الخطأ ما كاف بسوط : )لقولو صلى اهلل عليو وسلم ((ٗ))وتجب بعمد الخطأ 

 .(ٚ)(في بطونها أوالدىا (ٙ)[خلفة]من اإلبل منها أربعوف  (٘)[ئةما]أو عصا 
إذا لم يبالغ في غرزىا  (ٛ)[شيء]ولو غرزه بإبرة في غير مقتل فمات في الحاؿ لم يجب عليو 

 .(ٓٔ)[نواة]كما ال يجب إذا ضربو بقلم أو   (ٜ)على أصح الوجهين
 
 
 

                                         

/  ٗ)البللبني  ركضو( ْْٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٔ/  ٔ)الهللميط ( ُٖٖ/ِ)اؼبهيب ( ُ)
هنليو ( ْٖ/  ْ)مل  االج ( ُِٓ( )ّْ/  ْ)أمىن اؼببللع (  ُْٓ/  َُ)فا  الع ي  ) ( منهلج البللبني ( ِّٗ
 . كقد مبو بيلف ديا فيمل ياعلو دبهللجع العمد( ِٖٖ)غليو البيلف ( َّٗ/  ٕ)االج 

 .  مهللمنلن ب  نب  فأثباهل بلؽبم  ممل ُب رمف اؼبصحن: ُب ااص (ِ)

 .مهللمنو ب  نب  فأثباهل بلؽبم  ممل ُب رمف اؼبصحن: ُب ااص (ّ)

 .ُب ااص  الملماني بدكف نب  ُب الهللاك كاالن فأثب  الصهللاب مل رمف اؼبصحن( ْ)
 .مليو بلليل  كالصهللاب بلؽبم  فأثباهل ّٔل: ُب ااص ( ٓ)

 .خلياو بلليل  كالصهللاب بدكهنل ممل ُب مصلدر اغبدي : ُب ااص (ٔ)

( ٕٔ/  َُ)كمالند أضبد ( ٕٕٖ/  ِ)كمنل ابل ملجه ( َْ/  ٖ)كمنل النالل   ( َّٗ/  ْ)منل أىب داكد (ٕ)
 (.ِٔٓ/  ٕ)مل حدي  عبد ا بل عم ك كصححه االبل٘ب ُب إركا  الللي  

 .ب  نب ة  فأثباهل. ش  : ُب ااص ( ٖ)

 .ُِٖص : , ا ا    ديا اؼبالألو ُب أبهللاب اعبنليلتمبو ذم( ٗ)

 . هللاا بلؽبل  كالصهللاب بللال  اؼب بهللطو ممل  أثباه: ُب ااص (َُ)
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؛ ألنها بدؿ متلف (ٔ)م على عددىمقستو ، الجماعة إذا اشتركوا في القتلوتجب الدية على 

 .يتجزأ
فإذا اشترؾ اثناف في القتل وىما ، فإذا اشترؾ الجماعة في سببو قسم على عددىم لغرامة الماؿ 

؛ ألنو يستحق أحد (ٕ)من أىل القصاص فللولي أف يقتل أحدىما، ويأخذ من اآلخر نصف الدية
 .وعاً البدلين من غير تعيين، فجاز أف يعين في كل واحد ن

وإف كاف أحد الشريكين ال يجب عليو القصاص فلو أف يقتل ىذا ويأخذ من اآلخر نصف  
 .؛ ألنو تعين في كل واحد منهما نوع بالشرع فسقطت خيرتو فيو(ٖ)الدية

                                         

/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ُُٗ/  ِ)اؼبهيب (  ِٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( َُْ/  ْ)مل  االج ( ْٕٓ)ماليو ااخيلر ( ُٗٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُْٓ

 (.ِٖٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ِٕٓ/  ٕ)هنليو االج ( ُٕ/  ْ)بللع ال
 . اؼب اج  الاللبآو( ِ)

 .اؼب اج  الاللبآو( ّ)
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يوجب القتل فقتل بشهادتهما ثم  مابفإذا شهد شاىداف أف على رجل ، (ٔ)وتجب الدية باألسباب

أف رجلين : ]لما روي، (ٖ)، كما يجب على الجارحين(ٕ)عليهما الديةرجعا عن الشهادة وجب 
لو أعلم : ثم رجعا عن شهادتهما فقاؿ، شهدا عند علي كـر اهلل وجهو على رجل أنو سرؽ فقطعو

 .(ٗ) [أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وأغرمهما دية اليد
ه فللولي أف لى المكرِ يجب القصاص ع: ق فإف قلناوإف أكره رجبًل على قتل رجل بغير ح 

  (٘)[شاء]ولو أف يقتل أيهما ، يقتلهما
 

                                         

رباو االج ( ّٔٓ/  ٔ)الهللميط ( ُُٗ/  ِ)اؼبهيب ( ٖ/  ُٗ)آّمهللع ( َُّ/  َُ)الر ح المب  لل افع  ( ُ)
 (.ِّٖ/  ٖ)ُب ش ح اؼبنهلج 

كذل  أف الرههللد إذا شهدكا علس رج  دبل يهللجع قاله قصلصلن أك ردة أك ز ل , نل ٓب ياص  ُب ال جهللعكاؼبصنن د(ِ)
تعمد ل كعلمنل أ ه يآا  برهلدتنل ل مهف : كدهلل ؿبصل فحمف الآلض  برهلدهتف كقاله دبآاالدل ٍب رجعهللا كقللهللا

كااث  , اال  ش ط مل ش كط العمد ُب غ دلكبل , كإمبل يناآ  إٔب الديو بللعاهلل عليهل ُب الصهللر اؼبيمهللرة, الآصلص
اؼبهيب : كا ا . كا أعلف, اليم ذم ا اؼبصنن عل ميد ل عل  رض  ا عنه شلدد علس مل ذم ته مل الااصي 

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ِٖٕ/  َِ)آّمهللع (  ِٕٗ/  ُُ( )ُِٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( َّْ/  ِ)
/  ْ)مل  االج ( ِّٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٓ)لر ماليو ااخي( ّٖٓ/  ْ)البللع 
   (.ِّٖ/  ٖ)هنليو االج ( ْٕٓ

كميل  إف ملت جب احهف , كا يناآ  عنه إا بر طه, اعبلرحهللف إف ملف ج ح م  منهف قلت ن فللآهللد علس اعبمي ( ّ)
ؿبام  فلاكؿ قلت  كالثل٘ب جلرح؛ كقد مبو ذم   كإف ملف فع  أحددف قلت ن قبعلن كا خ , كإف ٓب تمل قلتلو

كجهللب الآصلص علس اعبمي  فيمل لهلل ج ح رج  رج ن ج احو كج حه  خ  مل و ج احو, اف اعب ح له م ايو ُب 
البدف, كقد يبهللت مل ج ح كاحد كا يبهللت مل ج احلت كٓب يبمل إضلفو الآا  إٔب كاحد بعينه أـ إمآلطه عنه, 

 ْ)أمىن اؼببللع ( ّٖٔ/ُٖ)كآّمهللع ( ُِٓ)الانبيه ( ُٕٓ/ِ)اؼبهيب :  ا ا. فهللجع علس اعبمي 
 (.َِ/ ْ)مل  االج ( ُٕ,َُ/

 .مبو زب هبه(ْ)

 .شل ب  نب  كالصهللاب مل  أثباه: ُب ااص (ٓ)
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 . (ٔ)ويأخذ من اآلخر نصف الدية
 ؛(ٕ)ه نصف الديةه كاف لو قتلو ويأخذ من المكرَ ال يجب القصاص إال على المكرِ : وإف قلنا

، هألنهما شريكاف في القتل فهما كالجارحين، إال أف القصاص يسقط بالشبهة فسقط عن المكرِ 
 .الدية ال تسقط بالشبهة فوجب عليو نصفهاو 

                                         

 .مبآ  ديا اؼبالألو ق يبلن (ُ)

/  ٗ)ركضو البللبني ( ِٓٔ/  ٔ)الهللميط ( ُِْ)الانبيه (  ٕٔ-ٕٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ْْ/  ٔ)ااـ ( ِ)
 ( ُُّ/  ْ)إعل و البللبني ( ٗ/  ْ)مل  االج (  َِْ/  ُ)ش ح ال  علس اؼبنهلج ( ُّٓ
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إذا طرح رجبًل في نار يمكنو التخلص منها فلم يخرج حتى ىلك لم يجب عليو ديتو على أصح 

 .(ٔ)وفي الثاني يجب، القولين
 .فلم يجب ضمانو /ب ٛٔ/بمقامو فيها (ٕ)[ىلك]أف مجرد الطرح ليس بمهلك وإف : لنا 

يمكنو  (ٖ)[ماء]وىكذا إف طرحو في ، نو فوسعو حتى ىلك منوكما لو جرحو جرحًا ال يخاؼ م
 . (ٗ)التخلص منو قواًل واحداً على أصح الطريقين، والطريق الثاني أنو على قولين كالنار

فإف كانت الزيادة معلومة الوجود،  : فغرقو نظرت  (٘)[فزاد الماء]وإف كتفو وطرحو في موضع 
وإف كاف قد ، قصاص أو الدية المغلظة؛ ألنو يقتل غالباً كالمد بالبصرة فهو عمد محض يجب بو ال

يزيد وقد ال يزيد فهو عمد خطأ ال تجب بو إال دية مغلظة؛ ألنو ال يفضي إلى القتل غالبًا، فهو  
وإف كاف في موضع لم يعهد الزيادة فيو فاتفق حصولها فهو خطأ ، كالضرب بالسوط أو العصا

 .(ٙ)محض ال تجب بو إال دية مخففة
 

                                         

 ُ)الانبيه (   ُِٗ/  ِ)اؼبهيب ( ٕ/  ٔ)ااـ : ا ا . كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا النهللكم أ ه ااظه  (ُ)
رباو االج ُب ( َّٖ,ّٕٓ/  ُٖ)آّمهللع ( ُِِ)للبني منهلج الب( ُِّ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِْ/ 

 (.ِٔٓ/  ٕ)هنليو االج ( ٖ/  ْ)مل  االج ( ُّٖ/  ٖ)ش ح اؼبنهلج 

 .كالصهللاب مل أثباه. كإٔب دل  : ُب ااص (ِ)

 .ب  نب  فأثباه . مل: ُب ااص (ّ)

 .اؼبصلدر الاللبآو( ْ)

 .للال  كال ام اؼبع ماني كبلؽبم  ُب اؼبل  ق اد اؼبل كدهلل خبأ فأثباه ب: ُب ااص ( ٓ)

مل  ( ٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َُ/  ُٗ)آّمهللع ( ُٕٔ/  ِ)اؼبهيب ( ٕ/  ٔ)ااـ ( ٔ)
 ( .ُُْ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٕٓ/  ٕ)هنليو االج ( ٖ/  ْ)االج 
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؛ ألنو فرط في حفظو، ولو سل م بالٌغ نفَسو (ٕ)فغرؽ لزمو ضمانو (ٔ)[سابح]وإف سلم صبي إلى  
 .؛ ألنو في يد نفسو فبل ينسب التفريط في حفظو إلى غيره(ٖ)إلى سابح فغرؽ لم يلزمو ضمانو

ولو كاف صبي على طرؼ في سطح فصاح إنساف ففزع ووقع فمات فعليو ديتو؛ ألنو ىلك بسبب  
، وكذا إف  (ٗ)فإف كاف صياحو عليو فهو عمد خطأ، وإف كاف على غيره فهو خطأ محض، تومن جه

غفلتو فخر ميتًا في أصح  (٘)[حاؿ]كاف بالغ على طرؼ السطح فسمع الصيحة في 
 .(ٙ)الوجهين

  

                                         

 .بلليل  الصهللاب بللبل  فأثباه. ملي  : ُب ااص (ُ)

/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِِ/ ُ)الانبيه (ُِٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٗ/  ُِ)اغبلكل المب   (ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ْٗٔ)ماليو ااخيلر  ( ُُ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  كمل بعددل ُْٓ

 (.ِّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ٖ/  ْ)مل  االج ( َٕ/  ْ)ركض البللع 
 .اؼب اج  الاللبآو( ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ّٓٓ/  ٔ)الهللميط ( َِِ)الانبيه (  ُِٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٖ/  ُِ)اغبلكل المب   (ْ)
ماليو ( ُُ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ)منهلج البللبني ( ُّّ/  ٗ)ركضو البللبني ( كمل بعددل ُْٓ/  ُُ)الرلفع  
 (  .َٖ/  ْ)مل  االج ( َٕ/  ْ) ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش( ْٗٔ)ااخيلر  

 .اغبلؿ بأؿ الاع ين كالصهللاب بدكهنل ممل أثباه: ُب ااص (ٓ)

كإف ملف ُب حلؿ غالاه فالم  ...علق  كاف ملف ال ج  بلللل:كملذم ا العم ا٘ب دهللخ ؼ ملذم ا اؼبصنن قلؿ (ٔ)
البيلف :ص أ ه اهبع ضمل ه ا ا  الصيحو فملت أكزاؿ عآله فايه كجهلف أحدنبل كدهلل اؼبنصهلل 

 ( .ُِْ/ٗ)ركضو البللبني.فيه كجهلف أصحهمل اهبع :كقلؿ النهللكم(كملبعددلُْٓ/ُُ)
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 .(ٔ)ال يجب ضمانهما: وقاؿ أبو حنيفة
 .أنو تسبب في وقوعهما: لنا 

                                         

قيد بللص  ؛ ( صلح علس ص  علس حل ط إْب : قهللله:  كجلم  قهللؿ اغبنايو ُب ديا اؼبالألو قلؿ عنهل ابل علبديل(ُ)
صلح علس : مهف دنل كُب مهللاض  أخ  , لمل ُب الاالرخل يو اف المب  إذا صلح به شخص ا يامل ممل يايدا م 

: ا ا . خ  ف أة فملت مل صيحاه ذبع فيه الديو ا دػ فيحم  ااكؿ علس مل إذا ٓب يمل ف أة أك اخا ؼ ال كايو 
 ( .َٔٓ/  ٔ)كحلشيو ابل علبديل ( ّّٓ/  ٖ)البح  ال ا و (  ِّٓ/  ٕ)بدا   الصنل   

ا هبع الاملف بللآهللد, كحينئيو : دع ايب حنياو ـبللن ؼبل ُب ماع اغبنايو, إا أف يآصدفمل أبداا اؼبؤلن مل مي
 .يمهللف ميدبه مللرلفعيو ُب مالألو الص , حي  ذبع الديو فآط
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 فصل
فخافت فأسقطت جنينًا ميتًا وجب  (ٔ)[بسوء]امل ذكرت إذا بعث السلطاف إلى امرأة ح

يا : أف عمر رضي اهلل عنو بعث إلى امرأة مغيبة كاف يدخل عليها فقالت: ]؛ لما روي(ٕ)ضمانو
فاستشار ، فصاح صيحتين ثم مات، فبينا ىي في الطريق فزعت فألقت جنيناً ! ويلها ما لها ولعمر

إنما ، (ٖ)[شيء]ليس عليك : عليهم فقاؿ بعضهمعمر أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم و 
إف كاف : حسن؟ فقاؿ(٘)[أبا]ما تقوؿ يا : وصمت علي فقاؿ لو عمر. (ٗ)[ومؤدب]أنت واٍؿ 

قد قالوا برأيهم فقد أخطؤوا رأيهم، وإف قالوا في ىواؾ فما نصحوا لك، إف عليك ديتو؛ ألنك 
، لزمو ضمانها، ألف ذلك ليس سببًا لهبلكهاولو ماتت المرأة لم ي، ولم ينكره أحد، (ٙ) [أفزعتها

 .وىو سبب لهبلؾ الجنين

                                         

 .ُب ااص  بالهلل ب  نب  فأثب  الصهللاب بلؽبم (ُ)

آّمهللع ( ُّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( َِِ)الانبيه ( ّٗ/  ٔ)ااـ : ا ا , كيمهللف ضمل ه بل ة مللاو علس علقلاه( ِ)
مل  االج (ٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٗٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِ/  ُٗ)
(ْ  /ُٖ.) 

 .ب  نب ة  فأثباهل. ش  : ُب ااص ( ّ)

 .مهللدب ب  نب  فأثباه بلؽبم : ُب ااص (ْ)

 .مآب  االن  ُب ااص  فأثباهل ( ٓ)

: كقلؿ ابل ح  ( ْٖٓ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ّٗ/ٔ)ااـ  : ركل اإلملـ الرلفع  ُب ااـ ب غلن دبعنلا ا ا (ٔ)
 ( . َُِ/  ْ)الالخيص اغبب  : ا ا . كديا منآب  بني اغبالل كعم 
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 فصل
أو ألقى نفسو من شاىق فمات لم  (ٔ)[بئر]إذا طلب رجل رجبًل بصيرًا بالسيف فوقع في 

وألف الطلب ليس ، فقطع حكم تسبب الطلب (ٕ)[اإللقاءب]يضمنو؛ ألنو باشر إىبلؾ نفسو 
ال يعلم  (٘)[بئر]ا لو جرحو فذبح نفسو؛ إال أف يقع في كم  (ٗ)[اإللقاء]لو إلى  (ٖ)[بملجئ]

وإف لم ، لم يضمنو أيضًا كالبصير (ٙ)[والبئر]ولو أف المطلوب ضرير وىو يعلم بالشاىق ، بها
يعلم بهما لزمو الضماف؛ ألنو تلف بسبب من جهتو، وإف كاف المطلوب صبيًا أو مجنونًا فبل 

 .(ٛ)بناء على أف عمدىما عمد ؛ ألنهما وقعا باختيارىما(ٚ)ضماف عليو
  

                                         

 .ب  بلليل  فأثباهل بلؽبم :  ُب ااص (ُ)

 .بلإللآل ب  نب ة فأثباهل:  ُب ااص (ِ)

 .دبل   بلليل  فأثباه بلؽبم ة علس اليل  : ُب ااص (ّ)

 .اإللآل ب  نب ة فأثباهل:  ُب ااص (ْ)

 .ب  بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص (ٓ)

 .كالب  بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص (ٔ)

( ّْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٕٓ/  ٔ)الهللميط  ( َِِ/  ُ)الانبيه ( ُِٗ/  ِ)اؼبهيب (ٕ)
مل  ( ِِٖ/ ُ)ش ح ال  علس اؼبنهلج ( ْٗٔ)ماليو ااخيلر ( ُّ/  ُٗ)آّمهللع (ُّٓ/  ٗ)ركضو البللبني 

 (. ُّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ِٖ/  ْ)االج 
كليا فللصهللاب , ب  خبأ, ال اج  اؼبعامد ُب اؼبيدع أف آّنهللف كالص  غ  اؼبمي  ا يمهللف عمدنبل عمدان ( ٖ)

ركضو البللبني  ( ُِٗ/ٔ)ااـ : كا ا  ُب ذل . كمل بىن عليه اؼبصنن م جهللح, الصهللرة اؼبيمهللرةضملهنمل ُب 
 ( .ِٖ/ْ)هنليو االج  (َٗ/ْ)مل  االج (  َِ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٖٗ/َِ)آّمهللع ( ِٖٔ/ٖ)
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الطالب إلى موضع السبع  (ٔ)[ألجأه]فإف : لو طلب رجل رجبًل فافترسو في طريقو سبع نظرت
إليو لم يجب  (ٕ)[يلجئو]وإف لم ، ضمنو؛ ألنو تلف بسبب من جهتو فهو كما لو ألقاه عليو

 .حكمو بالمباشرة مباشرة فسقط /أ ٜٔ/ضام و  (ٗ)[ملجئ]؛ ألنو سبب غير (ٖ)ضمانو عليو
وإف انخسف تحتو سقف فسقط ومات وجب ضمانو عليو إذا لم يكن المطلوب عالمًا بحاؿ  

ال يلزمو : إلى مهلكة فهلك بها، ىذا أصح الوجهين، والثاني (٘)[ألجأه]السقف؛ ألنو 
 .(ٚ) (ٙ)[شيء]

                                         

 .اعبلا ب  نب ة فهللؽ االن فأثباهل:  ُب ااص (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه يل ه:  ُب ااص (ِ)

أمىن ( ُّ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب ( َِّ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
 (.َّْ/  ِ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 .مل   ب  نب ة علس اليل  فأثباهل:  ُب ااص (ْ)

 .اعبلا ب  نب ة فهللؽ االن فأثباهل:  ُب ااص (ٓ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. ش   :ُب ااص ( ٔ)

كملذم ا اؼبصنن أ ه (ّٕٓ/  ٔ)الهللميط ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب ( َِّ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٖٖ/  ٔ)ااـ (ٕ)
/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ)منهلج البللبني ( ُّٔ/  ٗ)ركضو البللبني : ااص  دهلل ااص  ممل ذم ا النهللكم ا ا 

 (.َٕ/  ْ) ش ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب( ْٗٔ/  ُ)ماليو ااخيلر (ُْ
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 فصل
ه وجب الضماف على الذي قد   ه، وإف كاف الشاىق إذا رماه من شاىق فاستقبلو آخر بسيف فقد 

يسلم المرمي منو وجهًا واحدًا؛ ألف الرامي متسبب والقاطع مباشر، وكذا إف كاف الشاىق ال يسلم 
يجب الضماف عليهما نصفين، لنا ما قدمناه من أف : المرمي منو على أصح الوجهين، وفي الثاني

كى فيو وجو ثالث أف المباشر ىو القاطع، والرمي إنما يكوف مهلكًا لو وصل إلى األرض، ويح
 .لما قدمتو  (ٕ)[بشيء]، وليس (ٔ)الضماف على الرامي وحده

  
بامرأة مكرىة وحبلت وتلفت من الوالدة لم يلزمو ديتها على أصح القولين، وفي  (ٖ)[زنى]وإف 
 .الولد (٘)[بانتفاء]، لنا أف تلفها ال ينسب إليو ؛النقطاع نسبو عنو (ٗ)يلزمو: الثاني

                                         

البيلف ُب ميدع ( َٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٔ/  ٔ)الهللميط ( َِّ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
الال اج الهللدلج ( ّٖٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُّّ/  ٗ)ركضو البللبني ( ْْٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

(ْٕٗ.) 
 .ب  نب ة  فأثباهل. بر  : ُب ااص ( ِ)

 .ز ل كالصهللاب مل أثباه:  ُب ااص ( ّ)

الر ح المب  ( ْْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّٓ/  ٔ)اغبلكل المب  (ْ)
مهللع ك آ  ال افع  ُب الر ح المب   االه أف أقيا الهللجهني كجهللب الديو, كأف أشه نبل اؼبن  آّ( َُّ/  َُ)لل افع  

 (. ُْٗ/  ٔ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٕٔ/  ٓ)حلشيو الر كا٘ب علس الاحاو ( ُْ/  ُٗ)
 .بل اال كالصهللاب مل أثباه:  ُب ااص (ٓ)
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 فصل
في طريق الناس فإف كاف الطريق ضيقًا فوقع فيها إنساف فهلك وجب ضمانو  (ٔ)[بئراً ]إذا حفر 

 (٘)[فيما] (ٗ)[يأذف]؛ ألف اإلماـ ليس لو أف (ٖ)حفرىا بإذف اإلماـ أو بغير إذنو (ٕ)[سواء]
 .فيو إضرار بالمسلمين

بطيخ فزلق بها لو وضع فيو حجرًا فعثر بها أو رش الماء فزلق بو أو رمى فيو قشر  (ٙ)[وىكذا] 
لو فعل ذلك كلو في ملك غيره بغير  (ٚ)[وىكذا]وتلف لزمو الضماف؛ ألنو تعدى بذلك كلو، 

 .لما قدمتو (ٛ)إذنو
  

                                         

 .ب ان بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص (ُ)

 .مهللا ب  نب  كالصهللاب إثبلهتل:  ُب ااص ( ِ)

/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٖ)منهلج البللبني  (ُِّ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ّ)
 ( .َْٓ)الال اج الهللدلج (  ِّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ْٖ/  ْ)مل  االج ( ُٕ
 .ت فأمآبنلدل حي  ا معىن ؽبل: رب  ملمو يأذف ح ؼ:  ُب ااص ( ْ)

 .فمل كالصهللاب فيمل: ُب ااص ( ٓ)

 .هللاب دميادميم بلليل  كالص: ُب ااص ( ٔ)

 .دميم بلليل  كالصهللاب دميا:  ُب ااص ( ٕ)

الانبيه ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب . كقيد اعبهللي  الاملف باح ؾ الآر  رب  الآدـ, كمآهللط اؼبلر, ليعلف مهلل ه ملف بالببه(ٖ)
 ُٗ)آّمهللع ( ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّٔٓ/  ٔ)الهللميط ( َٖٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِِ)
 (.ّٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٓ/ 
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  البئر]جرًا فعثر واحد بالحجر ووقع فيح رووضع آخ (ٔ)[بئراً ]ولو حفر في محل العدواف 
ولو وضع حجراً في الطريق  ؛ ألنو بمنزلة الدافع،(ٖ)فتلف وجب ضمانو على واضع الحجر (ٕ)[

 .؛ ألنو المباشر(ٗ)ودفع آخر إنساف فوقع على الحجر فمات وجب ضمانو على الدافع
سكيناً فعثر رجل بالحجر فوقع على السكين فمات منها  ربولو وضع رجل حجراً ونصب آخر بقو  

وجب  (٘)[موحية]إف كانت سكينًا : وجب الضماف على واضع الحجر على المذىب، وقيل
أف واضع الحجر بمنزلة الدافع فوجب الضماف عليو كما لو كانت : ، لنا(ٙ)الضماف على واضعها

 .(ٚ)[موحية]غير 
أما إذا وضع الحجر في ملكو ونصب آخر السكين بغير إذنو فإف الضماف يجب على واضع  

 السكين؛ ألنو ىو المتعدي فلزمو الضماف، ولو وضع حجرًا في ملك غيره ونصب صاحب الملك
سكينًا بقربها فعثر واحد بالحجر ووقع على السكين فمات وجب الضماف على واضع 

 . ؛ ألنو المتعدي وىو بمنزلة الدافع(ٛ)الحجر

                                         

 .ب ان بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص ( ُ)

 .الب  بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص ( ِ)

البيلف ُب ( ِّٓ-ِّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِِ)الانبيه ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٕ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
مل  ( ْٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ْٖٓ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  

 ( .ٖٖ/  ْ)االج 
البيلف (  ٕٔٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ْ)

 .(  ُٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ْٓٓ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ُّٗ/  ِ)مهللحبو كا معىن ؽبل, كالصهللاب اؼبثب  دنل ممل ُب اؼبهيب   :ُب ااص ( ٓ)

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب : كملذم ا اؼبصنن أ ه  اؼبيدع دهلل ملذم  العم ا٘ب أ ه اؼبرههللر ا ا (ٔ)
بللع ُب ش ح أمىن اؼب( ْٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّٔ/  ٔ)الهللميط (  ٕٕٓ/  ُٔ)اؼبيدع 

هنليو ( ٖٖ/  ْ)مل  االج ( ُٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٓ- ِّْ/  ٗ)ركضو البللبني ( ْٕ/  ْ)ركض البللع 
 (. َّٔ/  ٕ)االج 

 (.ُّٗ/  ِ)كا معىن ؽبل, كالصهللاب اؼبثب  دنل ممل ُب اؼبهيب .  مهللحبو: ُب ااص ( ٕ)

 (.ُٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ْٓٓ/  ُُ) البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب (ٖ)
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وإف وضع واحد حجرًا ووضع اثناف حجرًا أخرى فعثر بها إنساف فمات وجب الضماف على 
أثبلثًا على يجب الضماف : ، وقاؿ أبو يوسف(ٔ)الواحد النصف، وعلى اآلخرين النصف

 .(ٗ)[الثبلثة]، وىو قياس مذىبنا؛ ألف التلف حصل بفعل (ٖ)(ٕ)[الثبلثة]
في ملك بينو وبين شريكين فوقع فيها إنساف فمات وجب ضمانو على حافر  (٘)[بئراً ]إذا حفر  
 .(ٚ)كلو  (ٙ)[البئر]
نصف  يجب عليو /ب ٜٔ/: وقاؿ أبو يوسف ومحمد. يجب عليو ثلثا الدية: وقاؿ أبو حنيفة 

 . (ٛ)الدية
 .أنو متعد بجميع الحفر؛ ألف ملكو ال يتميز، فصار كما لو حفر في ملك غيره: لنا

 

                                         

يمهللف : فآلؿ زف : ليا فيهل  ص اصحلبنل, إا أف أصحلب أيب حنياو اخالاهللا فيهل: قلؿ اإلملـ العم ا٘ب ُب ديا( ُ)
علس ال ج  الهللاض  للح   كحدا  صن الديو؛ اف فعله ماللك لاعلهمل, كعلس ال جلني الهللاضعني للح   ا خ  

كدهلل قيلس اؼبيدع؛ اف الالبع حص  مل : قلؿ ابل الصبلغ. ع الديو عليهف أث ثلن ذب: النصن, كقلؿ أبهلل يهللمن
. الث ثو, فهللجع الاملف عليهف كإف اخالا  أفعلؽبف, ممل لهلل ج حه رج  ج احو, كج حه  خ  ج احاني, كملت منهل

 (.ْٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
. مل رجحه النهللكم ُب اؼبنهلج كال كضو, كأمد ذل  ماأخ كا الرلفعيو مل اعاربا ابل الصبلغ قيلس اؼبيدع دهلل: قل 
منه  ( ٕٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُِٖ)منهلج البللبني ( ِّٔ/  ٗ)ركضو البللبني :  ا ا 

 (.ٖٖ/  ْ)مل  االج ( ُٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َُِ)الب ب 
 .ب  ألن فأثباهلالثلثو :  ُب ااص ( ِ)

 ( .ُٖ/  ُٗ)آّمهللع (ّ)

 .الثلثو ب  ألن فأثباهل:  ُب ااص ( ْ)

 .ب ان بلليل  فأثباهل بلؽبم :  ُب ااص ( ٓ)

 .الب  بلليل  كالصهللاب البئ  بلؽبم :  ُب ااص ( ٔ)

آّمهللع (ُِٖ)منهلج البللبني ( ُّٕ/  ٗ)ركضو البللبني (ْٗٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ٕ)
 (. َّٔ/ٕ)هنليو االج ( ّٖ-ِٖ/  ْ)مل  االج ( ٗ/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِ/ُٗ)
 ( .ّٖ/  ٔ)الاالكل اؽبنديو ( َِٓ)بدايو اؼببادم ( ُٕٗ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو (ٖ)
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 فصل
ال يستضر الناس بحفرىا فيو نظرت، فإف حفرىا بإذف اإلماـ  طريق واسعفي  (ٔ)[بئراً ]وإف حفر 

ف يأذف لو حفرىا لنفسو أو لمنفعة المسلمين؛ ألنو يجوز أ (ٕ)[سواء]لم يضمن من ىلك فيها، 
اإلماـ في ذلك كما يجوز أف يقطع بعض الطريق الواسع لمن يبنيو، وإف حفرىا بغير إذف اإلماـ 
فإف كاف لمصلحة نفسو خاصة فهو ضامن لمن ىلك فيها؛ ألنو متعد بحفرىا واختصاصو 

: يو على أصح القولين، وقيل، وإف حفرىا لمصلحة المسلمين فبل ضماف عل(ٖ)[بمشترؾ]
 .(ٗ)فوجهاال
 .حاجة المسلمين إليو ويشق طلب إذف اإلماـ فيو، فجاز لبعضهم فعلو (٘)[تدعو]أنو : لنا 
مسجدًا في طريق واسع فإنو إف بناه بنفسو بغير إذف اإلماـ ضمن من  (ٙ)[بنى]وعلى ىذا إذا  

تلف بو، وإف بناه لجماعة المسلمين لم يضمن على الصحيح، وكذلك إذا سقف مسجدًا فوقع 

                                         

 .ب ان بلليل  كالصهللاب بئ ان بلؽبم :  ُب ااص ( ُ)

 .  فأثباهمهللا ب  نب:  ُب ااص ( ِ)

 . آبالف فهللؽ الرني  كالال  ب   آط فأثب  كالصهللاب:  ُب ااص ( ّ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُِٖ)منهلج البللبني ( ُِِ)الانبيه ( كمل بعددل ِّٕ/ ُِ)اغبلكل المب  (ْ)
كملذم ا اؼبصنن  (  َْٓ)الال اج الهللدلج ( ِّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ْٖ -ّٖ/ ْ)مل  االج ( ُٕ/  ْ)البللع 

/  ٗ)ركضو البللبني ( َْٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   :أ ه  ااص  دهلل ملذم ا النهللكم أ ه ااص  ا ا 
كقيدا اؼبلكردم كاعامدا ال رمر  دبل إذا أحمف : كأضلؼ قل  ن ( ُُ-َُ/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُّٕ

ضمل مبلآلن لاآص ا, كتآ ي  اإلملـ بعد اغبا  بل  إذ ه ي ف  الاملف ماآ ي  رأمهل ف ف ٓب وبممهل كت مهل مااهللحو 
 .  اؼبلل  الاللبو

 .يدعهلل بلليل  كالصهللاب بللال  ممل أثباهل:  ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه دنل. بنل:  ُب ااص ( ٔ)



317 

إنساف فمات فبل ضماف  فوقعفعثر  (ٔ)[سارية]ف فقتلو، أو علق قنديبًل أو بسط فيو على إنسا
 . (ٕ)عليو

  (٘)[لينفع]ويتصرؼ أو  (ٗ)[الماء]في موات ليتملكها أو ليأخذ منها  (ٖ)[بئراً ]ولو حفر 
في ملك  (ٙ)[بئراً ]المسلمين فهلك بها إنساف لم يضمنو؛ ألنو غير متعد فيها، وىكذا لو حفر 

سو أو في ملك غيره بإذنو لزواؿ االعتداء فيها، ولو حفر في ملك غيره بغير إذنو ضمن من نف
 .(ٚ)ىلك فيها لتعديو

قد غطاه أو كلب عقور مربوط فدخل رجل داره بغير إذنو فوقع في (ٛ)[بئر]ولو كاف في ملكو 
أذف لو في ، ولو (ٓٔ) [إذف]أو عقره الكلب لم يضمنو؛ ألنو تعدى بالدخوؿ بغير (ٜ)[البئر]

                                         

 .الالني ب   ربات كا  آط فأثب   الصهللاب:  ُب ااص ( ُ)

( ُِٖ)منهلج البللبني ( َْٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِِ)الانبيه ( (  ُّٗ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
( َُ/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ( ُٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٔ/  ُٗ)آّمهللع 

 (. َّْٓٓٓ)الال اج الهللدلج /  ٕ)هنليو االج ( ٖٓ -ْٖ/ ْ)مل  االج 

 .ب ان بلليل  فأثباهل بلؽبم :  اص ُب ا( ّ)

 .اؼبل ب  نب  فأثب  اؽبم :  ُب ااص ( ْ)

 .ب   ربة للنهللف كبللآلؼ اؼبثنلة فأثب  مل دهلل الصهللاب دنل:  ُب ااص ( ٓ)

 .ب ان بلليل  فأثباهل بلؽبم :  ُب ااص ( ٔ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ّٖٓ/  ٔ)الهللميط ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب (  كمل بعددل ِّٕ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٕ)
رباو االج ( ُٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ)منهلج البللبني ( ُّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ْٔٓ/  ُُ)الرلفع  

 (. َّٔ/  ٕ)هنليو االج ( ْٖ-ّٖ/  ْ)مل  االج (ٖ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 

 .ب ا  بلليل  كاالن كالصهللاب مل أثباه:  ُب ااص ( ٖ)

 .الب  ب  نب  فأثباه دنل:  ااص  ُب( ٗ)

 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ( َُ)
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والكلب لزمو الضماف على أصح القولين المبنيين على القولين (ٔ)[بالبئر]الدخوؿ ولم يعلمو 
 . (ٕ)فيمن قدـ طعاماً مسموماً لرجل فأكلو

في محل العدواف ثم أعتقو سيده ثم ىلك فيها إنساف ال يجب على (ٖ)[بئراً ]عبد حفر : فرع
 .(ٗ)سيده الضماف

 .(٘)اف على سيدهيجب الضم: وقاؿ أبو حنيفة 
أف التلف حصل في حاؿ الحرية فلم يلـز سيده ضمانو كما لو قتل بعد العتق بخبلؼ ما لو : لنا 

 .جرح ثم أعتق؛ ألف الجناية حصلت في حاؿ الرؽ
إذا قدـ صبيًا إلى ىدؼ فأصابو السهم من غير علم الرامي فقتلو وجبت ديتو على من قدمو دوف  

فرمتها  (ٚ)[حائطو]على  ءما (ٙ)[جرة]ر والمقدـ كالدافع، ولو وضع الرامي؛ ألف الرامي كالحاف
 .(ٛ)ريح على إنساف فقتلتو لم يلـز واضعها ضمانو؛ ألف وضعها في ملكو، ووقعت بغير فعلو

                                         

 .الب   ب  نب  فأثباه دنل:  ُب ااص ( ُ)

ركضو البللبني ( ْٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ْْٕ/  ُّ)اغبلكل المب  (ِ)
 ( . ُٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ََِ/  َُ)
 .بلليل  فأثباه بلؽبم ب ا  :  ُب ااص ( ّ)

 (. ُّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ْٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ْ)
الاالكل ( ُٕٔ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ّٗٗ/  ٖ)البح  ال ا و ( ِٕٓ/  ٕ)بدا   الصنل   (ٓ)

 (.ُْ/  ٔ)اؽبنديو 
 .أثب  ج ا ّٔل  كالصهللاب بال  م بهللطو ممل:  ُب ااص ( ٔ)

 .حليبه بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم :  ُب ااص ( ٕ)

إف ملف الاآدٙب قب  ال م  كعلمه ال ام  فههلل :  كقلؿ ُب الاحاو( ُّّ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب (ٖ)
آّمهللع . لآا فبل كبل فيه؛ اف الاملف علس ال ام  فآط أك بعدا فههلل فبل كبل فيه أيال اف اؼبآدـ حينئي دهلل اؼببلش  ل

 (.ّٕٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٔ/  ُٗ)
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 فصل
في ملكو فوقع على إنساف فقتلو نظرت؛ فإف بناه مستقيمًا فوقع من غير  (ٔ)[بنى حائطاً ]إذا 

اف عليو؛ ألنو بناه في ملكو ووقع من غير فعلو وال تفريط فيو، ولو بناه استهداـ وال ميل فبل ضم
 وقعم أنو إف فإف عل هدـ،فانيضًا، وكذا لو بناه مستقيمًا إلى ملكو فوقع فبل ضماف أ (ٕ)[مائبلً ]

ثم وقع على إنساف فأتلفو فالمذىب أنو يلزمو الضماف،  ونقضو، فإف لم يقضتعدى أذاه طولب بن
 .(ٖ)ال يلزمو وفيو وجو أنو

 . (٘)في طولو لم يلزمو، وإف انشق في عرضو لزمو/ إٔٓ/إف انشق : (ٗ)وقاؿ ابن أبي ليلى 
 .أنو ليس لو أف يتصرؼ في ملكو مما يتعدى أذاه إلى غيره: لنا
، (ٙ)[الضماف]ولهذا لو أجج في ملكو نارًا ال تقف على حدود ملكو فأحرقت دار جاره لزمو 

 إنسافإلى الطريق فوقع على (ٛ)[مائبلً ]تعدي أذاه، ولو بناه أواًل  (ٚ)[منيؤ ]ومع االستهداـ ال 
إلى ملك جاره، (ٔٔ)[مائبلً ]، وكذا لو بناه (ٓٔ)[بنائو]في  (ٜ)[متعد  ] فقتلو لزمو الضماف؛ ألنو

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه دنل. بنل حليبل:  ُب ااص ( ُ)

 .ملي ن بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص ( ِ)

 ُْٔ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُِِ)الانبيه ( ّٕٕ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
 ( . ٖٔ/ْ)مل  االج ( ُٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ)منهلج البللبني (ِّْ/ٗ)ركضو البللبني ( بعددلكمل 
 .ُّٖب ص  مبآ  ت صباه( ْ)

 ( .ّٕٕ/ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)

 .زيلدة اقاالدل الاليلؽ, كتدؿ عليه م اج  اؼبالألو كالت ماأٌب ُب تهللثيو اؼبالألو( ٔ)

 .ه بلؽبم مهللمل ب  نب  فأثبا:  ُب ااص ( ٕ)

 .ملي ن بلليل  فأثباه بلؽبم : ُب ااص ( ٖ)

 .ماعدم؛ كالصهللاب إثبلته م فهللعلن, خربان افَّ : ُب ااص ( ٗ)

 .بنليه بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص ( َُ)

 .ملي ن بلليل  فأثباه بلؽبم : ُب ااص ( ُُ)
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فلو بناه مستقيمًا ثم ماؿ إلى ملك جاره أو إلى الطريق توجهت المطالبة بإزالتو وإف لم يزلو فوقع 
 . (ٔ)إف طولب بإزالتو فعندي أنو ال ضماف عليو: لزمو الضماف، وقاؿ المزني فأتلف

 . (ٕ)إف طولب بنقضو فلم ينقضو فالقياس أال يضمن، واالستحساف أف يضمن: وقاؿ أبو حنيفة
. والميل حادث من غير فعلو: ، وأما قوؿ الشافعي رضي اهلل عنو(ٖ)[مائبلً ]أنو تعدى بتركو : لنا
 .(ٗ)بو إذا كاف ميلو إلى ملكوأراد ف

وبعضو خارج فوقع على إنساف فأتلفو وسقط  (٘)[حائطو]وعلى ىذا أيضًا إذا وضع عداًل على 
 وضعفي الطريق فعثر بو إنساف فتلف لزمو الضماف؛ ألنو ال يتقاصر عن (ٙ)[بعضو]حائطو فترؾ 

 (ٚ)في العدؿ والنقص وجهاف: حجر في الطريق، وقيل
 

                                         

أمىن ( ُِّ/  ٗ)ركضو البللبني ( ََّ/  ٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ّٕٕ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
بيع علس ش ح اػببيع رباو اغب( ُٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ْٕ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

ف ف ملؿ إٔب ملمه كمآط ف  ضملف كإف ملؿ إٔب الرلرع كمآط مل غ  إمملف : قلؿ اإلملـ الل إب(. َْٗ/  ّ)
:  ا ا . ؿ أكا كأممنه الادارؾ كٓب ياع  فهللجهلف لاعلرض النا  إٔب أص  البنل  كمل ط أ مل بعدتدارؾ ف  ضملف ف ف مل

 (.ّٗٓ/  ٔ) الهللميط
العنليو ش ح  ( ُْٕ/  ٔ)تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و ( ِّٖ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُِٖ/  ّ)رباو الاآهل  (ِ)

  ( َّْ/  ٖ)البح  ال ا و (. ِِّ/  َُ)اؽبدايو 
 . ملي ن بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص ( ّ)

ا : كالثلٗب مل قلله  أىب معيد اإلصبخ ل حي  قلؿ. الاملف: ااكؿ: حمس اؼبلكردم كالعم ا٘ب ُب ديا كجهني(ْ)
/  ُِ)اغبلكل المب  : ا ا . يامل, كدهلل اؼبيدع؛ ا ه بنلا َب ملمه ككق  مل غ  فعله فأشبه إذا كق  مل غ  مي 

 (. ّْٔ -ِْٔ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب  (ّٕٕ
 .حليبه بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص ( ٓ)

 . آاه كلع  الصهللاب مل ذم  لا؛ اف الم ـ ُب ت تيع الاملف إذا ٓب ي ف  مل مآط مل اغبل ط: ُب ااص ( ٔ)

ل أ مو اؼبيدع حمهللا ُب ديا اؼبالألو  اا الهللجهني حمس اؼبصنن دنل ط يآني كرج  الاملف, كلمل غ ا م( ٕ)
كعل  الر بي  . الاللبآني فآط, م جحني عدـ الاملف, كذم  العم ا٘ب قهللؿ ااصب خ  الاللبو ُب ت جي  عدـ الاملف

كذم  أف ملح  . ا ه بىن ُب ملمه ب  مي , كالالآهللط ٓب وبص  باعله, مهللا  أقص  ُب رفعه أـ ا : ذل  بآهللله
/  ُٗ)آّمهللع ( ّْٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا .آص  برتؾ رف  مل مآط اؼبممل لهالاملف ال

 (.َٓٓ)الال اج الهللدلج  (ٖٔ/  ْ)مل  االج ( ِّ
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 فصل
فإف قلع خشبو من أصولو فقتلو : ناحًا إلى الطريق فوقع على إنساف فمات نظرتإذا أخرج ج

، ويسقط بقدر ما على (ٔ)[الحائط]يجب بقسط الخارج عن : وجبت عليو نصف الدية، وقيل
بمساحة الخشب، وال فرؽ بين أف يصيبو الرأس الخارج أو الذي على  (ٕ)[الحائط]
 .(ٗ) (ٖ)[الحائط]

 .فاستوى قليلو وكثيره قلوبثأنو إنما يقتل : لنا
، أو وقعت (٘)[الحائط]وإف انكسرت خشبة من الخارج فوقعت على إنساف دوف ما في  

 .؛ ألنو تلف بالخارج عن ملكو(ٚ)وجب جميع الدية (ٙ)[إنساف]الخشبة المعترضة على 

                                         

 .اغبليط بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص ( ُ)

 .اغبليط بلليل  فأثباه بلؽبم :  ُب ااص ( ِ)

 .فأثباه بلؽبم اغبليط بلليل  :  ُب ااص ( ّ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع    (ُٕ/  ُٗ)آّمهللع  (ُّٗ/  ِ)اؼبهيب  (ِّٖ/  ُِ)اغبلكل المب  (ْ)
 (.ٖٓ/  ْ)مل  االج ( ِٕ/  ْ)

ا ه إمبل هبهللز له اارتالؽ ّٔهللا  الرلرع بر ط الال مو, كعل  حللو كجهللب : ك قد علَّ  العم ا٘ب كجهللب م  الديو بآهللله
قلب  مل ُب ملمه, ا ه دل  دبل كضعه ُب ملمه كُب دهللا  الرلرع, فل آالف الاملف عليهمل, كمآط مل :  صن بآهلللهالن

 (.ّْٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  . ككجع مل ُب دهللا  الرلرع
 .اغبليط بلليل  فأثباه بلؽبم : ُب ااص ( ٓ)

 (.ُّٗ/  ِ) اللف ممل يعلف مل اؼبهيب ملمو غ  ماههللمو, كلعلهل إ. الملني:ُب ااص ( ٔ)

 ( .ٖٓ/  ْ)مل  االج  (ُٕ/  ُٗ)آّمهللع  (ُّٗ/  ِ)اؼبهيب (ٕ)
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الو عمر ، فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في دار عمو العباس، فأز (ٔ)ويجوز نصب الميزاب
تقلع ميزابًا نصبو رسوؿ اهلل : رضي اهلل عنو فأنكر العباس فعلو فأعاده عمر حين قاؿ العباس لو

ال يحمل من يرده غيري، فتطأطأ عمر وصعد العباس على ظهره : فقاؿ عمر! صلى اهلل عليو وسلم
 . (ٕ)فرده على موضعو

إنساف فأتلفو لزمو الضماف على أصح وألف بالناس إليو حاجة ماسة فلم يمنعوا منو، ولو وقع على 
 .(ٗ)، وبو قاؿ مالك(ٖ)ال ضماف عليو: القولين، والقوؿ الثاني

 
أنو تلف بخارج عن ملكو فلزمو ضمانو، كما لو بل  طينًا في الطريق فزلق بو إنساف فمات، : لنا

ارج وكما في الجناح فإف انقلع من أصلو ضمن نصف الدية بأي طرفيو أصاب، وإف انكسر الخ
 .(٘)عن ملكو فوقع ضمن جميع الدية كما قلنا في الجناح

  
 

                                         

 ُٗ)آّمهللع   ( َّٖ/  َُ)الر ح المب  لل افع  ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
   (ٖٓ/  ْ)مل  االج ( ِٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ُٕ/ 
: مل حدي  عبيد ا بل عبلس كقلؿ( ُّٗ/  ٖ)ااحلدي  اؼبخالرة للايل  اؼبآدم  ( َّٗ/  ّ)مالند أضبد (ِ)

, كلمل بألالظ ـبالاو, كٓب أجد ؽبيا اللا  أص ن, كأق ب لا  ؽبيا الاليلؽ مل عند ابل معد ُب إمنلدا صحي  بلؼبالبعو
الببآلت المربل ابل :  ا ا . ف ل  ملف غ م كا ياعه إا أ   بيدؾا جـ  أف ا يمهلل : قلؿ عم  :الببآلت كفيه

 ( . َِ/  ْ)معد 
كالاللن ّٔل مامهللف ُب اعبديد ف ف ملف بعاه ُب اعبدار فالآط اػبلرج فم  : ػبص النهللكم اؼبالألو ُب اؼبنهلج فآلؿ(ّ)

البيلف ( ُّٗ/  ِ)اؼبهيب (  ِّٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا . الاملف كإف مآط مله فنصاه ُب ااص 
أمىن (  ُٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ)منهلج البللبني ( ُُٗ)منه  الب ب (  ْْٔ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 (  .ٖٓ/  ْ)مل  االج ( ُّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ِٕ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 ( . ُُِ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش   ( ِٖٓ/  ُِ)آ اُب اليخ ة لل ( ٕٔٔ/  ْ)اؼبدك و (ْ)
 . اا م اج  اؼبالألو الت مبآ (ٓ)
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فعليو جميع الدية، وإف أصابو  (ٔ)[الهواء]إف أصابو الطرؼ الذي في : وحكي عن أبي حنيفة
 . (ٖ)لم يلزمو الضماف (ٕ)[حائطو]الطرؼ الذي على 

 .ما قدمناه في الجناح: لنا
 
 
 
 
 
 

                                         

 .اؽبهللا ب  نب  فأثباه:  ُب ااص ( ُ)

 .حليبه بلليل  فأثباه  بلؽبم :  ُب ااص ( ِ)

/  ٔ)اؽبنديو  الاالكل (َْٔ/  ٖ)البح  ال ا و  (َٓ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ِٕٗ/  ٕ)بدا   الصنل   (ّ)
ُْ) . 
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 فصل
ذنبها أو بالت في  /ب ٕٓ/أو مااًل بيدىا أو رجلها أو نابها أو إذا كاف معو دابة فأتلفت إنسانًا 

راكبها أو  (ٕ)[معها]كاف  (ٔ)[وسواء]الطريق فزلق بو إنساف فمات لزمو الضماف، 
 .؛ ألف يده ثابتة عليها وينسب إليو فعلها(٘) (ٗ)[قائدىا]أو (ٖ)[سائقها]

                                         

 .كمهللا ب  نب  فأثباه:  ُب ااص ( ُ)

 .زيلدة اقاالدل الالليو( ِ)

 .مليآهل بلليل  فأثباه  بلؽبم :  ُب ااص ( ّ)

 .قليددل بلليل  فأثباه  بلؽبم :  ُب ااص ( ْ)

 ُُ)الرلفع   البيلف ُب ميدع اإلملـ  (ّٕٓ/  ٔ)الهللميط  (ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٕ/  ُّ)اغبلكل المب  (ٓ)
/  ْ)مل  االج ( َِِ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (َْٗ)ماليو ااخيلر ( ُٕ/  ُٗ)آّمهللع  (ُْٔ/ 

 (.ُٖٕ/  ْ)إعل و البللبني (  َِْ
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 فصل
وقاؿ أبو حنيفة . (ٔ)دية صاحبو إذا اصطدـ فارساف وماتا وجب على كل واحد منهما نصف

 .(i)يجب على كل واحد جميع دية صاحبو: وصاحباه وأحمد وإسحاؽ
أف كل واحد منهما تلف بفعلو وفعل صاحبو، فوجب نصفها وسقط نصفها، كما لو جرحو : لنا 

وجرح نفسو فمات، ويخالف إذا صدـ واقفًا فإنو لم يوجد من جهتو فعل وإنما الفاعل 
 .(ٕ)الصادـ

                                         

( ْْٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُْٗ/  ِ)اؼبهيب   (ِّْ/  ُِ)اغبلكل المب   (ُٗ/  ٔ)ااـ (ُ)
/  ُٗ)آّمهللع    (ُِٖ)منهلج البللبني ( ُّّ/  ٗ)ركضو البللبني  (ْٓٔ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب 

/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (َُِ)منه  الب ب  ( ِٕ-ِٓ
/  ْ)مل  االج فيهدر النصن اؼبآلب  كفع  صلحبه اف م  منهمل دل  باعله : كعل  ُب الاحاو ذل  بآهللله( ُٖ
ٖٗ) . 
ااخايلر لاعلي  ( ِّٕ/  ٕ)بدا   الصنل   (. َُٗ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا . كتمهللف علس العلقلو  (ُ)

 (َُْ/  ٖ)البح  ال ا و ( ّٓ/  ٓ)اؼبخالر 
اإل صلؼ ُب ( ٔ/  ٔ)الا كع ( ٖ/  ْ)الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد ( ّّٓ/  َُ)اؼبل   : كا ا  ُب ميدع أضبد 

 ( .ّٓ/  َُ)مع فو ال اج  مل اػب ؼ للم داكم 
مالل   اإلملـ أضبد بل حنب  ( ّّٓ/  َُ)اؼبل  ابل قدامو (ِٕٗ/  ُِ)اغبلكل المب   :كا ا  قهللؿ إمحلؽ ُب

 (َّٕٓ/  ٕ)كابل رادهلليه 

  
/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع   (ُْٗ/  ِ)اؼبهيب   (ُّّ/  ُِ)اغبلكل المب  (  ِٗ/  ٔ)ااـ ((ِ)

 (.ٖٗ/  ْ)مل  االج ( ِٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ْٗٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٕٓٓ
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إف كانا أعميين فهو خطأ محض، فالدية مخففة على العاقلة؛ ألف حالهما يشهد أنهما لم يقصدا، و 
فكذا إف كانا بصيرين ولم يقصدا، وإف قصدا فظاىر النص أنو خطأ عمد تجب بو دية مغلظة على 

؛ ألف االصطداـ ال (ٕ)واألوؿ أصح (ٔ)[في تركتيهما]إنها تجب على الجانيين : العاقلة، وقيل
، وىو نالقوليفيو  (ٖ)[أف( ]الشامل)قتل غالبا ولو كاف يقتل غالبًا لوجب القصاص، وذكر في ي

 .سهو
وال فرؽ بين أف يكونا مقبلين أو مدبرين، أو أحدىما مقبل واآلخر مدبر، أو يكونا منكبين أو  

فهو القاتل إذا كاف أحدىما منكبًا : مستلقيين، أو أحدىما منكبًا واآلخر مستلقياً، وقاؿ المزني
 .(ٗ)وعليو جميع دية المستلقي

أف التلف حصل باالصطداـ بفعلهما، وإف تفاوتا فيو فبل نظر إليو كما لو جرح أحدىما : لنا 
 .جراحة وجرح اآلخر جراحات

  

                                         

 .برتمايهمل كلع  الصهللاب مل أثباه دنل:  ُب ااص ( ُ)

اؼبهيب   (ل بعددلكمِّّ/ُِ)اغبلكل المب   (ِٗ/ٔ)ااـ :  ا ا  . كدهللاؼبنصهللص عليه ممل ذم ا العم ا٘ب (ِ)
آّمهللع (ْٔٔ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٕٓٓ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  (ُْٗ/ِ)
 . (ٖٗ/  ْ)مل  االج ( ِٗ/ُٗ)
كد  يبمننل جع  بع  ديا الصهللر عمدن ؿبالن؟ دنلؾ خ ؼ ُب اؼبيدع حملا العم ا٘ب, كصح  عدـ تصهللر عمد  

كااكؿ دهلل اؼبنصهللص؛ اف الصدمو ا تآا  غللبلن, كلهلل ملف ميل  لملف ُب الآصلص : ؿب  ب  عمد خبأ قل  ن 
 .قهللاف

ؿب  ذل  مل إذا ٓب تمل إحدل الداباني ضعياو حبي  يآب  بأ ه ا أث  غب ماهل ف ف مل    : تنبيه  :قلؿ الر ازم
 (.َٗ/  ْ)مل  االج : ا ا . ميل  ٓب ياعلو حب ماهل حمف 

م ـ اؼبصنن ا يع  الاا يو بني ااعميني كغ نبل مل حي  اغبمف ممل د   صهللص اؼبيدع, كإمبل إف  : تنبيه  
ييم كف ذل  مصهللرة مل صهللر عدـ الآصد ممل ياه  ؼبل ق أ م مهف, كليا فيبلآهللف عدـ الا ؽ بينهمل ُب صبي  ماع 

 . اؼبيدع
 .ممل أثباه.أف : لملف كلع  الصهللاب: : ُب ااص ( ّ)

 ( .ِّّ/ٗ)كركضو البللبني  (ِّْ/ُِ)  الاللبآو, كا ا م ـ اؼب ٘ب عند اؼبلكردم ُب اغبلكل المب  اؼب اج(ْ)
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وإف ماتت الدابتاف ففي ماؿ كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبو؛ ألنها تلفت بفعلهما، 
 .(ٔ)اؿ، ويتقاصاف ويرد الفضل من عليووالعاقلة ال تحمل بدؿ الم

وال فرؽ بين أف تكوف الدابتاف من جنس واحد أو من جنسين؛ ألف تفاوت فعلهما ال نظر إليو  
، ىذا إذا كانا حرين بالغين عاقلين، (ٕ)كتفاوت فعل الراكبين، وإف كانا راجلين فالحكم كما سبق 

وليهما؛ ألف لوليهما أف يركبهما ويعلمهما،  وىكذا حكم الصغيرين إذا ركبا بأنفسهما أو أركبهما
فأما إذا ركبهما أجنبياف أو واحد ال والية لو عليهما فإف كاف واحدًا لزمو دية كل واحد منهما، وإف  

؛ ألف المركب ىو (ٖ)كانا اثنين وجب على كل واحد منهما نصف دية كل واحد من الصبيين
 .الجاني

 حاملينفهما كالرجلين، وإف كانتا  حاملتين غيرف كانتا امرأتاف فماتتا فإ (ٗ)[اصطدمت]وإف  
عاقلة كل واحدة منهما نصف دية جنينها، ونصف دية جنين (٘)فمات حملهما أيضًا وجب على 

 .؛ ألف كل واحد من الجنينين تلف بفعل كل واحدة منهما(ٙ)صاحبتها
 
 
 

                                         

(  ِٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ْٕٔ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ِّّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِٗ -ُٗ/ ٔ)ااـ ( ُ)
. 
(   ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِٗ -ُٗ/ ٔ)ااـ (ِ)

 (. َٗ/  ْ)مل  االج ( ٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٓ/  ُٗ)آّمهللع 
 
هنليو اؼببلع (  ِِِ)الانبيه ( ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِٗ -ُٗ/ ٔ)ااـ ( ّ)

( ُِٖ)منهلج البللبني ( ّّّ/ ٗ)ركضو البللبني ( ّّٔ /ٔ)الهللميط ( ْٖٕ-ْٕٕ/ ُٔ)ُب درايو اؼبيدع 
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٗ/  ِ)أمىن اؼببللع ُب ش ح اؼبهيب (ٕٕ/ ْ)ركض البللع ( ِٓ/ ُٗ)آّمهللع 

 (.ّّٔ/ٕ)هنليو االج ( َٗ/ْ)مل  االج ( ُٗ/ٗ)
 .الصهللاب مل أثباه. اصبدـ: : ُب ااص ( ْ)

 . كا حلجو إليهل, فلف  ثباهل. م  :   دنل ملموزادت ُب ااص( ٓ)
/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِِ)الانبيه ( ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ٔ)

( ّّْ/ ٗ)ركضو البللبني ( ْٗٔ-ْٖٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّْٔ/ ٔ)الهللميط (ّْٕ
 (  .ُٗ/ْ)مل  االج ( َِ/ٗ)او االج ُب ش ح اؼبنهلج رب( ِٕ/ ُٗ)آّمهللع 
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ماتا معًا أو  (ٕ)[سواء شيء]عبدين فماتا لم يجب لسيدىما  (ٔ)[المصطدماف]فأما إذا كاف  
مات أحدىما بعد اآلخر؛ ألف جناية العبد تتعلق برقبتو وقد فاتت بالموت، وإف كاف أحد 

قيمة العبد، وعلى العبد نصف  فعلى الحر نص /أ ٕٔ/المصطدمين حرًا واآلخر عبدًا فإنو يجب 
قاصا، وإف كاف دية الحر، فإذا مات العبد تعلقت بما وجب على الحر من قيمة، فإف تماثبل ت

نصف الدية أكثر سقط الفاضل لفوات محلو، وإف كاف نصف القيمة أكثر رجع المولى بالفاضل 
في تركة الحر إف كاف لو تركة، وإف لم يكن لو تركة ابتنى على أف العاقلة ىل تحمل بدؿ 

 ؟(ٖ)العقل

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. اؼبصدملف: ُب ااص ( ُ)

 .فأثباهمل. ش  مهللا ب  نب ة ُب الملماني: ُب ااص ( ِ)

الهللميط ( ُْٕ/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٕ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ُِٖ)منهلج البللبني ( ّّْ/ ٗ)ركضو البللبني ( ْٕٔ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ّّٔ/ ٔ)

الال اج (  ُٗ/ْ)مل  االج ( ُِ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّْٔ/ٕ)هنليو االج ( ٕٕ/ ْ)ركض البللع 
 (.َٔٓ)الهللدلج 
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 فصل
دـ ووجبت دية ملكو أو في طريق واسع فصدمو رجل فماتا ىدرت دية الصاإذا وقف رجل في 

؛ ألف الصادـ تعدى بصدمتو، والمصدـو ليس بمتعد بوقوفو في ملكو وال في الطريق  المصدـو
في طريق ضيق وجبت دية كل واحد منهما على  (ٕ)(ٔ) [واقفاً ]الواسع، وإف كاف المصدـو 

ادـ عاقلة اآلخر؛ ألف المصدـو تعدى بوقوفو في الطريق الضيق، وما رواه المزني من أف دية الص
 (ٗ)[بشيء]وليس . إنو قوؿ في الطريق الضيق أيضاً : أراد إذا كاف الطريق واسعًا، وقيل. (ٖ)ىدر

 . لما قدمتو
 .(ٙ)أو قاعداً في الحالين معاً (٘)[قائماً ]وال فرؽ بين أف يكوف المصدـو 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. كقن: ُب ااص ( ُ)

ل أف ىب ج علس ديا اؼبالألو حمف الديو ُب حهللادث الاليلرات إذا ملف أحد أط اؼ اغبلدث ليا عليه  البو يبم( ِ)
 .مل اػببأ

 (ِْٕ/  ُ)ـباص  اؼب ٘ب (ّ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. بر  : ُب ااص ( ْ)

 .فأثب  الملمو بلؽبم ة. قليبل بلليل : ُب ااص ( ٓ)

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ّْٔ/ٕ( )ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ/  ُِ) اغبلكم ُب فآه الرلفع ( ِٗ/  ٔ)ااـ (ٔ)
 (.ٕٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ِٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ْٗٔ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ٕٓٓ/ ٔ ُ)اؼبيدع 



321 

 فصل
ي فإف كاف بتفريط من القيمين بأف قصرا ف: إذا اصطدمت سفينتاف فهلكتا وما فيهما نظرت

أو رجالهما أو قدرا على ضبطهما فلم يضبطا، أو سي را في ريح شديدة ال   (ٕ) (ٔ)[آلتيهما]
وما فيهما لهما ضمن كل واحد منهما نصف  فإف كانت السفينتاف: تسير السفن في مثلها نظرت

ف تلفتا بتفريطهما، فإف كاف فيهما أحرار فهلكوا فإ نقيمة سفينة صاحبو وما فيها؛ ألف السفينتي
شهد أىل الخبرة أف مثل ىذا يوجب التلف فهو عمد محض، فيجب عليهما القصاص إذا طلب 

إذا لم  (ٗ)[األولياء]المقتولين القصاص؛ ألنهما قتبل عمدًا من يكافئهما، فيقرع بين  (ٖ)[أولياء]
يعلم أف أحدىم مات قبل اآلخر، فمن خرجت لو القرعة قتل القيمين بواحد ووجب للباقين 

؛ ألنهما قتبل جماعة فقتبل بواحد منهم، ووجب للباقين الديات المغلظة في ماؿ القيمين، الديات
وإف كاف مما ال يوجب مثلو التلف وجب على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينتو، 
ونصف دية ركاب سفينة صاحبو مغلظة؛ ألنو عمد خطأ، وإف لم يوجد من القيمين تفريط فبل 

بالسير ثم غلبتهما الريح، أو كانت السفينتاف مربوطتين  (ٙ)[ابتدءا] (٘)[سواء]ضماف عليهما، 
 (ٚ)[فيلزمهما]ىما كالفارسين : فقلعتهما الريح، ىذا أصح قولي أحد الطريقين، والقوؿ الثاني

 . الضماف

                                         

 .فأثب  اليل  بعد الال  للاثنيو.  لاهمل: ُب ااص ( ُ)

آا  عمد يآاص مل صلحبهل فيآلس عليه اؼبال ع م عو ي ل اؼبصنن أف الاآص  ُب إدارة الالاينو يرتتع عليه أف ال( ِ)
 .شديدة كاؼباحط مل بلب أكٔب 

 .فأثب  اؽبم ة. أكليل: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. ااكليل: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ٓ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم . اباديل: ُب ااص ( ٔ)

 .كالصهللاب فيل مهمل ممل أثباه ممل يآاايه الاليلؽ كم اج  اؼبالألو ال حآو.  مهفيل: ُب ااص ( ٕ)
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حكما ، وإنما قلعتهما الريح وكانا قد أ(ٔ)[ابتداءً ]أنو لم يوجد منهما التسيير : والطريق الثاني
 .(ٖ)، فهي على القولين، فإف كاف بعد أف سي راىما لزمهما الضماف قواًل واحداً (ٕ)[آلتيهما]
أنهما لم يوجد منهما تفريط في الحالين معًا، وضبطهما مع ىبوب الريح واالحتراز منها غير : لنا 

ما، ممكن، فصار كما لو نزلت صاعقة فأحرقتهما، ويخالف الفارسين، فإف التسيير بفعله
 .(٘)السهم ممكن (ٗ)[رمي]ضبط الفرسين، وكذلك االحتراز في  /ب ٕٔ/ويمكنهما 

فإف كانت السفينتاف وما فيهما لهما فبل ضماف، وكذلك إف كانتا مستأجرتين والماؿ أمانة كماؿ  
المضاربة والوديعة؛ ألنهما أميناف لم يفرطا، وإف كاف الماؿ الذي فيهما يحمل بأجرة فهو ماؿ 

يد أجير مشترؾ، فإف كاف صاحب الماؿ معو لم يضمن األجير؛ ألنو تلف في يد مالكو،  تلف في
وإف فرط أحد القيمين دوف . وإف لم يكن صاحب الماؿ معو فقد ذكرت حكمو في باب اإلجارة

اآلخر كاف حكم المفرط ما ذكرتو إذا كانا مفرطين، وحكم غير المفرط حكمهما إذا كانا غير 
 .(ٙ)التفريط فبل ضماف قصاص مفرطين، ومتى عدـ

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. ابادا: ُب ااص ( ُ)

 .فأثب  اليل  بعد الال  للاثنيو.  لاهمل: ُب ااص ( ِ)

كقلعاهمل ال ي   كملذم ا اؼبصنن أف أص  قهللٕب أحد الب يآني أ ه اضملف علىيهمل إذا مل ال الالايناني م بهللطاني(ّ)
دهللملذم ا النهللكم أ ه ااص  كذم  النهللكم أ ه إف ملف بعد أف م انبل ٍب غلب  ال ي  كع  ا عل ضببهل كجع الاملف 

 ْْٖ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِِ)الانبيه ( ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ/ ُِ)اغبلكم : قبعل ا ا  
/ ٗ)ركضو البللبني ( ّّٔ/ ٔ)الهللميط (  كمل ب  ددل َْٕ/  ُُ)لفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ الر(  كمل بعددل

منه  الب ب (  ٕٗ-ٖٕ/ ْ)أمىن اؼببللع ( َّ-ِٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ)منهلج البللبني ( ّّٔ-ّّٓ
 (. ّْٔ/ٕ)هنليو االج (  ِٗ/ْ)مل  االج (  ُِ/  ٗ)رباو االج ( َُِ)
 .الصهللابفأثب  مل دهلل . م مس: ُب ااص ( ْ)

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِِ)الانبيه ( ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
ركضو البللبني (  كمل بعددل َْٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّّٔ/ ٔ)الهللميط (  كمل بعددل ْْٖ

منه  الب ب ( ٕٗ-ٖٕ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ِٗ / ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ)منهلج البللبني (  ّّٔ-ّّٓ/ ٗ)
 .ف( ّْٔ/ ٕ)هنليو االج ( ِٗ/ْ)مل  االج ( َُِ)
 ْٖٗ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُْٗ/  ِ)ااؼبهيب ( ّّّ, ِّّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٔ)

/ ٗ)ركضو البللبني ( .  كمل بعددل ّْٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ّْٔ/ ٔ)الهللميط (  كمل بعددل
 ( ّٓٔ/ٕ)هنليو االج ( ِٗ/ْ)مل  االج (َُِ)منه  الب ب ( ُِٖ)منهلج البللبني (  ّّٔ
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ويجب ديات األحرار مخففة على العاقلة، ولو كانا أجيرين في تسيير السفن فإف كاف صاحب    

كاف حكمها حكم   (ٔ)[إحداىما]السفينتين فيهما فبل ضماف، وإال فعلى الخبلؼ، وإف انكسرت 
الماؿ على القيم أنو فرط  السفينتين إذا انكسرتا وقد بيناه، وإف ادعى صاحب السفينة أو صاحب

 .أمين و؛ ألن(ٕ)فأنكر فالقوؿ قولو مع يمينو

                                         

 .كدهلل خبأ, فأثب  مل دهلل الصهللاب. إحديهمل: ُب ااص ( ُ)

 ْٖٗ/  ُٔ)اؼبيدع  هنليو اؼببلع ُب درايو( ُِٔ, ُْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
/ ٗ)ركضو البللبني (   كمل بعددل ّْٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّْٔ/ ٔ)الهللميط (    كمل بعددل

( ِٗ/ْ)مل  االج (  َُِ)منه  الب ب ( َُٖ, ّّ-ِّ/  ُٗ)آّمهللع (    ُِٖ)منهلج البللبني ( ّّٔ
 (.ّٓٔ/ٕ)هنليو االج 
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 فصل
فألقاه فبل ضماف . ألق متاعك لتسلم: إذا كاف في سفينة متاع لرجل فثقلت السفينة فقاؿ لو رجل

: ففي أحدىما: فقضاه ففي وجوب الضماف وجهاف. اقض ديناً : على المستدعي، ولو قاؿ لو
المتاع قد ال   (ٕ)[وإلقاء]الدين نفعو وبراء ذمتو،  (ٔ)[القتضاء]يجب؛ : وفي الثاني. يستوياف

، فهو كما لو ألقى متاع نفسو من غير طلب منو فبل (ٖ)[بدؿ]ينجي من الغرؽ؛ وألنو ال يلـز لو 
فإنو يلزمو . علي ضمانو: ، سلموا أو لم يسلموا، فأما إذا قاؿ(ٗ)[شيئاً ]يستحق على الركاب 

 .(ٙ)اً ألبي ثور، خبلف(٘)الضماف
أعتق : إتبلؼ ماؿ لغرض صحيح، فلزمو العوض الذي بدلو، كما لو قاؿ (ٚ)[استدعى]أنو : لنا 

 .وليس ىذا ضماف ما لم يجب. (ٛ)عبدؾ وعلي  ألف
فألقاه لزمو بحصتو من عدد الركاب؛ ألنو لم يلتـز . ألقو وعلي  وعلى ركاب السفينة ألف: ولو قاؿ 

فأذف لو في  (ٜ)[ضمناء]على أني وركاب السفينة  ويألقأنا : اؿإال بحصة، وىكذا لو ق

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. لاقاا: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. كالآل: ُب ااص ( ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. بدا: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. شيل: ُب ااص ( ْ)

 ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّّْ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ّٗ/  ٔ)ااـ (ٓ)
ركضو البللبني (   كمل بعددل ْْٕ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّٓٔ/ ٔ)ميط الهلل (  كمل بعددل ّْٗ/ 
إعل و ْٗ-ّٗ/ْ)مل  االج ( ِّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( (  َّ/  ُٗ)آّمهللع (    ُّْ/ ٗ)

 ( . َُّ/  ْ)البللبني 
 ( .ّّٓ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه. لامادع: ُب ااص ( ٕ)

 (. ّّٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُْٓ)الانبيه ( ّّٓ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٖ)
 .ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه. ضمنل: ُب ااص ( ٗ)
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يلزمو ضماف : فألقاه لم يلزمو إال بحصتو على أصح الوجهين، والوجو الثاني (ٔ)[إلقائو]
 .(ٕ)الجميع

أضمنو أنا وكل : أنو ألقاه بإذنو، وال فرؽ بين أف يلقيو مالكو أو يلقيو غيره بإذنو، فأما إذا قاؿ: لنا 
وعلي تخليصو من : أو قاؿ. (ٖ)[ضمناء]أنا وركاب السفينة : أو قاؿ. ركاب السفينة واحد من

وأنكروا فإنو يلـز المستدعي الجميع؛ ألنو التزمو وأضاؼ إليو من . قد أذنوا لي: أو قاؿ. أموالهم
؛ ألنو (ٗ)نعم: أُلقيو وعليك ضمانو؟ فقاؿ: لم يأذف لو فيو غيره، وكذلك لو قاؿ صاحب المتاع

 .بالتزاـ ما طلب منو صرح

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الآلا: ُب ااص ( ُ)

( ْٕٗ/  ُٔ)ايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب در ( ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ِ)
 ( ِْ/  ٗ)رباو االج ( ُّ/  ُٗ)آّمهللع (  ْٕٓ/  ُُ)ا البيلف للعم ا٘ب (  ّٓٔ/  ٔ)الهللميط 

 .ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه. ضمنل: ُب ااص ( ّ)

لف البي( ْٖٗ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ْ)
رباو (   َٖ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّ/  ُٗ)آّمهللع (  ْٕٓ/ ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ِْ/ ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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 فصل
فإف لم يكن منهم وجبت : إذا رمى عشرة أنفس حجرًا بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل واحدًا نظرت

ديتو عليهم فإف لم يقصدوه بالرمي فهو خطأ محض فتجب دية مخففة على عواقلهم، وإف 
د شخص فهو عمد خطأ، فتجب دية مغلظة على العواقل؛ ألنو ال يتحقق قص /أ ٕٕ/قصدوه 

واحد معين بالمنجنيق، فإف وجد كاف اتفاقاً، وإف كاف المقتوؿ أحد العشرة ىدر عشر ديتو ووجب 
تسعة أعشارىا على عواقل الباقين؛ ألنو تلف بفعلو وأفعالهم، وإف قتلت اثنين وجب لكل واحد 

قين، أعشارىا على عواقل البا (ٔ)[ثمانية]من المقتولين عشر ديتو على عاقلة اآلخر، ووجب 
ما زاد، وإنما يتعلق ىذا الضماف بمن  (ٕ)[قتلت]وىدر من دية كل واحد عشرىا، وعلى ىذا إف

 .؛ ألنو ال فعل لهما في الرمي(ٖ)يمد الحبل دوف واضع الحجر وممسك الخشبة

                                         

 .فأثباهل بلالن. شبنيو: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب قال  فأثباهل. قل : ُب ااص ( ِ)

دليو (  ِِِ)الانبيه (    ف( ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  َِٔ/  ْ)ااـ (ّ)
أمىن ( ّٔ-ّٓ/  ُٗ)آّمهللع ْٕٕ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َْٖ/  ُٔ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

الال اج ( ّٗٔ/  ٕ)هنليو االج ( ْٗ/  ْ)مل  االج ( ُٖٓ/  ٔ( )َٖ/ ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 ( .َٕٓ)الهللدلج 

كٓب أقن علس مل  ص علس مل إذا قال  اغب   اثنني مهللل مل ذم ا اؼبصنن, م  أهنل : كقلؿ ابل ح   ُب الاحاو
 (.ِٓ,ِْ/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج . تدخ  فيمل ذم ا أد  اؼبيدع
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 فصل
ووقع فوقو آخر من غير جذب وال دفع فمات األوؿ فأصح الوجهين  (ٔ)[بئر]إذا وقع رجل في 
أنو يجب جميع ديتو على : ديتو، ويجب على الثاني نصفها، والوجو الثانيأنو يهدر نصف 

 .(ٕ)الثاني
أف وقوع الثاني لما كاف مؤثرًا في تلفو، فكذلك وقوع األوؿ على األرض يكوف لو تأثير في : لنا 

تلف نفسو، فيكوف ىلك بوقوعو على األرض وبوقوع الثاني عليو، ولو مات الثاني وحده ىدرت 
ال يسلم فيها الواقع، ولو وقع ثالث  (ٖ)[البئر]نو ال صنيع لغيره في تلفو، ىذا إذا كانت ديتو؛ أل

وماتوا كلهم فاألوؿ قد تلف بوقوعو على األرض وبوقوع الثاني والثالث فتهدر من ديتو الثلث 
الثاني فقد مات بوقوعو على األوؿ وبوقوع الثالث عليو، فيهدر من  (ٗ)[وأما]ويجب الثلثاف، 

؛ (٘)[بشيء]إف جميع ديتو على الثالث وليس : تو النصف، ويجب النصف على الثالث، وقيلدي
 .(ٙ)ال صنع لغيره في تلفو ألنولما قدمتو، وأما الثالث فدمو ىدر 

أما إذا وقع األوؿ فجذب ثانيًا وماتا ىدرت دية األوؿ؛ ألنو مات بوقوعو على األرض وبوقوع  
ة الثاني على األوؿ؛ ألنو تلف بجذبو لو، ولو جذب الثاني الثاني عليو بجذبو لو، وتجب دي

للثاني وبجذب  /ب ٕٕ/بالثالث فماتوا جميعًا، فأما األوؿ فإنو تلف بوقوعو على األرض وبجذبو 
الثاني للثالث فتهدر ثلثا ديتو، ويجب ثلثها على الثاني؛ لجذبو الثالث، ىذا أصح الوجهين، وعلى 

                                         

 .فأثب  اؽبم ة. ب : ُب ااص ( ُ)

هنليو ( ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددلّٔ/  ُٗ)آّمهللع ( كمل بعددلّٕٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
ركضو (   كمل بعددل ْٖٕ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( كمل بعددلّٖٓ/  ُٔ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

 (.ْٖ/  ْ)مل  االج (  ّٔ-ّٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٗ-ِّٖ/  ٗ)البللبني 
 .فأثب  اؽبم ة. الب : ُب ااص  (ّ)

 .اايهل الاليلؽزيلدة يآ( ْ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. بر  : ُب ااص ( ٓ)

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددلّٕٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٔ)
( ِّٗ-ِّٖ/  ٗ)ركضو البللبني (    كمل بعددل ْٖٕ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  كمل بعددلّٖٓ

 (.ْٖ/  ْ)مل  االج ( ّٔ-ّٓ/  ُٗ)آّمهللع 
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تو بجذبو للثاني، ويجب على الثاني نصفها بجذبو للثالث، وأما الثاني تهدر نصف دي: الوجو الثاني
فقد مات بجذب األوؿ لو وبجذبو للثالث فيهدر نصف ديتو ويجب نصفو على األوؿ، وأما 

لو في تلف نفسو، وتجب جميعها على الثاني على أصح  الثالث فتجب جميع ديتو؛ ألنو ال صنيع
األوؿ نصفها وعلى الثاني نصفها، والصحيح ىو األوؿ؛ ألف  يجب على: الوجهين، والوجو الثاني

األوؿ ال صنيع لو في وقوع الثالث، وجذبو للثاني ال يلـز منو أف يجذب الثالث، وألنو لو كاف 
جذب الثاني الثالث منسوبًا إلى األوؿ لما وجب على الثاني نصف دية األوؿ بجذبو الثالث، فلو 

م فقد مات األوؿ بوقوعو على األرض، وبجذبو للثاني، وبجذب جذب الثالث رابعًا وماتوا كله
الثاني الثالث، وبجذب الثالث الرابع فيناط ربع دية األوؿ بوقوعو على األرض، وربع ثاف بجذبو 

 .(ٔ)للثاني، ويجب نصف ديتو على الثاني، ربعها بجذبو الثالث وعلى الثالث ربعها بجذبو الرابع
على الوجو اآلخر، وأف  (ٖ)[بناء]أنو تهدر ثلث ديتو، وىو  (ٕ) (المرشد)وقد حكيت في  

وقوعو على األرض ال أثر لو، والصحيح ما ذكرتو ىاىنا، وأما الثاني فقد تلف بجذب األوؿ لو، 
فيجب على األوؿ ثلث ديتو وبجذبو للثالث فيهدر ثلثها، وبجذب الثالث الرابع فيجب على 

جذب الثاني لو، فيجب على الثاني نصف ديتو وبجذبو الرابع الثالث ثلثها، وأما الثالث فقد تلف ب
؛ إذ ال صنيع لو في إتبلؼ نفسو وتجب (ٗ)[شيء]يهدر نصفها، وأما الرابع فبل تسقط من ديتو 

جميعها على الثالث على الوجو الصحيح؛ ألنو ىو المنفرد بجذبو، وعلى ذلك الوجو ينبغي أف 
لما قدمتو، ويتجو ىذا الوجو أيضًا في الثالث،  (٘)[بشيء]يجب على الثالث والثاني، وليس 

                                         

( ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددلّٕٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا  . ا ا  ُب مالألو الهللق  كاعبيب ( ُ)
(   كمل بعددل ْٖٕ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( كمل بعددلّٖٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

 (.ْٖ/  ْ)مل  االج (   ّٔ-ّٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٗ-ِّٖ/  ٗ)ركضو البللبني 
أحملـ : كدهلل عبد ا بل ؿبمد اؼبهللصل , الرلفع , : ديا المالب كق  ُب ؾبلديل ماهللمبني, ابل أيب عص كف(ِ)

مرن الانهللف عل أملم  الماع . ؾب دة, بلا  كجي , مل   الااهللل عليه ُب مص  قب  كصهللؿ ال افع  المب  إليهل
 (.ُْٓٔ/  ِ)هللف كالان
 .ب  نب ة فأثباهل. بنل: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. ش  : ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. بر  : ُب ااص ( ٓ)
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   فيجب على الثاني ثلث ديتو، وعلى األوؿ الثلث ويهدر الثلث بجذبو الرابع، وليس
 .(ٕ) (ٔ)[بشيء]

أف قومًا من اليمن حفروا  (ٗ) الذي رواه سماؾ بن حرب (ٖ)وأما حديث حنش الصنعاني
اس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانياً، لؤلسد، فوقع فيها األسد فاجتمع الن(٘)زُبية

: فجذب الثاني ثالثًا، فجذب الثالث رابعًا فقتلهم األسد، فرفع ذلك إلى علي كـر اهلل وجهو فقاؿ
لؤلوؿ ربع الدية؛ ألنو ىلك فوقو ثبلثة، وللثاني ثلث الدية؛ ألنو ىلك فوقو اثناف، وللثالث نصف 

فبلغ ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو . كماؿ الدية   (ٙ)[وللرابع]الدية؛ ألنو ىلك فوقو واحد، 
 .(ٚ)فهو حديث ضعيف لم يثبتو أىل الحديث (ىو كما قاؿ:)وسلم فقاؿ

والقياس ما ذكرتو في مسألة الكتاب، وأما ىذه الحادثة اليمانية فإف الهبلؾ فيها لم يكن بوقوع  
، والقياس فيها أف تهدر دية األوؿ؛ بعض؛ ولهذا لوال قتل األسد لهم لما ماتوا (ٛ)[على]بعضهم 

ألنو ال صنيع لغيره في تلفو، وتجب دية الثاني على األوؿ؛ ألنو سبب تلفو، وتجب دية الثالث 
 .على الثاني، وتجب دية الرابع على الثالث كذلك، وىذا القياس الجلي يؤكد ضعف ىذه الرواية

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. بر  : ُب ااص ( ُ)

 .ُِّٕب ص  اؼب اج  الاللبآو(ِ)
شهد م  عل  الهللقل  , ٍب ا اآ  إٔب مص , كدهلل  تلبع ,: حنل بل عبد ا بل عم ك بل حنالو الالبئ  الصنعل٘ب(ّ)

 (.ُٓ/  ٖ)م  أع ـ النب   ( َٓ/  ّ)هتييع الاهييع : ا ا . دػََُأكؿ مل كٕب عرهللر إف يآيوػ تهللُب ُب علـ 
أدرؾ شبل ني . مل رجلؿ اغبدي , مل أد  المهللفو: ظبلؾ بل ح ب بل أكس بل خللد اليدل  البم م, أبهلل اؼبل ة(ْ)

م  أع ـ النب   ( َِْ/  ْ)هتييع الاهييع : ا ا . دػُِّكل له ماللف كأصحلب الالنل, تهللُب علـ كر . صحلبيلن 
(ٗ  /ِٖٔ. ) 
كدهلل صب  زبيو كد  ال ابيو الت ا تعلهللدل اؼبل  يا ب مث  لألم  ياالقف كال بيو . قد بلغ ال ىب: ال بيو ما د زىب, يآلؿ( ٓ)

غ يع اغبدي  ابل ( ِّْ/  ّ)غ يع اغبدي  ايب عبيد ابل م ـ :  ا ا. أيال وبا  لألمد كالي ع يصلد فيهمل 
 ( .ُّْ)اعبهللزم 

 .كالصهللاب مل أثباه مل مصلدر اغبدي . كال اب : ُب ااص ( ٔ)

ش ح مرم  ا ثلر مل ( ُُُ/ٖ)الالنل المربل ( ِْٗ/ٔ)مع فو الالنل كا ثلر ( ُٓ/  ِ)مالند أضبد  ( ٕ)
أف ديا ( ْٗٔ/  ٖ)ك آ  ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن  ( ُٖ)مالند البيللال  ( ْْٖ/ٓ)حدي   عل  رض  ا عنه 

 (.َٗ/  ْ)اغبدي  ضعين ا يثباه أد  النآ , كأف الآيلس خ فه, كضعاه ميل  اغبلف  ُب الالخيص اغبب  
 .فأثباهل. علس : ٍب ضي ب عليهل, كأيثب  فهللقهل. فهللؽ: ُب ااص (ٖ)
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 :فرع
 
صلحبه أ ه قصد قاله ف  حه دفلعلن عل  االه  م  كاحد منهمل علس  (ُ)[فلدعس]إذا ذبلرح رج ف  

فللآهللؿ قهللؿ م  كاحد منهمل م  يبينه أ ه مل قصد قا  صلحبه؛ اف ااص  عدـ قصدا, ف ذا حلال لـ   
 .(ِ)م  كاحد منهمل ضملف ج احاه؛ ا ه معرتؼ ّٔل, كمل ادعلا مل قصد الدف  ٓب يثب 

 
 
 
 

                                         

 .مل أثباه كالصهللاب. فلدعل: ُب ااص ( ُ)

 ْ)مل  االج ( ِِِ)الانبيه (  ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّٔ/  ُٗ)آّمهللع  (ّّٗ/َُُِب فآه الرلفع   اغبلكم(ِ)
 (.ُّٔ/  ٕ)هنليو االج ( ٖٖ/ 
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 باب مقادير الديات
  (ٔ)[المؤمنة]في النفس : )اإلبل لقولو صلى اهلل عليو وسلمدية الحر المسلم مائة من 

 (ٗ)[ثبلثوف: ]/أ ٖٕ/فإف كانت في قتل عمد وجبت مغلظة أثبلثاً ، (ٖ) (من اإلبل (ٕ)[مائة]
 .(ٙ)جذعة وأربعوف خلفة في بطونها أوالدىا، وكذلك شبو العمد (٘)[وثبلثوف]حقة 

وعشروف بنت لبوف، وعشروف بنت مخاض،  عشروف ابن لبوف،: ىي أخماس: (ٚ)وقاؿ أبو ثور 
 .(ٛ)وعشروف حقة، وعشروف جذعة، وال تختلف الدية عنده بالعمد والخطأ

الدية المغلظة أرباع؛ خمسة وعشروف بنت مخاض، وخمسة وعشروف بنت : وقاؿ أبو حنيفة 
 . (ٓٔ)وىو رواية عن أحمد. (ٜ)لبوف، وخمسة وعشروف حقة، وخمسة وعشروف جذعة

                                         

 .ب  نب ة فأثباه. اؼبهللمنو: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مليو: ُب ااص ( ِ)

 .ُِٓص : , كا ا  زب هبه ضمل حدي  عم ك بل حـ بو كم( ََُ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  (ّ)
 .ب  ألن  فأثباهل به. ثلثهللف: ُب ااص ( ْ)

 .ب  ألن  فأثباهل به. كثلثهللف: ُب ااص ( ٓ)

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ِِِ)الانبيه ( ُٓٗ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ُِّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٔ)
(  ِٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني  ( ُْٖ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( لكمل بعدد ّٖٓ/  ُٔ)اؼبيدع 
مل  ( : ِْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ْٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  َْ/ُٗ)آّمهللع 
 (.ُّٓ/  ٕ)هنليو االج ( ّٓ/  ْ)االج 

 .ّْص : , ا ا  مبآ  ت صباه( ٕ)

 (.ْٖٖ/  ٗ)اؼبل   (َْ/  ُٗ)آّمهللع  (ْٕ/  ٖ)اامايملر (ٖ)
ااخايلر لاعلي  (  ُٕٕ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ِْٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٕٔ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (ٗ)

 ( .ّٕٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ّّٕ/  ٖ)البح  ال ا و ( ّٗ/  ٓ)اؼبخالر 
-ٗٓ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم ( ّْٔ/  ٖ)اؼببدع ( ِٕ/  ْ) فآه ابل حنب  الملُب ُب( ْٖٖ/  ٗ)اؼبل  (َُ)

 (ُٗ/  ٔ)مرلؼ الآنلع . ديا اؼبيدع كعليه صبلد  ااصحلب: كقلؿ اؼب داكم( َٔ
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 (ٗ)[ثبلثة وثبلثوف]حقة، و (ٖ)[ثبلثة وثبلثوف]ىي أثبلث، : (ٕ)والنخعي (ٔ)يوقاؿ الشعب
 . (ٙ)خلفة، وىو مروي عن علي كـر اهلل وجهو (٘)[ثبلثوف]جذعة، وأربعة و

: رضي اهلل عنهما أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ (ٚ)[ابن عمر]ما روى : لنا على أبي حنيفة
من اإلبل منها أربعوف خلفة في  (ٛ)[مائة]ف بالسوط والعصا أال إف في قتيل عمد الخطأ ما كا)

أحد نوعي الدية، فكانت : ، وىذا مقدـ على قياسهم ونقلب قياسهم، فنقوؿ(ٜ) (بطونها أوالدىا
أعداد أقسامها وترًا كدية الخطأ، والخبر حجة على الشعبي والنخعي وأبي ثور، واعتبار الدية بقيم 

 .درة بالشرع، فاعتبرت أنواعها وصفاتها بالشرعالمتلفات ال يصح؛ ألنها مق
  

                                         

 ُٕٓص : , ا ا  مبآ  ت صباه( ُ)

 .ُٕٓص : ا ا   ,مبآ  ت صباه( ِ)

 .ب  ألن فأثباهمل به. ثلثه كثلثهللف: ُب ااص ( ّ)

 .ب  ألن فأثباهمل به. ثلثه كثلثهللف: ااص ُب ( ْ)

 .ب  ألن فأثباهل به. ثلثهللف: ُب ااص ( ٓ)

 ( .ْٕ/  ٖ)اامايملر ابل عبد الرب ( ّْٕ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (ٔ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. بل عم : ُب ااص ( ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مليو: ُب ااص ( ٖ)

 ِِٗص : , ا ا  مبو زب هبه(ٗ)
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أي حامل كانت فهي : وال يقبل في الخلفات إال الثنايا فما فوقها على أصح القولين، وفي الثاني
 .(ٔ)الخلفة

، وألنها أحد أنواع إبل الدية فقدرت أسنانها  (ٕ)ما روي في الخبر ما بين الثنية إلى بازؿ عاـ: لنا 
 . كبقية األعداد

وإف كانت في قتل الخطأ والقتل في غير الحـر وفي غير األشهر الحـر والمقتوؿ ليس بذي رحم  
 .ر، كما حكيت عن أبي ثو(ٖ)محـر للقاتل كانت الدية مخففة أخماساً 

 (٘)[ابن]، وىو مذىب (ٗ)ىي أخماس، إال أنو يبدؿ ابن اللبوف بابن المخاض: وقاؿ أبو حنيفة 
 .(ٛ)حمدوأ ،(ٚ) (ٙ)مسعود والنخعي

 

                                         

اغبلم , كاللللع أ ه ا ربم  إا ثنيو فصلعدان, فأيو  لقو مل إب  العلقلو ضبل  فه  خلاو ذب ئ ُب : اػبلاو د (ُ)
الديو مل ٓب تمل معيبو, كعليه فلاص  ُب اؼبيدع قبهللؿ اغبلم  مل اػبلالت كإف ٓب تمل ثنيو خب ؼ مل صححه 

( ُُِ/ ٔ)ااـ : ا ا .  ضل, ف ف رض  بأخيدل جلز قبعلن اؼبصنن, كقد  به الر بي  بأف ؿب  اػب ؼ عند عدـ ال
البيلف ُب ( ِّٗ/ ٔ)الهللميط (  ُُّ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِّ/ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  
 (.ُِّ/ْ)إعل و البللبني (  ٓٓ/ْ)مل  االج ( ِْٖ/ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع 

مالند أضبد مل حدي  رج   (ُْ/  ٖ)ب الن  صلس ا عليه كملف منل النالل   مل حدي  رج  مل أصحل( ِ)
, كمل (َُّ/  ْ)كجل  مل قال  عم  عند أيب داكد ُب مننه ( َُٗ/  ِْ)مل أصحلب الن  صلس ا عليه كملف

 ْ)لعر ة  اربلؼ اػب ة اؼبه ة ب كا د اؼبالل يد ا :ا ا . قهللؿ عل  ُب مالند اغبلرث بالند رجلله ثآلت ممل قلله البهللص م
 /َٔ .) 
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُٔٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِِّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ُِِ/  ٔ)ااـ (ّ)
ماليو ( ُْ/  ُٗ)آّمهللع (   ْْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِِ)الانبيه  ( ( َُّ/  ُٔ)

 (   . ُٖ/  ْ)ؼببللع ُب ش ح ركض البللعأمىن ا( ِٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّْٓ)ااخيلر 
ااخايلر لاعلي  (  ّّٕ/  ٖ)البح  ال ا و  (  ُٕٕ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو  (.  ِْٓ/  ٕ)بدا    الصنل   (ْ)

 (َْ/  ٓ)اؼبخالر 
 .كالصهللاب مل أثباه. بل: ُب ااص ( ٓ)

 .ِْٖ, ُُٕٓب ص  مبآ  ت صباهمل( ٔ)
 (ْٓ/  ٖ)اامايملر ابل عبد الرب ( ّْٔ/  ٓ)أيب شيبو مصنن ابل : ا ا  قهللؽبمل ُب (ٕ)
مبللع أكٕب ( ُٔ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم  (ُٓ/  ٔ)الا كع  (ِْٖ/  ّ)ال كض اؼب ب  ( ْٖٖ/  ٗ)اؼبل  (ٖ)

 (.ٓٗ/  ٔ)النهس  
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ىي أرباع، بنات مخاض وبنات لبوف وحقاؽ وجذاع : ويحكى عن علي كـر اهلل وجهو أنو قاؿ 
 (ٗ)[ثبلثوف]ىي أرباع، لكن : (ٖ)، وقاؿ زيد بن ثابت(ٕ)، وبو قاؿ الشعبي وإسحاؽ(ٔ)[سواء]

، وىو مذىب (ٙ)بنت لبوف، وعشروف بنت مخاض، وعشروف ابن لبوف (٘)[ثبلثوف]حقة، و
 .(ٛ)رضي اهلل عنو، والحسن البصري (ٚ)عفافعثماف بن 

 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ُ)

اؼب كزم, أبهلل يعآهللب, اجام  له اغبدي  كالاآه, كعنه  إمحلؽ بل إب اديف بل ـبلد اغبنال  الاميم : إمحلؽ دهلل(ِ)
/  ُُ)م  أع ـ النب   ( َُٗ/  ُ)هتييع الاهييع . دػ ِّٖ: دػ كتهللُب ُبُُٔكلد ُب.ينآ  اإلملـ أضبد مث ان 

ّٖٓ. ) 
 (.ْٖٖ/  ٗ)اؼبل  ( ْٕ/  ٖ)اامايملر : كا ا  قهللؿ الرع  كإمحلؽ ُب

بل الاحلؾ اا صلرم اػب رج  أبهلل معيد , كلد قب  اؽب  ة أملف صل ان  رأ ُب  دهلل الصحليب اعبلي  زيد بل ثلب (ّ)
 (.ّْْ/  ّ)هتييع الاهييع : ا ا . دػْٓاؼبدينو اؼبنهللرة يايملن, تهللُب علـ

 .ب  ألن فأثباهل به. ثلثهللف: ُب ااص ( ْ)

 .ب  ألن فأثباهل به. ثلثهللف: ُب ااص ( ٓ)

 (.ْٖٖ/  ٗ)اؼبل  ( ٓٓ/  ٖ)اامايملر (ٔ)
 .ُِٗٔب ص  مبآ  ت صباه(  ٕ)
 (.ْٖٖ/  ٗ)اؼبل  ( ٓٓ/  ٖ)اامايملر ( ٖ)
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عن النبي  (ٗ)عن ابن مسعود (ٖ)واألسود (ٕ)عن علقمة (ٔ)ما روى أبو إسحاؽ السبيعي: لنا 
 .(٘) صلى اهلل عليو وسلم ما صرنا إليو

 
 

                                         

عم ك بل عبد ا بل ذم وبمد , اؽبمدا٘ب المهللُب اغبلف  , شيخ المهللفو كعلؼبهل كؿبدثهل, كلد لالناني بآيال مل ( ُ)
 ( .ِّٗ/  ٓ)ب   م  أع ـ الن( ٔٓ/  ٖ)هتييع الاهييع : ا ا . دػ ُِٕ:خ فو عثملف, كتهللُب علـ

علآمو بل قيا بل عبد ا أبهلل شب  النخع , فآيه المهللفو, كعلؼبهل, كمآ  هل, اإلملـ, اغبلف , آّهللد, آّاهد المب  (ِ)
منو : ُب أيلـ ال مللو امديو, كعدادا ُب اؼبخا مني, ملت علآمو ُب خ فو ي يد,كقلؿ أبهلل  عيف, كقعنع بل ؿب ر: كلد

 (.ّٓ/  ْ)م  أع ـ النب   : ا ا .  ة, ركل عل ابل مالعهللد كغ اإحدل كماني لله 
 ملف علٓب المهللفو ُب عص ا,.اامهللد بل ي يد بل قيا النخع  أبهلل عم ك كيآلؿ تلبع , فآيه, مل اغبالظ(ّ)

/  ُ)هتييع الاهييع : ا ا . تهللُب بللمهللفو منو طبا كمبعني لله  ة كقي  غ  ذل , ركل عل ابل مالعهللد كغ ا
 (. َٓ/  ْ)م  أع ـ النب   ( ِٗٗ

 ِِٕ, ا ا  ص مبآ  ت صباه( ْ)
/  ّ)منل الدارقب  ( ْٕ/  ٖ)الالنل المربل ( ِّْ/  ّ)الالنل الصل ل ( ّْٔ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (ٓ)

/  ٖ)  الالنل المربل للبيهآ: ا ا . كديا ال كايو د  ال كايو اؼبع كفو عل ابل مالعهللد ممل ق را البيهآ  كغ ا( ُّٕ
 ( .ُِْ/  ٖ)البدر اؼبن  ( ْٕ
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فخشف مجهوؿ ال يعرفو أىل ، (ٕ)عنو عشروف بنت مخاض(ٔ)فأما رواية خشف بن مالك
المخاض أنقص من واجٍب يجب في زكاة اإلبل، فلم يكن لو دخل في  ، وألف ابن(ٖ) الحديث

 .الدية كالفصيل
من   (٘)[بمائة]أف النبي صلى اهلل عليو وسلم ودى قتيل األنصار  (ٗ)وروى سهل بن أبي حثمة 

، وليس في إبل الصدقة ابن مخاض؛ وألف من يجعلها أرباعًا يدعي زيادة فعليو (ٙ) إبل الصدقة
 .الدليل

 
 

                                         

خرن بل ملل  البل   المهللُب, مل طبآو مبلر الالبعني, ركل عل أبيه كابل مالعهللد, ذم ا بل حبلف ُب الثآلت, (  ُ)
 (.ُِِ/  ّ)هتييع الاهييع  : ا ا . كقلؿ الدارقب  ُب الالنل ؾبههللؿ

منل ابل ملجه , مل حدي  ابل مالعهللد ( َّٖ / ْ)منل أىب داكد ,مل حدي  ابل مالعهللد رض  ا عنه (  ِ)
 (.ٖٔ/  ْ)الالخيص اغبب  ( ُْٔ/  ٖ)كاغبدي  ضعين ممل ُب البدر اؼبن  ( ٕٖٗ/  ِ)رض  ا عنه 

 (.ُْٗ/  ٖ)البدر اؼبن  ( ُّٕ/  ّ)منل الدارقب  ( ٕٓ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  (ّ)
 حثمو علم  بل ملعدة ا صلرم أبهلل عبد ال ضبل , ركل عل مه  بل عبد ا بل أيب:مه  بل أيب حثمو دهلل(  ْ)

 (.ُِٖ/  ْ)هتييع الاهييع : ا ا . الن  صلس ا عليه ك ملف كعل زيد بل ثلب , ملت ُب خ فو معلكم
 .ب  نب ة  فأثباهل. دبليو : ُب ااص ( ٓ)

, صحي  َِٓٔ( ِِٖٓ/  ٔ) أص  ذل  جل  ُب قصو طهلليلو ُب صحي  البخلرم مالب الديلت بلب الآاللمو( ٔ)
 . ُٗٔٔ( ُُِٗ/  ّ)ماللف مالب الآاللمو كالربني كالآصلص كالديلت بلب الآاللمو 
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 صلف
فإف كاف القتل في الحـر أو في األشهر الحـر وىي ذو القعدة وذو الحجة والمحـر ورجب أو  

، وقاؿ الشعبي والنخعي وعمر بن عبد (ٔ)كاف المقتوؿ ذا رحم محـر للقاتل وجبت دية مغلظة
 .(ٗ)من ىذه األسباب  (ٖ)[بشيء]إنها ال تتغلظ : ومالك وأبو حنيفة(ٕ)العزيز

من قتل في : )عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ(٘)لنا ما روى مجاىد 
 .(ٙ) (الحـر أو في الشهر الحراـ أو ذا رحم محـر فعليو دية وثلث

                                         

( ُّٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٔٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٕ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ُ)
( ِٔٓ/ ٗ)ركضو البللبني ( ُْ/  ُٗ)ع آّمهلل (   ْْٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِِ)الانبيه 

 (. ّٓ/ ْ)مل  االج ( ّْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ِْٔ)ماليو ااخيلر 
دػ مل أعاف اػبلال  َُُدػ, ملت منو ّٔعم  بل عبد الع ي  بل م كاف بل اغبمف الآ ش  اامهللم, كلد منو (  ِ)

 .ُْٖصٕهتييع الاهييع ج: ا ا . اامهلليني عدان 
 .ب  نب ة  فأثباهل. بر  : ُب ااص ( ّ)

اؼبل  ا بل قدامو  ( ْٖٕ/ ُِ)اغبلكل المب  ( َُّ/ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ُّٖ/ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (  ْ)
(ٗ /ََٓ.) 
 .دػ كدهلل مل الثآلتَُّأكَُِؾبلدد بل جرب أبهلل اغب لج اؼبم , مهللٔب عبد ا بل الالل ع الآلرئ, ملت منو (  ٓ)

 .ّٖص/َُهتييع الاهييع ج: ا ا 
البدر : ا ا . كضعاه ابل اؼبلآل كابل ح  ( ُٕ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( َُّ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ (  ٔ)

 ( .ٕٗ/  ْ)الالخيص اغبب  ( ّْٖ/  ٖ)اؼبن  
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أمير  (ٗ)[فقضى]أف امرأة قتلت في الطواؼ  (ٖ)عن أبيو  (ٕ) (ٔ)[ابن أبي نجيح]وروى 
 .(٘)ظاً للحـر المؤمنين عثماف بن عفاف بديتها ستة آالؼ وألفين تغلي

: وروي عن ابن عباس رضي اهلل عنو أف رجبًل قتل رجبًل في الشهر الحراـ في البلد الحراـ فقاؿ
، فانتشر ذلك في (ٙ)ديتو اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحراـ أربعة آالؼ، وللبلد الحراـ أربعة آالؼ

زيادة القدر ولم نجمع بين الصحابة من غير إنكار، فنُػز ؿ إجماعًا، ونحن إف لم نجعل التغليظ ب
تغليظين فقد اتفقوا على شرع تغليظ في الجملة، أو نقوؿ بأنهم جعلوا ذلك عوضًا عن زيادة 

في اإلبل لما كاف أصل الدراىم بداًل عن اإلبل، وأما الجمع بين تغليظين فتفرد بو ابن  افسناأل
فارة فليس لهما حالة تغليظ واحد، وأما القصاص والك (ٚ)[شرع]عباس، وال يمنع ذلك من 

 . تغليظ وحالة تخفيف فلم تختلف حالهما
 : فرع
خ فلن  (ٖ)بلغب  أك العم ة ُب غ  اغبـ  كااشه  اغبـ  ٓب تالل  دياه علس أص  الهللجهني ؿب ـه  لهلل قا 
 .(ٗ)اضبد

                                         

 (. ٓٗ,ُٕ/  ٖ)أبهلل الن ي ؛ كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي  الالنل المربل : ُب ااص (ُ)

عبد ا بل أيب قبي  ياللر الثآا  أبهلل ياللر اؼبمني ركل عل أبيه كعبل  كؾبلدد, كعنه شعبو كأبهلل إمحلؽ, ملت ( ِ)
 (.ْٗ/  ٔ)هتييع الاهييع : ا ا . دػُِّدػ كقلؿ بل اؼبدي  منو ُُّمنو 
بل أيب قبي , ملت منو تال  ياللر اؼبم , مهللٔب ثآين, مرههللر بمنياه, ثآو, كدهلل كالد عبد ا : أبهلل قبي  دهلل(  ّ)

 (.ُّّ/  ُُ)هتييع الاهييع :ا ا . كمل و
 .بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. فآال: ُب ااص ( ْ)

مصنن ابل أيب (  ٓٗ,ُٕ/  ٖ)ككبهللا عند الالنل المربل ( ِّٗ/  َُ)ابل حـ   ُب الس لااهااث  ديا (  ٓ)
 ( .َُّ/  ٕ)ا ا  إركا  الللي  . مندا صحي  : لؿ االبل٘بكق( . ِٖٗ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ُِْ/  ٓ)شيبو 

 (.ُٕ/  ٖ)الالنل المربل ( ُٖٗ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر ( ُِْ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (  ٔ)
 .كلع  الصهللاب مل أثباه. ش كع: ُب ااص ( ٕ)

/  ٗ)ركضو البللبني ( ْٖٔ / ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ٖ)
 (.ُْ/  ُٗ)آّمهللع (  ِِٔ

 ( .ٕٓ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم ( ََٓ/  ٗ)اؼبل  (  ٗ)
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إف من : )أف الشرع إنما ورد بالتغليظ في الحـر خاصة، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: لنا 
، ورجل قتل غير قاتلو، ورجل قتل : (ٕ)[ثبلثة]الناس على اهلل  (ٔ)[أعتى] رجل قتل في الحـر

 .(ٖ) (بدـ الجاىلية
،  (ٗ)[تتغلظ]وكذلك ال   الدية بالقتل في المدينة على أصح القولين؛ لما قدمتو في قتل المحـر

 .(ٙ)، خبلفاً ألحمد فيهما(٘)وال تغلظ بزيادة البدؿ، وال يجمع بين تغليظين
إذا اجتمع لو سبباف تداخبل كاإلحراـ والحـر في جزاء الصيد، وإنما  (ٚ)[جزاءً ]أف ما أوجب : لنا

يظهر التغليظ باألسناف كما قلنا في التغليظ بالعمد إلى القتل، وما نقل عن الصحابة قد قدمنا 
 .عذره

                                         

 .بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. أعال: ُب ااص ( ُ)

 .ب  ألن فأثباه. ثلثه: ُب ااص ( ِ)

 ُٖٖص : ,  ا ا  مبو رب هبه(   ّ)
 .ب بال يلبال  كاحدة, كالصهللا. تلل : ُب ااص ( ْ)

: ا ا . كملذم ا اؼبصنن أف ااص  أف الديو ا تلل   بهللقهللع الآا  ُب اؼبدينو دهلل الصحي  مملذم ا العم ا٘ب ( ٓ)
 (.ْٖٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُٔٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  

 ( .ِْٔ)ماليو ااخيلر  (ُْ/  ُٗ)آّمهللع 
 (.ٕٓ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم ( ِّٔ/  ٖ)اؼببدع ( .ٕٔ/  ْ)الملُب ُب فآه ابل حنب  ( ََٓ/  ٗ)  اؼبل(  ٔ)
 .ب  نب  فأثباه. ج ا: ُب ااص ( ٕ)
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 : فرع
أبو حنيفة ، وبو قاؿ (ٔ)خطأ: عمد الصبي والمجنوف عمد على أصح القولين، وفي الثاني

 .(ِ)وأحمد
، (ٖ)[للشبهة]أنهما يقصداف القتل بما دؿ عليو، فهما كالبالغ العاقل إال أف القود لم يجب : لنا 

فإذا قصد القتل وجب بو دية مغلظة، وما تجب بو الدية من األطراؼ فحكمو حكم النفس في 
 .تغليظ الدية وتخفيفها؛ ألنها كالنفس في وجوب الدية فكذلك في صفتها

                                         

 .ُٖٕ-ُٕٕ, ُّٓص : ا ا  .   ديا اؼبالألومبآ(   ُ)
 ٔ)تبيني اغبآل و ( ُٖٖ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ٕٗ, َُٖ/  ٕ)بدا   الصنل   : ا ا  ميدع ااحنلؼ ُب(  ِ)
 (..ْٓ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (    ّٖٖ/  ٖ)البح  ال ا و ( ُّٗ/ 

/  ٓ)الا كع ( َّٓ/  ٗ)اؼبل  ( ( ُِٔ/  ِ)مالل   اإلملـ أضبد بل حنب  كابل رادهلليه : كا ا  ميدع  اغبنلبلو ُب
 ( .ِٕٓ/  ّ)ال كض اؼب ب  ( ْْٖ/  ٗ)اإل صلؼ للم داكم ( ِِٓ/  ٖ)اؼببدع (  َْٖ

 .كالصهللاب مل أثباه. الربهو: ُب ااص ( ّ)



341 

 فصل
وتجب الدية من الصنف الذي يملكو من تجب عليو من العاقلة أو القاتل، كما تجب الزكاة من 

بعضهم بخاتي وعند بعضهم عراب أخذ (ٔ)[عند]الصنف الذي يملكو من تجب عليو، فإف كاف 
من كل واحد من الصنف الذي عنده، فإف اجتمع عند واحد صنفاف أخذ من كل نوع بقسطو على 

يأخذ من : ن المبنيين على القولين فيمن وجبت عليو الزكاة ومالو أصناؼ، والثانيأصح الوجهي
أخذ من أيهما شاء، فإف لم يكن عنده إبل وجب من غالب إبل / أ ٕٗ/الغالب، فإف استويا 

البلد؛ ألنو ىو المتعارؼ، فإف لم يكن في بلده إبل فمن إبل أقرب الببلد إليو، كما لو وجبت عليو 
يجد األصناؼ في بلده فإنو ينقلها إليهم في أقرب الببلد إليو، فإف كانت إبل من  الزكاة ولم

كلف أف يشتري صحاحًا من الصنف الذي عنده، وال يكلف (ٕ)وجبت عليو مراضًا أو عجافًا 
؛ ألنو بدؿ متلف من غير جنسو فبل يقبل منو معيب كقيمة المتلف، وتخالف الزكاة (ٖ)زيادة عليو

من مالو وىاىنا الواجب مطلق في ذمتو؛ وألنها عوض على وجو  (ٗ)[جزءاً ] فإف الشرع أوجب
المواساة فروعي فيها المعنياف؛ فإف تراضيا عليو جاز؛ ألف الحق لهما، فإف أراد الجاني أو العاقلة 
أف ترفع قيمة اإلبل مع وجودىا لم يجبر المستحق على قبولها، وكذلك لو طلب ولي الدـ القيمة 

لم يجبر الجاني وال العاقلة على دفعها؛ ألف ما ضمن لحق اآلدمي ببدؿ معين لم مع وجودىا 
يجبر فيو على دفع العوض وال أخده كذوات األمثاؿ، فإف تراضيا على أخذ العوض جاز؛ ألنو 

 .(٘)بدؿ متلف فجاز أخذ العوض عليو بالتراضي كغيره من إبداؿ المتلفات
 

                                         

 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ( ُ)

 .كا حلجو ؽبل فأمآبنلدل. فل:ُب ااص  زيلدة( ِ)

ركضو (  َّّ/  ٔ)الهللميط (  ِِّ)الانبيه ( ُٔٗ/  ِ)اؼبهيب (  ِِٓ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)
/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٔ)ليو ااخيلر ما(  ْٕ/  ُٗ)آّمهللع (  َِٔ/  ٗ)البللبني 

 (.ُّٖ/ ٕ)هنليو االج ( ٓٓ/  ْ)مل  االج (  ْْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ْٗ

 .كالصهللاب ج  ان . ج ا: ُب ااص ( ْ)

(   ُِٔ/ ٗ)ضو البللبني رك (   ْٖٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِّ)الانبيه   (ُٔٗ/ِ)اؼبهيب (ٓ)
  (ْٕ/ ُٗ)آّمهللع 
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 فصل
ن مثلها وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على أصح القولين، وإف أعوزت أو وجدت بأكثر من ثم

 . (ٔ)يجب على  أىل الذىب ألف دينار، وعلى أىل الدراىم اثنا عشر ألف درىم: والقوؿ الثاني
 يجوز العدوؿ عن اإلبل إلى الدراىم والدنانير وإف كانت اإلبل موجودة: وقاؿ أبو حنيفة وأحمد

(ٕ) . 
الدية ستة أصوؿ اإلبل والذىب : ليلى وأبو يوسف ومحمدوقاؿ الحسن البصري وابن أبي 

 فعنده، وافقهم أحمد إال في الحلل (٘)حلة، وألفا شاة (ٗ)[مائتا]بقرة، و (ٖ)[مائتا]والفضة، و
 .(ٙ)فيها روايتاف

                                         

: ا ا . ركضو البللبني كدهلل اعبديد ُب اؼبيدع :ا ا . مل ذم ا اؼبصنن  أ ه ااص  دهلل ااظه  مملذم ا النهللكم( ُ)
( ِِّ)الانبيه  ( ُِٔ/ٗ( )ُٔٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِِٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   (ِّْ -ِّّ/ ٕ)ااـ 

رباو االج ُب ش ح ( ْٕ/  ُٗ)آّمهللع (  ُِٔ)منهلج البللبني  (ْٖٗ/  ُُ)لـ الرلفع  البيلف ُب ميدع اإلم
 (. ُّٗ/  ٕ)هنليو االج  (ٔٓ/  ْ)مل  االج (  ْٓٓ/  ٖ)اؼبنهلج 

 ( ِْْ/  ُ)بدايو اؼببادم  (ُٖٕ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ِْٓ/  ٕ)بدا   الصنل   : ا ا  ُب ميدع اغبنايو( ِ)
 ( .ُْْ/  ُ)تمملو حلشيو رد االر ( َْ/  ٓ)خايلر لاعلي  اؼبخالر اا

/  ٖ)ااؼببدع  (ٕٓ/ ْ)الملُب ُب فآه ابل حنب  ( ُْٖ/  ٗ)اؼبل  : كا ا  ُب إحدل ال كاياني ُب ميدع اغبنلبلو ُب
 (.ٖٓ/ َُ)اإل صلؼ للم داكم ( ّْٔ

 .كالصهللاب مل أثباه. ملتل: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ملتل: ُب ااص ( ْ)

 (.ُْٖ/  ٗ)اؼبل  ( ُٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ّٗ -ّٖ/ ٖ)اامايملر (ٓ)
: ا ا . كق ر اؼب داكم أف اؼبيدع أهنل ليال  أص ن ُب الديو, كذم  أف ال كايو اؼبآلبلو ؽبل تعد مل ما دات اؼبيدع( ٔ)

 (.ٗٓ -ٖٓ/ َُ)اإل صلؼ للم داكم (  ُٓ/  ٔ)الا كع ( ُْٖ/  ٗ)اؼبل  
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من  (ٔ)[مائة]أال أف في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا : )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا 
 .(٘) (من اإلبل (ٗ)[مائة]  (ٖ)[المؤمنة]في النفس : )صلى اهلل عليو وسلم قولوو ، (ٕ) (اإلبل

ويرد ما احتجوا بو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أف النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف 
 إذا غلتعلى قدر أثمانها،  (ٚ)[فيقومها]دينار،  (ٙ)[أربعمائة]يقـو دية الخطأ على أىل القرى 

، فما رووه محموؿ على أنو (ٛ)زاد في قيمتها، وإذا رخصت أثمانها نقص في قيمتهاأثمانها 
أوجب ذلك على سبيل القيمة حين عدـ األصل، وقد ذكرنا أف الدية على قولو القديم مقدرة 

 .(ٓٔ)ىي عشرة آالؼ درىم: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٜ)باثني عشر ألف درىم
هد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فجعل ديتو اثني ما روى ابن عباس أف رجبًل قتل على ع: لنا 

 ، (ٔٔ)عشر ألف درىم
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. مليو: ُب ااص ( ُ)

 .ِِٗ: , ا ا  مبو زب هبه( ِ)

 .فأثباه بلؽبم . مهللمنو: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مليو: ُب ااص ( ْ)

 ِِٗص : ا ا   . مبو زب هبه (ٓ)
 .فأثباهل بلؽبم . أربعمليو بلليل : ُب ااص ( ٔ)

 .ل أثباه ممل ُب ـبلرج اغبدي كالصهللاب م. فاآهلليبهل: ُب ااص ( ٕ)

كدهلل ّٔيا (ٕٕ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ِّٕ/  ّ)الالنل الصل ل للبيهآ  ( ُّّ/  ْ)منل أىب داكد  ( ٖ)
 .اللا  عند البيهآ  

 ُّْص : , ا ا  مبو ذم  ديا اؼبالألو (ٗ)
ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  ّْٕ/  ٖ)البح  ال ا و ( ُٖٕ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ِْٓ/  ٕ)بدا   الصنل   (َُ)
(ٓ  /َْ). 
كدهلل ّٔيا اللا  ( ِّٖ/  ّ) )الالنل الصل ل للبيهآ  ( َُّ/  ّ)منل الدارقب  ( ْْ/  ٖ)منل النالل   (ُُ)

 .(ّْٔ/  ٖ)البدر اؼبن  : ا ا . عند البيهآني, كديا اغبدي  ق ر أ مو ا غبدي  أف اؼب م  منه أص  
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عنو أنو أوجب الدية على أىل الورؽ اثني عشر ألف  (ٔ)وما رووه عن عمر فقد روى مكحوؿ
 .، فقد تعارضت الروايتاف، فما وافق السنة منهما أولى(ٕ)درىم

                                         

فآيه الرلـ ُب عص ا, مل حالظ اغبدي , :  اب بل شلذؿ, أبهلل عبد ا, اؽبئب بللهللا ممحهللؿ بل أىب ماللف شه( ُ)
هتييع الاهييع : ا ا .دػُُِركل عل الن  صلس ا عليه ك ملف م م  كعل أيب بل معع كأيب د ي ة , تهللُب علـ

 (.ّْٕ/  ٓ)م  أع ـ النب   ط اغبدي  ( ِٖٓ/  َُ)
مالند ( ٕٔ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( َِْ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر ( ِٗٔ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو ( ِ)

 (.ّْٕ)الرلفع  
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 فصل
وسي والوثني إذا دخبل بأماف أو ىدنة ثلثا ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المج

قوؿ / ب ٕٗ/، وىو (ٕ)دية الجميع مثل دية المسلم: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٔ)عشر دية المسلم
ذلك عن عروة بن ] ، وروي (٘)المسلم (ٗ)[دية]نصف : ، وقاؿ مالك(ٖ)ابن مسعود وغيره

وجب دية كاملة، وإف قتلو  إف قتلو عمداً : ، وقاؿ أحمد(ٛ)(ٚ)[، وعن عمرو بن شعيب(ٙ)الزبير
دية المجوسي كدية اليهودي : ، وقاؿ عمر بن عبد العزيز(ٜ)خطأ وجب نصف الدية

 .(ٓٔ)والنصراني
                                         

البيلف ُب ميدع ( ِِّ)الانبيه ( ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُُّ/ ُِ)ع  اغبلكم ُب فآه الرلف( ُُّ/ٔ)ااـ (ُ)
آّمهللع  (ِٖٓ/  ٗ)ني ركضو البللب( ْٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٗ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

 ( .ْٔٗ)الال اج الهللدلج ( ٕٓ/  ْ)مل  االج ( ّْٔ)ماليو ااخيلر ( ُٓ/ ُٗ)
الدر اؼبخالر كحلشيو ابل (  ّّٕ/  ٖ)البح  ال ا و   (ِْٓ/ ٕ)بدا   الصنل   ( ٖٓ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (ِ)

  (ُْ/ ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ْٕٓ/  ٔ)علبديل 
مصنن عبد ( ُّٔ-َّٔ/ٔ)مصنن ابل أيب شيبو : ا ا . غ دفعلآمو كؾبلدد كعبل  كال د م ك  كدهلل قهللؿ( ّ)

 ( .كمل بعددل ُّٗ/  ُُ)ش ح مرم  ا ثلر ( كمل بعددل ُِٖ/  ٔ)ال زاؽ 
 .كالصهللاب مل أثباه. ديل: ُب ااص ( ْ)

من  اعبلي  ( ِّّ/  ٖ)خلي  الالج كاإلملي  ؼبخاص  ( ّٔٓ/ ُِ, ُٔٓ/  ُ)اليخ ة (  َٖ/  ٖ)اامايملر (ٓ)
 (.ٔٗ/  ٗ)ش ح ـباص  خلي  

ع كة بل حهللارم رمهللؿ ا ال ب  بل العهللاـ بل خهلليلد بل أمد بل عبد الع ل بل قص  بل م ب, اإلملـ علٓب ( ٔ)
ه  ة اؼبدينو , أبهلل عبد ا الآ ش  اامدم , اؼبد٘ب , الاآيه , أحد الاآهل  الالبعو ملت ع كة منو ث ث كتالعني لل

 (.ُّٔ/  ٕ)هتييع الاهييع : ا ا 
 اليلؽ, كا نل ٓب قبد مل ييم  ذل كلع  الصهللاب مل أثباه؛  ا قاال  ال. ابل ال ب  كعم ك بل شعيع: ُب ااص ( ٕ)

عل ال ب , ب  عل ع كة بل ال ب , فلعله مآط دنل, كأمل عم ك بل شعيع فليا ذل  مع كفلن عنه مل رأيو, ب  
 .ُب اؼبصلدرمل ركاياه, ممل 

 (.َِْ/  َُ)ش ح الالنو ( ِّْ/  ٕ)ااـ ( ُُٕ/  ٖ)اامايملر (ٖ)

اإل صلؼ (  ِّٓ/  ٖ)اؼببدع ( ُْٓ/  ِ)ا ر ُب الاآه ( ٖٕ/  ْ)الملُب ُب فآه ابل حنب  ( ِٖٓ/  ٗ)اؼبل  (ٗ)
 (  . َِّ/  ّ)ش ح مناهس اإلرادات ( ِْٖ/  ّ)ال كض اؼب ب  ( ٓٔ-ْٔ/  َُ)للم داكم 

. ركم عنه أهنل  صن ديو اؼباللف, فم  قهللله بأف ديو اليههللدم  صن ديو اؼباللف يمهللف قهللله دهلل مل حملا اؼبصنن(َُ)
 (.ٖٕ/ ّ)منل الرتميم ( ُُٔ/ٖ)اامايملر ( ّٗ/ َُ( )ُِٕ/  ٔ)مصنن عبد ال زاؽ : ا ا 
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 والنصرانيدية اليهودي : )أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ (ٔ)ما روى عبادة بن الصامت: لنا 
يتو كالمرأة، وما رواه عمرو بن ؛ وألنو مكلف ال يكمل لو سهم فبل تكمل د(ٕ)(أربعة آالؼ درىم

ويحمل . (٘)(ثلث: )، وتارة(ٗ)(نصف: )وتارة. (ٖ)(مثل: )شعيب فقد اختلفت روايتو، تارة روي
 .على أنها مثلها في أصل الوجوب، أو في اإلنساف، أو التغليظ والتخفيف. مثل: قولو

: أنهم قالوا(ٙ)[همعن]وابن مسعود رضي اهلل  ما روي عن عمر وعثماف: ولنا في دية المجوسي
 .(ٛ)درىم (ٚ)[ثمانمائة]دية المجوس 

                                         

هللا رمهللؿ ا صلس ا عليه ك عبلدة بل الصلم  بل قيا اا صلرم اػب رج  أبهلل الهللليد, أحد النآبل  الييل بليع(ُ)
 (. ٕٗ/  ٓ)الاهييع هتييع (ِْٔ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . ملف ليلو العآبو كُب زمل معلكيو ُب خ فاه

لمن  ( ِْٕ/  ِ)الدرايو ُب زب ي  أحلدي  اؽبدايو : ا ا . اؼب فهللع منه  البه ابل ح   إٔب عبد ال زاؽ كالدارقب (ِ)
 ٔ)مصنن ابل أيب شيبو : , ككرد قال  عم  كعثملف ّٔيا ُب(ِْٔ/  ّ)ُب الالنل الصل ل للبيهآ  ٓب أرا إا 

 ( ُُٖ/  ٖ)اامايملر ( ََُ/  ٖ) الالنل المربل للبيهآ ( ُِٕ/  ٔ)مصنن عبد ال زاؽ ( ِّٔ -ُّٔ/

/  ّ)لالنل الصل ل للبيهآ  كقهللان لل د م ُب ا( َّٔ/  ٔ)ديا إمبل كجدته قهللان ابل مالعهللد مصنن ابل أيب شيبو (ّ)
 ْ)منل الدارقب  : ا ا . كقاس به عثملف عندمل قا  ماللف ذميلن عمدان ( َُِ/  ٖ)كالالنل المربل للبيهآ  ( ِْٕ
 /ُٕٔ. ) 
 ( . ِْٕ/ ّ)الالنل الصل ل للبيهآ  ( ُّٔ/ٔ)مصنن ابل أيب شيبو ( ِٓ/ ْ)منل الرتميم (ْ)
 (.ِِّ/ ٔ)ُب مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ٓب أجدا إا مل قال  عم  كعثملف ممل(ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. عنهمل: ُب ااص ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه مل مصلدر اغبدي . مليو: ُب ااص ( ٕ)

( ّْٓ)كمالند الرلفع  ( َُّ/  ّ)كمنل الدارقب  ( ََُ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  : أث  عم  ُب :ا ا ( ٖ)
 (.ُّٔ/  ٔ)كمصنن ابل أيب شيبو 
كقد ركم ذل  ( ِْٔ/  ّ)الالنل الصل ل للبيهآ  ( َُُ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  : كا ا  أث  ابل مالعهللد ُب

 (َِٕ/ ْ)الملم   كابل عدم ُب (ُِٗ/ّ)مل ط يو ابل ؽبيعو م فهللعلن عند الدارقب  ُب الالنل 
, كقد ( ُُٕ/  ٖ)ممل ُب اامايملر أمل أث  عثملف فلف أقن علس ـب جه, ك البه له ابل عبد الرب بصيلو سب ي   

كأمل أث  عثملف ف  وبا ٘ب مل خ جه عنه, : قلؿ فيه( ْٖٗ/  ٖ)كقا  علس م ـ  ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن  
ٍب رأي  ا بل ح   ُب الالخيص أف أث  عثملف أخ جه ابل حـ  ُب اإليصلؿ مل . كالرلفع  إمبل حملا عل عم  كحدا

كركل كبهلل ذل  ابل عدم كالبيهآ  كالبحلكم عل عثملف كفيه ابل . لدا ضعين غبلؿ ابل ؽبيعوط يو ابل ؽبيعو, كإمن
 .(ٖٗ/  ْ)الالخيص اغبب   .ؽبيعو ميل 
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 . واعتباره بالمسلم والكتابي ال يصح؛ لنقصانو عنهما في األحكاـ، فنقص في الدية كالمرأة
ولو ساعة؛ ألنو محقوف الدـ، وأما من لم  (ٔ)[مؤقت]وال فرؽ بين أف يكوف لو ذمة أو أماف 

أىل ذلك الدين، وإف لم يعرؼ دينو وجب فيو دية  تبلغو الدعوة فإف عرؼ دينو وجب فيو دية
مجوسي، وال يكمل دية مسلم وإف كاف على دين من لم يبدؿ، ىذا ظاىر المذىب، وفيو وجو أنو 

 .؛ ألنو كافر فلم تكمل ديتو كأطفاؿ المجوس(ٖ) (ٕ)[بشيء]يضمن بدية مسلم وليس 
دياتهم؛ ألنها تابعة لنفوسهم  وجراحات أىل األدياف من دياتهم كجراحات المسلمين من: فرع

قطع يد ذمي فأسلم ومات ضمنو بدية مسلم، ومن قطع يد  (ٗ)[فمن]فكانت منسوبة إليها؛ 
وىو  (ٙ)[استقرت]؛ ألف جراحة الذمي مضمونة، وقد  (٘)[بشيء]مرتد فأسلم ومات لم يضمنو 

رت وىو وىو مسلم فضمنو بدية مسلم، وجراحة المرتد مهدرة فلم يضمن سرايتها، وإف استق
؛ ألف إسبلـ السارؽ مقارف (ٛ)بل أولى(ٚ)مسلم، كما لو قطع مسلم في السرقة فمات منها 

 .(ٜ)[طارئ]للقطع ومستمر وإسبلـ المرتد 
  

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباه بلؽبم ة. مهللق : ُب ااص ( ُ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. بر  : ُب ااص ( ِ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ (  َْْ/  ُٔ)بلع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼب: كدهللااص  ممل ذم ا العم ا٘ب ا ا ( ّ)

منهلج (  ِٗٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِٗٓ/  ٗ)ركضو البللبني : كالنهللكم ا ا (ُُِ/  ُِ( )ْْٗ/  ُُ)الرلفع  
  ( ْٖ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب  (كمل بعددل ُٓ/ ُٗ)آّمهللع ( ُِٔ)البللبني  

 ( .ْٔٗ)الال اج الهللدلج  ( ُِّ/  ٕ)هنليو االج  (ٕٓ/  ْ)مل  االج (  ْٕٓ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج  رباو
 .فأثب  مل يآاايه الاليلؽ مل الاا ي . مل: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. بر  : ُب ااص ( ٓ)

 .فأثب  مل دهلل الصهللاب. أما ت: ُب ااص ( ٔ)

 .فأمآبنلدل لعدـ مل يآاايهل. ب  : دة قب ُب ااص  كاك زا (ٕ)
 .كمث  مل ديا الا كع قد مبو ذم دل (ٕٓ/  ْ)مل  االج  (ْٓ/ ُٗ)آّمهللع ( ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب (ٖ)
 .فأثب  مل دهلل الصهللاب. طلر: ُب ااص ( ٗ)
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 فصل
: (ٖ)واألصم (ٕ)، وقاؿ ابن علية(ٔ)ودية المرأة على النصف من دية الرجل من أي دين كانت

مثل  سعودماف وعلي وابن عباس وابن م، لنا ما روي عن عمر وعث(ٗ)ديتها كدية الرجل
 .(ٙ)، وىو قوؿ كافة أىل العلم(٘)مذىبنا

                                         

 اؼببللع ُب أمىن(   ْٓ/ ُٗ)آّمهللع ( ْْٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُ)
 ( .ٕٓ/  ْ)مل  االج ( ُِْ/  ْ)إعل و البللبني ( ْٖ/  ْ)ش ح ركض البللع 

 ٔ)ااـ : ا ا . كمأ ه ٓب يعارب خ ؼ ابل عليو كااصف . ٓب أعلف ـبللالن مل أد  العلف قديبلن كا حديثلن : كقلؿ الرلفع 
 /ُُْ.) 
مدم, أبهلل إمحلؽ , ملف جهميل, يآهللؿ خبلو الآ  ف علش ُب إب اديف بل إظبلعي  بل إب اديف بل مآالف اا: دهلل( ِ)

  (.ِّ/  ُ)ااع ـ لل رمل  ( ُُّ/ ٗ)م  أع ـ النب   : ا ا . ق ُِٖ - ُُٓ: الارتة مل بني
: ا ا . دػ  َُِعبد ال ضبل بل مياللف شيخ اؼبعا لو , أبهلل بم  ااصف , ملف فيه مي  عل اإلملـ عل  ملت منو (ّ)

 ( . َِْ/  ٗ)م  أع ـ النب   : ا ا ( . ُِّ/  ٖ)نب   ط اغبدي  م  أع ـ ال
 (. ِّٓ/  ٗ)اؼبل  ( ْٓ/  ُٗ)آّمهللع (ْ)
كمع فو الالنل ( ّٔٔ/  ٔ)كمصنن ابل أيب شيبو ( ِْٓ/  ّ)الالنل الصل ل للبيهآ  : أمل أث  عم  فههلل ُب(ٓ)

 ( .ٓٗ/  ٖ. )كالالنل المربل للبيهآ ( ِِٔ/  ٔ)كا ثلر للبيهآ  
/  ٔ)أمل أث  عل  فههلل ُب مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ,, (ٓٗ/  ٖ)كأمل أث  عثملف فههلل عل البيهآ  ُب الالنل المربل 

كأمل أث  بل عبلس فآد حمف ابل اؼبلآل علس أث  (ُُْ/  ٓ)كأمل أث  ابل مالعهللد فههلل ُب مصنن ابل أيب شيبو ( ِِٓ
كُب حدي  عم ك ابل حـ  ( ٖٗ/  ْ)الالخيص اغبب  ( ْٖٖ/  ٖ)  البدر اؼبن: ا ا . عم  ك ابل عبلس بللل ابو

 الاللبو زب هبه
 ( .ٕٔ/  ٖ)كابل عبد الرب ُب اامايملر (  ُّْ) آ  ااصبلع ابل حـ  ُب م اتع اإلصبلع (ٔ)
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 فصل
، (ٕ)ألقتو في حياتها أو بعد مماتها (ٔ)[وسواء]ودية الجنين غرة عبد أو أمة ذكرًا كاف أو أنثى، 

لما روى أبو ىريرة أف امرأتين من ىذيل اقتتلتا فضربت إحداىما األخرى بحجر فقتلتها وما في 
نها، فاختصموا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بدية بط

كيف أودي من ال أكل، وال شرب : بن النابغة الهذلي (ٖ)[حماد]جنينها غرة عبد أو أمة، فقاؿ 
، من أجل (ٗ)(إنو من إخواف الكهاف: )فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم. وال استهل، ومثل ذلك يُطل

 .على الصفة. غرٍة، عبٍد أو أمةٍ : ويقاؿ. على اإلضافة. غرُة عبدٍ : يقاؿ. جعوس

                                         

 .فأثب  مل دهلل الصهللاب. كمهللا: ُب ااص ( ُ)

هنليو اؼببلع ُب (   ِِّ)الانبيه ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ُُٕ/ ٔ)ااـ (ِ)
 ُٗ)آّمهللع (  َّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ْٓٗ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٗٓ/  ُٔ)درايو اؼبيدع 

/  ْ)مل  االج (  ّٗ/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِْ/ 
َُّ.  ) 

 .فأثب  مل دهلل الصهللاب ممل ُب ـبلرج اغبدي . ضب : ُب ااص ( ّ)

 . ِْٔٓ( ُِِٕ/  ٓ)صحي  البخلرم مالب البع بلب المهل و (ْ)
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العوض إذا  /أ ٕ٘/ىو على وجو : لم يثبتو أىل النقل، وقيل. (ٔ)(فرس أو بغل: )وما روي فيو
ومحمد بن  (ٕ)أعوزت الغرة، وروي أف عمر استشار الناس في إمبلص المرأة، فشهد المغيرة

 .(٘)فيو بغرة عبد أو أمة (ٗ)[قضى]هلل صلى اهلل عليو وسلم أف رسوؿ ا(ٖ)مسلمة 
وسمي إمبلصًا؛ ألنو ينزلق من بطن أمو قبل وقتو، وكل ما انزلق من اليد فقد انملص؛ وألنو خلق  

 .حياتو فضمن بمقدر (ٙ)[وترجى]بكماؿ الدية،  ضمنيفآدمي لم يتيقن حياتو 
  

                                         

الالنل المربل للبيهآ  ( َّٖ/  ُّ)صحي  ابل حبلف ( ُِِ/  ّ)اؼبع ف ااكمط ( ُّٖ/  ْ)منل أىب داكد (ُ)
( ُُٓ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  : ا ا . حاهللظليا دب:  كقلؿ البيهآ , مل حدي  أيب د ي ة( ُُٓ/  ٖ)

 (. َِٓ/  ُِ)فا  البلرم : كا ا  ُب تاعين ديا اللا  ميل 

اؼبل ة بل شعبو ابل أيب علم  بل مالعهللد أبهلل عيالس مل مبلر الصحلبو أكٕب الر لعو كاؼبميدة شهد بيعو ال ضهللاف ( ِ)
اإلصلبو ُب سبيي  : ا ا .دػَٓيهلـل الآلدميو تهللُب ُب : ي ملف رج  طهللاا مهيبل , ذدب  عينه يهلـل ال مهللؾ , كق. 

 ( . ُِ/  ّ)م  أع ـ النب   ( ُٕٗ/  ٔ)الصحلبو 

أبهلل عبد ا اا صلرم ااكم , مل قببل  الصحلبو . ؿبمد بل ماللمو  ابل ملمو بل خللد بل عدم بل ؾبدعو ( ّ)
م  أع ـ ( ّّ/  ٔ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . شهد بدران كاؼبرلددعلش ابل ماللمو مبعل كمبعني منو 

 ( .ّٗٔ/  ِالنب   

 .فأثب  بلالن اؼببهلليو كدهلل الصهللاب. قال: ُب ااص ( ْ)

, صحي  ماللف مالب الآاللمو كالربني َٗٓٔ( ُِّٓ/  ٔ)صحي  البخلرم مالب الديلت بلب جنني اؼب أة (ٓ)
( ُُُّ/  ّ) قا  اػببأ كشبه العمد علس علقلو اعبل٘ب كالآصلص كالديلت بلب ديو اعبنني ككجهللب الديو ُب

ُٖٔٗ . 

 .فأثب  بلالن اؼببهلليو كدهلل الصهللاب. ي جل: ُب ااص  (ٔ)
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سوي بين الذكر واألنثى؛ ألنو صلى اهلل عليو وسلم ، وإنما (ٔ)وال تجب الغرة حتى ينفصل ميتاً 
، وقد روي في حديث المغيرة؛ ألنو يتعذر معرفتو، فقد (ٕ)ولم يفصل الجنينبعلق الحكم 

 .يختلف فيو أو يخرج متقطعاً 
وأقل ما يتعلق بو الغرة أف تفارؽ بو العلقة المضغة، وأف تبين فيو صورة اآلدمي، فإف لم  
القوابل أف فيو صورة خفية تعلقت بو أحكاـ الولد، ولو لم يشهدف إال أنو لكن شهد  (ٖ)[تتبين]

االسم  (ٗ)[النتفاء]عدـ الوجوب؛ : أظهرىما: خلق آدمي ففي وجوب الغرة والكفارة قوالف
 .(٘)والمعنى جميعاً 

ولو ضرب بطن امرأة منتفخة أو تجد فيو حركة فزالت النفخة والحركة لم تجب الغرة؛ لجواز أف  
 .(ٙ)ف ريحاً انْػَفش تتكو 

                                         

هنليو اؼببلع ُب   (ِِّ)الانبيه    (ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُُٕ/ ٔ)ااـ   (ّْٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
 ٗ)ركضو البللبني ( ْٓٗ/ُُ)لبيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ا   (َّٖ/  ٔ)الهللميط ( ٓٗٓ/  ُٔ)درايو اؼبيدع 

رباو ( ِٗ-ُٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّّْ)ماليو ااخيلر  (ُِْ/  ُٗ)آّمهللع (  ّٕٔ/ 
 ( .َٗٓ)الال اج الهللدلج (  َُّ/  ْ)مل  االج (  ّٗ/ ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( ْٔٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    (ّٕٖ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِ)
ّْ.) 
 .الصهللاب مل أثباه. ينب: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ا اال: ُب ااص ( ْ)

 -مل  االج ( َُ/ُُ( )ِِٓ/  ٖ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُُّ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
 ( َُٓ) الال اج الهللدلج (  َُْ/  ْ)
ليا فيه صهللرة خايو لمنه أص   دم  كلهلل بآ  لاصهللر ٓب ذبع الل ة : ق ر النهللكم ُب ال كضو أف الآهللاب  إذا قلل( ٔ)

( ّٔٔ/  ٗ)ركضو البللبني  (ْٕٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    (ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب  . علس اؼبيدع 
 . (َُّ/  ْ)مل  االج  (ْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  َّٕ/  ٗ)ركضو البللبني 



351 

من اآلدمي كاليد وجبت الغرة؛ ألنا تيقنا وجوده وتلفو، والظاىر أنو من  (ٔ)[جزءاً ]ولو ألقت 
 .(ٕ)جنايتو

ولو ألقت رأسين أو أربعة أيدي لم تجب إال غرة واحدة؛ ألف اهلل تعالى يزيد في الخلق ما يشاء،  
 .(ٗ)قتو بعد موتها لم يضمنإف أل: ،وقاؿ أبو حنيفة(ٖ)فبل نوجب زيادة بالشك

 .أنو يضمنو إذا ألقتو حية ثم ماتت عقبو،وال يدخل ضمانو في ضمانها، فكذلك إذا ألقتو ميتة: لنا 
 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. ج ا: ُب ااص ( ُ)

كدهلل الصحي  مملذم ا ( ِْٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع :ا ا . كقلؿ اعبهللي  أ ه مل معلقد اؼبيدع(ِ)
/  ُُ) ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب (ُّٖ/  ٔ)الهللميط  (ّٖٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : النهللكم ا ا 

 ( .َُْ/  ْ)مل  االج ( َْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٖٔ/  ٗ)ركضو البللبني   (  ْٕٗ
( ِٓٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع   (ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّٖٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)

/  ُٗ)آّمهللع ( ّٖٔ/  ٗ)ركضو البللبني  (ْٕٗ/  ُُ)الرلفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ُّٖ/  ٔ)الهللميط 
/  ْ)مل  االج ( َْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (َٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ٓٓ
َُْ) . 

/  ٔ)نديو الاالكل اؽب(   َّٗ/  ٖ)البح  ال ا و ( ُٖٗ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ِّٔ/  ٕ)بدا   الصنل   (ْ)
 ( .ٖٗٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ّٓ
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 فصل
إذا ألقت جنينًا فاستهل أو تنفس أو شرب اللبن ثم مات في الحاؿ أو بقي متألمًا إلى أف مات 

 . (ٕ)و ما دونهاألقتو لستة أشهر أ (ٔ)[سواء]وجبت فيو دية كاملة، 
 . (ٗ)إذا لم يستهل لم تكمل الدية: (ٖ)وقاؿ مالك والزىري

أنو علمت حياتو فهو كما لو صرخ؛ وألنو إنما كملت إذا صرخ لتيقن حياتو فشربو اللبن : لنا
 .(٘)إذا أسقطتو لدوف ستة أشهر لم تكمل ديتو: أقوى في الداللة، وقاؿ المزني

 .بجنايتو فكملت ديتو كما لو أسقطتو لستة أشهر (ٙ)[بقاءىا]أنا تيقنا حياتو وقد منع : لنا 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ُ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّٗٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ُُٔ/  ٔ)ااـ  (ِ)
/  ُٗ)آّمهللع ( ْٗٗ-ْٖٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّٖ/ ٔ)الهللميط ( ُٔٔ/  ُٔ)

 (.َْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٕٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٓٓ

 ُٕٓص  : , ا ا  مبآ  ت صباه( ّ)

اؼبصنن مل  ا  ملل  الديو عمل ٓب يالاه  غ  مديد, اف اػب ؼ م  ملل  إمبل دهللا فيمل يعد مل أطلآه (ْ)
 البيلف: ا ا . جع للديو عند ملل  ليا إا ااماه ؿ بللص اخ فآطاماه ان يهللجع الديو, فلاماه ؿ اؼبهلل 

الملُب ( : ِٗٔ/  ْ)الر ح المب  للريخ الدردي  كحلشيو الدمهللق  ( ُّٔ/  ْ)اؼبدك و ( ََّ/  ُْ)كالاحصي  
اللل  بللو ال(   ّّْ/  ٖ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  ( َّْ/  ُِ)اليخ ة ( ُُِّ/  ِ)ُب فآه أد  اؼبدينو 
 (.ُُٗ/  ْ)اق ب اؼباللل  

كلمل اليم عث ت عليه لل د م دهلل إط ؽ (  ْٖٗ/  ُُ)كديا مل ذم ا اإلملـ العم ا٘ب عل ملل  كال د م ُب البيلف 
. إذا اماه  اعبنني ٍب ملت فايه الديو: إهبلب ااماه ؿ لمملؿ الديو؛ حي  ركل  ابل أيب شيبو عل ال د م قهللله

 ( .ُْْ/  ٓ)يبو مصنن ابل أيب ش: ا ا 
ب  ُب اامايملر ا بل عبد الرب مل ذم ت كزاد عليه ركايو معم  عل  ال د م أف اعبنني ا ي ث كا ياف عآله ح  

 ( .ٕٔ/  ٖ)اامايملر : ا ا . كإف عبا فههلل عندم دبن لو ااماه ؿ: يالاه , ٍب  آ  عنه قهللله
 ( .َٖٗ/  ُِ)اغبلكل المب  ( َِٓ)ـباص  اؼب ٘ب (ٓ)
 .ب  كاك مهمهللزة فأثباهل. بآلدل: ُب ااص ( ٔ)
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فإف كاف فيو حياة مستقرة عند سقوطو فعلى األوؿ : آخر وقتلو نظرت(ٔ)[جاء]ولو ألقتو حيًا ثم  
التعزير؛ لكونو جانيًا بالضرب، وعلى الثاني القصاص أو الدية الكاملة والكفارة؛ ألنو قاتل، ولو لم 

؛ ألنو (ٖ)، فعليو الغرة والكفارة، وعلى الثاني التعزير(ٕ)[قاتل]ة فاألوؿ يكن فيو حياة مستقر 
 .ضارب ومعجل زىوقو

؛ (٘)سوى التعزيرعلى الضارب  (ٗ)[شيء]ولو ألقتو وبقي زمانًا سالمًا غير متألم ثم مات فبل 
 .ألف الظاىر أنو لم يمت من جنايتو

ية الكاملة؛ ألف اختبلجو قد يكوف للحياة، ولو ألقتو فاختلج ثم سكن وجبت عليو الغرة دوف الد 
 .(ٙ)بالشك/ ب ٕ٘/وقد يكوف ألنو اجتمع في مضيق ثم صار في سعة، فبل نوجب الدية 

                                         

 .ب  نبهللزة فأثباهل. جل: ُب ااص ( ُ)

 .قلت  فأثباهل: كالصهللاب. فلي : ُب ااص ( ِ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ (: َّٖ/  ٔ)الهللميط ( ُٗٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (ّ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع :  , كا ا  ُب بع  ديا اؼبالألو( ٓٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ْٗٗ/  ُُ)الرلفع  

 (.ُّٖ/  ٕ)هنليو االج ( َْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٖٗ/  ْ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. ش  : ُب ااص ( ْ)

أمىن اؼببللع ( ٓٓ/  ُٗ)آّمهللع  (ُِٗ)منهلج البللبني ( ّٕٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)
هنليو االج   ( َُّ/  ْ)مل  االج ( َْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج    (ٖٗ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 

(ٕ  /َّٖ.) 
 (.ٓٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ْٗٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
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 فصل
فإف بقيت متألمة إلى أف ألقت الجنين ميتًا مقطوع : ولو ضربها فألقت يدًا ثم ألقت جنينًا نظرت

اىر أف جنايتو قطعت يده ثم سرت إلى نفسو، اليد فعليو الغرة، ويدخل ضماف اليد فيها؛ ألف الظ
ولو ألقتو حيًا ثم مات عقب الوضع فعليو الدية، ويدخل فيها ضماف اليد، ولو بقي حيًا لزمو أرش 

. نفخ فيها الروح: (ٔ)[قلن]أىي يد نفخت فيها الروح أـ ال؟ فإف : اليد، فنسأؿ القوابل عن اليد
ضمنها بنصف الغرة، وإنما يرجع إليهن في . ا روحلم ينفخ فيه: ضمنها بنصف الدية، وإف قلن

معرفة حياة اليد؛ ألف جملتو انفصلت حية، وال يعلم ىل انفصلت اليد منو قبل نفخ الروح فيو أو 
بعد ذلك، بخبلؼ ما لو ألقتو ميتًا فإنا ال نعتبر حياتو في البطن، ولو ألقت اليد وبقيت زمانًا غير 

 د دوف الجنين، كما لو قطع يد إنساف فاندمل القطع ثم مات، متألمة ثم ألقت الجنين ضمن الي
  (ٕ)[عدنا إلى سؤاؿ]وأما اليد فإف ألقت الجنين ميتًا فإنو يضمنها بنصف الغرة، وإف ألقتو حيًا 

 .(ٖ)القوابل على ما قدمناه
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. قللهللا: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. عند ل إٔب مهللاؿ: ُب ااص ( ِ)

إذا ألآ  اليد كٓب يناص  اعبنني كملت  فآد مبو ذم  كجهللب الل ة, كلهلل علش  ف  هبع إا  صن غ ة, ممل أف (ّ)
يد اغب  ا هبع فيهل إا  صن ديو, كا يامل بلقيه ا ل ٓب  احآو تلاه,كإذا ألآ  اليد ٍب جنينلن ميالن ب  يد قب  

 دملؿ كزاؿ اآب منهل فا ع غ ة؛ لاههللر إبل و اليد بلعبنليو, كلهلل ا اص  اعبنني حيلن ٍب ملت مل اعبنليو فا ع ديو اا
يدخ  فيهل أرش اليد, ف ف ٓب يب  فهنل  آ  اؼبصنن ال جهللع للآهللاب  ف ف قلل ديا يد مل  اخ فيه ركح فنصن ديو 

آهللؿ بهللجهللب  صن الديو علس العلقلو ُب ديا اغبللو, كق ر اإلملـ كإا فنصن غ ة , ك آ  ُب ال كضو إط ؽ البلهللم ال
اعبهللي  أف الااصي  ـبللن ؼبل عليه اعبمههللر, مآ ران  أ ه ا معىن ؼب اجعو الآهللاب , كا مبل  علس حآيآو ديا, كأ ه ينبل  

 .أف   بط حممنل جبنني ح  أمآب  اعبنليو يدا, في ع  صن الديو
لؿ كزكاؿ اآب ٓب يامل اعبنني حيلن ملف أك ميالن, ككجع لليد اؼبلآلة قبله إف خ ج ميالن  صن كأمل لهلل ألآاه بعد اا دم

غ ة, كلهلل خ ج حيلن أك كملت أك علش فنصن ديو إف شهد الآهللاب  أك علف أهنل يد مل خلآ  فيه اغبيلة, ك آ  النهللكم 
حي  حمس أف اليد تامل بنصن غ ة ُب حني  ُب ال كضو قي ن  بلل جهللع للآهللاب  ممل مبو, كديا مل أغاله اؼبصنن,

 . ا اص  اعبنني ميالن, ك صن الديو لهلل ا اص  حيلن 
هنليو اؼببلع ُب درايو (   ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( َْْ,ّٖٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا  ُب ديا اؼبالألو.

آّمهللع (  ّٗٔ-ّٖٔ/  ٗ)ني ركضو البللب( ََٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (. ِٔٔ/  ُٔ)اؼبيدع 
 ( .َُْ/  ْ)مل  االج ( ُْٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ٖٓ/  ُٗ)
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 : فرع
ذبع : كقلؿ ملل , (ُ)إذا ض ّٔل فأخ ج اعبنني رأمه ٍب ملت  ااـ كجع عليه ديو ااـ, كغ ة اعبنني

 .(ّ) (ِ)[ش  ]الديو كحددل ممل لهلل ملت  كٓب ىب ج منهل 
  (ْ)[ش  ]أ ل ربآآنل كجهللدا كتلاه خب ؼ مل لهلل ٓب ياه  منه : لنل 

 .كجهللدا كا تلاه (ٓ)[ احآو]ف  ل ٓب 

                                         

( ََٓ, ْٖٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٖٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ُُٔ/  ٔ)ااـ (ُ)
رباو ( َْ -ّٗ/ ٗ)لج رباو االج ُب ش ح اؼبنه( ٖٓ-ٕٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٔٔ/  ٗ)ركضو البللبني 

 (.َّٖ/  ٕ)هنليو االج (  ِٓٓ/  ْ)اغببيع علس ش ح اػببيع 

 .ب  نب ة  فأثباهل. ش  : ُب ااص ( ِ)

من  (   ّّّ/  ٖ)الالج اإلملي  ؼبخاص  خلي  ( َّْ-َِْ/  ُِ)اليخ ة (  ُّٔ,ْْٔ/  ُ)اؼبدك و (ّ)
 . ,( ٖٗ/  ٗ)اعبلي  ش ح ـباص  خلي  

 .ب  نب ة  فأثباهل. ش  : ُب ااص ( ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. كبآو: ُب ااص ( ٓ)
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 فصل
ألنو والغرة ىي الخيار فبل يقبل فيها إال خيار عبد أو أمة، وال يقبل فيها من لو دوف سبع سنين؛ 

 .، فإنو يفتقر إلى من يكفلو، بخبلؼ الكفارة فإف المأمور بو فيها مطلق المرتبة(ٔ)ليس من الخيار
، وقيل ال يقبل الغبلـ بعد البلوغ، وال الجارية بعد : وال يقبل فيها من طعن في السن وبلغ الهـر
قيق العمل، وىو ؛ ألف أكثر ما يراد بو الر (ٕ)عشرين سنة، والصحيح أنو يقبل ما بين القسمين

 .موجود ممن ذكرناه
سلت بيضتاه أو  (ٖ)[سواء]وال يقبل فيها خصي وإف زادت قيمتو، وال معيب وإف قل عيبو، و  

فيها المعيب الذي ال  (ٗ)[يجزئ]لم تسل؛ ألف المعيب ليس من الخيار، بخبلؼ الكفارة فإنو 
 ، وزيادة(ٙ)[األعضاء]خصي ناقص ؛ لوقوع مطلق اسم الرقبة عليو، وال(٘)يضر بعملو ضررًا بيناً 
 .أعور مجبوب تزيد قيمتو على ذي عينين(ٛ)[يجزئ]كما ال   (ٚ)[أعضائو]قيمتو ال تجبر نقص 

                                         

/  ٔ)الهللميط   (ِِّ)الانبيه  ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (  ِّٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع    (ُُٕ/  ٔ)ااـ (ُ)
الج رباو ا( ٗٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٕٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ََٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    (ّٖٔ

 (.َُٓ/  ْ)مل  االج  (ِْ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 
البيلف ُب (  ِِّ)الانبيه  ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع     (ُُٕ/  ٔ)ااـ (ِ)

 (َُٓ/  ْ)مل  االج ( ٗٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٕٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ََٓ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 ( . َُٓ)دلج الال اج الهلل 

 .ب  نب ة فأثباه. مهللا: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. كب م: ُب ااص ( ْ)

(  ِِّ)الانبيه  ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُُٖ/  ٔ(  )ّّٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   ( ُُٖ/ٔ) ااـ (ٓ)
/  ٗ)ركضو البللبني ( َُٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ّٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ٗٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٕٔ
 (. َُٓ/  ْ)مل  االج ( ُْٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِْ
 .ب  نب ة فأثباهل. ااعال: ُب ااص ( ٔ)

 .باهكالصهللاب مل أث. أعاليه: ُب ااص ( ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. كب م: ُب ااص ( ٖ)
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وال يقبل إال من تساوي قيمتو عشر دية األـ أو نصف عشر دية األب، فإذا كاف األبواف مسلمين  
إف الذىب : ارًا إذا قلنادرىم، أو خمسين دين (ٔ)[ستمائة]وجبت بقدر خمس من اإلبل، أو 

 ذلك أقل؛ وألف (ٖ)؛ ألف ذلك مروي عن عمر وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما(ٕ)والفضة مقدراف
ما ورد التوقيف بتقديره في الموضحة والسن، فأما التقدير باألنملة فإنما ثبت باالجتهاد دوف 

 .التوقيف
كافرين، فإف كانا    /أ ٕٙ/إف كاف أبواه وإف كاف أحدىما مسلمًا اعتبر بو كما تبعو في إسبلمو، و  

درىم، وإف كانا مجوسيين فأربعوف درىماً، فإذا تعذرت غرة بهذه  (ٗ)[مائتا]كتابيين فتكوف قيمتو 
الدراىم دفعت الدراىم بنفسها؛ ألنو موضع حاجة العدوؿ عن الغرة، وإف كاف أحد األبوين كتابياً 

 (ٙ)[الجزاء]ا لو كاف أحدىما مسلمًا، وكما نوجب ، كم(٘)واآلخر مجوسيًا اعتبر بدية الكتابي
 .على المحـر في المتولد من بين مأكوؿ وغير مأكوؿ

 
 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. مامليو: ُب ااص ( ُ)

هنليو اؼببلع     (ِِّ)الانبيه  ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (  ّّٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع    (ُُٕ/  ٔ)ااـ (ِ)
أمىن (   َٔ/  ُٗ)آّمهللع ( َِٓ-َُٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٔ/  ُٔ)ُب درايو اؼبيدع 

 َ( ُْٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ّْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج   (ّٗ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 (.َُٓ/  ْ)مل  االج 

: ا ا . أم عم  كعل  كزيد بل ثلب : صبلعو:  البه ابل ح   ُب الاحاو عبملعو, كقلؿ الر كا٘ب ُب ش ح  قهللله( ّ)
 ( . ِْ/  ٗ)يو الر كا٘ب علس رباو االج حلش
 .كالصهللاب مل أثباه. ملتل: ُب ااص ( ْ)

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّٓٗ-ّْٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
(  َٔ/  ُٗ)آّمهللع ( َّٓ-َِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٖ -ّّٖ/ ٔ)الهللميط  ( َُٔ

 (  .ّْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 .كالصهللاب مل أثباه. اغب ا : ُب ااص ( ٔ)
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 فصل
وال يجبر على قبوؿ غير الغرة مع وجودىا، كما ال يقبل في الدية غير اإلبل مع وجودىا، فإف 

ف أعوزت الغرة وكاف أبواه مسلمين وجب خمس من اإلبل؛ ألنها ىي األصل في ضما
يجب : ، فإف أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على أصح القولين، وفي الثاني(ٔ)[الدماء]

 . (ٖ)درىم (ٕ)[ستمائة]خمسوف ديناراً أو 
 .فإف كانت الجناية عمداً أو شبو عمد وجبت مغلظة، وإف كانت خطًأ وجبت مخففة على ما عرؼ

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الدمل: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مامليو: ُب ااص ( ِ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ٗٓ/  ُٗ)مهللع آّ(   ّٕٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (ّ)
 ( .ِّٖ/  ٕ)هنليو االج  (َُٓ/  ْ)مل  االج  ( ِْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ّٗ/  ْ)
يناآ  إٔب طبا مل : فآلؿ الريخ أبهلل إمحلؽ, كابل الصبلغ: كاخالن أصحلبنل فيمل يناآ  إليه :قلؿ العم ا٘ب ُب البيلف 

ا اآ  إٔب قيماهل ُب الآهللؿ اعبديد, كإٔب طبالني دينلران أك مامل و .. ؛ اهنل د  ااص  ُب الديو, ف ف أعهللزت اإلب اإلب 
 .دردف ُب الآهللؿ الآدٙب

ا اآ  إٔب قيماهل ُب قهللله اعبديد, ممل لهلل غصع منه عبدان .. إذا أعهللزت الل ة: كقلؿ الريخ أبهلل حلمد, كأمث  أصحلبنل
ا اآ  إٔب قيماهل ُب أحد الآهلللني, كإٔب طبالني .. ا مل اإلب  ُب قهللله الآدٙب, ف ف أعهللزت اإلب فالن, كيناآ  إٔب طب

 ( .َِٓ-ََٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا . دينلران أك مامل و دردف ُب ا خ 
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 فصل
قت جنينًا ميتًا وجب فيو غرة بعشر دية إذا ضرب بطن نصرانية حامل بنصراني فأسلمت وأل 

 .؛ ألنو استقرت الجناية وىي مسلمة(ٔ)مسلمة
 (ٕ)وما يجب في قتل الجنين يرثو ورثتو؛ ألنو ماؿ وجب بقتلو، فانتقل إلى ورثتو كدية المفصل 
 

 : فروع منثورة
ملت  قب  : ارث اعبننيكقلؿ ك . ملت  بعد مهللت اعبنني فآد كرثاه كا اآ  حآهل إٕبَّ : إذا قلؿ كارث اؼب أة

مهللت اعبنني ف  م اث ؽبل, فللآهللؿ قهللؿ م  كاحد منهمل م  يبينه, ف ف حلن أحدنبل ك م  ا خ  
؛ ا ه تعير مع فو (ّ)حممنل ؼبل حلن م   مهللؿ خصمه, كإف حلال معلن ٓب  هللرث أحدنبل مل ا خ 

 .الاللبو فهمل مللل قس كاؽبدمس
م  فألآ  جنينلن ميالن ٓب هبع ضمل ه؛ ا ه لهلل كجع لهللجع إذا ض ب  أـ كلد ل ج  ببنهل كد  حل

لاليددل, كجنلياهل مامهلل و عليه, فلهلل ملف ؽبيا الالربو أـ ح ة فيمهللف ؽبل الالدس مل قيمو أـ الهلللد أك 
 .(ْ)الل ة؛ اهنل جدة الهلللد كااـ فبلهللمو ف  رب بهل, فاالاحو ااق  علس الاليد

  

                                         

ليو اؼببلع ُب هن(ُ(   .)ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّٔٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( َُِ-ُُٗ/  ٔ)ااـ (ُ)
البيلف ُب ميدع (  َْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٖ/  ٔ)الهللميط ( ٖٖ/  ُٔ)درايو اؼبيدع 
 (.ُٔ-َٔ/  ُٗ)آّمهللع (   ُّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( َّٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

/  ُٔ)و اؼببلع ُب درايو اؼبيدع هنلي(   ِِّ)الانبيه ( َْٔ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُُٕ/  ٔ)ااـ (ِ)
رباو االج ( ّٕ/  ٔ)ركضو البللبني ( َْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ّْٖ/  ٔ)الهللميط ( ٖٖ

 ( .ّّٖ/  ٕ)هنليو االج ( ُْٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  (   َُٓ/  ْ)مل  االج ( ّْ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ّٕٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٔ/  ُُ)لـ الرلفع  البيلف ُب ميدع اإلم( ّ)

 .  (ّْٖ/  ٕ)هنليو االج (   ْٗ/  ْ)البللع 
: ا ا . كعدـ كجهللب ضملف دنل علاه أف ااـ قلتلو ا ت ث كااب ا يثب  له علس اؼبالاهلللدة ش   اهنل ملمه( ْ)

/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ْٕٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 
 ( .ِٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ّٕٓ
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 .(ٕ)فاً ألبي حنيفة، خبل(ٔ)وتجب الكفارة بقتل الجنين
وعدـ  (ٕٜ: النساء )  چ (ٖ)[ٺ]ڀ  ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ     چ: قولو تعالى: لنا

، فبل (ٗ)[القرآف]ذكرىا في الحديث ال يدؿ على عدـ وجوبها؛ ألف حكمها قد عرؼ من نص 
 .حاجة فيو إلى البياف

 

                                         

البيلف ُب    (ِّٗ/  ٔ)الهللميط  (ُِٕ/  ِ)اؼبهيب  (ٓٗٓ-ْٗٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ُ)
 (ُٖٖ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٖ/  ٗ)كضو البللبني ر   (ُِٗ)منهلج البللبني  ( ِٓٔ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  

 . (ّْٖ/  ٕ)هنليو االج    (َُٖ/  ْ)مل  االج ( ْٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
كم  أف اغبنايو ا يهللجبهللف المالرة إا أهنف يآ ركف أف علس اعبل٘ب أف يالالا  ا تعلٔب فبل صن , كيالاحبهللف له أف (ِ)

 (َّٗ/  ٖ)البح  ال ا و ( ِّٔ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٖٖ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا . احايلطلن  ياربع بللمالرة
 ( . ْٗ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( َٗٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل 

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللمنو: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. الآ اف: ُب ااص ( ْ)
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 الجنايات (ٔ)باب أروش
شجاج في : فأما الجروح فضرباف. (ٕ)[أعضاء]جروح و: الجنايات التي توجب األرش ضرباف

 :(ٖ)الرأس والوجو، وجروح فيما سواىما من البدف؛ فأما الشجاج فهي إحدى عشرة
 
 
 
 
 
 
  

                                         

أرش  بني ال جلني تأريرلن إذا أغ ي  أحدنبل بل خ  ككاقع  : صب  أرش, كاارش مأخهللذ مل قهللؿ الع ب: ااركش (ُ)
ديو اعب احلت, : بينهمل اػبصهللمو, فالم   آص الاللعو أرشلن لمهلل ه مببلن للاأريل كدهلل اػبصهللمو , كاارش

الصحلح ( ُٖٕ)رب ي  ألالظ الانبيه  :ا ا .  تأريثهمل: كتأريل اغب ب كالنلر. كأرش  بني الآهلـل تأريرلن أفالدت
 ( .ٓٗٗ/  ّ)تلج الللو كصحلح الع بيو 

 .كالصهللاب مل أثباه. اعال: ُب ااص ( ِ)

اؼبرههللر ُب ماع اؼبيدع أف الر لج عر  ب مآلط الدامعو ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو, كدهلل ظلد  إط ؽ ( ّ)
كد  الدامعو, كعلس ديا فامهللف إحدل عر ة ممل أشلر الر بي   اؼبنهلج كغ ا, كذم  الر بي  أف أبل عبيد زاد كاحدة,

اغبلكم ُب : ا ا . كابل ح   ُب الاحاو, كج ل اؼبلكردم علس ديا فعددل إحدل عر ة, كعدَّ ذل  أ ه قهللؿ اامث يل
منهلج البللبني ( َُٖ/ٗ)ركضو البللبني ( ُٕٖ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُْٗ/ُِ)فآه الرلفع  

 (.ِٔ/ْ)مل  االج(  ُْٓ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِٓ)
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 . وىي التي سقط منها الدـ كالدمع: ثم الدامعة. وىي التي تكشط الجلد: الخارصة: أولها
وال يسيل دمها، فهي قبل  (ٔ)[ىتدم]الدامية التي : وقيل. وىي التي يسيل منها الدـ: ثم الدامية

 . (ٕ)الدامعة؛ ألف الدامعة التي يقطر منها الدـ
 
 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. تدمل: ُب ااص ( ُ)

لآد كق  خ ؼ ُب ملديو الداميو مل الدامعو, فآد ق ر اإلملـ الل إب ُب الهللميط أف الداميو يالي  منهل الدـ, كأف ( ِ)
كلمل النهللكم ُب ال كضو ذم  أف ديا خ ؼ الصهللاب, كأف الدامعو أق  منهل, كّٔيا ع ؼ اعبهللي  الداميو, 

الت يدمس مهللضعهل مل الرو كاػبدش, كا يآب  منهل دـ, كدهلل مل  :الرلفع  كأد  الللو يع فهللف الداميو بأهنل
أمدا اؼبلكردم ُب اغبلكم كق ر ابل ح   ُب الاحاو أ ه الصهللاب, ك آ  العم ا٘ب كبهللا عل أيب العبلس ابل م ي  

ف ف مل ذم ا النهللكم كالر بي  كاؽبيام  كغ ا دهلل مل ج ل عليه  كعلس م ن . علرضه مل م ـ اازد معه دبل يٍب أتب
كلمن  كقد رأي  لبع  اآآني ي ج  خ فه, كأف ُب م ـ أد  الللو مل يرهد ؼبل قلله . أصحلب اؼبيدع

الرلفع  كمل صبعه أبهلل عبيد لألصمع  الل إب, كذم  أف أبل منصهللر اازد م اليم اخاص ببيلف غ يع ألالظ 
كغ ا قد ذم  أف الدامعو د  الت تدم  بآب ة مل دـ, كأف الداميو أمث  مل الدامعو, ٍب ق ر ديا اآو الالض  
أ ه بلل غف مل ذل  ف ف النهللكم له مندا مل أ مو الللو كبع  اؼبعلجف اؼبع كفو, معل ن ت جيحه م ـ الل إب 

 .اازد م بلعابلرا ج د قصدا لر ح غ يع ألالظ إملـ اؼبيدع اعاالدا دبل قلله

البيلف ( ِٖٖ/ ٔ)الهللميط ( ُٕٖ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُْٗ/  ُِ)ُب فآه الرلفع  : ا ا  ُب ديا
( ُْٓ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٕٗ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُّٔ/ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 ( .ِٔ/ْ)مل  االج  اغبلكم
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وىي التي تنزؿ في : ثم المتبلحمة. تشقو: وىي التي تبضع اللحم أي: ثم الباضعة /ب ٕٙ/
التي تستوعب اللحم إلى : الملطاط والملطاة، وىي: ثم السمحاؽ ويسميها أىل المدينة. اللحم

وىي التي تكشف عن : ثم الموضحة.  السمحاؽ: شاوة رقيقة فوؽ العظم تسمىأف يصل إلى غ
وىي التي تنقل : المنقولة: ثم الُمنَػق لة وتسمى أيضاً . وىي التي تهشم العظم: ثم الهاشمة. العظم

وىي التي تصل إلى أـ الرأس، وىي جلدة : اآلمة: ثم المأمومة وتسمى. العظم من مكاف إلى مكاف
 .(ٔ)وىي التي تصل إلى الدماغ وتكشفو: ثم الدامغة. الدماغرقيقة تحيط ب

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِْ)الانبيه  ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُ)
آّمهللع (   ُٕٗ/  ٗ)ركضو البللبني (  َّٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( كمل بعددل ُٕٖ/  ُٔ)
مل  االج (  ُْٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِّ/ ْ)لبللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ا( َِْ/  ُٖ)
 (. ِّٖ/  ٕ)هنليو االج ( ْٔ/  ْ)
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 فصل
فأما . الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة: الذي يجب فيو أرش مقدر من ىذه الشجاج أربعة

الموضحة فالواجب فيها خمس من اإلبل صغيرة كانت أو كبيرة، بارزة كانت أو مستورة بالشعر، 
 .(ٔ)بله أو أسفلوفي الرأس أو في الوجو، في أع

إف كانت على : ،وقاؿ مالك(ٖ)إف كانت في الوجو وجب عشر من اإلبل: (ٕ)وقاؿ ابن المسيب 
 . (ٗ)األنف أو على اللحي األسفل وجب فيها حكومة

                                         

 ُٖ)آّمهللع (  كمل بعددل ِّٔ/ ٗ)ركضو البللبني (   ّّْ/  ٔ)الهللميط ( ِِْ)الانبيه ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
(  ُُّ)منه  الب ب ( َٓ,ِّ/ ْ)بللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ال(    ْٕٔ)ماليو ااخيلر ( َِْ/ 

 ( .ِْٗ)غليو البيلف ( ِِّ/  ٕ)هنليو االج ( ٖٓ/  ْ)مل  االج 
معيد بل اؼباليع بل ح ف بل أىب كدع بل عم ك بل عل ي بل عم اف بل ـب ـك الآ شس اؼبخ كمس, أبهلل ؿبمد ( ِ)

هتييع ( ُِٕ/  ْ)م  أع ـ النب   : ا ا . دػ ْٗ - ُّاؼبدٗب,  مل مبلر الالبعني, علش ُب الارتة مل بني 
 (.ْٕ/  ْ)الاهييع 

 .(ُُّ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ  (ّْٓ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (ّ)
الالج كاإلملي  ؼبخاص  (  ِّٕ/  ُِ)اليخ ة ( ُُُٓ/  ِ)الملُب ُب فآه أد  اؼبدينو ( ُٕٓ/  ْ)اؼبدك و (ْ)

 ( .ُْ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ّّٕ/  ٖ)خلي  
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في الموضحة خمس من )ما كتبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في كتاب عمرو بن حـز : لنا
؛ وألنو (ٖ) (ٕ)[سواء]الموضحة في الرأس والوجو: عمر وزيدوأطلق، وعن أبي بكر و  (ٔ)(اإلبل

تستوي الكبيرة والصغيرة، والشين في الكبيرة أفحش، وكذلك شين المستورة كالبارزة وىما سواء 
 (ٗ)[الفؤاد]فاستوت في الرأس والوجو، ويلـز مالكًا موضحة الصدر فإنها أشد ضررًا؛ لقربها من 

 .(٘)وال تقدير فيها
و موضحتين بينهما حاجز وجب أرش موضحتين؛ ألنهما موضحتاف فصار كما لو أو فإف أوضح 

أوضحهما في وقتين، فإف عاد الجاني فخرؽ ما بينهما أو تآكل ظاىرًا أو باطنًا سقط عنو أرش 
ىذا القدر لم يلزمو إال أرش موضحة، فكذلك إذا انتهت  (ٙ)[ابتداءً ]موضحة؛ ألنو لو أوضحو 

 ورجليولو قطع يديو  (ٛ)[أنو]، وال نظر إلى تعدد الجناية، أال ترى (ٚ)ية فعلوإليو بفعلو أو بسرا
وإف أزاؿ المجني عليو . وجبت ديتاف، فلو عاد وقتلو وجبت دية واحدة ولو تضاعفت جنايتو

الحاجز بينهما ىدر فعلو، وال يسقط عن الجاني شيء من األرش، ولو أزاؿ الحاجز أجنبي وجب 
 يسقط عن األوؿ شيء، ولو أنو خرؽ ما بينهما في الباطن دوف الظاىر أو عليو أرش موضحة، وال

                                         

 .ُٔٓص : , ا ا  مبآ  زب هبه (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مهللا: ُب ااص ( ِ)

كأث  زيد ( ِٖ/ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ّّٓ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو : أقهللاؿ أيب بم  كعم  كزيد فه  ُب(ّ)
 ( .ُُّ/ٗ)ركاا أيالن عبد ال زاؽ ُب اؼبصنن 

 .ة  أثب  اؽبم ةبهللاك غ  مهمهللز . الاهللاد: ُب ااص ( ْ)

 (.ٕٕ/  ْ)مل  االج ( ُُٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٓ)
 .بل  نب ة  فأثباهل. ابادا: ُب ااص ( ٔ)

(  َُّ/  ٔ)الهللميط ( ِِْ)الانبيه (  ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (  ُّٓ-ُِٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ِٖ/  ٔ)ااـ (ٕ)
أمىن اؼببللع ( ْٕٔ)ماليو ااخيلر ( ْٔ,ِٔ/  ُٗ)مهللع آّ(   ُِٓ)منهلج البللبني ( ُِّ/  ٗ)ركضو البللبني 

 (.ِٔٗ/  ٕ)هنليو االج ( ّٗ/  ْ)مل  االج (   ُُٓ)منه  الب ب (  ّْ/ ْ)ُب ش ح ركض البللع 
 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ( ٖ)
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؛ ألف الموضحة تقع على ما (ٔ) حصل ذلك بالتآكل وجب أرش موضحتين على أصح الوجهين
 .بين بعضو وبعض (ٕ)[حائل]انكشف من العظم، والمكشوؼ منو ال 

مة لم يلزمو إال أرش موضحة ولو شج رأسو شجة واحدة بعضها موضحة وبعضها باضعة أو متبلح 
 .؛ ألنو لو أوضح جميع ذلك لم يلزمو إال أرش موضحة، فكيف والجناية على بعضو أخف(ٖ)
رأس الشاج خمسة عشر أصبعاً  /أ ٕٚ/ولو أوضح جميع رأسو ومساحتو عشروف أصبعًا ومساحة  

: وفي الثاني. واقتص في جميع رأسو أخذ عن القدر الباقي ربع أرش موضحة على أصح الوجهين
أنو بعض موضحة، فبل يجوز أف يأخذ فيو جميع أرش الموضحة، : لنا. يأخذ جميع أرش الموضحة

 .(٘)موضحة كاملة فكمل أرشها  (ٗ)[فإنها]بخبلؼ ما لو أفرده باإليضاح 

                                         

, ُِْ-ُِِ/ ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٗ/  ِ)اؼبهيب (  ِّّ-ِِّ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ِٖ/  ٔ)ااـ (ُ)
 ( .ّٗ/  ْ)مل  االج ( ُٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٔ,/  ُٗ)آّمهللع (   ِٕٔ

 .بيل  فأثباهل. حلي : ُب ااص ( ِ)

( ِٕٔ/ٗ)ركضو البللبني (  ِِْ)الانبيه ( ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب  ( ِّٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ِٖ/  ٔ)ااـ (ّ)
 (.ٖٔ/ ْ)بللع ُب ش ح ركض البللع أمىن اؼب(  ٓٔ -ّٔ/  ُٗ)آّمهللع 

 .كالصهللاب مل أثباه.  فل ه: ُب ااص ( ْ)

منهلج البللبني ( ُٕٗ/  ٗ)ركضو البللبني (   ُٖٕ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ُُٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)
و ربا( َُٗ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُُْ)منه  الب ب (  َُْ/  ُٖ)آّمهللع (  ُِٓ)

 ( .ِٕٖ/  ٕ)هنليو االج ( ِّ/  ْ)مل  االج ( ِِْ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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يجب فيها أرش : من أصحاب مالك (ٕ)، وقاؿ ابن القصار(ٔ)يجب في الهاشمة عشر من اإلبل

 . (ٗ)ىي كالمنقلة وليس فيها مقدر: (ٖ)وقاؿ األبهري. موضحة وحكومة
ومثلو ال يطلق ىذا . (ٙ)في الهاشمة عشر من اإلبل: أنو قاؿ (٘)لنا ما روي عن زيد بن ثابت

التقدير إال عن توقيف، وألنها شجة قبلها شجة مقدرة وبعدىا شجة مقدرة فوجب أف يكوف أرشها 
 .ليس بعده مقدرمقدراً كالمنقلة، ويفارؽ الكسر؛ ألنو 

  

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ِِْ)الانبيه (   ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب (   ُُٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ( ِٖ/  ٔ)ااـ (ُ)
/  ٗ)ركضو البللبني ( َٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّّّ/  ٔ)الهللميط ( ّّْ/  ُٔ)اؼبيدع 
 ْ)مل  االج (  َٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  َْٔ)ماليو ااخيلر ( ٔٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ِْٔ
 (.ِْٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ٖٓ/ 
لف أصهللليلن  الران عل  بل أضبد البلدادم الآلض  أبهلل اغبالل اؼبع كؼ بلبل الآصلر, له مالب ُب مالل   اػب ؼ, كم(ِ)

الديبلج اؼبيدع ُب مع فو أعيلف : ا ا . تهللُب منو شبلف كتالعني كث شبل و. كٕب قال  بلداد, كملف ثآو قلي  اغبدي 
 (.َُٕ/  ُٕ)م  أع ـ النب   ( ُُّ)علمل  اؼبيدع 

, علش ُب الارتة ملبني ؿبمد بل عبد ا بل ؿبمد بل صلّب, أبهلل بم  الاميم  اأّ م شيخ اؼبللميو ُب الع اؽ(ّ)
ال د علس )له تصل ين ُب ش ح ميدع ملل  كال د علس ـبللايه منهل . دهللمئ  أف يل  الآال  فلمان  ّٕٓ - ِٖٗ
/  ُٔ)م  أع ـ النب   ( ُّٕ)الديبلج اؼبيدع ُب مع فو أعيلف علمل  اؼبيدع : ا ا (. إصبلع أد  اؼبدينو)ك ( اؼب ٘ب
ِّّ.) 

 (.َُٓ/ ٗ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( ّْ/ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ّٖٔ/ُِ)اليخ ة  -(ْ)
 ّّّص : , ا ا  مبآ  ت صباه(ٓ)
 ( .ُُِ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ُّْ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ٔ)
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ولو شجو شجة بعضها ىاشمة وبعضها موضحة وبعضها سمحاؽ لم يلزمو أكثر من أرش ىاشمة 
 .(ٔ)لما قدمتو في الموضحة، ويدخل ما دونها من الشجاج فيها

ولو أوضحو موضحتين وىشم العظم في كل واحدة منهما واتصل الهشم في الباطن وجب عليو  
ن إذا فصل بينهما في الباطن؛ ألف الهشم إنما يكوف تبعاً أرش ىاشمتين بخبلؼ الموضحتي

 .(ٕ)لئليضاح، فإذا كانتا موضحتين كاف الهشم ىاشمتين، والموضحة ليست تبعاً لغيرىا
ولو ضرب رأسو بمثقل فهشم رأسو من غير إيضاح وجب عليو خمس من اإلبل على أصح  

 . (ٖ)يجب حكومة: الوجهين، وفي الثاني
ح من غير كسر وجب خمس، ولو أوضح وكسر وجب عشر، فإذا كسر ولم أنو لو أوض: لنا

 .على أرش اإليضاح للكسر وقد حصل (ٗ)[الزائد]يوضح وجب خمس؛ ألنا علمنا أف 

                                         

 .كمل بعددل  ّٓٔص : ا ا   .مبو ذم  ديا اؼبالألو( ُ)

/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب (  ِّْ/  ُِ)اغبلكل المب  (  ِٖ/  ٔ)ااـ (ِ)
مل  (  ِٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٖٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٕ/  ٗ)ركضو البللبني (  َٗٓ
 (.ِّٖ/  ٕ)هنليو االج  ( ٗٓ/  ْ)االج 

/  ُٗ)آّمهللع ( ِْٔ/  ٗ)كضو البللبني ر (  ِِْ)الانبيه (   ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّْ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
/  ٕ)هنليو االج (ٖٓ/  ْ)مل  االج (  ْٗٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َْٔ)ماليو ااخيلر (  ٔٔ
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  :كمل ذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهلل الصحي  مملذم ا العم ا٘ب ا ا (ِِّ
َٓٗ. ) 

 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. ال ايد: ص ُب اا( ْ)
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 فصل
وفي )؛ لما روي في كتاب عمرو بن حـز (ٕ)خمسة عشر من اإلبل (ٔ)[المنقلة]ويجب في 

ص؛ لما روى العباس رضي اهلل عنو أف وال يجب فيها قصا (ٖ)(المنقلة خمسة عشر من اإلبل
 .(ٗ)(ليس في المنقلة قصاص: )النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

  

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. اؼبآلو: ُب ااص ( ُ)

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ِِْ)الانبيه ( ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب ( ( ُٓٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ّٖ/  ٔ)ااـ (ِ)
يو ااخيلر مال( ٔٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ِْٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  ّّّ/  ٔ)الهللميط (  ُٔٗ/  ُٔ)اؼبيدع 

غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( َٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٖٓ/  ْ)مل  االج ( َْٔ)
 ( .ِِّ/  ٕ)هنليو االج ( ِْٗ)
 ُٓٓص : , ا ا  مبو زب هبه( ّ)

, كقد مبو بيلف حـ  الاللبو بيلف أرش النآلو, كُب اغبدي  تأميد ذل  ب يلدة إمآلط الآهللدُب حدي  عم ك بل ( ْ)
 ُْٔص : ا ا  . حلؿ حدي  عم ك بل حـ 

( ٓٔ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُٖٗ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ِِّ/  ّ)الالنل الصل ل للبيهآ   
كحمف البهللص م بأف مند ( ُٖٖ/  ِ)منل ابل ملجه (  ّٓ)الديلت ابل أيب علصف ( ٖٓ/  ُِ)مالند أيب يعلس 
فلغبدي  حالل عندم دب مهللع : كقد قلؿ االبل٘ب( ٕٔ/  ِ)مصبلح ال جلجو : ا ا . ن بالبع رشديلاغبدي  ضعي

 ( .ُٖٗ/  ٓ)الاللاللو الصحيحو الململو : ا ا . الب يآني ؼبالبعو ابل ؽبيعو ل شديل عند ابل أيب يعلس
 .كميل  عند ابل أيب علصف ُب الديلت: قل  
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؛ ألف الموضحة (ٔ)فإف أراد أف يقتص في الموضحة ويأخذ عشرًا من اإلبل للكسر والنقل جاز
 .داخلة فيها والقصاص فيها ممكن

. فيو فأصح الوجهين أنهما موضحتافإذا أوضح في الرأس ونقل السكين إلى الوجو فأوضح : فرع
 .(ٕ)ىما موضحة واحدة: والثاني

أنهما عضواف متغايراف فانفرد جرح أحدىما عن اآلخر، كما لو جرح رأسو وجر السكين إلى : لنا 
 .(ٖ)قفاه

البدف لم يجب فيها أرش مقدر وإف وجب  (ٗ)[سائر]ولو أوضحو في غير الرأس والوجو من  
 .لتقدير ورد في الموضحة؛ ألف ا(٘)فيها القصاص

                                         

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٔٔ/ُٗ)آّمػػهللع (   ُّٖ/ ٗ)ني ركضػػػػو البللب( َِْ/ِ)اؼبهػػػػيب (ُ)
(ْ/َٓ. ) 
(   ِّّ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ِٖ/ٔ)ااـ : كمل ذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهلل ااص  ممل ذم ا النهللكم ا ا (ِ)

(  ٔٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٔ)منهلج البللبني ( ِٖٔ/ٗ)ركضو البللبني (  َِْ/  ِ)اؼبهيب ( ُٖٗ/ ِ)اؼبهيب 
 (.ِّْ/  ٕ)هنليو االج (    َٔ/  ْ)مل  االج ( ُْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُٕ)منه  الب ب 

مل حي  إهبلب الاعدد ُب اارش فآط, اف مالألانل ديا ليال  الصهللاب بلردل مهللضحالف, ب  مهللضحو كاحدة ( ّ)
 (. ٔٔ/ُٗ)آّمهللع ( ِٖٔ/ ٗ)ركضو البللبني ( ّّّ/ُٔ)اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب درايو : ا ا . كج ح فيه حمهللمو

 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. ملي : ُب ااص ( ْ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( َِْ/ِ)اؼبهيب ( ُٖٗ/ ِ)اؼبهيب ( ِّّ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ِٖ/ ٔ)ااـ (ٓ)
منه  ( ٔٔ/ ُٗ)آّمهللع (   ُِٔ)ني منهلج البللب( ِٖٔ/ ٗ)ركضو البللبني (   ّٓٔ-ّْٔ/  ُُ)الرلفع  
 (.ِّْ/ ٕ)هنليو االج (  َٔ/ْ)مل  االج ( ُُٕ)الب ب 



371 

وال ينطلق ىذا إال على الجراحة في الرأس أو الوجو؛ وألنو يؤدي إلى أف تجب في الجناية على  
يجب في قطعو، بأف يوضح عظم أنملة فيجب عليو خمس من اإلبل، ولو  (ٔ)[مما]العضو أكثر 

 .(ٖ)أبعرة وثلث (ٕ)[ثبلثة]قطع األنملة لم تجب إال 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. مل: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة  فأثب  اؽبم ة. الثلثو: ُب ااص ( ِ)

 ( .ِِٔ)الانبيه ( ّ)
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أف النبي صلى اهلل  /ب ٕٚ/(ٕ)؛ لما روى عكرمة بن خالد(ٔ)أمومة ثلث الديةويجب في الم

في المأمومة : )، وروي في كتاب عمرو بن حـز(ٖ)(في المأمومة ثلث الدية: )عليو وسلم قاؿ
، وألنها تنتهي إلى جوؼ فأشبهت الجائفة، وال قصاص فيها؛ ألف فيها كسر عظم، (ٗ)(ثلث الدية

وعشرين بعيرًا وثلث كاف لو  (٘)[ثمانية]الموضحة ويأخذ قيمة أرشها  فإف اختار أف يقتص في
 . (ٙ)ذلك

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِْ)بيه الان( ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُُٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ّٖ/  ٔ)ااـ (ُ)
(  ُّٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( َُٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (     ّّّ/  ٔ)الهللميط ( ِّٔ/  ُٔ)

( ْٗٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٔٔ/  ُٗ)آّمهللع 
 ( .ِِّ/  ٕ)هنليو االج  (ٖٓ/  ْ)مل  االج 

عم مو بل خللد بل العلص بل درلـ بل اؼبل ة الآ شس اؼبخ كمس اؼبم  كطبآاه كمبس الالبعني, ركل عل بع  ( ِ)
 (. َِّ/  ٕ)هتييع الاهييع : ا ا . الصحلبو

 ( .ُِ-َِ/ُُ)الس : ا ا . مل ركايو عم مو أخ جهل ابل حـ  ُب  الس  كذم  أهنل م ملو ا يص (ّ)

 ُٓٓص : ا ا  . مبو زب هبه ضمل حدي  عم ك بل حـ (ْ)

 .ب  ألن  فأثباهل. شبنيو: ُب ااص ( ٓ)

آّمهللع ( ُّٖ/  ٗ)ركضو البللبني (  ّّْ/  ٔ)الهللميط ( ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب (   ِّٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٔ)
مل  االج ( ُْٖ/  ٖ)ج ُب ش ح اؼبنهلج رباو اال (  َٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ٔٔ/  ُٗ)
 (   .ِٖٓ/  ٕ)هنليو االج ( ِٖ/  ْ)
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وأما الدامغة فهي في معنى المأمومة ففيها ثلث الدية وتزيد عليها بخرؽ الجلدة فتجب فيها 
آخر وجعلها منقلة،  (ٕ)[فجاء]آخر فجعلها ىاشمة،  (ٔ)[فجاء]حكومة، فلو أوضحو رجل 

أمومة وجب على األوؿ خمس من اإلبل، وعلى الثاني خمس، وعلى آخر فجعلها م(ٖ)[فجاء]
واحد ؛ ألف ذلك قدر جناية كل (٘)عشر بعيراً وثلث بعير(ٗ)[ثمانية]الثالث خمس، وعلى الرابع 

  .منهم
 .(ٙ)فلو جعلها آخُر دامغة لم تجب غير الحكومة: قاؿ الشيخ أيده اهلل بتوفيقو

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. ف ل: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. ف ل: ُب ااص ( ِ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. ف ل: ُب ااص ( ّ)

 .ب  ألن  فأثباهل. شبنيو: ُب ااص ( ْ)

آّمهللع  ( ِْٔ/ٗ)ركضو البللبني (  ّّْ/ٔ)الهللميط ( ُٗٗ/ِ)اؼبهيب (  ِّٕ/ُِ)اغبلكل المب (ٓ)
 (.ِٖٓ/ٕ)هنليو االج ( ٖٓ/ ْ)مل  االج  (   ْٗٓ/ٖ)رباو االج (  َٓ/ْ)أمىن اؼببللع ( ٕٔ/ُٗ)
لت آّ  لع  مل يآصدا اؼبصنن أف ديا اغبمهللمو ذبع ُب حلؿ ٓب يب  آّ   عليه, أمل إذا ملف دمله ميفالن فم( ٔ)

رباو (  ِٓٔ -ِْٔ/ ٗ)ركضو البللبني : ا ا . عليه فيلـ  اعبل٘ب ديو الناا, كإف ٓب ييفن كجب  الديو أطبلملن 
 (.ْٗٓ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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 فصل
الخارصة والدامية والدامعة والباضعة والمتبلحمة : وىي ستةوأما الشجاج التي قبل الموضحة 

فإف أمكن معرفة قدرىا من الموضحة بأف كاف في رأسو موضحة فشجو آخر : والسمحاؽ فينظر
أحد ىذه الشجاج، وعرؼ قدر عقمها ومقدارىا من الموضحة من نصف أو ثلث أو نحوه وجب 

؛ ألنو (ٔ)من الموضحة وجب فيها الحكومة بقدره من أرش الموضحة، وإف لم يمكن معرفة قدرىا
 .تعذر التقدير فرجع إلى االجتهاد، وال يبلغ بها أرش موضحة؛ ألنها دونها

                                         

أمىن اؼببللع (ُِٔ)منهلج البللبني ( ِٓٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٗٔ/  ُٗ)آّمهللع  (  ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِّّ/  ٕ)هنليو االج ( ٗٓ/  ْ)مل  االج  (  َٓ/  ْ)بللع ُب ش ح ركض ال

 (  .ْٔٗ)الال اج الهللدلج (   َُٓ/  ْ)
كحمس اؼبلكردم ُب ديا كجهلن بأهنل مآدرة بلاجاهلد ٍب ردا كجع  أحد شآ  الااصي  اؼبيمهللر دنل كجهلن, كدهلل اعابلرا  

 ( .ِّٖ/  ُِ)اغبلكل المب  : ا ا .كؽبيا الهللجه كجه إف ٓب يدفعه أص : ؿ عنهعلس اؼبهللضحو لهلل ع ؼ, كقل
كااص  ُب ال كضو أ ه يعارب م  ذل  : كقلؿ ابل ح   ُب الاحاو بعد حمليو قهللؿ اؼبنهلج بللااصي  فيمل يع ؼ مل غ 

رباو االج ُب :  ا ا . ا مآدر لهاغبمهللمو, كهبع أمث نبل ف ف اماهلليل زب , كاعابلر اغبمهللمو أكٔب؛ اهنل ااص  فيمل 
 ( .َْٔ/  ٖ)ش ح اؼبنهلج 
ف ف أممل مع فو قدردل مل اؼبهللضحو؛ بأف ملف ُب رأس ( ُُٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : كقلؿ العم ا٘ب

كجع .. هآّ  عليه مهللضحو, ٍب ش  ُب رأمه داميو أك بلضعو, ف ف ع ؼ قدر عمآهل مل عمو اؼبهللضحو الت ُب رأم
كجع فيهل حمهللمو تع ؼ .. فيهل بآدر ذل  مل أرش اؼبهللضحو, كإف ٓب يبمل مع فو قدر عمآهل مل عمو اؼبهللضحو

 .بللاآهللٙب, علس مل يأٌب بيل ه
, ف ف خ ج  حمهللماهل بللاآهللٙب  صن أرش : ف ف تيآنل أهنل  صن اؼبهللضحو, كشممنل د  ت يد, أـ ا؟ ف  ه يآهلـل

دة؛ ا ل علمنل أف ال يلدة ا حمف ؽبل, كإف خ ج  حمهللماهل أمث  مل  صن أرش اؼبهللضحو ا غ  ٓب ذبع ال يل
اؼبهللضحو كجع ذل ؛ ا ل علمنل أف الر  له حمف, كإف خ ج  حمهللماهل أق  مل  صن أرش اؼبهللضحو كجع 

 . صن أرش اؼبهللضحو؛ ا ل قد تيآنل كجهللب النصن, كعلمنل أف الاآهللٙب خبأ
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 فصل
؛ فأما غير (ٕ)[جائفة]وغير  (ٔ)[جائفة: ]فأما الجروح في غير الرأس والوجو فضرباف

. مة؛ لتعذر التقديرفهي الجراحات التي ال تصل إلى الجوؼ، فالواجب فيها الحكو  (ٖ)[الجائفة]
 ا؛ لم(ٗ)فإف أوضح عظمًا في غير الرأس والوجو أو ىشمو أو نقلو لم تجب فيو غير الحكومة

 ذكرتو
 

  

                                         

 .باهل بلؽبم ةبلليل  فأث. جلياو: ُب ااص ( ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلياو: ُب ااص ( ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اعبلياو: ُب ااص ( ّ)

 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٗٗ/  ِ)اؼبهيب (  َِْ-ِّٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (  َٗ/ٔ)ااـ (ْ)
 ( .ٕٔ/  ْ)مىن اؼببللع أ(  ّٕ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٓٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  ّٓٔ/ 
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 فصل
فهي كل جراحة تصل إلى الجوؼ من البطن أو الظهر أو الورؾ أو الصدر أو  (ٔ)[الجائفة]فأما  

 .(ٕ)ثغرة النحر، والواجب فيها ثلث الدية
ب ثلثا الدية، وإف لم يتعمد وجب الثلث، وىكذا قولو في إف تعمدىا وج: (ٖ)وقاؿ مكحوؿ

 . (ٗ)المأمومة
، (ٙ) (ثلث الدية(٘)[الجائفة]وفي : )ما روى عمرو بن حـز أنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: لنا

 .فأطلق ولم يفرؽ
  

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اعبلياو: ُب ااص ( ُ)

/  ٔ)الهللميط ( ّّٖ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِْ)الانبيه ( ََِ/  ِ)اؼبهيب ( ْٖ/  ٔ)ااـ (ِ)
ماليو ( ْٔ / ُٗ)آّمهللع  ( ِٓٔ/  ٗ)ركضو البللبني (   ُِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّّٓ

مل  ( َْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْٔ)ااخيلر 
 (.ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ِّّ/  ٕ)هنليو االج ( ٗٓ/  ْ)االج  

 ّّْص : , ا ا  مبآ  ت صباه( ّ)
 .(ْٕٔ/ٗ)اؼبل  : ا ا .  او ثل  الديو إا ممحهللان ذم  ابل قدامو أف علمو أد  العلف علس أف ُب اعبل( ْ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اعبلياو: ُب ااص ( ٓ)

 .ُٓٓ, ا ا  ص مبو زب هبه( ٔ)
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؛ ألنو لو (ٔ)[جائفة]فإف وسعها من أعبلىا وأسفلها لـز الثاني دية : ولو أجافو فوسعها آخر
، ولو وسعها في الظاىر دوف الباطن، أو في الباطن دوف (ٖ)[جائفة]بذلك كاف (ٕ)[ابتدأ]

 لو انفرد؛ ألف ذلك (ٗ)الظاىر، أو في أعبلىا دوف أسفلها، أو أسفلها دوف أعبلىا فعليو الحكومة
 .(٘)[جائفة]لم يكن 

يفًا كالكبد لزمتو عز ر لؤلذى، ولو غرز عضوًا شر (ٙ)[شيئا]ولو أدخل فيها سكينًا ولم يقطع  
 .(ٚ)الحكومة

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلياو: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ابادا: ُب ااص ( ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلياو: ُب ااص ( ّ)

( ُِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ََِ/  ِ)اؼبهيب ( ِِْ -ِِّ/ ُِ)اغبلكل المب   (ْ)
/ ْ)مل  االج ( ِْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َٕ/  ُٗ)آّمهللع  (   ِٗٔ-َِٕ/ٗ)ركضو البللبني 

َٔ.) 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلياو: ُب ااص ( ٓ)

 .فأثب  اؽبم ة. شيل: ُب ااص ( ٔ)

( ُِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ََِ/  ِ)اؼبهيب (  ِِْ -ِِّ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٕ)
/ ْ)مل  االج ( ّْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٕ/  ُٗ)آّمهللع  (   ِٗٔ-َِٕ/ٗ)ركضو البللبني 

َٔ.) 
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؛ ألف كل واحدة إذا انفردت كانت (ٕ)بينهما حاجز لزمو ثلثا الدية(ٔ)[جائفتين]ولو أجافو  
 .(ٖ)[جائفة]

 ،(ٙ)واحدة(٘)[جائفة: ]والثاني.(ٗ)[جائفتاف]أنهما:ولو أنفذه بسهم أو سناف فأصح الوجهين
 .(ٚ)وبو قاؿ أبو حنيفة

                                         

 .بلؽبم ةبلليل  فأثباهل . جليااني: ُب ااص ( ُ)

 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٕ/  ُٗ)آّمهللع  ( ََِ/  ِ)اؼبهيب (  َِْ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِ)
 (.َٔ/  ْ)مل  االج (   ُِٓ/ 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلياو: ُب ااص ( ّ)

 .بلليل  فأثباهل بلالن ممل دهلل الصهللاب. جليااني: ُب ااص ( ْ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلياو:  ُب ااص( ٓ)

اغبلكل المب  : كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  ذم  اؼبلكردم أ ه ميدع الرلفع  كعليه صبههللر أصحلبه ا ا ( ٔ)
 ( .َٔ/ْ)مل  االج ( ِٕ/ُٗ)آّمهللع( ََِ/ ِ)اؼبهيب( ٖٓ/ٔ)ااـ ( ِّْ/ُِ)
اػب اج ايب يهللمن : ا ا . لب الثلثني ب  الذ اعبنليواليم ُب ماع ااحنلؼ مهللافو ؼبيدع الرلفعيو, ُب إهب( ٕ)
/  ٖ)البح  ال ا و ( ُِّ/  ٔ)تبيني اغبآل و ( ُِٖ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ِّٖ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُٖٓ)

 ( .ْٕ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (   ُّٖ
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عليو  (ٕ)[السبلـ]عليو  /أ ٕٛ/(ٔ)ى رجبًل بسهم فأنفذه فقضى الصديقما روي أف رجبًل رم: لنا
 .، وألنها جراحة نافذة فأشبو إذا نفذت من ظاىر إلى باطن(ٖ)بثلثي الدية

على أصح القولين؛ ألف الفم ليس (ٗ)[جائفة]ولو طعن وجنتو فأنفذ الطعنة إلى فمو لم تكن  
 إذا ثقب، فكذلك (٘)[جائفة]شدقو لم يكن بجوؼ وإنما ىو في حكم الظاىر، ولهذا لو خرؽ 

، فعلى ىذا يلزمو أرش ىاشمة لكسر العظم وحكومة لما زاد، إذا جرح الفخذ وجر (ٙ)وجنتو
السكين إلى الصدر وأجافو لزمو أرش جائفة،  وجرالسكين إلى الورؾ فأجافو أو جرح الكتف 

 .(ٚ)كما لو أنفذ وجنتوإذا جرحو في أنفو، فهو   . وحكومة للجراحة في الفخذ أو الكتف
 ؛(ٛ)[بجائفة]إذا أدخلت امرأة أو رجل يده إلى فرج بكر فأذىب بكارتها فليست 

                                         

أبهلل بم  الصديو, أكؿ اػبلال  ال اشديل, كأكؿ  عبد ا بل أيب قحلفو عثملف بل علم  ابل معع الايم  الآ ش ,(ُ)
: ا ا . دػ ُّتهللُب علـ .كلد دبمو. مل  مل ب مهللؿ ا صلس ا عليه كملف مل ال جلؿ, كأحد أعلظف الع ب

 (.ِٕٔ/  ٓ)هتييع الاهييع ( ُٗٔ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 

 .فأثب  االن. الاللف: ُب ااص ( ِ)

( ُِٓ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ّٕٓ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو ( ّٗٔ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ (ّ)
كحمف عليه ابل اؼبآلل بلإلرملؿ؛ اف معيدان ال اكم عل أيب بم  ٓب يدرؾ أبل بم  ( ٖٓ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  

 ( .ٗٗ/  ْ)ك الالخيص اغبب  ( َْٗ/  ٖ)البدر اؼبن  :  ا ا . رض  ا عنه
كرجلله ثآلت أيال غ  أف ح لجلن كدهلل ابل أرطلة مدلا, لمل ص ج : قلؿ االبل٘ب عل مند ابل أيب شيبو كلمل

 ( .َّّ/  ٕ)إركا  الللي  : ا ا . بللاحدي  ُب ركايو ابل أيب شيبو عنه
 .ب  نب ة فأثباهل. جل او: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل. جل او: ُب ااص ( ٓ)

( ُٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   َٕ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِِْ)الانبيه ( ََِ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
كحمس ابل أيب اػب  العم ا٘ب قهللان  خ  ابل ( . ٗٓ/  ْ)مل  االج  ( َْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

ا  (.ُْٓ-ُّٓ/  ُُ)رلفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ ال. الصبلغ أ ه ا هبع عليه أرش جل او, قهللان كاحدن
رباو االج ُب ش ح (  ُٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  َٕ/ُٗ)آّمهللع  ( ََِ/ ِ)اؼبهيب (ٕ)

 ( .ِٕ/  ْ)مل  االج ( ُْٔ-َْٔ/  ٖ)اؼبنهلج 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جبلياو: ُب ااص ( ٖ)
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ألف موضع البكارة ليس بجوؼ، فإف كانت أمة وجب ما نقص من قيمتها، وإف كانت حرة وجبت  
 مكرىة فأذىب بكارتها وجب لها المهر وأرش البكارة في مقابلة(ٔ)[وطأىا]لها حكومة، ولو 

الجارية المبيعة بيعًا فاسداً  (ٖ)[وطأ]، كما لو (ٕ)[الجزء]االستمتاع، واألرش في مقابلة ذىاب 
 .(ٗ)األمرين، ففي الجناية أولى يضمنفإنو 

 
 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. كطيهل: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. اعب :  ااص ُب( ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. كط : ُب ااص ( ّ)

/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِْ)الانبيه ( ََِ/  ِ)اؼبهيب (  ُِْ/  ُِ)اغبلكل المب  (ْ)
مل     (ْٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُٕ/  ُٗ)آّمهللع  (  َّٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُْٓ

 (.ِّْ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٓ/  ْ)االج  
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 فصل
آخر ففتقها، فإف لم يكن التحم شيء منها فعليو  (ٕ)[فجاء] (ٔ)[جائفتو]فإف خاط المجروح 

، فإنو بمنزلة (ٖ)[جائفة]قد التحم الجميع فعليو أرش قيمة الخيط وأجرة الخياطة، وإف كاف 
وتلـز قيمة الخيط ويدخل أرش الخياطة في أرشها، ولو كاف قد التحم البعض لزمتو (ٗ)[المبتدئ]

 . (٘)الحكومة وتدخل فيها أجرة الخياطة، ويلزمو قيمة ما قطع من الخيط
على أصح (ٙ)[بجائفة]اطن فليس إذا أدخل حديدة أو خشبة في دبر إنساف فخرؽ حاجزًا في الب

 .(ٚ)ألنها لم تنفد من ظاىر إلى باطن، الوجهين
 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. جبل ااه: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ف ل: ُب ااص ( ِ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. جلياو: ُب ااص ( ّ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. اؼببادم: ُب ااص ( ْ)

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ََِ/  ِ)اؼبهيب (  ِِْ/  ُِ)المب  ا اغبلكل (  ٖٓ/  ٔ)ااـ (ٓ)
( -ُِٕ-َِٕ/  ٗ)ركضو البللبني (   ُّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّّٔ/  ٔ)الهللميط ( ِٖ

 (.َْٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٕ/  ُٗ)آّمهللع  
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. جبلياو: ُب ااص ( ٔ)

 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ََِ/  ِ)اؼبهيب ( ُِْ/  ُِ)اغبلكل المب  (  ٖٓ -ْٖ/ ٔ)ااـ  (ٕ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ِّٓ/  ٕ)هنليو االج (  ,ُٕ/  ُٗ)آّمهللع  (   ُِٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُْٓ/ 
 (. ِٓ/  ْ)كض البللع ر 
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 فصل
فيجب في العينين ، فيجب األرش بإتبلؼ كل عضو فيو منفعة وجماؿ (ٔ)[األعضاء]فأما  

، وألف فيهما جمااًل تامًا ومنفعة  (ٖ)(وفي العينين الدية: )لقولو صلى اهلل عليو وسلم، (ٕ)الدية
 .وألف كل ما كاف في خلق اآلدمي منو اثناف ضمنا بالدية كاليدين والرجلين، ا بالديةكاملة فضمن

ن بيحتيكانتا كبيرتين أو صغيرتين مليحتين أو ق  (ٗ)[سواء]، وتجب الدية في العينين الصحيحتين 
في نقصاف  (٘)[يؤثر]ولو كاف فيهما بياض قائم لم ، ألف ذلك ليس بنقص فيهما، أو حوالوين

، ويجب بقدرهنقص من ديتها  (ٚ)[الضوء]وإف أثر نقصاف في ، لم ينقص من ديتها(ٙ)[ضوءىا]
وفي : )حـز بن؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم في حديث عمرو (ٛ)في العين الواحدة نصف الدية

 .، وألف كل عضوين ضمنا بالدية ضمن أحدىما بنصفها كاليدين(ٜ)(العين خمسوف من اإلبل

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. ااعال: ُب ااص ( ُ)

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ِِٓ)الانبيه ( ََِ/  ِ)اؼبهيب (  ِْٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (  ُِّ/ ٔ)ااـ ((  ِ)
/  ُٗ)آّمهللع  ( ِِٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٗ/  ُٔ)اؼبيدع 

 ْ)مل  االج ( ّّٗ/  ٔ)الهللميط  ّٓ/  ْ)أمىن  اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ْٓٔ)ماليو ااخيلر ( ٕٓ
 /َٕ. ) 
 .ُٓٓص : ا ا  .مبو زب هبه ضمل حدي  عم ك بل حـ (  ّ) 

 .ب  نب ة  فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللث : ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ضهللدل: اص ُب ا( ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٕ)

-ّْٗ/ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٓ)الانبيه ( َُِ-ََِ/ِ)اؼبهيب ( ِْٗ/ُِ)اغبلكل المب (ٖ)
بللع أمىن اؼب( ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع (  ِِٕ/ٗ)ركضو البللبني (  ُْٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (َّٓ

 ( .ِّٓ/ٕ)هنليو االج ( ُٕ,ِٔ/ْ)مل  االج ( َٔ,ّٓ/ْ)
 .ُٓٓص : , ا ا  مبو زب هبه( ٗ)
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 .(ٕ)عور أكثر من نصف الديةعين األ (ٔ)وال تجب في 
 . (ٖ)بجب بقلع عين األعور دية كاملة: وقاؿ مالك والزىري وأحمد

وحكى أصحابنا عن مالك ، (ٗ)وإذا قلع األعور إحدى عيني الصحيح لم تقلع عينو عند أحمد
 .(٘)كاملةدية   /ب ٕٛ/إذا قلع األعور عين الصحيح قلعت عينو، فإف عفا عنو استحق : قاؿ

؛ وألف ما ضمن بنصف الدية مع (ٙ)(في العين خمسوف من اإلبل: )قولو صلى اهلل عليو وسلم لنا 
 . مع فقد نظيره كاليد نصفهابنظيره ضمن  (ٚ)[بقاء]

                                         

 . فأمآبنلدل لعدـ مل يآاايهل. ااعهللر: ُب ااص  زيلدة ملمو(ُ)
 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ّّٗ/  ٔ)الهللميط ( ََِ/  ِ)اؼبهيب (  ِٖٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِ)
رباو االج ُب ش ح (    َٔ,ّٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِِٕ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُْٓ/ 

 (.ُِّ/  ٔ)ااـ ( ِّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ِٔ/  ْ)مل  االج (  ْٓٔ/  ٖ)اؼبنهلج 
/  ُِ)اليخ ة  ( ٕٖ/  ٖ)اامايملر ( َّٕ/  ُٕ)الامهيد (  ّٕٔ/  ْ)اؼبدك و : ا ا   قهللؿ ملل  ُب (ّ)

 (.َّّ/  ِ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب (  ّّٗ/  ٖ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  ( ّّٖ
 (.ّْٔ/  ِ)البه و ُب ش ح الاحاو ( ّٖ/  ٖ)اامايملر : كا ا  قهللؿ ال د م ُب
( ٔٗ/  ْ)ابل حنب   الملُب ُب فآه( ّْ/  ٔ)الا كع ( َُّ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم : كا ا  ميدع أضبد ُب

 (.ُّٗ/  ٖ)اؼببدع (  ِْٖ/  ٗ)اؼبل  ( ُّّٓ/  ٕ)مالل   اإلملـ أضبد بل حنب  كابل رادهلليه 
كلمل الا ؽ بني قهللؿ أضبد كملل  أف أضبد ا يآهللؿ بللآهللد فيهل, كملل  يآهللؿ ب مملف الآهللد فيهل إذا ٓب يآ  العاهلل عل  

 . اعبنليو
 .اؼب اج  الاللبآو(ْ)

 .اللبآواؼب اج  ال(ٓ)

 .ُٓٓص : ا ا  . مبو زب هبه ضمل حدي  عم ك بل حـ  (ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. بآل: ُب ااص ( ٕ)
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؛ ألنو أذىب (ٕ)العينين وجبت الدية (ٔ)[ضوء]فإف جنى على عينيو أو رأسو أو غيرىما فذىب 
 . على يديو فشلتا (ٖ)[جنى] المنفعة المقصودة بالعضو، فلزمو ديتو كما لو

من أحدىما وجب نصف الدية كما لو شلت إحدى يديو، فإف اختلفا في (ٗ)[الضوء]وإف ذىب 
ذىب فبل يرجع أو : رجلين من أىل الخبرة المسلمين العدوؿ، فإف قاال(٘)[إلى]وء ذىاب الض

في الحاؿ، ويخالف مدة معلومة لم ينتظر وأخذ بالدية  لعودةلعوده ولم تقدر  (ٙ)[يرجى: ]قاال
؛ ألنو ال طريق لهم إلى (ٛ)[األطباء]إذا اختلفا في ذىاب السمع، حيث ال يرجع إلى  (ٚ)[ما]

عين  (ٜ)[ضوء]معرفتو إال بقوؿ المجني عليو، وفي البصر يمكن معرفتو من غيره بأف يوقف في 
تظرت، فإف ، وإف قدرا لعوده مدة معلومة ان(ٓٔ)[ضوئو]الشمس فبل يغمض، فإنو يعلم ذىاب 

  فبل شيء لو، فإف لم يعد أخذ الجاني بموجب جنايتو من القصاص والدية،  (ٔٔ)[ضوؤه]عاد 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. ضهلل: ُب ااص ( ُ)

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُِٔ)الانبيه ( ََِ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٕ/  ُِ)اغبلكل المب  ((  ِ)
رباو (   ّٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٓٗ/  ٗ)ركضو البللبني (  َِٕ

 (   .ُٕ/  ْ)مل  االج ( ُْٗ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 .كالصهللاب مل أثباه. جنل: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ْ)

 .كلع  الصهللاب مل أثباه. أم: ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ي جل: ُب ااص ( ٔ)

 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ( ٕ)

 .ب  نب ات فأثباهل. ااطبل: ُب ااص ( ٖ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ضهلل: ُب ااص ( ٗ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ضهللا: ُب ااص ( َُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ضهللا: ُب ااص ( ُُ)
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وذلك ، المدة لم يجب القصاص؛ الحتماؿ أف يعود لو لم يمت (ٔ)[انقضاء]فإف مات قبل 
 .، كما في خلع السن(ٖ)على قولين: وقيل. ىذا أصح الطريقين(ٕ) ،شبهة

 .وعود الضوء غير معهودأف عود السن معهود : لنا 
 األصل؛ ألف (ٗ)فالقوؿ قوؿ الوارث. لم يعد: وقاؿ ورثتو. عاد الضوء قبل موتو: فلو قاؿ الجاني 

 . معو
فإف عرؼ مقدار النقص بأف كاف يرى الشخص من ، (٘)[ضوؤىما]ولو جنى على عينيو فنقص 

رؼ مقدار النقصاف بأف وإف لم يع، وجب من الدية بقسطو، مسافة فصار ال يراه إال من نصفها
من إحدى العينين عصبت العليلة  (ٚ)[الضوء]وإف نقص ، إدراكو وجبت الحكومة (ٙ)[ساء]

، وأطلقت الصحيحة، ووقف لو شخص في موضع يراه، ثم ال يزاؿ يبعد الشخص ويسأؿ عنو
ك فيمسح تل. ال أراه: فإف وصف لونو علم صدقو إلى أف يقوؿ. رأيتو ُغي ر لونو: فكلما قاؿ

وال يزاؿ يقرب الشخص إلى أف يراه، ثم يدار ، ثم ُتسد  الصحيحة وتطلق العليلة، المسافة
ثم يقابل بين مسافتي العليلة، فإف كانتا ، (ٛ)[رؤيتو]الشخص إلى جانب آخر إلى حيث تنتهي 

                                         

 .ب  نب  فأثباه. ا آال: ُب ااص ( ُ)

كفيهل رّْمَّو ممل ياه , كا داع  ؽبل دنل, فلعلهل مآحمو, كديا مل . كاتآ ت اعبنليو مهللجبو للديو: نلجل  ُب ااص  د( ِ)
 ( .ُٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  :  كا ا . يايدا ميلؽ الم ـ

(  ٕٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِْٗ -ِّٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( ََِ/  ِ)اؼبهيب (  ُِٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ٗٔ,ُٕ,/  ْ)مل  االج ( ّٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 (.ّّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ِِٗ)
ركضو ( ُٓٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ََِ/  ِ)اؼبهيب (  ُِٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ْ)

 ( .ّّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ٗٔ,ُٕ/  ْ)مل  االج  (  ُٖٕ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِْٗ -ِّٗ/ ٗ)البللبني 
 .كالصهللاب مل أثباه. ضهللنبل: ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مل: ُب ااص ( ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ركياه: ُب ااص ( ٖ)
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 ذلكبتقصير المسافة، فيردد  (ٕ)[يتهم]وىاىنا ، فقد صدؽ، وإف اختلفتا فقد كذب (ٔ)[سواء]
 .(ٖ)فتجب من الدية بقدره، تستوي المسافة من الجانبين ثم ينظر ما بين المسافتينحتى 

                                         

 .ب  نب  فأثباه. مهللا: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. هتف: ااص  ُب( ِ)

 ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِْٗ-ِّٗ/  ٗ)ركضو البللبني (  َُِ/  ِ)اؼبهيب (ّ)
 (.ُٕ/  ْ)مل  االج (   ْٕٕ/ 
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 فصل
قد زاؿ : عينو وقاؿ أىل الخبرة (ٔ)[ضوء]فلو جنى على عين صبي أو مجنوف فذىب 

ىذا ، وجب القصاص أو الدية في الحاؿ؛ ألف الجناية قد تحققت فأخذ بموجبها. (ٕ)[الضوء]
 .(ٖ)يوقف حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنوف ويدعي زوالو: والثاني. أصح القولين

ألنو نقص الجماؿ مع ، وإف جنى على عين فشخصت أو أحولت وجبت عليو الحكومة
 .؛ لما ذكرتو(٘)المنفعة، وكذا لو قلع عيناً قائمة لم يلزمو غير الحكومة(ٗ)[بقاء]

                                         

 .ب  نب  فأثباه. ضهلل: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب  فأثباه. الاهلل: ُب ااص ( ِ)

/  ِ)اؼبهيب (  َِٓ/  ُِ)اغبلكل المب  : ص  فههلل الصحي  ممل رجحه النهللكم ا ا ملذم ا اؼبصنن ا ه اا(ّ)
 (. ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع  (  ِّٗ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُٕٓ-ُٖٓ/   ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُِ

 .ب  نب  فأثباه. بآل: ُب ااص ( ْ)

/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُِ/  ِ)يب اؼبه( ِٕٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (  ُِّ/  ٔ)ااـ (ٓ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ّٓ/  ْ)مل  االج (  ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٓٗ/  ٗركضو البللبني(  ُٖٓ

 ( .ّٓ/  ْ)البللع 
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 فصل
فإنها تقي العين من كل ، ومنفعة ؛ ألف فيها جماالً (ٔ)إتبلؼ الجفوف الدية/ أ ٜٕ/ويجب في 

 . عليها (ٕ)[الضوء]أذى وتجمع 
، وعدـ التوقيف في قدر بدلها ال يمنع من (ٖ)وحكى أصحابنا عن مالك أنها تضمن بالحكومة

 .تقديره بالقياس على قدر بدلو
يجب في الجفنين األعليين ثلث الدية، وفي : وقاؿ الشعبي. (ٗ)ويجب في كل جفن ربع الدية 

 .(٘)سفلين ثلثا الديةاأل
  

                                         

يو هنليو اؼببلع ُب درا( ِِٓ)الانبيه ( َُِ/  ِ)اؼبهيب (  ِٕٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُِّ/  ٔ)ااـ  (ُ)
(   ْٔٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع  (  ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُّٓ/  ُٔ)اؼبيدع 

 (.ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٔ/  ْ)مل  االج 
 .ب  نب  فأثباه. الاهلل: ُب ااص ( ِ)

 (.ّٓٔ/  ُِ)اليخ ة ( ٓٔٓ/  ْ)اؼبدك و (ّ)

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ِِٓ)الانبيه ( َُِ/  ِ)اؼبهيب (  ِٕٓ/  ُِ)المب   اغبلكل( ُِّ/  ٔ)ااـ  (ْ)
أمىن اؼببللع (  ْٓٔ)ماليو ااخيلر( ( ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُّٓ/  ُٔ)اؼبيدع 

رباو اغببيع ( ِٔ/  ْ)مل  االج (   ْٔٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٓ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 
 ( .ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ْٓٓ/  ْ)علس ش ح اػببيع 

 ٖ)اامايملر ( ّٖٓ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو : ا ا  ُب ذل . كدنلؾ ركايو أخ ل عنه أف ُب م  جال رب  ديو( ٓ)
 /ٖٕ. ) 
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أف كل عدد ضمن جميعو بالدية ضمن الواحد منو بالنسبة من عدد الجملة كاليد والرجل، وما : لنا
 . (ٔ)في األسفلين من زيادة النفع إف تحقق فبل عبرة بو كما في اليمين من اليدين واليسار

رجلين، ويجب بإتبلؼ األىداب إذا قطع األجفاف وقلع العينين لزمو ديتاف،كما لو قطع اليدين وال
 . ؛ ألف فيها جماالً (ٕ)حكومة

، (ٖ)ولو قطع الجفوف وعليها األىداب لزمو دية الجفوف وحكومة لؤلىداب على أصح الوجهين
 . ألف فيها جمااًل ومنفعة بخبلؼ شعر الساعد

 . (ٗ)تضمن األىداب بالدية: وقاؿ أبو حنيفة
 .(٘)[الشبلء]يد أنو جماؿ محض فلم يضمن بالدية كال: لنا
 

                                         

 (.ِٔ/  ْ) مل  االج(  ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِٔ)الانبيه (  ِٕٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)

/  ُٗ)آّمهللع  ( ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني (  ِِٓ)الانبيه ( َُِ/  ِ)اؼبهيب (  ِٕٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِ)
 ( .ّٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٕٔ
كمل رجحه اؼبصنن خ ؼ مل رجحه صلحع ال كضو كاغبلكم كامىن اؼببللع حي  ذم كا اف اغبمهللمو تدخ  ُب (ّ)

( ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني (  ِِٓ)الانبيه ( َُِ/  ِ)اؼبهيب (  ِٖٓ-ِٕٓ/  ُِ)اغبلكل المب  : و ا ا الدي
/  ْ)إعل و البللبني ( ِٔ/  ْ)مل  االج ( ّٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ٕٔ/  ُٗ)آّمهللع  
ُِٕ. ) 

( ّٖ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُُّ/  ٕ)الر ا   بدا   الصنل   ُب ت تيع ( َٕ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (ْ)
 ( .ٖٕٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل  

 .ب  نب  فأثباه. الر : ُب ااص ( ٓ)
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 فصل 
 .(ٖ)حكومة (ٕ)[فيهما]وفي رواية عن مالك أنو يجب . (ٔ)ويجب في األذنين الدية

وفي األذنين : )ما روي في كتاب عمرو بن حـز أف النبي صلى اهلل عليو وسلم كتب: لنا 
 .(٘)، وروي ذلك عن عمر وعلي رضي اهلل عنهما(ٗ)(الدية

ها  نصف، وألف كل شيئين ضمنا بالدية ضمن أحدىما ب(ٙ)األثروفي أحدىما نصف الدية؛ للخبر و  
 . كاليدين

 
 

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ِِٓ)الانبيه ( َُِ/  ِ)اؼبهيب (ِّْ/  ُِ)اغبلكم المب  ( ُّّ/ ٔ)ااـ (ُ)
ماليو ( َٖ/  ُٗ)آّمهللع  (ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٗٓ/ُُ)اإلملـ الرلفع   البيلف ُب ميدع( َّْ/ ُٔ)

 ( .ُٔ/ ْ)مل  االج (ِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٓٔ)ااخيلر 
 .كالصهللاب مل أثباه. فيهل: ُب ااص ( ِ)

الملُب ُب فآه أد  ( ْٖ/  ٖ)مايملر اا( ّٔٓ/  ْ)اؼبدك و : ا ا . الديو: ُب إحدل ال كاياني, كُب ااخ ل( ّ)
 (.ّٕٔ/  ُِ)ا اليخ ة ( ُُُُ/  ِ)اؼبدينو 

 .ُٓٓص : , ا ا  مبو زب هبه -(  ْ)

 ( .ُْٗ/  ٖ)الالنل المربل ( ِّْ-ِّّ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ّْٓ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو ( ٓ)

 .اؼب اج  الاللبآو ُب اؼبيدع  (ٔ)



391 

قطع من  (ٔ)[وسواء]، وإف قطع بعض األذف من نصف أو ثلث وجب فيو من الدية بقسطو
، كما أف ديات األسناف متساوية وإف كاف (ٕ)أعبلىا أو من أسفلها، وإف اختلفا في الجماؿ

 . الجماؿ في بعضها أكثر
تجب : وفي الثاني، ى أذف فاستحشفت وجب فيها الحكومة على أصح القولينوإف جنى عل

 .(ٖ)الدية
 . أف منفعتها مع االستحشاؼ باقية فلم تجب الدية بخبلؼ اليد إذا شلت: لنا 

                                         

 .م ة فأثب  اؽب. كمهللا: ُب ااص ( ُ)

ركضو  (ِّٓ/ ُُ)الرلفع  ُب ميدع اإلملـ  البيلف : كينا  (َِِ/  ِ)اؼبهيب ( ِّْ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ِ)
هنليو (ُٔ/ْ)مل  االج ( ِٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َٖ/  ُٗ)آّمهللع  (ِِٕ/ٗ)البللبني 
 ( .ُِٔ/ ْ)إعل و البللبني ( ِٗٓ/ ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِّٓ/  ٕ)االج 

كمل ذم ا اؼبصنن ا ه اص  الآهلللني دهلل مل رجحه صلحع اغبلكم المب  امل صلحع ال كضو كامىن اؼببللع كهنليو (ّ)
اؼبهيب ( ُٗٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُّّ/  ٔ)ااـ : اؼببلع فآد رجحهللا الآهللؿ الثل٘ب كالبآيو ٓب يبينهللا ااص  ا ا 

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ّّٗ/  ٔ)الهللميط ( ِِٔ/ُٔ)لع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼبب( َُِ/  ِ)
رباو ( ِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِِٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( َِٓ/ُُ)

 ( .ْٓٔ/ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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 ا؛ ألنه(ٔ)وتجب في أذف األصم الدية، وعلى ىذا إذا قطع أذنًا مستحشفة وجب فيها الدية
 .ىاسليمة وعدـ السمع لنقص في غير 

                                         

/  ٗ)ركضو البللبني ( ِِٓ)الانبيه ( َُِ/ِ)اؼبهيب ( ََّ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ُّّ/  ٔ)ااـ (ُ)
 (.ُِٔ/  ْ)إعل و البللبني ( ِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٖ/ُٗ)آّمهللع(ِِٕ

ديا زبليط ا وبمس, ب  ذبع عليه اغبمهللمو, قهللان : كحمس العم ا٘ب عل أيب حلمد قهللله عل الآهللؿ بهللجهللب الديو 
ا  (. ُٔ/ْ)مل  االج (ُِٔ)منهلج البللبني ( َِٓ/ُُ)ـ الرلفع  البيلف ُب ميدع اإلمل:ا ا . كاحدن

لبآل  صب  الصهللت كمن  دخهللؿ اؼبل  كنبل مآصهللداف أيال : كلمل ابل ح   ُب الاحاو قلؿ بعد حمليو الآهللؿ بلغبمهللمو 
صحيحو بيلبالو ؛ اف كي د بأف ااكٔب أقهللل ك مد فمل ل بللنالبو إليهل مللالبعني, كذم  أف ديا ا ينلُب مل م  مل قب  

 (. . ْٓٔ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : ا ا .ملح  الآهللد الاملث  كنبل ماملث ف
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 فصل
وفي : )لما روى معاذ أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ، (ٔ)ويجب في إذىاب السمع الدية

 . ؛ وألنها حاسة تختص بمنفعة مقصودة فضمنت بالدية كالبصر(ٕ)(السمع الدية
 . (ٗ)إحدى العينين (ٖ)[ضوء]فإف ذىب سمع إحدى األذنين وجب نصف الدية كما لو ذىب 

                                         

( ِّْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ( ِِٓ)الانبيه ( ُِِ/ ّ)اؼبهيب( ِْْ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُّّ/  ٔ)ااـ (ُ)
منهلج البللبني ( ِِٕ/  ٗ)البللبني  ركضو( َِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٖ/  ٔ)الهللميط 

 ( .ٗٔ/  ْ)مل  االج (ْْٕ/  ٖ)رباو االج ( ٗٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ُٖ/  ُٗ)آّمهللع  (ُِٕ)
, كجل  عند البيهآ  بلا حدي  مبو ُب ( ِ) الالل المربل للبيهآ  : ا ا . ُب الالم  مل و منل اإلب : عم ك بل حـ 
(ٖ  /َُٓ.) 
 .ب  نب ة فأثباهل . هللض: ُب ااص ( ّ)

ركضو (ّْٖ/  ٔ)الهللميط (  ِِٓ)الانبيه ( ُِِ/ّ)اؼبهيب ( ِْْ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُّّ/  ٔ)ااـ ( ْ)
( ٗٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ْٔٔ)ماليو ااخيلر ( ُٖ/  ُٗ)آّمهللع  (ِِٕ/  ٗ)البللبني 

 (  .ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ٗٔ/  ْ)مل  االج 
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ىب سمعهما بجنايتو وجب عليو ديتاف؛ ألف السمع في غير األذنين، بخبلؼ فإف قطع األذنين فذ
بهما فلم  (ٕ)[قائمة]فإف منفعتهما ، ، والكبلـ إذا قطع اللساف(ٔ)[قلعهما]ضوء العين إذا 

وجب عليو رد ، ، وإف جنى عليو فذىب سمعو فأخذ الدية ثم عاد سمعو(ٖ)[يفردا بضماف]
 .(٘)ألنو لو ذىب لما عاد، مع لم يذىبأف الس (ٗ)[تبينا]الدية؛ ألنا 

، وإف جنى عليو فذىب سمعو فشهد عدالف من أىل الخبرة أنو يرجى عوده إلى مدة مقدرة 
 . ، وقد بيناه(ٚ)العين إذا شهدا بإمكاف عوده إلى مدة (ٙ)[ضوء]فالحكم فيو كالحكم في 

من مسافة فصار ال سمعو فإف عرؼ مقدار النقصاف بأف كاف يسمع الصوت  /ب ٜٕ/فإف نقص 
يسمع إال من بعضها وجب فيو بقسطو من الدية، وإف لم يعرؼ قدر نقصانو بأف ثقلت أذنو 

وإف نقص السمع من إحدى األذنين . سمعو وجب فيو الحكومة؛ لتعذر التقدير (ٛ)[وساء]
رجل أف يصيح من حيث يسمعو، ثم ال يزاؿ يبعد  (ٜ)[ويؤمر]شدت العليلة وأطلقت الصحيحة، 

 ثم يمسح المسافة ثم ُتطلق العليلة وُتشد  الصحيحة ويصيح الرجل . ال أسمعو: صيح حتى يقوؿوي
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه . قلعهل: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه . قليبو: ُب ااص ( ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه . يا د ضملف: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه . بينل: ُب ااص ( ْ)

 ٔ)الهللميط  (ّْٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِِ/ّ)اؼبهيب ( ِْٔ, ِْٓ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)
أمىن ( ُٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِٗ/  ٗ)ركضو البللبني (ِِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٖ/ 

إعل و (ْٕٓ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (َِّ/ٓ)مل  االج ( ٗٓ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 (  .ُِٕ/  ْ)البللبني 

 .باهل ب  نب ة فأث. ضهلل: ُب ااص ( ٔ)

 ( .ُٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِِ/ّ)اؼبهيب(ٕ)
 .ب  نب ة فأثباهل . كمل: ُب ااص ( ٖ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل . كيهللم : ُب ااص ( ٗ)
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 وإالفإف باف أنو يسمعو ، ويُغي ر عليو الكبلـ بالصوت، وال يزاؿ يقرب ويصيح حتى ينتهي سماعو

سافتين ثم يقابل ما بين مسافتي العليلة على ما ذكرناه في العين، وينظر ما بين الم، فقد كذب
 .(ٔ)فيجب بقسطو من الدية

 .(ٕ)تعذر التقدير فتجب الحكومة. أسمع الجهر وال أسمع الخفي: ولو قاؿ 

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ُِِ/  ّ)اؼبهيب : ا ا . فمل ا ابط فبللديو بآالبه, كملٓب ينابط فايه حمهللمو( ُ)
/  ٗ)ركضو البللبني ( ِِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّْٖ/  ٔ)الهللميط ( ّْْ/  ُٔ)اؼبيدع 
/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ُٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِِٗ
 ( .َِّ/ ٓ)مل  االج (   ْٕٕ

 ( .ِِٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ِ)
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 فصل
؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم في  (ٔ)ما الف من الغضروؼ: وتجب في مارف األنف الدية و ىو

ا فيو ؛ وألف م(ٖ)(مارنو جدعًا الدية (ٕ)[أوعب]وفي األنف إذا : )كتاب عمرو بن حـز
ومنفعة إذا لم يكن في اآلدمي منو إال واحد يضمن بالدية كاللساف، فاألخشم   (ٗ)[جماالً ]

ـ ؛ ألف عدـ الشم نقص في غيره فإف قطع جزءًا منو كالنصف وجب فيو بقدره من . كالشا
 .(٘)الدية

وفي الثاني يجب ، وإف قطع أحد المنخرين وجب عليو نصف الدية على أصح الوجهين 
 .(ٙ)الثلث

 .أنو تفوت بو نصف المنفعة ونصف الجماؿ فوجب نصف الدية: لنا 

                                         

/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِِ/  ّ)اؼبهيب (   ِٖٓ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ُِٕ/  ٔ)ااـ (ُ)
منهلج (  ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني (  ِِٓ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َّْ/  ٔ)الهللميط (  َّٖ

رباو االج ُب ش ح    ( ّٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِٕ)البللبني 
/ ْ)إعل و البللبني ( ِٗٓ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (   ِِّ/  ٓ)مل  االج ( ْٔٔ/  ٖ)اؼبنهلج 
ُِٕ. ) 

جدعىه : تآهللؿ: ك قلؿ اعبهللد م ُب معىن أكعع. كالصهللاب اؼبثب  دنل مل مصلدر اغبدي .  أكع : ُب ااص ( ِ)
 (.ِّْ/  ُ)الصحلح : ا ا ! . جدعه ا جدعلن مهللعبلن : رافكُب ال. فأكعع أ اىه أم اماأصله

 .ُٓٓص : , أ ا   مبو زب هبه ضمل حدي  عم ك ابل حـ (  ّ)

 .كالصهللاب صبلا ممل أثباهل . ضبلا: ُب ااص ( ْ)

 هنليو( ِِٓ)الانبيه ( ِِٓ)الانبيه ( ُِِ/  ّ)اؼبهيب  (  ُٕٖ/ ُِ)اغبلكل المب   (    ُِٕ/  ٔ)ااـ ((ٓ)
أمىن ْٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِْٕ/  ٗ)ركضو البللبني(  َّْ/  ٔ)الهللميط (  ِّٔ/  ُٔ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

 (.ْٓٔ)ماليو ااخيلر ( ّٓ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
كم مل ذم ا اؼبصنن ا ه اص  الهللجهني دهلل مل رجحه اصحلب مل  االج كاؼبهيب كآّمهللع كركضو البللبني كاغبل(ٔ)

/  ِ)اؼبهيب  ( ُٕٖ/ ُِ)اغبلكل المب   : المب  امل صلحع الهللميط كالانبيه كهنليو اؼببلع ٓب يبينهللا ااص  ا ا 
/  ٗ)ركضو البللبني(  َّْ/  ٔ)الهللميط (  ّّٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٓ)الانبيه ( َِِ
رباو ( ِٔ/  ْ)مل  االج (   ْٓٔ)اليو ااخيلر م(  ٖٔ -ٖٓ/ ُٗ)آّمهللع  (  ُِٕ)منهلج البللبني ( ِْٕ

 ( .ْٕٕ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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ولو شق الحاجز ، وفي الثاني ثلث الدية، ولو قطع معو الحاجز لزمو فيو الحكومة على األصح 
، ولو قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز لزمو في نصف الحاجز الحكومة. وجبت الحكومة

وكذلك . ولو قطع المارف والقصبة لزمو دية وحكومة. لديةيلزمو فيهما نصف ا، وعلى الوجو الثاني
 .(ٕ)تحتو الحكومة (ٔ)[لما]لو قطع المارف وما تحتو من اللحم لزمو 

وألف ، ؛ ألف الشم في غير األنف فأفرد بالدية كالسمع(ٖ)وإف قطع أنفو فذىب شمو لزمو ديتاف 
فهي  ، و حاسة تتعلق بمنفعة مقصودة ؛ وألن(ٗ)(وفي الشم الدية: )النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

 . كالسمع
ولو قطع أحد المنخرين فذىب الشم وجب في المنخر نصف الدية على أصح الوجهين، و في 

 . (٘) ذىاب الشم منو نصف الدية وجهاً واحداً 
                                         

 .كلع  مل أثباه دهلل الصهللاب . فبل: ُب ااص ( ُ)

 ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِِ/ ِ)اؼبهيب (  ِٗٓ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ُِٖ-ُِٕ/  ٔ)ااـ (ِ)
 -ِّٕ/ ٗ)ركضو البللبني (  ِّٓ/  ُُ)لبيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ا(  ُّْ-َّْ/  ٔ)الهللميط ( ّّٓ/ 

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ٖٔ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِْٕ
 (. َٕٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  (   ِٔ/ ْ)مل  االج ( ْٕٕ

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ِِٓ)الانبيه ( ُِٔ/ُِ)غبلكل المب  ا( َِِ/ ِ)اؼبهيب ( ُِٖ-ُِٕ/ ٔ)ااـ (ّ)
حلشيو الر كا٘ب علس ( ُٔ/ْ)أمىن اؼببللع ( ْٕٔ)ماليو ااخيلر ( ٕٖ/ُٗ)آّمهللع  (  ّْٔ/ ُٔ)اؼبيدع 
 (.ْٗٗ)الال اج الهللدلج (  ِّٕ/ٕ)هنليو االج ( ُٕ/ْ)مل  االج (  ْٕٕ/  ٖ)الاحاو 

دي  غ يع ا أعلف مل خ جه, ا مل ديا الهللجه كا مل غ ا بعد البح  عنه, كمأف ال افع  اغب: قلؿ ابل اؼبلآل(ْ)
كُب الرف : حمس بع  ال كاة عل عم ك بل حـ  أ ه عليه الص ة كالال ـ قلؿ: قلَّد اؼبلكردم ُب إي ادا ف  ه قلؿ

؛ كإمبل فيهكق ر ابل ح   أ ه ٓب هبد ديا اللا  ُب( ِْٔ/  ٖ)البدر اؼبن  : ا ا . الديو :  حدي  عم ك بل حـ 
 (.ٕٖ/ْ)الالخيص اغبب  :  ا ا . كُب اا ن إذا أكعع جدعل مل و مل اإلب 

 ه اص  الهللجهني دهلل ملرجحه اصحلب اؼبهيب كركضو البللبني كمل  االج امل اصحلب أمل ذم ا اؼبصنن (ٓ)
الج كرباو االج كغليو البيلف فآد ذم كا قهللا كاحدا اغبلكم كالهللميط كالانبيه ٓب يبينهللا ااص  خ فل اصحلب هنليو ا

كدهلل  صن الديو كحمس اعبهللي  ُب قب  أحد اؼبنخ يل كجهلن  خ  بثل  الديو, كثللثلن بلغبمهللمو, كعدَّ ديا الهللجه 
هنليو ( ِِٓ)الانبيه (  َِِ/  ِ)اؼبهيب (   ِٗٓ-ِٖٓ/ ُِ)اغبلكل المب   : ا ا  ُب ديا اؼبالألو. ملقبلن 

(  ٖٔ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٗٓ/ ٗ)ركضو البللبني ( َّْ/  ٔ)الهللميط (  ّّٓ/  ُٔ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 
( ُٕ/  ْ)مل  االج ( ْٕٕ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 ( .ِّٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ّّٕ/  ٕ)هنليو االج 
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ووجب في الثاني ، ولو جنى على مارنو فاستحشف وجب عليو الحكومة في أصح القولين
 .(ٔ)الدية

 . ، فلم تجب ديتو(ٕ)[الروائح]جمالو ومنفعتو باقية؛ وىي وقاية الخياشيم وجمع أف : لنا 
 . (ٖ)وعلى القوؿ الثاني بالحكومة، ولو قطع مارناً مستحشفاً ضمنو على الصحيح بالدية

ولو جنى عليو فنقص شمو فإف أمكن معرفة قدر النقصاف وجب بقدره من الدية، وإف تعذر وجبت 
 .(ٗ)الحكومة

  

                                         

ذم  اصحلب آّمهللع كاؼبهيب كاغبلكم المب  الآهلللني كٓب يبينهللا ااص  امل صلحع امىن اؼببللع فآد رج  الآهللؿ (ُ)
/  ُٗ)آّمهللع  ( َِِ/ ِ)اؼبهيب ( ِٗٓ/ ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُِٖ/  ٔ)ااـ : الثل٘ب كدهلل الديو ا ا 

 (.ّٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٕٖ
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. ال كاي : ُب ااص ( ِ)

ااـ : ذم  صلح  آّمهللع كاؼبهيب الآهلللني كٓب يبينل ااص  كذم  ُب ااـ قهللا كاحدا كدهلل الاملف بلغبمهللمو ا ا (ّ)
 (.ّٓ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٕٖ/ُٗ)آّمهللع(َِِ/ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/ٔ)
ركضو البللبني ( ِْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِِ/  ِ)اؼبهيب (ِٗٓ/ ُِ)اغبلكل المب   (ْ)
 (.ُٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٕٖ/  ُٗ)آّمهللع  (  ِٓٗ/  ٗ)
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؛ لما (ٔ)وجب ردىا عليو ، منو الدية ثم عاد الشم/ أ ٖٓ/جنى عليو فذىب شمو فأخذت ولو 
 . ذكرتو في السمع

ولو جنى على مارنو فاعوج وجبت الحكومة؛ ألنو نقص جمالو، ولو قطع مارنو حتى بقي معلقًا 
صقو فالتصق ولو أبانو فأل، (ٕ)ولم يكلف إزالتو؛ ألنو لم يبنو، بجلدة فألصقو فالتصق لزمو حكومة

 .(ٖ)ويلزمو إزالتو، فإف أزالو وإال أزالو السلطاف، وجب عليو الدية
  

                                         

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٕٗ/  ُٗ)آّمهللع  (َِِ/  ِ)اؼبهيب ( َِٔ/ ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
(ْ  /ُٔ. ) 
رباو اغببيع علس ش ح ( ِْٕ, ُٕٗ/ ٗ)ركضو البللبني  ( ِِٓ)الانبيه (ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/  ٔ)اـ ا(ِ)

رباو االج ُب (. ٕٖ-ٖٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِْ)منهلج البللبني ( ِّٖ/  ٕ)هنليو االج ( ِٗٓ/  ْ)اػببيع 
 (.ُْٔ/  ٖ)ش ح اؼبنهلج 

ناه, فألصآه, فللاصو ف ف وبو للم   عليه أف يآاص فيآب  ملر ه ح  هبعله كقد ق ر العم ا٘ب أ ه إف قب  اؼبلرف كٓب ي
معلآنل مملرف آّ  عليه,كإف عال عل الآصلص ٓب ذبع له الديو, كإمبل ذبع له اغبمهللمو؛ اهنل جنليو ٓب تيدع ّٔل 

 :  .ا ا . مناعو, كإمبل  آص ّٔل صبلؿ
أمىن اؼببللع ُب ( ٕٖ-ٖٔ/  ُٗ)آّمهللع (ِّٓ/  ُُ)رلفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ ال( ُٕٗ/  ِ)اؼبهيب (ّ)

 ( ْْٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (. ِٗ/  ْ)ش ح ركض البللع 
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والمذىب خبلفو، ، ذكره شيوخنا، وال أعلم لو وجهًا إال القوؿ بنجاسة ميتة اآلدمي (ٔ)[ىكذا]
(: الشامل)، وقاؿ في (ٕ)وما عليو من الدـ في حد المعفو عنو، ال سي ما مع ما نخاؼ من قطعو

 .(ٖ)جبر عظمو بعظم نجس كما لو
والفرؽ بينهما أف العظم مجمع على نجاستو، وىذا العضو : قاؿ الشيخ اإلماـ أيده اهلل بتوفيقو

  .طاىر على المذىب

                                         

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل.  دميم: ُب ااص ( ُ)

ف تل  كقد ق ر الر ازم أف اإللصلؽ اليم حدث ا حمف له؛ ا ه هبع إزالاه كا ذبهللز الص ة معه, مآ ران أ(  ِ)
ا قب  أذف معلآو جبلدة كقد الاصآ  : كقلؿ زم يل اا صلرم(  َُٖ -ُٕٗ/ ِ)اؼبهيب : ا ا . اإلزالو للاللبلف

ااذف كفيه  ا  ؼبل م  مل قبلمو البلطل كهبلب بأ ل إمبل أكجبنل الآب  ٍب للدـ اف اؼباص  منه بلؼببلف قد خ ج عل البدف 
أمىن اؼببللع ُب ش ح .حلجو كؽبيا ٓب يعن عنه كإف ق  خب ؼ اؼباص  منه دنل بللمليو فصلر ملاجن  كعلد إليه ب  

 ( .ِٗ/  ْ)ركض البللع 
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُّ/  ِ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : كا ا  ُب حمف مياو ا دم  ُب اؼبيدع

 ( ٖٕ/  ُ)مل  االج ( ِْْ/  ُ)
 (.َُّ/  ِ)حلشيو ابل قلمف العبلدم علس الاحاو ( ُّٕ/ّ)آّمهللع ( ِٖ)الانبيه ( َٔ/ُ)اؼبهيب (ّ)
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 فصل
إذا جنى على رجل جناية ليس لها أرش مقدر بأف لكمو أو لطمو أو ضربو بحجر فأزاؿ عقلو 

( وفي العقل الدية: )بن حـزم في كتاب عمرو صلى اهلل عليو وسل ؛ لقولو(ٔ)وجبت عليو الدية
 .(ٕ)وروي ذلك عن عمر رضي اهلل عنو

وألنو يزوؿ بزوالو التكليف ويبطل منافع الجملة، فهو كذىاب الحياة، ولو نقص عقلو فإف أمكن  
وإف تعذر ذلك بأف ، معرفة قدر النقصاف بأف صار يجن يومًا ويفيق يومًا لزمو من الدية بقدر نقصو

 .(ٖ)فزع مما ال يفزع منو، ويستوحش إذا خبل مدىوشاً وجبت الحكومة؛ لتعذر التقديرصار ي
محلو : فقد قيل، وال يجب في إذىاب العقل القصاص بحاؿ؛ ألنو ال يعلم موضعو فيقصد 

وألنو قد يذىب بالشيء اليسير وال يذىب باألمر ، ، فيتعذر تفويتو منو(ٗ)وقيل الرأس. القلب
 . الكثير

كاف بقدر دية العقل أو أقل أو أكثر؛ بأف قطع (٘)[سواء]ذىابو بجناية لها أرش مقدر وإف كاف 
 والثاني . ذكره وأنثييو مثبًل لم يدخل في دية العقل ولم تدخل دية العقل فيو على أصح القولين

 
 

                                         

ركضو البللبني (  ّْٖ/  ٔ)الهللميط ( ِِٓ, َِِ)الانبيه ( َِِ/  ِ)اؼبهيب (  ِْٔ/ ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
 ْ)االج  مل (   ّْٕ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ْٕٔ)ماليو ااخيلر ( ٕٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( َِٗ/ ٗ)
 ( .ّٗٓ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ّّّ/  ٕ)هنليو االج ( ٖٔ/ 
كركينل عل عم  بل اػببلب رضس ا عنه مل دؿ علس أ ه قاس َب ( : ٖٔ/  ٖ)قلؿ البيهآ  ُب الالنل المربل( ِ)

, كإ. العآ  بللديو مبل ركاا البيهآ  عل معلذ كذم  ابل اؼبلآل أف ديا اللا  ا يع ؼ مل ركايو عم ك بل حـ 
ٍب حمف ابل اؼبلآل علس ديا ال كايو بأف . كضعَّن مندا, كركاا أيالن عل عم  مل قال ه, كعل زيد بل ثلب 

 ( .ُْٔ/  ٖ)البدر اؼبن  :  ا ا .إمنلددل صحي 

ميدع  البيلف ُب( ّْٖ/  ٔ)الهللميط ( ِِٓ)الانبيه ( َِّ-َِِ/  ِ)اؼبهيب ( ِْٕ/ ُِ)اغبلكل المب   (ّ)
أمىن (   ْٕٔ)ماليو ااخيلر (  ٕٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٖٗ/ ٗ)ركضو البللبني (  ِٓٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

 ( .ّّْ/  ٕ)هنليو االج ( ٗٔ/  ْ)مل  االج (  ّْٕ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٗٓ/  ْ)اؼببللع 
ركضو (  ْٔ/  ِِ)الااال  المب  كمالتي  الليع  ( ِْٕ/ ُِ)اغبلكل المب   : ا ا . كالصهللاب أ ه ُب الآلع( ْ)

 (.ْٕٔ)ماليو ااخيلر ( َِٗ/ ٗ)البللبني 
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل.  مهللا: ُب ااص ( ٓ)
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 . (ٕ)وبو قاؿ أبو حنيفة، (ٔ)يدخل األقل في األكثر
أرشهما؛   فلم يتداخل، الحياة(ٖ)[بقاء]الجناية مع أنها جناية أذىبت حاسة في غير موضع : لنا

فإف الحياة في موضع الجناية موجودة؛ ، عينو؛ بخبلؼ الموت ضوء كما لو أوضح رأسو فأذىب
 .وألنو لو دخل فيو دية ما دوف النفس لدخل فيو دية النفس كالنفس

وجبت عليو ، لوولو شهر سيفًا على صبي أو بالغ مضعوؼ أو صاح عليو صيحة عظيمة فزاؿ عق 
 .(ٗ)لم يلزمو ديتو، ألف ذلك سبب في زواؿ عقلو، ولو فعل ذلك ببالغ متيقظ فزاؿ عقلو، الدية

 .ألف ذلك ال يصلح سبباً لزواؿ عقلو

                                         

مل ذم ا اؼبصنن ا ه ااص  دهلل مل رج  ُب آّمهللع كاؼبهيب كال كضو كاغبلكم المب  خ فل امىن اؼببللع فآد (ُ)
الانبيه ( َِِ/  ِ)اؼبهيب (  ِْٖ/ ُِ)اغبلكل المب   (   ٖٖ/  ٔ)ااـ : اهنل ا تدخ  ا ا ذم  قهللا كاحدا كدهلل 

ركضو (   ِٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ( ّْٗ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٓ)
/  ْ)ع ُب ش ح ركض البللع أمىن اؼببلل(   ْٗٔ)ماليو ااخيلر (  ٖٗ -ٕٖ/ ُٗ)آّمهللع  ( َِٗ/ ٗ)البللبني 

 .ُُٖ)منه  الب ب ( ٖٔ/  ْ)مل  االج ( ٗٓ
تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و (  ُّٖ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ّٖ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (ِ)
 (.ّٖٓ/  ٖ)البح  ال ا و ش ح من  الدقل و ( ُّٓ/  ٔ)
 .نلكالصهللاب اؼبثب  د.  بآل: ُب ااص ( ّ)
 .ينا  للم اج  الاللبآو (ْ)
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وألف ؛ (ٔ)(وفي الشفتين الدية: )ويجب في الشفتين الدية لما روي في كتاب عمرو بن حـز

 . (ٕ)ب في كل واحدة نصف الديةويج، جمااًل ومنفعة فهما كاليدين
 . (ٖ)يجب في العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثاف: وقاؿ زيد بن ثابت

وال نظر إلى ، عضوين ضمنا بالدية ضمن أحدىما بنصف الدية كالعينين /ب ٖٓ/أف كل : لنا
 . وكذلك األصابع واألسناف، بدليل اليد اليمنى مع اليسرى، تفاوت المنافع

، ولو جنى عليهما (ٗ)الشفة وجب فيو من ديتها بنسبة المقطوع منهاوإف قطع بعض 
 .(ٙ)وجبت الدية، كما لو جنى على يديو فشلتا، وإف تقلصتا وجبت الحكومة (٘)[فيبستا]

                                         

 .ُٓٓص : , ا ا  مبو زب هبه(  ُ)

(   ُّْ/  ٔ)الهللميط ( ِِٓ)الانبيه ( َِّ/  ِ)اؼبهيب (  ُِٔ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ُّْ/  ٔ)ااـ (ِ)
/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ْٔٔ)ماليو ااخيلر ( ٖٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُّْ/ ٗ)ركضو البللبني 

 ( .ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني( ِّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ِٔ/  ْ)مل  االج ( ّٓ
/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو : ا ا . كركم ديا الآهللؿ عل معيد بل اؼباليع (  ُّٔ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (ّ)

 ( .ِّْ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ُّٔ
 ٔ)الهللميط ( ِِٓ)الانبيه ( َِّ/  ِ)اؼبهيب (   ُِٔ/ ُِ)اغبلكل المب   : ا ا . ديا علس أكجه الهللجهني( ْ)
أمىن ( َٗ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِْٕ/ ٗ)ركضو البللبني (   ِٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّْ/ 

 (.ِٔ/  ْ)مل  االج (   ْٔٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٓ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل. فيالنل: ُب ااص ( ٓ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِِٓ)الانبيه ( َِّ/  ِ)اؼبهيب (  ُِٔ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ُّْ/  ٔ)ااـ (ٔ)
 ( .ٖٖ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٕٓ -ِٔٓ/ ُُ)الرلفع  
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 فصل
وفي : )لقولو صلى اهلل عليو وسلم في كتاب عمرو بن حـز، (ٔ)ويجب في قطع اللساف الدية

أما جمالو فإنو من أحسن ما تجمل بو ، فهو كالعين،  ومنفعة؛ وألف فيو جماالً (ٕ)(اللساف الدية
 . اإلنساف

وما الجماؿ في الرجل يا : قاؿ(. أعجبني جمالك يا عم: )ولهذا قاؿ صلى اهلل عليو وسلم للعباس
 .(ٗ)المرء بأصغريو؛ قلبو ولسانو: وقيل. (ٖ)(لسانو: )رسوؿ اهلل؟ قاؿ

ويعرؼ ذوؽ ، لة أو بهيمة مهملة، وأما نفعو فبو يتم الكبلـوما اإلنساف لوال اللساف إال صورة ممث 
 .الطعاـ

ولو جنى عليو فخرس وجبت الدية؛ ألف كل عضو وجبت الدية بإتبلفو وجبت بتفويت منفعتو  
فإف ، كالعين، وإف ذىب بعض كبلمو لزمو من الدية بقدر الذاىب، ويقسم ذلك على حروؼ لغتو

ومنها ما عدد ، ا ما عدد حروفها أحد وعشروف حرفاً ففيه، حروؼ اللغات مختلفة األعداد
، "ال"وعشروف حرفًا سوى (ٙ)[ثمانية]ومنها ما عدد حروفها ، ستة وعشروف حرفاً (٘)[حروفها]

فإنها مركبة من األلف والبلـ فبل تعد مفردة وتعد مركبة؛ وىذه لغة العرب، فإف كاف عربيًا قسمت 

                                         

( ّٗٓ/  ُٔ)يدع هنليو اؼببلع ُب درايو اؼب(  ِِٓ)الانبيه ( َِّ/ ِ)اؼبهيب (  ِِٔ/ ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
/  ُٗ)آّمهللع  ( ِْٕ/ ٗ)ركضو البللبني ( ِٕٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُّْ/  ٔ)الهللميط 

/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ْٓٔ)ماليو ااخيلر ( َٗ
 (.ِّٖ/  ٕ)هنليو االج ( ِٔ/  ْ)مل  االج (   ْٕٕ

 .ُُّْب ص  مبو زب هبه( ِ)

, ك آ  عل : قلؿ ابل اؼبلآل. كديا اغبدي  عل ايب جعا  ؿبمد بل عل  بل اغبالني عل ابيه (ّ) كديا م م  ا جـ 
ابل طلد  ُب زب ي  أحلدي  الرهلب أف ديا اغبدي  منآب  كفيه ؾبههللؿ, ٍب ذم  ابل اؼبلآل له ط يآلن  خ  ب منلد 

 -ُْٕص )كاؼبآلصد اغبالنو ( ْٖ/ْ)الالخيص اغبب  ( ْٔٓ/  ٖ)البدر اؼبن  : ا ا . بلدادممالف ركاا اػببيع ال
ُٕٓ.) 

 .مل قهللؿ ضم ة بل ضم ة( ُِٕ: ص)ركاا ابل بر اف ُب أملليه ( ْ)
 .كالصهللاب اؼبثب  دنل.  ح كفه: ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل.  شبنيو: ُب ااص ( ٔ)
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عشر حرفاً (ٕ)[ثمانية]تقسم على : المذىب، وقيل على (ٔ)ديتو على ثمانية وعشرين حرفاً 
: الحاء والخاء والعين والغين والهمزة والهاء وحروؼ الشفة وىي: وتسقط حروؼ الحلق وىي

 .الياء والميم والفاء والواو
ولهذا ال ينطق بها األخرس مع وجود ، أف الذي ينطق بها ىو اللساف، وإنما ىذه مخارج لها: لنا 

مثل أف عجز عن ، ف ذىب حرؼ من كبلمو فعجز بو عن النطق بكلمةفإ، ىذه المخارج
فلم يلزمو إال ضماف الحرؼ الذاىب، " صفا"فيقوؿ " صفراً : "فبل يقدر أف يقوؿ، (ٖ)[الراء]

وال تقـو ، بالغين؛ فإنو يلزمو ضماف الراء(٘)[الراء]؛ يبدؿ حرؼ (ٗ)[ألثغاً ]وكذلك لو صار 
وإف  ، ألنها أصلية في كبلمو، (ٙ)[ضمانو]فأذىب الغين لزمو الغين مقامها، فلو جنى عليو آخر 

هنا، فأما إف حصل في لسانو ثقل أو عجلة أو تمتمة لم تكن فإنو تلزمو ى (ٚ)[زائداً ]كاف 
 .(ٛ)الحكومة

 
 
 

                                         

 .هل اكا حلجو ؽبل فأمآب.  فلف: اص زاد ُب ا( ُ)

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل.  شبنيو: ُب ااص ( ِ)

 .ب  نب ة  فأثباهل.  ال ا: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب اؼبثب  دنل.  ألثغ: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة  فأثباهل.  ال ا: ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ضملهنل: ُب ااص ( ٔ)

 .أثباهل بلؽبم ة  بلليل  ف. زايدا: ُب ااص ( ٕ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِْ-ِِِ)الانبيه ( َِّ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِْٔ/ ُِ)اغبلكل المب   (ٖ)
( كمل بعددل ِٔٗ/ ٗ)ركضو البللبني (  ِٖٓ -ِٕٓ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٔ-ّٗٓ/  ُٔ)

 (   .ُٗ-َٗ/  ُٗ)آّمهللع  
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 فصل
فدخل ضماف ، ألف اللساف محل الكبلـ، إذا قطع ربع لسانو فذىب ربع كبلمو لزمو ربع الدية

 . (ٔ)وىكذا لو قطع نصف اللساف فذىب نصف الكبلـالكبلـ في ضمانو، 
أف ذىاب : ولو قطع ربع لسانو فذىب نصف كبلمو لزمو نصف الدية، وأصح المذىبين في تعليلو

واالعتبار باألصل ال ، من اللساف /أ ٖٔ/نصف الكبلـ يدؿ على شلل آخر في ربع آخر 
لدية؛ لذىاب ربع اللساف، ولو قطع وجب ربع ا، بالمنفعة، فلو قطع ربع لسانو فذىب ربع كبلمو

 .(ٕ) وجب نصف الدية لما ذكرناه، نصف لسانو فذىب ربع كبلمو
لزمو في الصورة األولى على الصحيح ، آخر فقطع ما بقي من اللساف(ٖ)[جاء]إذا : فعلى ىذا

وعلى التعليل الثاني يلزمو ، وحكومة إلتبلؼ ربعو األشل، نصف الدية إلتبلؼ نصفو الصحيح
أرباع الدية، وفي الصورة األخرى يلـز الثاني نصف الدية من غير حكومة؛ ألنو أتلف  (ٗ)[ثةثبل]

 . (ٙ)الكبلـأرباع الدية لما فوت من (٘)[ثبلثة]نصف اللساف، وعلى التعليل الثاني يلزمو 

                                         

/  ٔ)الهللميط ( ّّٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِّ/  ِ)اؼبهيب  (  ِٔٔ/ ُِ) اغبلكل المب (ُ)
أمىن (  ُٗ/  ُٗ)آّمهللع  ( ََّ/ ٗ)ركضو البللبني (      َّٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُّْ

 ( .ّٕ/  ْ)  االج مل(  ْٕٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٔ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 . اؼب اج  الاللبآو( ِ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. جل: ُب ااص ( ّ)

 .ب  ألن كا  آلط فأثباهل. ثلثو: ُب ااص ( ْ)

 .ب  ألن فأثباه. ثلثو: ُب ااص ( ٓ)

 (. ُٗ/  ُٗ)آّمهللع ( َِّ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
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 (ٔ)[استوفى]ولو قطع نصف لسانو فذىب نصف كبلمو فاقتص منو فذىب نصف كبلمو فقد 
وإف ذىب . بع كبلمو أخذ مع القصاص ربع الدية لتفويتو ربع كبلموحقو، وإف ذىب ر 

 .(ٖ)ألنها سراية قود، ىدر ربعو الثالث، أرباع كبلـ الجاني(ٕ)[ثبلثة]

                                         

 .ب  كالصهللاب مل أثباه. اماهللفل: ُب ااص ( ُ)

 .ب  ألن فأثباه. ثلثو: ص ُب اا( ِ)

( ََّ -ِٗٗ/ ٗ)ركضو البللبني (  ُّْ/  ٔ)الهللميط ( َِْ/  ِ)اؼبهيب  (   ِٔٔ/ ُِ)اغبلكل المب   (ّ)
(   ْٕٗ/  ٖ)حلشيو الر كا٘ب  علس الاحاو ( ّٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ُٗ/  ُٗ)آّمهللع  

 (. ّٕ/  ْ)مل  االج 
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 فصل
وجب جميع ، فإف ذىب جميع كبلمو، فقطع قاطع أحد طرفيو، إذا كاف لرجل لساف لو طرفاف

نظرت فإف كاف الطرفاف ، كبلمو  الدية كما لو قطع بعض اللساف األصلي، وإف ذىب بعض
وجب فيهما ما ، متساويين فهما كاللساف المشقوؽ، فإف كاف ما قطعو بقدر ما ذىب من الكبلـ

يجب في أحدىما كما في اللساف األصلي، وإف كاف أحدىما أكبر وجب ضماف األكبر لما تقدـ 
ذىب من جـر اللساف،  وجب فيو من الدية بقدر ما، من الكبلـ (ٔ)[شيء]بيانو، وإف لم يذىب 

فالتاـ ىو ، واآلخر ناقص، تاـ الخلقة اوإف قطعهما معًا وجبت الدية وحدىا، وإف كاف أحدىم
 .(ٖ)، ففيو الحكومة(ٕ)[زائد]والناقص ، وبقطعو تكمل الدية، األصلي

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص ( ُ)

 .بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة . زايد: ُب ااص ( ِ)

 ُٗ)آّمهللع  ( ِٕٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ/  ِ)اؼبهيب (ّ)
 (.ّٔ/  ْ)مل  االج ( ْٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٗ/ 
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 فصل
الحبلوة : وىو خمسة، من المذاؽ (ٔ)[بشيء]فإف جنى على لسانو فذىب ذوقو فبل يحس 

أتلف حاسة تتعلق بمنفعة  ووالحموضة والملوحة والعذوبة؛ وجب عليو الدية؛ ألنوالمرارة 
فإف كاف نقصانًا ال : نظرت، فهو كما لو أتلف حاسة السمع أو البصر، وإف نقص ذوقو، مقصودة

بأف يحس بالمذاؽ الخمس ولكنو ال يدركها على حقيقتها وجبت الحكومة؛ لتعذر ، (ٕ)[يتقدر]
 . (ٖ)تقديره بأف صار ال يدرؾ أحدىا وجب خمس الدية، وعلى ىذاالتقدير، وإف أمكن 

وإف قطع لساف أخرس فإف بقي بعد القطع مذاقو وجبت الحكومة؛ ألنو عضو سقط أحد منفعتيو 
 . (ٗ)ولم تذىب األخرى بقطعو فلم تكمل ديتو

 . (٘)تجب دية كاملة كذكر العنين: وقاؿ النخعي
، بخبلؼ ذكر العنين فإنو يبوؿ وينزؿ منو، وإف ذىب ذوقو أنو فقد منفعتو المقصودة منو: لنا

 . فهي كحاسة السمع، وجبت الدية؛ ألنو فوت عليو حاسة تتعلق بمنفعة مقصودة
 

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل.  بر: ُب ااص ( ُ)

 .ب   آلط علس اليل  كالال  فأثباهل. ياآدر: ُب ااص ( ِ)

ركضو البللبني (  ِّٓ/  ٔ)الهللميط ( ِِٔ)الانبيه ( َِْ/ِ)اؼبهيب (  ِّٔ,ِٕٗ/ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
مل  (  ّٔ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٓٔ)ماليو ااخيلر (  ٓٗ/ُٗ)آّمهللع  ( ِٕٓ,َُّ/ٗ)

 (   .َٖٓ/ِ)اإلقنلع للر بي  ( ّٔ/  ْ)االج 
كديا اؼبالألو فبل اخالن ُب  ص الرلفع  فيهل, حي  ق ر الآلض  أبهلل البيع أف الرلفع   ص عليهل, ك اس ذل  أبهلل 

 ( .ِّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا . حلمد
/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٔ)الانبيه ( َِْ/ِ)اؼبهيب (  ِّٔ,ِٕٗ,/ُِ)اغبلكل المب  (ْ)

ركضو البللبني (ْٓٔ)ماليو ااخيلر ( ِّٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٓ/  ٔ)الهللميط (  ّْٕ
(   ُُٖ)منه  الب ب ( ّٔ,ْٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ٓٗ/ُٗ)آّمهللع(  ُِٕ)منهلج البللبني (  ِٕٓ,َُّ/ٗ)

إعل و البللبني (  ُّٓ/ ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( َّْ/ٕ)هنليو االج ( ّٕ,ّٔ/  ْ)مل  االج 
 ( ِِٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ُِٕ/ْ)
ب كايو ايب بم  ؿبمد بل عم ك بل (ٖٗ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ   (ِِٗ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ   (ٓ)

  .حـ  عل ابيه عل جدا
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: كقولو، يعبر عنو اللساف /ب ٖٔ/وبما ،  (ٔ)[بالبكاء]وإف قطع لساف طفل فإف كاف قد تحرؾ 
 . (ٕ)بابا وماما وجبت الدية

وال ، (ٖ)[بالبكاء]وإف لم يكن قد تحرؾ . أنو لساف ناطق: لنا. ب الديةال تج: وقاؿ أبو حنيفة
ألف ، فإف كاف قد بلغ حدًا جرت العادة أف يتحرؾ فيو وجبت الحكومة، بما يعبر عنو اللساف
 . (ٗ)الظاىر أنو غير ناطق

عو قبل واستحق بقدر ما سقط من كبلمو، وإف قط، وإف كبر فنطق ببعض الكبلـ تبينا أنو كاف ناطقاً 
 (٘)[أعضائو]أف يمضي عليو زماف تحرؾ في مثلو اللساف وجبت عليو الدية، كما لو قطع بعض 

لم ، قبل أف يظهر فيها بطش، وإف قطع لساف رجل فأخذت منو الدية ثم نبت لساف المقطوع
فلم يسقط بها ضماف ما ، من اهلل تعالى (ٙ)[مجددة]يجب رد الدية على القاطع، بل ذلك ىبة 

، كما لو قلع سن من ثغر ثم (ٚ)والطريق الثاني أنها على قولين، ىذا أصح الطريقين. عليو أتلفو
إف الشيخ إذا عبل سنو نبتت أسنانو، : وقد قيل، والفرؽ بينهما أف عود السن معهود، عاد فنبت

 .وعود اللساف غير معهود

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل ممل دهلل الصهللاب. البمل: ُب ااص  (ُ)

ركضو (  ِّٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ/ِ)اؼبهيب  (  ِٖٔ/ ُِ)اغبلكل المب  ((  ِ)
 (.ِٔ/ْ)مل  االج ( ٔٗ/ُٗ)آّمهللع  ( ِٕٓ/ٗ)البللبني 

 .ب  نب ة فأثباهل ممل دهلل الصهللاب. البمل: ُب ااص ( ّ)

ركضو البللبني (  ِّٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ/ِ)اؼبهيب  ( ِٖٔ/ ُِ)لكل المب  اغب(ْ)
 ( .ِٔ/ْ)مل  االج (  ٔٗ/ُٗ)آّمهللع  ( ِٕٓ/ٗ)

 .بلليل  ب  نب ة فأثباهل. اعاليه: ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب مل فأثباه.  ؿبددا: ُب ااص ( ٔ)

/  ُِ)اغبلكل المب  :  ه دهلل الصحي  ا ا أني دهلل مل ذم ا النهللكم ُب ال كضو ب يآمل ذم ا اؼبصنن ا ه أص  ال( ٕ)
أمىن اؼببللع ُب ( ٓٗ/  ُٗ)آّمهللع  ( ََِ/  ٗ)ركضو البللبني (  ِِٔ)الانبيه ( َِْ/  ِ)اؼبهيب  ( ِٗٔ

 ( .ّٔ/  ْ)مل  االج  (   َّ/ْ)ش ح ركض البللع 
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الدية قواًل واحدًا؛ ألف وجب رد ، ولو جنى على لسانو فذىب كبلمو فأخذ الدية ثم عاد متكلماً  
وإف ، ، بخبلؼ اللساف فإنا نقطع بذىابو(ٔ)وإنما امتنع لعارض ثم زاؿ، الكبلـ لو ذىب لما عاد

فإف أمكن أف يقتص منو اقتص وإال وجبت ، إنساف؛ وىي لحم في أصل اللساف (ٕ)[لهاة]قطع 
 . (ٖ)فيها حكومة

، الجانيفالقوؿ قوؿ . بل كنت ناطقاً : قاؿو ، (ٗ)[أبكماً ]ولو ادعى الجاني أف المجني عليو كاف 
فكاف القوؿ فيو قوؿ الجاني، ولو اتفقا أنو كاف ناطقًا ، ألف ذلك أمر ظاىر يمكن إقامة البينة عليو

 .(٘)وادعى الجاني حدوث الخرس ففيو خبلؼ قد سبق ذكره

                                         

ركضو (  ّّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ/  ِ)  اؼبهيب(  ِٕٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 (    .ِٕ/  ْ)مل  االج (  ْٔٔ)ماليو ااخيلر ( ٕٗ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٔٗ/  ٗ)البللبني 

 .كالصهللاب مل أثباه.  ؽبلا: ُب ااص ( ِ)

/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب ( َِْ/  ِ)اؼبهيب (   ِٕٔ/  ُِ)اغبلكل المب  ( َُّ/  ٔ)ااـ (ّ)
مل  ( ْٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ٕٗ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٕٓ/  ٗ)ركضو البللبني (   ّّٓ
 (.ّٔ/  ْ)االج 

 .كالصهللاب مل أثباه.  ابمف: ُب ااص ( ْ)

 درايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب(  َِْ/ِ)اؼبهيب ( ِٗٔ,ِٕٔ/ُِ)اغبلكل المب  (   ُِٗ/  ٔ)ااـ (ٓ)
 ( . ُٕٗ/  ُٗ)آّمهللع  ( ّٕٔ/ُٔ)
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 فصل
: بن حـز؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم في كتاب عمرو (ٔ)ويجب في كل سن خمس من اإلبل

 . (ٖ)، وال فرؽ فيو بين الثنايا والرباعيات واألضراس واألنياب(ٕ)(في السن خمس من اإلبل)
في الضواحك خمس من : )، وروي أنو قاؿ(ٗ)(في األضراس بعير بعير: )قاؿ عمر بن الخطاب

 . (٘)(اإلبل وفي غيرىا بعيرين بعيرين
 . (ٚ)بعيرين ي الباقي خمس خمس، وفوالنابين  ينتن والرباعيتييالثنفي : (ٙ)[عطاء]وقاؿ 

سناً؛  (ٜ)[تسمى]وكلها (ٛ)( في السن خمس من اإلبل: )عمـو قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا
فدؿ أنو أراد الجنس؛ وألف كل دية وجبت في ، وألنو ذكره باأللف والبلـ وليس ىناؾ معهود نعرفو

 . جملة تقسم على العدد دوف المنافع كاألصابع
 والسن الذي يجب ، نقصت إحدى الثنيتين عن نظيرتها نقص من أرشها بقدر ما نقصت فإف

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ِِٔ)الانبيه ( َِْ/ ِ)اؼبهيب  (  َِٕ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ّّْ/  ٕ)ااـ (ُ)
 ٗ)ركضو البللبني (   ّّٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْْ/  ٔ)الهللميط (   ّٕٕ/  ُٔ)اؼبيدع 

إعل و (  ِّٖ/  ٕ)هنليو االج ( ٓٔ/  ْ)مل  االج ( ْٕٔ)ماليو ااخيلر ( ٕٗ/  ُٗ) آّمهللع ( ُِٖ/
 (  .ُِٕ/  ْ)البللبني 

 .ُُٓٓب حدي  عبد ا بل عم ك , ا ا  ص  مبو زب هبه( ِ)

 ( ٕٗ/  ُٗ)آّمهللع  ( َِْ/ ِ)اؼبهيب  (  َِٕ/ ُِ)اغبلكل المب   ( ّّٓ/  ٕ)ااـ (ّ)
(  ُِٖٗٔ( )ّٕٔ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (  َُٕٕٓ( )ّْٕ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ِْٖ/  ٕ)ااـ  (ْ)

 (. ُِٔٔٔ( )َٗ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ 
مصنن ابل أيب ( ِْٖ/  ٕ)ااـ :  ا ا . اليم ُب ااـ كغ ا أف ديا مل قهللؿ ابل اؼباليع مالادرملن علس عم ( ٓ)

 (.َٗ / ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ّٕٔ/  ٓ)شيبو 
 .كالصهللاب مل أثباه.  عبل: ُب ااص ( ٔ)

 . عل بل ج ي ( ُْٖٕٗ( )ِٖٕٗٔ( )ّٔٔ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (  ّْٓ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ (ٕ)

 ُٓٓزب هبه ُب حدي  عبد ا بل عم ك ص مبو ( ٖ)

 .كالصهللاب مل أثباه بألن مبهلليو. تالمل: ُب ااص ( ٗ)
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فلو قلعو من أصلو ، سنخاً (ٔ)[يسمى]فأما المغيب منو فإنما ، ما ظهر من اللثة: المقدر بكسره
ثم ، فلو كسر الظاىر فقضي عليو بديتو، لم تجب زيادة كما لو قطع األصبع وما تحتها من الكف

يره قطع السنخ لزمتو الحكومة، كما لو قطع األصابع ثم عاد وقطع الكف، ولو كسر عاد ىو أو غ
يعتبر من (ٕ)[و]الظاىر كالنصف والثلث من طولو أو عرضو وجب من الدية بقدره / أ ٕٖ/بعض 
ولو قلع سنًا بها ، ولو ظهر السنخ الُمغي ب بعلة اعتبر المكسور مما كاف ظاىرًا قبل العلة. الظاىر
ديتها  (٘)وال منفعتها وجب كماؿ  (ٗ)[أجزائها]من  (ٖ)[شيء]و شق فإف لم يكن ذىب آكلة أ

 . (ٛ)سقط من ديتها بقدره (ٚ)[شيء] (ٙ)[أجزائها]وإف ذىب من . كاليد المريضة
آخر وقلع ما بقي مع السنخ وجب فيما بقي من  (ٜ)[فجاء]وأما إذا كسر وأخذ بعض السن 
؛ ألنو لم (األـ)حكومة على ظاىر قولو في  خجب على السنالظاىر بقدره من دية الظاىر، وو 

إف قطع األوؿ نصف : ىي على تفصيل: و قيل. يكمل الدية فيما بقي من الظاىر فلم يتبعو السنخ
تبع ما تحت النصف الباقي من ، اآلخر وقلع الباقي مع السنخ (ٓٔ)[فجاء]، الظاىر في طولو

                                         

 .أثباه بألن مبهلليو كالصهللاب مل. يالمل: ُب ااص ( ُ)

 .زيلدة اقاالدل الاليلؽ( ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ش : ُب ااص ( ّ)

 .بيل  دكف نب ة فأثب  اؽبم ة. اج ايهل: ُب ااص ( ْ)

 .هلاكا حلجو إليهل فأمآب. الديو:  زادت دنل ُب ااص( ٓ)

 .بيل  دكف نب ة فأثب  اؽبم ة. اج ايهل: ُب ااص ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ش : ُب ااص ( ٕ)

الانبيه هنليو اؼببلع ( َِْ,َِٓ/ِ)اؼبهيب  ( كمل بعددل َِٕ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ُّٖ-ُّٔ/  ٔ)ااـ (ٖ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّْ/  ٔ)الهللميط (  ِِٔ(  )كمل بعددل ِّٖ/   ُٔ)ُب درايو اؼبيدع 

مل  ( ٔٓ-ْٓ/  ْ)أمىن اؼببللع (   ٖٗ,ٕٗ/  ُٗ)ّٓمهللع  ا( ِٕٔ/ ٗ)ركضو البللبني (  كمل بعددل ّْٓ
 (.ّٔ/  ْ)االج 

 .كالصهللاب مل أثباه. ف ل: ُب ااص ( ٗ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ف ل: ُب ااص ( َُ)
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مة في نصف السنخ الذي كسر أواًل نصف ظاىره، ووجبت الحكو ، السن ما تحتو من السنخ
وأصل األصبع ، الثاني فقطع أصبعًا ثانية من أصلها(ٔ)[فجاء]ونظيره لو قطع األوؿ أصبعًا 

ولو كاف .(ٕ)[األولى]المقطوعة فإنو يتبع ما تحت األصبع الثانية، ويلزمو حكومة أصل األصبع 
لع السنخ مع ما عليو من نصف عرض اآلخر فق(ٖ)[فجاء]، األوؿ كسر نصف الظاىر عرضاً 

السن لزمو من دية الظاىر بقدر ما بقي منو، وتبعو أرش ما تحتو من السنخ، ونظيره لو قطع واحد 
آخر وقطع األنملة السفلى وما تحتها من الكف لزمو أرش (٘)[فجاء]، العليا(ٗ)أنملة اإلبهاـ 

 .(ٙ) (األـ)األنملة، وتبعو ما تحتها من الكف، وعليو يحمل نصو في 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ف ل: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ااكله: ُب ااص ( ِ)

 .هكالصهللاب مل أثبا. ف ل: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه, لعد مل يآاايهل. ك: ُب ااص  زيلدة( ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ف ل: ُب ااص ( ٓ)

 .ُُّْب ص  اؼب اج  الاللبآو(ٔ)
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 فصل
فإف كانت منافعها من مضغ الطعاـ وحفظ الريق والكبلـ باقية : فإف قلع سنًا قد اضطربت نظرت

جمالها ومنفعتها كاليد المريضة، وإف ذىبت ىذه المنافع منها وجبت  (ٔ)[لبقاء]وجبت ديتها؛ 
نافعها وجب فيها ، وإف نقصت م(ٖ) (ٕ)[الشبلء]فهي كاليد ، فيها الحكومة؛ ألنو فاتت منافعها

لنا . (ٗ)والقوؿ الثاني يجب كماؿ ديتها، ىذا أصح القولين، الحكومة للجهل بقدر ما نقص منها
 . ما قدمناه

وإف . على سن فاحمرت أو اصفرت وجب عليو الحكومة؛ ألنو نقص جمالها  (٘)[جنى]ولو 
كومة لنقصاف وإف لم تذىب لزمتو ح، منافعها لزمو ديتها (ٙ)[ذىبت]فإف : نظرت، اسودت
دوف حكومة  (ٛ)[الصفراء]وحكومة ،(ٚ)وىي فوؽ حكومة لنقصاف جمالها، جمالها

 الحكومة، ولو ضعفت مع السواد فالحكومة لهما، ومتى أوجبنا ؛ لتفاوت السنين (ٜ)[الخضراء]
                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. لبآل: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. الر : ُب ااص ( ِ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ (   ِِٔ)الانبيه ( َِٓ/ِ)  ا اؼبهيب(  ُِٕ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ُّٔ/  ٔ)ااـ (ّ)
مل  ( ٓٓ/  ْ)أمىن اؼببللع (  ََُ/ ُٗ)ّٓمهللع  ( ِٕٔ/ ٗ)ركضو البللبني (  ّٔٓ-ّٓٓ/  ُُ)الرلفع  
 (.ْٔ/ْ)االج 

غبمهللمو, فه  مصحيحو؛ اكمل ذم ا اؼبصنن دنل دهلل خ ؼ ال اج  ُب اؼبيدع, إذ ااص  كجهللب أرشهل ا ( ْ)
إف ملف اللللع علس الال  بلهتل كجع اارش قبعلن, كإف ملف اللللع : أص  اؼبناعو ك آ  النهللكم عل اإلملـ قهللله لهللجهللد

اؼبهيب  ( ُِٕ/ ُِ)اغبلكل المب   : ا ا . هاكاؼبع كؼ ُب اؼبيدع مل قدم. لنيعلس الال مآهللطهل فههلل مهللض  الآهلل 
أمىن اؼببللع ( َُُ/ ُٗ)آّمهللع  ( ُِٕ)لج البللبني منه( َِٖ/ ٗ)ركضو البللبني (   ِِٔ)الانبيه (  َِٓ/ِ)
 (.ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ِّٗ/  ٕ)هنليو االج ( ْٔ/  ْ)مل  االج (  ُُٕ)منه  الب ب ( ٔٓ/  ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه. جنل: ُب ااص ( ٓ)

 .كلع  الصهللاب مل أثباه. ذدع: ُب ااص ( ٔ)

 .ا مآاا  ؽبل فأمآباهلك . كاػبا ا: زاد ُب ااص ( ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الصا ا: ُب ااص ( ٖ)

 .ب  نب ة فأثباهل. اػبا ا: ُب ااص ( ٗ)



416 

إلى (ٔ)[أومئ]وقد . الحكومةوإف أوجبنا الدية على األوؿ فعلى الثاني ، ها ثاٍف فعليو الديةعلقف
 (ٕ)[المذكورتين]والصحيح أنها على اختبلؼ الحالتين ، ها إذا اسود ت كانت على قولينأن
ما قدمناه من : لنا. (ٗ)،وقاؿ أبو حنيفة ومالك وأشهر الروايتين عن أحمد أنو يلزمو دية السن(ٖ)

 .من الدليل على التفصيل

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. اكم : ُب ااص ( ُ)

 .كالاليلؽ يآاا  مل أثباه. اؼبيمهللريل: ُب ااص ( ِ)

ا ا  ُب . س الآهلللني, كمبه اؼبلكردم لل مههللركمل ذم ا اؼبصنن مل الااصي  إمبل دهلل علس اغبللني اؼبيمهللريل ا عل( ّ)
(  ِِٔ)الانبيه ( َِٓ/ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِٕٕ/ ُِ)اغبلكل المب  (  ُّٖ -ُّٕ/ٔ)ااـ : ديا اؼبالألو
أمىن اؼببللع (  َُْ,َُُ/ُٗ)آّمهللع  ( ُِٖ/ٗ)ركضو البللبني (ّٖٓ/ُُ)البيلف للعم ا٘ب(  ِّٓ/ٔ)الهللميط 

 (.ُِٕ/ْ)إعل و البللبني( ِّٗ/ٕ)هنليو االج ( ّٔ,ُٓ/ْ)ج مل  اال ( ٗٓ,ٓٓ/ْ)
/  ّ)رباو الاآهل  (  ُّٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُٖ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا  ُب ميدع ااحنلؼ(  ْ)

 (  ٖٓٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ّٗ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( َُُ
ش ح ـباص  خلي  ( ّْْ/ٖ)الالج كاإلملي  ( ّْٔ/ُِ)اليخ ة ( َٕٓ/ْ)اؼبدك و : وكا ا  ُب ميدع اؼبللمي 

 ( .ُْٔ/  ُ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب ( ِْ/  ٖ)للخ ش  
اإل صلؼ ( ِْٓ/  ٗ)الا كع كتصحي  الا كع ( ِّ/  ْ)الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد : كا ا  ُب ميدع اغبنلبلو

 ( .ٖٖ-ٕٖ/  َُ)للم داكم 
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 فصل
فإف قلع . اإلبل للخبر رجل فإف بلغ إلى العشرين ففي كل سن خمس من/ ب ٕٖ/إذا قلع أسناف 
فيجب في ، وثبلثوف سنًا وجب أيضًا في كل سن خمس من اإلبل (ٔ)[اثنتاف]جميعها وىي 

ال يجب فيها زيادة على : وفي الوجو الثاني، وستوف بعيرًا على أصح الوجهين (ٕ)[مائة]جميعها 
 . (ٖ)الدية

في  : )صلى اهلل عليو وسلم فقد قاؿ: ، فإف قيل(ٗ)(في السن خمس من اإلبل: )عمـو قولو: لنا
إنما : قلنا، لم يجب فيها ذلك (ٙ)[زائدة]ولو كانت لو أصبع ، (٘)(كل أصبع عشر من اإلبل

، واألسناف كلها أصل فيها، التي ىي أصل في خلقة اإلنساف (ٚ)[األعضاء]أراد بياف حكم 
 .(ٜ)قلعها دفعة واحدة أو واحدة بعد واحدة (ٛ)[سواء]و

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. اثنلف: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مليو: ُب ااص ( ِ)

(  ّْْ/  ٔ)الهللميط ( ِِٔ)الانبيه ( َِٓ/ِ)اؼبهيب  ( ِٕٔ/ ُِ)اغبلكل المب   ( ُّٖ -ُّٕ/ ٔ)ااـ (ّ)
ماليو ااخيلر (  َُُ / ُٗ)آّمهللع  ( ُِٖ/ ٗ)ركضو البللبني ( ّٖٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

/  ٕ)هنليو االج ( ٓٔ/  ْ)مل  االج (ْٗٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٓٓ/  ْ)أمىن اؼببللع (  ْٖٔ)
 (.ْٖٗ)الال اج الهللدلج ( ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني ( َّّ

 .ُُٓٓب حدي  عبد ا بل عم ك ص  مبو زب هبه -(  ْ)

 . ُٓٓ بل عم ك ص ُب حدي  عبد ا مبو زب هبه(ٓ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. زايدة : ُب ااص ( ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ااعال: ُب ااص ( ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ٖ)

 (.ّٖٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ٗ)



418 

 فصل
فإف نبت لم ، كالشعرفهي  فإنها ستخلف ، ير لم يثغر لم يلزمو الضماف في الحاؿإذا قلع سن صغ

يلزمو غير الحكومة لجناية القلع، فإف وقع اليأس من نباتها وجبت الدية لفواتها، وإف مات قبل 
 .(ٔ)يلزمو: والثاني، اليأس من نباتها لم يلزمو ديتها على أصح القولين

 . ات بالموتأف الظاىر عودىا وإنما ف: لنا 
فإف كانت بحيث ال ينتفع بها لزمو دية السن التي ، وإف نبت لو سن خارجة عن سمت األسناف

قلعها؛ ألف النابتة ال تصلح خلفًا عنها، وإف كانت ينتفع بها لزمتو الحكومة لما حصل بها من 
لزمو  لزمو من أرشها بقدر نقصها، وإف كانت أطوؿ، ، وإف نبتت أقصر من نظيرتها(ٕ)الشين

 . (ٖ)الحكومة للشين الحاصل بطولها على أصح الوجهين؛ ألنو منسوب إلى جنايتو
لزمو الحكومة للشين الحاصل بتغير لونها، وكذلك إف  (٘)[صفراء]أو  (ٗ)[خضراء]ولو نبتت لو

  (ٙ)[سوداء]نبتت 
 
 

                                         

 ُِ)اغبلكل المب   (   ُّٖ -ُّٕ/ ٔ)ااـ : ملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  فههلل الصحي  ممل ذم ا النهللكم ا ا (ُ)
/  ٔ)الهللميط ( ِْٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٔ,ُِٗ)الانبيه ( َِٓ/ِ)اؼبهيب  (  ِٕٔ/

آّمهللع  ( ِٖٕ,ُٗٗ/ ٗ)ركضو البللبني (   كمل بعددل ُّٕ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٓٗ,ّْْ
( ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني( ْٔ/  ْ)مل  االج ( ْٗٔ/  ٖ)رباو االج ( ٗٓ/  ْ)أمىن اؼببللع (  َُُ/  ُٗ)

 (. ْٖٗ)الال اج الهللدلج 
 (   َُُ/ُٗ)آّمهللع  ( ُٗٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( َِٓ/ِ)اؼبهيب  (ِ)

 (  .ُُٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ّٔ/  ْ)مل  االج 
كال كضو كالانبيه كماليو ااخيلر ك اغبلكم ُب فآه الرلفع  كدهلل ااص  ممل ذم ا اؼبصنن كذم ا اصحلب اؼبهيب (ّ)
(  َُُ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُٗٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( َّ/  ْ)أمىن اؼببللع (   َِٓ/ِ)اؼبهيب  ( َُٗ/  ُِ)

 (  .ُُٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْٔ/  ْ)مل  االج 
 .ب  نب ة فأثباهل. خا ا: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ا اص: ُب ااص ( ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللدا: ُب ااص ( ٔ)
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 (ٔ)لكن حكومتها أكثر لكثرة شينها
 فصل 
ألف الظاىر أنها ال تخلف، فإذا أخذ الدية ثم نبت  وإف قلع سن من ثغر وجبت ديتها في الحاؿ؛

 . (ٕ)يجب ردىا: وفي الثاني. لو مثلها في مكانها لم يلزمو ردىا على أصح القولين
فإذا نبتت كانت ىبة مجددة من اهلل تعالى فبل يسقط ضماف ما أتلف ، أف الظاىر أنها ال تنبت: لنا

 .عليو

                                         

البيلف (  ِّٖ/  ٕ)هنليو االج ( َِٓ/ِ)اؼبهيب  (  ِّٕ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُّٔ/  ٔ)ااـ (( ُ)
 َّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َُِ/  ُٗ)آّمهللع  (  ّّٕ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ْٔ/  ْ)مل  االج ( ْٕٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

(  ّْٕ -ّّٕ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ/ِ)اؼبهيب  (  ِٕٓ/ ُِ)اغبلكل المب   (ِ)
 (ْٔ/  ْ)مل  االج (  ْٗٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٗٓ/  ْ)أمىن اؼببللع (  َُِ/  ُٗ)آّمهللع  

 (.ْٖٗ)الال اج الهللدلج (   ِّٗ/  ٕ)هنليو االج 
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 فصل
سناف السفلى الدية، إذا قلعهما من ال أسناف لو كالصغير ويجب في اللحيين اللذين فيهما األ

والشيخ الكبير؛ ألف فيهما جمااًل ومنفعة فهما كالشفتين، ويجب في أحدىما نصف الدية إذا 
تماسك اآلخر لما قدمناه، وإف قلع اللحيين مع األسناف وجب في اللحيين الدية، وفي األسناف 

؛ ألف األسناف ليست متصلة بها اتصاؿ (ٔ)لحياف األسنافالتي عليها بقدر عددىا، وال يتبع ال
فيها؛ ألنها تخالفها في االسم، واسم اليد تناوؿ الكف  (ٕ)[مغروزة]وإنما ىي ، األصابع بالكف

 .واألصابع؛ وألنهما ينفكاف عن األسناف في العادة، وال ينفك الكف عن األصابع
 

                                         

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٔ)الانبيه ( َِٓ/ِ)اؼبهيب  ( ِٕٔ/ ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
 ٗ)ركضو البللبني (  ّٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٓ,ّْْ/  ٔ)الهللميط (  ّْْ,ّْٗ

مل  (  َْٕ-ْٗٔ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٓٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ( َُِ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِِٖ/
 (. ْٖٗ)الال اج الهللدلج ( ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني( ٓٔ/  ْ)االج 

 .كالصهللاب مل أثباه. مع كرة: ُب ااص ( ِ)
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 فصل
أف النبي صل اهلل  (ٖ)ما روى معاذ (ٕ)[مستندهو ]، (ٔ)ويجب في قطع اليدين الدية لئلجماع

فهما كالعينين،  /أ ٖٖ/ومنفعة  ، وألف فيهما جماالً (ٗ)(وفي اليدين الدية: )عليو وسلم قاؿ
وفي : )؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم في كتاب عمرو بن حـز(٘)ويجب في إحديهما نصف الدية

 .(ٙ) (اليد خمسوف من اإلبل
من الكوع، فإف قطعها من بعض الساعد أو من المرفق أو العضد أو وإنما يجب ذلك بقطعها 

 .(ٚ)الكتف وجبت الدية في قطعها من الكوع،  ووجبت الحكومة فيما زاد عليو

                                         

/  ٔ)الهللميط ( ََْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِٔ/ِ)اؼبهيب  ( ِٖٕ/ ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
(   ُِٕ)منهلج البللبني ( ِِٖ/ ٗ)ركضو البللبني ( ّٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ّْٓ

(  َْٕ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع (  ْْٔ)ماليو ااخيلر ( َُٓ/  ُٗ)آّمهللع  
 (. ْٖٗ)الال اج الهللدلج ( ُِٕ/ ْ)إعل و البللبني ( ٓٔ,ٔٔ/  ْ)مل  االج 

 .كالصهللاب مل أثباه. كمالندا: ُب ااص ( ِ)

 ُٕٓص : ا ا  , مبآ  ت صباه(ّ)

 .مبو زب هبه( ْ)

 . اا اؼب اج  الاللبآو( ٓ)
 .ُٓٓا ا  ص  مبو زب هبه(ٔ)
ميدع البيلف ُب ( ََْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِٔ/ِ)اؼبهيب  ( ِٖٕ/ ُِ)اغبلكل المب   (ٕ)

رباو ( ٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع (  َُٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِِٖ/ ٗ)ركضو البللبني ( َْٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
/ ْ)إعل و البللبني (  َٕٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ٔٔ/  ْ)مل  االج ( َْٕ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

ُِٕ.) 
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، وقاؿ أبو عبيد بن (ٔ)ما زاد عليو تابع للكوع، كما يتبع الكف األصابع: وقاؿ أبو يوسف
 . (ٖ)ب بقطعووالدية تج، اليد اسم لها إلى المنكب: (ٕ)حربويو

  ( ّٖ: اؼبل دة) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ : قولو تعالى: لنا
، فقطعهما النبي صلى اهلل عليو وسلم من الكوع ولم يقطع من المنكب؛ وألف منفعة اليد 

 لكف، وما زاد تابع لو، وإنما مسحوالبطش تحصل با (ٗ)[واإلعطاء]المقصودة من األخذ 
الطهور، وكذلك قيدىا اهلل في  (٘)[إسباغ] م قصدوام إلى المناكب؛ ألنهالصحابة في التيم

 ( ٔ: اؼبل دة) چڀ  ڀ  چ : فقاؿ  (ٙ)[الوضوء]

مع : أراد: ، كيف وقد قاؿ المفسروف (ٚ)[التقييد]ولو كانت تتناوؿ الجميع لم تفتقر إلى ىذا 
 .، ولو كانت من اليد ما جمعها معها(ٛ)المرافق

  
 

                                         

 ( .ّْٓ/  ٖ)البح  ال ا و ( ْٔٔ/ ْ)و اؼببادم اؽبدايو ُب ش ح بداي( ِٖ/ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (ُ)
عل  بل اغبالني بل ح ب, بل عيالس البلدادم, الآلض , أحد أرملف اؼبيدع, ملف مهيبل كاف  اغب مو, كٕب : دهلل( ِ)

 (.ْْٓ/ّ)طبآلت الرلفعيو المربل : ا ا . دػ ببلداد ُّٗالآال  دبص  شبل٘ب عر ة منو ت 
 (.ِٖٕ/  ُِ) اغبلكم ُب فآه الرلفع : ا ا (ّ)
 .ب  نب ة فأثباهل. كااعبل: ُب ااص ( ْ)

 .كالصهللاب مل أثباهل.  امبلع: ُب ااص ( ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الهللضهلل: ُب ااص ( ٔ)

 .كدهلل خبأ ظلد  فأثب  مل دهلل الصهللاب. الاآيي : ُب ااص ( ٕ)

 . (ُُٗٔ/ُ)الليع مالتي  / الااال  المب  ( ْٔ/ َُ)جلم  البيلف ُب تاال  الآ  ف  ( ٖ)
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يفضل أصبعًا على أصبع، وروي عن عمر بن الخطاب  ويجب في كل أصبع عشر من اإلبل، ال
في الخنصر ست من اإلبل، وفي البنصر تسع، وفي الوسطى عشروف، : )رضي اهلل عنو أنو قاؿ

، وروي أنو رجع عن ذلك وسوى بين (عشر (ٕ)[ثبلثة]عشر، وفي اإلبهاـ (ٔ)[اثنا]وفي السبابة 
 .(ٖ)الجميع

، وروى (ٗ)(أصبع مما ىنالك عشر من اإلبل في كل: )قولو صلى اهلل عنو وسلم: لنا 
وقاؿ  (ٛ)(ٚ)[سواء]ىذه وىذه : )أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(ٙ)عن ابن عباس(٘)عكرمة

بخنصره وإبهامو، وألف الدية إذا وجبت في عدد لم تختلف باختبلؼ منافعو كاليد اليمنى 
 .واليسرى

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثنت: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : ُب ااص ( ِ)

( ِّٖٗٔ(ّٖٔ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو  ُٖٕٗٔ(ّْٖ/ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ُِْ)مالند الرلفع  (ّ)
 (.ٕٓ/  ُُ)الس بل ثلر ُِٖٖٔ( ّٗ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  

كقلؿ ( ّٗ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ   ( ّْٖ/ٗ)مصنن عبد ال زاؽ : رجهللع عم  عنه  كا ا  ديا ااث  م 
اربلؼ اػب ة : ا ا . ديا إمنلد صحي  ماص  إٔب ابل اؼباليع: البهللص م  عل مند ليل  ُب مالند إمحلؽ

 (.ّٔ/  ْ)اؼبه ة ب كا د اؼبالل يد العر ة 

لدد كمل ملف مثله ُب ديا البلب فليا بر   عند الاآهل  أ مو قلؿ أبهلل عم  مل ركم عل عم  كؾب: كقلؿ ابل عبد الرب
 (.َُْ/  ٖ)اامايملر :  ا ا . الااهللل

, ا ا  ص  مبو زب هبه(ْ)  ُٓٓ: ُب حدي  عم ك بل حـ 

عم مو بل خللد بل العلص بل درلـ بل اؼبل ة بل عبد ا بل عم  بل ـب ـك الآ ش  ذم ا بل حبلف ُب الثآلت (ٓ)
 (.َِّ/ٕ)هتييع الاهييع : ا ا . دػُُٓ: عبل  بل أيب ربلح, كعبل  ملت علـ كقلؿ ملت بعد

 .ُُٔٓب ص  مبآ  ت صباه( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مهللا: ُب ااص ( ٕ)

 . ََٓٔ( ِِٔٓ/  ٔ)صحي  البخلرم مالب الديلت بلب ديو ااصلب  ( ٖ)
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ب في كل أنملة ثلث دية األصبع، وىو أنامل، فيج (ٔ)[ثبلث]وفي كل أصبع غير اإلبهاـ  
 .(ٖ)أبعرة وثلث بعير، وفي اإلبهاـ أنملتاف، فيجب في كل أنملة خمس من اإلبل (ٕ)[ثبلثة]
. (٘)أنامل، الثالثة باطنة في الكف (ٗ)[ثبلث]في اإلبهاـ : وحكى أصحابنا عن مالك أنو قاؿ 

أنامل،  (ٙ)[أربع]إف في كل أصبع : وىذا ليس بمعتبر، فإف لكل أصبع أنملة باطنة فيو، وما قيل
 .وألف االعتبار في الضماف بما ظهر دوف ما استتر

  

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : ُب ااص ( ُ)

 .صهللاب مل أثباهكال. ثلثو: ُب ااص ( ِ)

هنليو اؼببلع ُب (  ِِٔ/ ُ)الانبيه ( َِٔ/ِ)اؼبهيب  (  َِٖ/ُِ)اغبلكل المب   ( َٖ/ٔ( )ِّّ/ ٕ)ااـ (ّ)
 ٗ)ركضو البللبني ( ُْٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ّْٓ/ٔ)الهللميط ( ََْ/ُٔ)درايو اؼبيدع 

رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٔٓ/ ْ)مىن اؼببللع أ( ْْٔ)ماليو ااخيلر ( َُٔ/ ُٗ)آّمهللع  (  ِِٖ/
 (.ْٗٗ)الال اج الهللدلج ( ِْٗ)غليو البيلف ( ٔٔ/ْ)مل  االج ( ُْٕ/ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : ُب ااص ( ْ)

  خلي  الالج كاإلملي  ؼبخاص(  ّٕٔ/  ُِ)اليخ ة : ا ا . ُب اإلّٔلـ أمبلالف: ُب ركايو عنه, كُب ال كايو ااخ ل( ٓ)
 (.ُِٔ/  ٗ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( ّّْ/  ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه. أربعو: ُب ااص ( ٔ)
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وجب عليو ما يجب في قطعها؛ ألف تفويت منفعتها  تفشلّ فإف جنى على يد أو أصبع أو أنملة 
وجب عليو  (ٔ)[شبلء]قطع أصبعًا أو يدًا أو أنملة دة كتفويت عينها كما في العين،وإف المقصو 
 .(ٕ)ة؛ ألنو فوت جمااًل من غير منفعةالحكوم

 الصديق، ومنقوؿ عن (٘)رواية عن أحمد(ٗ)[وىي. ](ٖ)تجب فيها ثلث الدية: وقاؿ إسحاؽ 
 .(ٛ)دينار (ٚ)[مائة]وعن زيد بن ثابت أنو يجب فيها  (ٙ)رضي اهلل عنو

 .حكومة /ب ٖٖ/ذلك  (ٜ)[أوجبا]ما قدمناه، ويحتمل أف الصديق وزيدًا : لنا
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ش : ُب ااص ( ُ)

البيلف (  ّّٕ/  ٔ)الهللميط (  ِّْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٔ)الانبيه ( َِٔ/ِ)اؼبهيب (ِ)
إعل و  (ُُٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ّٔ/  ْ)مل  االج ( َُٖ/ُٗ)هللع  آّم( ُْٓ,ّٕٗ/ ُُ)للعم ا٘ب 
 (. ْٖٖ)الال اج الهللدلج ( ّّْ/ ٕ( )ُِٕ/  ْ)البللبني 

 ( ٖٗ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم ( ُُٔ/  ْ)الملُب ُب فآه ابل حنب  ( ّٕٔ/  ٗ)اؼبل  (ّ)
 .كالصهللاب مل أثباه. كدهلل: ُب ااص ( ْ)

 .( ّٕٔ/  ٗ)اؼبل  (ٓ)
 (ِٕٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٔ)
 .بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. مليو: ُب ااص ( ٕ)

 ( .ِٕٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه. اكحيل: ُب ااص ( ٗ)
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 فصل
، (ٕ)(وفي الرجلين الدية: )؛ لما روي في كتاب عمرو بن حـز(ٔ)يجب في الرجلين الديةو 

، (ٖ)(يةالدفي الرجل نصف )ويجب في أحداىما نصف الدية؛ ألنو روي في كتب عمرو بن حـز 
التي تجب  والرجلوألف كل ما وجب في اثنين من الدية وجب في أحدىما نصف الدية كاليدين، 

، فإف قطع من بعض الساؽ أو الركبة أو الفخذ أو من مفصل الورؾ (ٗ)[القدـ]الدية بقطعها ىي 
 .؛ لما ذكرناه في اليد(٘)وجبت الدية في القدـ والحكومة فيما زاد

الدية، وفي كل أنملة من غير اإلبهاـ ثلث عشرىا،  رويجب في كل أصبع من أصابع الرجل عش 
 .في اليد؛ لما ذكرناه (ٙ)وفي أنملة اإلبهاـ نصف عشرىا

 
 
 
 
 

                                         

درايو  هنليو اؼببلع ُب(   ِِٔ/ ُ)الانبيه ( َِٔ/ِ)ا ؼبهيب  (ِٕٗ/ ُِ)اغبلكل المب   ( ٕٕ-ٕٔ/ ٔ)ااـ (ُ)
 ٗ)ركضو البللبني ( ّْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّْٕ/  ٔ)الهللميط ( ََْ/  ُٔ)اؼبيدع 

غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( َّّ/  ٕ)هنليو االج ( ٔٔ/  ْ)مل  االج ( َُٗ/  ُٗ)آّمهللع  (  ِٖٓ/
 ( .ْٗٗ)الال اج الهللدلج (  ِّٗ)
, ا ا  ص ُب حدي  ع مبو زب هبه(ِ)  . ُٓٓ: م ك بل حـ 

, ا ا  ص  مبو زب هبه( ّ)  .ُٓٓ: ُب حدي  عم ك بل حـ 

 .فأمآبنل اؼبم ر لعدـ اغبلجو. الآدـ: ُب ااص  تم ر دنل ملمو( ْ)

الانبيه (   َِٔ/ِ)اؼبهيب  ( ُِٖ/ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع     (ُّّ/  ٕ)ااـ ( ٕٕ-ٕٔ/ٔ)ااـ (ٓ)
 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (    ّْٕ/  ٔ)الهللميط ( َُْ/  ُٔ)ايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب در ( ِِٔ)
الال اج (   ِٖٓ/  ْ)رباو اغببيع ( َّّ/ٕ)هنليو االج ( ٔٔ/  ْ)مل  االج ( ُُُ/ُٗ)آّمهللع  ( ّْٓ/ 

 (.ْٗٗ)الهللدلج 
( ْْٔ)ماليو ااخيلر ( ْٗٓ) ماليو ااخيلر(  َُٗ/ ُٗ)آّمهللع  ( َِٔ/ِ)اؼبهيب  ( ُّّ/ ٕ)ااـ (ٔ)

( ِْٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ّْٖ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٗ/  ْ)مل  االج ( ْٖ/  ْ)أمىن اؼببللع 
 . (ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني 
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 : فرع
 

إذا كانتا سالمتين الدية؛ ألف العرج مرض في غير القدـ،  ويجب في قدـ األعرج ويد األعسم
 .اعوجاج في الرسغ، وىو طرؼ الذراع من جانب الكوع: والعسم

 
 
  :فرع 

إذا كسر ساعده فجبره فانجبر أو خلع كتفو فاعوجت ثم جبرت فاستقامت وجب عليو بالكسر أو 
حكومة؛ ألنها جناية ال تقدير فيها، فإف لم تعد إلى استقامتها فالحكومة أكثر، فإف قاؿ الخلع 
جناية عليها، فإف كابره  (ٔ)[ابتداء]أنا أعيد خلعها وأعيدىا مستقيمة منع من ذلك؛ ألنو : الجاني

عليو حكومة بالخلع الثاني؛ لما ذكرتو على   (ٕ)[وجبت]فخلعها ثم جبرىا فعادت مستقيمة 
 ما؛ ألنها استقرت بالجبر، بخبلؼ (ٖ)ح الوجهين، وال يسقط ما وجب من الحكومة األولىأص
 .بعد ذىابو؛ ألنا تبينا بعوده أنو لم يذىب (ٗ)[الضوء]عاد  إذا

                                         

 .فأثب  اؽبم ة. ابادا: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه . كجع: ُب ااص ( ِ)

كم كال كضو كامىن اؼببللع كآّمهللع قهللا كاحدا كدهلل ا ه ذبع حمهللمو للخل  الثل٘ب ذم  اصحلب اؼبهيب كاغبل(ّ)
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   َِٔ/ِ)اؼبهيب  ( ِِٖ-ُِٖ/ ُِ)اغبلكل المب   ( ٖٓ,ٕٕ/ ٔ)ااـ : ا ا 
/  ُٗ)ّٓمهللع  ا( َُّ,ُْٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( ْْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   َُْ/  ُٔ)

/  ٕ)هنليو االج ( ٔٔ/  ْ)مل  االج ( ٕٔ,ِٖ,/ ْ)أمىن اؼببللع (   ْْٔ)ماليو ااخيلر ( َُُ-َُٗ
ُِٗ.) 

 .فأثب  اؽبم ة. الاهلل: ُب ااص ( ْ)
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 فصل
فإف كاف لرجل كفاف في ذراع واحد فإف لم يبطش بهما لم يجب فيهما قود وال دية؛ لعدـ المنفعة 

ألنهما جزء من جملة مضمونة، وإف كانت إحداىما باطشة فهي  فيهما، وتجب فيهما الحكومة؛
يدًا باطشة، وإف كانتا باطشتين زائدة؛ ألف هلل تعالى أف يخلق لو (ٔ)[خلقت]األصلية واألخرى 

أكثر بطشًا فالتي ىي أكثر بطشًا ىي األصلية، فإف استويا في البطش فالتي ىي على  ىمااحدوإ
فإف كانت إحداىما كاملة األصابع  (ٖ)[سواء]إف كانت فيو ، ف(ٕ)مستوى الذراع ىي األصلية

لم يرجح بها؛ (ٗ)[زائدة]فهي األصلية، وإف استويا في كماؿ األصابع وكاف في إحداىما أصبع 
فبل يلـز أف تكوف في األصلية، فالتي يحكم بأنها األصلية تضمن بالقود والدية، (٘)[زائدة]ألنها 

فهما يد واحدة، فإف قطعهما  (ٙ)[الدالئل]ة، فإف تماثلتا في وال يجب في الزيادة غير الحكوم
فبل قود؛ لعدـ  (ٚ)[إحداىما]قاطع عمدًا وجب عليو القود أو الدية وحكومة، وإف قطع 

، وإف قطع أصبعًا من (ٛ)[زائدة]قطع نصف يد  والمماثلة، ويجب نصف دية اليد وحكومة؛ ألن
لة فعليو نصف دية أنملة أنم /أ ٖٗ/قطع إحداىما فعليو نصف دية أصبع وحكومة، وإف 

لو كاف لو ساعداف على منكب أو مرفق واحد، فلو قطع من خلقت لو ىذه  ىكذاو وحكومة، 

                                         

 .كلع  الصهللاب مل أثباه. خلآه: ُب ااص ( ُ)

( َِْ/  ُٔ)يو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع هنل(  َِٔ/ِ)اؼبهيب  (  ِِٖ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ٕٕ/ ٔ)ااـ (ِ)
 ٗ)ركضو البللبني ( َُُ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِْٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٓ/ ٔ)الهللميط 

 (.ُِٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ٔٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ِّٖ/
 .كالصهللاب مل أثباه. مهللا: ُب ااص ( ّ)

 .اهكالصهللاب مل أثب. زايدا: ُب ااص ( ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. زايدا: ُب ااص ( ٓ)

 .فأثب  اؽبم ة مملف اليل . الداي : ُب ااص ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. احدهتمل: ُب ااص ( ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. زايدا: ُب ااص ( ٖ)
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الزيادة يد إنساف لم يقتص منو فيهما؛ ألنو يأخذ أكثر من حقو، وال بقطع إحداىما؛ ألنا ال نعلم 
 .(ٔ)اف على فخذأيتهما األصلية، وىكذا لو كاف لو قدماف على ساؽ أو ساق

                                         

-ِْٓ, ّٖٔ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َِٕ/ِ)اؼبهيب  ( ِْٖ,ِِٖ/ ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
 (.ٕٓ-ٔٓ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ُُُ/  ُٗ)آّمهللع ( ِٖٓ-ِّٖ,َِٕ/ ٗ)ركضو البللبني ( ّْٓ
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 فصل
نصف  ىماإحداكاليدين، ويجب في  ويجب في األليتين الدية؛ ألف فيهما جمااًل ومنفعة فهما

 .(ٔ)الدية فإف قطع بعض األلية وجب فيو بقدره من ديتها، فإف جهل قدره وجب فيو الحكومة

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِٔ)الانبيه ( َِٕ/ِ)اؼبهيب  (  ِْٖ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ٕٗ/ ٔ)ااـ (ُ)
(   ُُْ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٖٔ/ ٗ) ركضو البللبني(  ْٓٓ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َْٔ/  ُٔ)

 ( .ِّٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ِّّ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٔ/  ْ)مل  االج ( ٖٓ/ ْ)أمىن اؼببللع 
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 فصل
صار محدودباً  وإف كسر صلبو ثم جبر فانجبر وجبت الحكومة بالكسر ولم يسقط بالجبر، فإف

على عصا فالحكومة أكثر، وإف عجز عن المشي (ٔ)[يتكئ]فالحكومة أكثر، وإف احتاج إلى أف 
 .(ٕ)وجبت الدية؛ ألنو فوت منفعة كاملة

مضت السنة أف في الصلب الدية، وفي اللساف : وقد روى الزىري عن سعيد بن المسيب أنو قاؿ 
 .(ٖ) ةالدية، وفي الذكر الدية، وفي األنثيين الدي

وجبت الدية؛ ألنو أذىب منفعة جنس، وإف عجز عن  (ٗ)[الوطء]وإف كسر صلبو فعجز عن 
 .(ٙ)وجب ديتاف على أصح الوجهين، وفي الثاني تجب دية واحدة(٘)[الوطء]المشي و

 .أنو أذىب منفعة جنسين فلزمو ديتاف، كما لو جنى عليو فأذىب سمعو وشمو: لنا 

                                         

 .بلليل  فأثب  اؽبم ة مملف اليل . يام : ُب ااص ( ُ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٔ)ه الانبي(  َِٕ/ِ)اؼبهيب  (  ِٖٖ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ٕٖ/ ٔ)ااـ (ِ)
منهلج البللبني ( َّٔ/ ٗ)ركضو البللبني ( ْٕٓ-ْٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َْٕ/  ُٔ)
/  ٖ)رباو االج ( ُُٖ)منه  الب ب ( ٔٔ-ٓٔ/ ْ)أمىن اؼببللع (   ُُّ-ُُِ/  ُٗ)آّمهللع  (   ُِٕ)

 (.ِّْ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٔ/ْ)مل  االج (  ِِٖ-َْٖ
 ( .ٕٗ, ٓٗ, ٖٗ/ ٖ)الالنل المربل للبيهآ (ّ)

 .بلليل  فأثب  الصهللاب بلؽبم ة. الهللط : ُب ااص ( ْ)

 .بلليل  فأثب  الصهللاب بلؽبم ة. الهللط : ُب ااص ( ٓ)

اغبلكل : ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الهللجهني دهلل الصحي  عند أصحلب اؼبهيب كاغبلكم كال كضو كالانبيه ا ا ( ٔ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ّّٓ/ ٔ)الهللميط (  ِِٔ)الانبيه ( َِٕ/ِ)اؼبهيب  (   ِٖٗ-ِٖٖ/ ُِ)المب   
أمىن (     ُُْ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِٕ)منهلج البللبني ( َّٔ/ ٗ)ركضو البللبني (   ْٓٓ/  ُُ)الرلفع  
( ٕٔ/  ْ)مل  االج ( ِْٖ/  ٖ)نهلج رباو االج ُب ش ح اؼب( ُُٖ)منه  الب ب ( ٔٔ-ٓٔ/ ْ)اؼببللع 

 .-( ِّْ/  ٕ)هنليو االج 
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 فصل
. (ٕ)(وفي الذكر الدية: )؛ لما روي في كتاب عمرو بن حـز(ٔ)ةويجب في قطع الذكر الدي

فيو ذكر الطفل والشيخ الكبير والخصي والعنين؛ ألنو عضو سليم، وكذلك  (ٖ)[سواء]و
والمختوف؛ ألف األغلف يزيد بجلدة يستحق إزالتها في الختاف، وإف جنى على ذكر  (ٗ)األغلف

قطع ذكرًا أشل وجبت الحكومة؛ ألف منفعتو فوت منفعة جنس، وإف  وفشل وجبت الدية؛ ألن
، وإنما فوت جمالو، وتكمل الدية بقطع الحشفة كما تكمل دية اليد بقطع األصابع، (٘)[زائلة]

فإف قطع ما بقي من الذكر وجبت الحكومة كما تجب بقطع الكف بعد قطع األصابع، وإف قطع 
وع من جميع الذكر على أصح بعض الحشفة وجب من الدية بقسط ما قطع، وال يعتبر المقط

 .(ٙ)يعتبر من جميعو: الوجهين، والثاني
 .أف ما كملت الدية بقطعو ينسب الذاىب إليو خاصة كاألصابع: لنا 

                                         

(    ّْٔ/ ٔ)الهللميط ( ِِٕ)الانبيه ( َِٕ/ِ)اؼبهيب  (  ِٖٗ-ِٕٗ/ ُِ)اغبلكل المب   ( َُّ/  ٔ)ااـ (ُ)
يو مال(  ُُٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِٕ)منهلج البللبني( ِٕٖ/ ٗ)ركضو البللبني ( ْٖٓ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب 

 (  . ِّّ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٔ/  ْ)مل  االج ( ٕٓ/ ْ)أمىن اؼببللع (  ْٕٔ)ااخيلر 
, ا ا   مبو زب هبه( ِ)  .ُٓٓص : ُب حدي  عم ك بل حـ 

 .فأثب  اؽبم ة. مهللا: ُب ااص ( ّ)

ني اؼبع مو ُب الث ثو, ااقلن كااغلن كااغ ؿ كاارغ  بللل:كيآلؿ. اليم ٓب ىبانت كبآي  قلااه عليه: ااقلن(ْ)
 (.ِٖٗ)رب ي  ألالظ الانبيه . كااعـ  بللعني اؼبهملو, كاعبم  قلن كغلن كغ ؿ كرغ  كعـ 

 .فأثب  الملمو بلؽبم ة. زايلو: ُب ااص ( ٓ)

ااـ : مل ذم ا اؼبصنن أ ه أص  الهللجهني دهلل الصحي  ؼبل ذم ا النهللكم ُب ال كضو كصلحع مالب الانبيه ا ا ( ٔ)
 ْٖٓ/ُُ)البيلف للعم ا٘ب (  ِّْ/ٔ)الهللميط (  َِٕ/ِ)اؼبهيب ( ِٖٗ-ِٕٗ/ُِ)اغبلكل المب ( َُّ/ٔ)

مل  االج ( ْٕٖ/ٖ)رباو االج ( ٕٓ/ْ)أمىن اؼببللع ( ِٕٖ/ٗ)ركضو البللبني ( ُُٓ/ُٗ)آّمهللع ( كملبعددل
 ( .كملبعددلِْٓ/ ُٔ)هنليو اؼببلع ( ٕٔ/ْ)
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 فصل
، وفي (ٕ)(وفي األنثيين الدية: )حـز ن؛ لما روي في كتاب عمرو ب(ٔ)ويجب في األنثيين الدية

ثلثا الدية، وفي  ىفي اليسر : ؿ ابن المسيب، وقا(ٗ)نصف الدية كاليد الواحدة(ٖ)[ىماإحدا]
 .(٘)اليمنى الثلث

 .أنهما أنثياف وبينا أف تفاوت المنفعة ال عبرة بو بدليل اليمين واليسار: لنا 
إف قطعهما دفعة واحدة وجبت : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٙ)وإف قطع الذكر واألنثيين وجبت عليو ديتاف

وإف قطع األنثيين أواًل ثم قطع  /ب ٖٗ/األنثيين، فقطع الذكر ثم  (ٚ)[بدأ]ديتاف، وكذا إف 
 .(ٛ)الذكر وجب في األنثيين الدية، وفي الذكر الحكومة

.واللساف فأف ما وجب فيهما ديتاف إذا قطعهما معًا وجب ديتاف إذا انفرد كاألن: لنا 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ّْٔ/ ٔ)الهللميط ( َِٕ/ِ)اؼبهيب  ( ِٖٗ/ ُِ)  اغبلكل المب(  ٕٗ/  ٔ)ااـ (ُ)
أمىن (  ُُٕ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِٕ)منهلج البللبني ( ِٕٖ/ ٗ)ركضو البللبني ( ْٗٓ/  ُُ)الرلفع  
رباو اغببيع علس ( ِّّ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٔ/  ْ)مل  االج (  ُُٖ)منه  الب ب ( ٕٓ/ ْ)اؼببللع 

 (.َْٓ/  ْ)ح اػببيع ش  

 .ُٓٓا ا  ص  مبو زب هبه( ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. احدهتمل: ُب ااص ( ّ)

 .اؼب اج  الاللبآو( ْ)
 .ُِْٕٕ( ِّٖ/ٓ)مصنن ابل أيب شيبو  ُّٕٓٔ( ّْٔ/ٗ)مصنن عبد ال زاؽ (ٓ)

 .ُِِّٔ( ٓٗ/ٖ)الالنل المربل للبيهآ  

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِٕ/ِ)هيب  اؼب(  ِٗٗ/ ُِ)اغبلكل المب   ( ُُّ/  ٔ)ااـ (ٔ)
آّمهللع  ( ُٕٓ/ ٗ)ركضو البللبني ( َٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّْٔ/ ٔ)الهللميط ( ِٔٓ

 (.ُٔ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ْٕٔ)ماليو ااخيلر (  ُُٔ/  ُٗ)
 .كالصهللاب مل أثباه. بدا: ُب ااص ( ٕ)

/ ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ِّْ/ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   (  ٕٓٔ/ِ)للاللدم النان ُب الاالكل (ٖ)
 ( .ٕٕٓ/ ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( َّٓ/ٖ)البح  ال ا و ش ح من  الدقل و (   ّٖ
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 فصل
ميع ذلك فهي على النصف منو في ج (ٔ)[األعضاء]وما اشترؾ فيو المرأة والرجل من الجروح و

. (ٕ)تساويو إلى ثلث الدية، ثم ىي على النصف بعد ذلك: على أصح القولين، وفي القوؿ الثاني
 .(ٖ)وبو قاؿ مالك

 . (٘)تساويو إلى أرش المنق لة: وقاؿ زيد بن ثابت. (ٗ)تساويو إلى نصف الدية: وقاؿ الحسن 
 .(ٚ)وىو مذىب شريح. (ٙ)تساويو إلى نصف عشر الدية: وقاؿ ابن مسعود

أنهما شخصاف يختلفاف في دية النفس فاختلفا في أروش الجنايات كالمسلم والكافر؛ و : لنا 
جناية لها أرش مقدر فكانت المرأة على النصف فيها من الرجل كاليد، وقد نقل عن (ٛ)[ألنها]

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ااعال: ُب ااص ( ُ)

: ذم ا أصحلب اؼبهيب كاغبلكم المب  كركضو البللبني ا ا ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الآهلللني دهلل الصحي  ممل ( ِ)
( ِٕٓ/ٗ)ركضو البللبني (  ّْٓ/ ٔ)الهللميط ( َِٕ/ِ)اؼبهيب (   ِٖٗ/ُِ)اغبلكل المب   (  ُُْ/ٔ)ااـ 

( ُْٓ/  ّٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ْٖ/ْ)أمىن اؼببللع (  ُُٖ/ُٗ)آّمهللع (   ُِٔ)منهلج البللبني 
 (.ْٔٗ)الال اج الهللدلج (   ُّٗ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٓ/  ْ)الج مل  ا

 (.ِّْ)ـباص  خلي  (  ِْ/ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ْٔ/ٖ)اامايملر ( ٕٔٓ/ْ)اؼبدك و ( ّ)

 ( .ٕٔ/  ٖ)اامايملر (  ّٕٔ/ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (ْ)
مصنن ابل أيب شيبو : ا ا . هنل مثله إٔب الثل , كجل  عنه ركايو أ(َِٗ/ُِ)ميا ُب اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ٓ)

 (.ٔٗ/ٖ)الالنل المربل (  ُِْ/ٓ)

. كجل ت عنه ركايو أخ ل أف ال ج  كاؼب أة مهللا  إٔب طبا مل اإلب ( َِٗ/ُِ)ميا ُب اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ٔ)
كجل  عند ابل ( ّٕٗ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ ( ِِٖ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر (ٔٗ/ٖ)الالنل المربل : ا ا 

/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو : ا ا . تالاهللم ج احلت ال جلؿ كالنالل  ُب الالل كاؼبهللضحو: أيب شيبو عنه أ ه قلؿ
ُُْ .) 

ش ي  بل اغبلرث بل قيا بل اعبهف المندم, مل أشه  الآالة ُب اإلم ـ, أملف ُب حيلة الن  صلس ا عليه ( ٕ)
/  ْ)م  أع ـ النب   : ا ا . علس قال هل ماني, تهللُب منو شبل ني مل اؽب  ةكملف, كاا عم  قال  المهللفو, فأقلـ 

 (.َِٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : كا ا  م مه ُب( . ََُ
 .كالصهللاب مل أثباه. ا ه: ُب ااص ( ٖ)
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على النصف فيما قل (ٕ)[سواء] (ٔ)[النساء]جراحات الرجاؿ و: )علي كـر اهلل وجهو أنو قاؿ
 .(ٖ)(ثرأو ك

المرأة الدية؛ ألف فيهما جمااًل ومنفعة فضمنهما بالدية كاليدين، ويجب  (ٗ)[ثديي]ويجب في  
ُضم ت دية  (٘)[جائفتاف أوجائفة]في أحدىما نصف ديتها كيدىا، وإف حصل بقطعهما

إلى دية الثدي؛ ألنهما جنايتاف منفردتاف فلم يتداخبل كقطع األنف والشفة، ولو  (ٙ)[الجائفة]
 .(ٜ)[فشلتا]على يديها  (ٛ)[جنى]كما لو   (ٚ)نى عليهما فشبل وجبت ديتهماج
  

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. النالل: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مهللا: ُب ااص ( ِ)

كديا ااث   البه  ِْٕٔٗ-َُِٕٓ(ُِْ/ٓ)مصنن ابل أيب شيبو ( ّْٗ/ٗ)ال زاؽ الصنعل٘ب مصنن عبد (ّ)
كدهلل عل عم  عند ابل أيب شيبو ُب اؼبصنن ( ّٖٓ/ُٕ)كالامهيد ( ٓٔ/ٖ)لعل  ابل اعبد الرب ُب اامايملر 

(ٓ/ُُْ.)  
 (.َِٖ/ِ)اؼبهيب : ا ا . كالصهللاب مل أثباه؛ اف ُب الثدم الهللاحد  صن الديو. ثدم: ُب ااص ( ْ)
 . كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة فيهمل. جلياالف أك جلياو: ُب ااص ( ٓ)
 . كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة فيهل. اعبلياو: ُب ااص ( ٔ)
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٕ)الانبيه (  َِٖ/ِ)اؼبهيب ( ُِٗ/ُِ)اغبلكل المب   (  ُّٗ/ٔ)ااـ (ٕ)
(   ُُٖ/ُٗ)آّمهللع  ( ِٕٓ/ ٗ)ركضو البللبني ( ّٓٓ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب (  ِّْ/ٔ)الهللميط ( َُْ/ُٔ)

 (. ْٗٗ,ْٔٗ)الال اج الهللدلج ( ٕٓ/ْ)مل  االج ( ٕٓ/ْ)أمىن اؼببللع 
 .كالصهللاب مل أثباه. جنل: ُب ااص ( ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه. فرليل: ُب ااص ( ٗ)
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ناىدين فاسترسبل وجبت الحكومة؛ لنقصاف جمالهما، وإف انقطع لبنهما أو نقص لزمتو  كاناوإف  
عليهما قبل أف ينزؿ  (ٔ)[جنى]الحكومة بقدر ذلك؛ ألنو بمنزلة تنقيص المنفعة من غيرىا، وإف 

وجبت . ال ينقطع اللبن إال بالجناية: ولم ينزؿ لها لبن فإف قاؿ أىل الخبرة لهما لبن فولدت
يجوز أف يكوف انقطاعو ألجل الجناية؛ ألف إخبلؼ العادة فيو ال سبب : الحكومة، وكذا إف قالوا

عليو؛ ألف  (ٕ)[شيء]قد ينقطع بغير الجناية فبل : لو ظاىر غير الجناية، فأحيل عليو، وإف قالوا
 .(ٗ)ذمتو، ويحتمل أف يكوف بغير جناية (ٖ)[راءةب]األصل 

الثديين؛ ألف بهما منفعة الرضاع، فهما كأصابع الكفين،  ابقطع الحلمتين وىما رأس ديةالوتجب 
: فأما حلمتا الرجل فيجب بقطعهما الحكومة دوف الدية قواًل واحداً على أصح الطريقين، وقيل

 .(ٙ)الشافعي فيو مذىب غيره (٘)[حكى]واألوؿ ىو الصحيح، وإنما . على قولين
: ؛ ألف فيهما جمااًل ومنفعة، وقيل(ٚ)نصف ديتها ىماإحداب في شفري المرأة الدية، وفي ويج 

 .بهما تحصل لذة الجماع

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. جنل: ُب ااص ( ُ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة . ش : ُب ااص ( ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ب اة: ُب ااص ( ّ)
البيلف (   ِّْ/ ٔ)الهللميط ( ِِٕ)الانبيه ( َِٖ/ِ)اؼبهيب  (  ُِٗ/ ُِ)اغبلكل المب   (  ُّٗ/ٔ)ااـ (ْ)

 ْ)أمىن اؼببللع ( ُُٗ/  ُٗ)آّمهللع  ( َِّ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٓٓٓ,ْٓٓ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ْٗٗ,ْٔٗ)الال اج الهللدلج ( ٕٓ/  ْ)مل  االج ( ٕٓ/
 .كالصهللاب مل أثباه. حمل: ُب ااص ( ٓ)
ااـ : مل ذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهلل مل رجحه أصحلب آّمهللع كاؼبهيب كركضو البللبني كاغبلكم كالهللميط ا ا ( ٔ)
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٕ)الانبيه (   َِٖ/ِ)هيب  اؼب(   ُِٗ/ ُِ)اغبلكل المب   (   ُّٗ/ٔ)
 ٗ)ركضو البللبني ( ْٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ّْٔ/ ٔ)الهللميط ( َُْ,َّٖ/  ُٔ)
هنليو ( ٔٔ/  ْ)مل  االج ( ٕٓ/ ْ)أمىن اؼببللع (  ُُٗ/  ُٗ)آّمهللع  (  ُِٕ)منهلج البللبني ( ِٖٓ/

 ( .ْٓٓ-ْْٓ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِّّ/  ٕ)االج 
البيلف ُب ( ّْٕ/ٔ)الهللميط (   َِٖ/ِ)اؼبهيب  ( كمل بعددل ِِٗ/ُِ)اغبلكل المب   ( َٖ/ٔ)ااـ (   ٕ)

ركضو البللبني ( ُّْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٕ)الانبيه ( ٔٓٓ/  ُُ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُٖ)منه  الب ب ( ُُٗ/  ُٗ)آّمهللع  (  ُِٕ)منهلج البللبني  (ِٖٖ/ ٗ)
 (.ِّٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ٕٔ/  ْ)مل  االج ( ِْٕ/ 
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وال فرؽ بين أف يكونا غليظين أو دقيقين قصيرين أو طويلين؛ ألف الواجب فيهما متعلق باالسم،  
الصغيرة والكبيرة سواء؛ ألف الرتق عيب في غيرىما، والمخفوضة و  (ٔ)[الرتقاء]والبكر والثيب و

 .(ٖ)ليس منهما /أ ٖ٘/؛ ألف الخفض ختانها، والذي يقطع فيو (ٕ)[سواء]وغيرىا 

                                         

 .ب  نب ة ماب فو فأثباهل. ال تآل: ُب ااص ( ُ)
 .ب  نب ة ماب فو فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ِ)
البيلف (   ّْٕ/ ٔ)الهللميط ( ُْْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِٖ/ِ)اؼبهيب  (  َٖ/ٔ)ـ اا(ّ)

( ٕٔ/  ْ)مل  االج ( ُُٗ/  ُٗ)آّمهللع  (  ِٖٖ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٕٓٓ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ِّّ/  ٕ)هنليو االج 



438 

 فصل
على أصح (ٖ)[اإلفضاء]و. (ٕ)وجبت عليو الدية فأفضاىاامرأة  (ٔ)[وطأ]إذا : قاؿ الشافعي

أف يجعل : وقيل. الحاجز الذي بين الفرج والدبر ىو أف يزيل (ٗ)[اإلفضاء]القولين في تفسير 
 .(٘)مسلك الذكر ومخرج البوؿ واحداً 

 .أف الدية ال تجب إال بإتبلؼ منفعة كاملة، وال يحصل ذلك إال بخرؽ ما بين السبيلين: لنا
: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٚ)(ٙ)[اإلفضاء]فإف كانت التي أفضاىا زوجتو فقد وجب عليو المهر ودية  

 . (ٜ)(ٛ)[اإلفضاء]ية ال تجب د
عنها فبل يدخل أرشها في حكمو، كما لو عصرىا فكسر  (ٓٔ)[الوطء]أنها جناية ينفك : لنا

ضلعها؛ وألنو ال يحصل إال بزيادة اعتماد ال يستحق، ويخالف البكارة فإف زوالها ال ينفك عن 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. كط : ُب ااص ( ُ)
هنليو اؼببلع ُب (  ِِٕ)الانبيه ( َِٖ/ِ)اؼبهيب  (  ِّٗ/ُِ( )َْٓ/ ٗ)اغبلكل المب   ( ْٖ/ٔ)ااـ (ِ)

 ٗ)ركضو البللبني ( ٕٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّّٓ/ ٔ)الهللميط ( ُْٓ/  ُٔ)درايو اؼبيدع 
غليو البيلف ( ْٕ/  ْ)مل  االج (  ُُٖ)منه  الب ب (   ُِّ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِٕ)منهلج البللبني ( َّّ/

 (.ْٓٓ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِِٗ)ش ح زبد ابل رم ف 
 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ّ)
 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ْ)
كذم  بع  الرلفعيو عل ديا الهللجهلف الصهللاب منهمل مل صححه اؼبصنن كدهللمل رجحه صلحع ركضو البللبني, ( ٓ)

اؼباهللٕب كجهلن ثللثلن, كدهلل اعابلر م ٍّ منهف إفال ن مهللجبلن للديو؛ اف اامامالع ىبا  بم  كاحد منهمل, كاف م  كاحد 
اغبلكم ُب فآه الرلفع  :  ا ا .منهمل يبن  إماللؾ اػبلرج مل أحد الالبيلني, كعلس ديا لهلل أزاؿ اغبلج يل ل مه ديالف 

ركضو (  ٖٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْْ/  ُٔ)و اؼببلع ُب درايو اؼبيدع هنلي(  ّٖٓ/  ٗ)
 ( .ُْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َّّ/  ٗ)البللبني 

مل  : ك قد  به الر بي  أف ؿب  إهبلب الديو إذا ٓب يلاحف, ف ف الاحف مآب  دياه, كذبع حمهللمو إف بآ  أث   
 (.ٕٓ / ْ)االج 

 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ٔ)
ركضو ( ُِٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( ٖٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّٖٓ/ ٗ)اغبلكل المب   (ٕ)

 .ْٕ/  ْ)مل  االج (   ِٖٓ/  ّٕ)رباو االج ( ( ٓٔ/ ْ)أمىن اؼببللع ( َّّ/ ٗ)البللبني 
 . ة فأثباهلب  نب. اافال: ُب ااص ( ٖ)
 ( .ٓٔٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُُِ/  ّ)تبيني اغبآل و ( ُّٗ/  ٕ)بدا   الصنل    (ٗ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الهللط : ُب ااص ( َُ)



439 

حكومة مع  وجبت(ٕ)[اإلفضاء]، فهي مأذوف في إزالتها، فإف استرسل البوؿ مع (ٔ)[الوطء]
 .(ٖ)ال تجب الحكومة: ديتو على أصح الوجهين، وفي الثاني

 .أنو حصل نقص باسترساؿ البوؿ فوجب ضمانو: لنا 
  

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الهللط : ُب ااص ( ُ)
 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ِ)
(  ِّٗ/ُِ)اغبلكل المب   : ديا دهلل الصحي  كفآل ؼبل رجحه اؼبصنن ا ا ذم  صلحع ركضو البللبني أف ( ّ)

( ٖٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   َِٖ/ِ)اؼبهيب  
 (.ُِٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( َّّ/ ٗ)ركضو البللبني 
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ما بين السبيلين منفتحًا، وإف اندمل لم تجب عليو غير   (ٔ)[يبقى]وإنما تجب الدية بشرط أف 
متعلقة باالسم وقد (ٖ)[ئفةالجا]فالتأمت؛ ألف دية  (ٕ)[جائفة]الحكومة، بخبلؼ ما لو أجاؼ 

متعلقة بزواؿ الحاجز وقد عاد، وإف كانت أجنبية فأكرىها (٘)[اإلفضاء] دية(ٗ)[و]حصل، 
 .(ٚ) (ٙ)[اإلفضاء]فعليو الحد، ومهر المثل، ودية 

 .(ٓٔ)للمستكرىةال مهر : وقاؿ أبو حنيفة. (ٜ)الدية(ٛ)[اإلفضاء]في : وروي عن زيد أنو قاؿ 
  

                                         

 .هبألن طهلليلو, كالصهللاب مل أثبا. يبآل: ُب ااص ( ُ)
 . بلليل  كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة فيهل. جلياو: ُب ااص ( ِ)
 . بلليل  كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة فيهل. اعبلياو: ُب ااص ( ّ)
 .زيلدة ديا اغب ؼ يآاايه الاليلؽ( ْ)
 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه. اافال: ُب ااص ( ٔ)
/  ُٗ)آّمهللع  (  َّّ,ُٖٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( َِٖ/ِ)اؼبهيب   ( ّٗٓ/ُِ( )ّٖٓ/ٗ) اغبلكل المب (ٕ)

 ( .ِّْ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٓ/  ْ)مل  االج (   ٓٔ/  ْ)أمىن اؼببللع  ( ُِٔ-ُِٓ
 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ٖ)
إذا أمال  أحددل فللثل  كإف ٓب :  ال ج  يعآ  اؼب أةاليم كقانل عليه مل قهللؿ زيد مل عند ابل أيب شيبو قلؿ ُب (ٗ)

كركل ابل حـ  عل زيد ُب اؼب أة ياايهل زكجهل, إف حبال  اغبلجاني كالهلللد فثل  الديو, كإف ٓب رببا . يبال  فللديو
 ( .ٕٖ/  ُُ)الس بل ثلر  ِٖٖٕٗ( ِْٓ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو : ا ا . اغبلجاني كالهلللد فللديو ململو 

 ( .ِْٗ/  ٗ)العنليو ش ح اؽبدايو ( ُّٗ/  ٕ)بدا   الصنل    (َُ)
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، وروي (ٕ)فإف لم يستمسك البوؿ وجبت الدية، وإف استمسك فثلث الدية (ٔ)[اإلفضاء]وأما 
 . (ٗ)ثلث الدية(ٖ)[اإلفضاء]في : أنو قاؿ ماعمر رضي اهلل عنهبن  عن 

 .مضموف، فضمن بكماؿ الدية كما لو استرسل البوؿ(٘)[إفضاء]أنو : لنا
ولو : ألف الشافعي قاؿ ؛(ٙ)[اإلفضاء]فإف كانت ىذه المكرىة بكرًا دخل أرش البكارة في دية 

على أنو يلزمو المهر (ٚ)[الوطء]ونص في . أفضاىا بيده وجبت دية، ولم يجب أرش البكارة
 . (ٜ) (ٛ)[الوطء]يجب أرش البكارة كما في : وأرش البكارة، ومن أصحابنا من قاؿ

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ُ)
 ُٗ)آّمهللع  ( ٖٓٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َِٖ/ِ)اؼبهيب  ( ِْٗ/ُِ)اغبلكل المب   (ِ)
 ( .ُّْ/  ٕ)هنليو االج ( ُْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ُِٔ/ 
 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ّ)
مصنن ابل أيب شيبو ذم  حديثل عل أبلف بل عثملف كعم  بل عبد  ُّّٔٔ( َْٗ/  ٕ)عبد ال زاؽ (ْ)

 (.ٖٖ/  ِ)مصنن منل معيد بل منصهللر  ِٕٖٕٗ(ِْٓ/ٓ)الع ي 
 .ب  نب ة فأثباهل. افال: ُب ااص ( ٓ)
 . ة فأثباهلب  نب. اافال: ُب ااص ( ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الهللط : ُب ااص ( ٕ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الهللط : ُب ااص ( ٖ)
البيلف ( ُْٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   َِٖ/ِ)اؼبهيب  ( ِٔٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٗ)

أمىن اؼببللع (  ُِٕ -ُِٔ/ ُٗ)  آّمهللع( َّْ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٗٓٓ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (. ٕٓ/  ْ)مل  االج (  ِْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٓٔ/ ْ)

ُب دخهللؿ أرش البملرة ُب ديو اإلفال  : كقد أبدل اعبهللي  ُب ديا لنص عل الرلفع  ت ددان عل كالدا, كقلؿ النهللكم
ؼ, فدخ  أقلهمل ُب أمث نبل, خب ؼ اؼبه  ف  ه هبع كجهلف أصحهمل الدخهللؿ؛ اف الديو كاارش ذببلف لالت 

: ا ا . لالمامالع ف  يدخ  ُب بدؿ اإلت ؼ, ممل لهلل ربلم  علس اؼبهللطهلل ة فمال  رجلهل ا يدخ  اؼبه  ُب ديو ال ج 
 (.َّْ/  ٗ)ركضو البللبني 

 .كاؼبيدع دهلل الآهللؿ بدخهللؿ أرش البملرة ُب ديو اإلفال  ممل ُب اؼب اج  الاللبآو
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ليس بإتبلؼ فلم يدخل فيو ضماف اإلتبلؼ، (ٔ)[الوطء]وىذا خبلؼ نص الشافعي؛ وألف 
فبل (ٖ)[الوطء]إتبلؼ فدخل فيو ضماف اإلتبلؼ، فأما إذا طاوعتو األجنبية على (ٕ)[فضاءاإل]و

 .(٘) (ٗ)[اإلفضاء]دية  تجب لها
، فكاف مضمونًا ككسر الضلع بخبلؼ ذىاب (ٚ)[الوطء]ليس من لواـز  (ٙ)[اإلفضاء]أف : لنا

 .البكارة
  

، وقاؿ أبو (ٜ)وجب المهر والدية بشبهة أو بعقد فاسد فأفضاىا(ٛ)[فوطئها]وإف كانت أجنبية 
إف استمسك البوؿ وجب المهر وثلث الدية، وإف استرسل البوؿ وجبت الدية وسقط : حنيفة
 . (ٓٔ)يجب المهر والدية: وخالفو محمد فقاؿ. المهر

منفعة البضع، والدية تجب إلتبلؼ الحاجز، فبل يدخل  (ٔٔ)[الستيفاء]أف المهر يجب : لنا
 .ؼ البكارة لما قدمتوبدؿ المنفعة فيو بخبل

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الهللط : ُب ااص  (ُ)
 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الهللط : ُب ااص ( ّ)
 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ْ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُْٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِٔٗ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)

(  ُْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٓٔ/ ْ)أمىن اؼببللع ( َّْ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٗٓٓ/  ُُ)لفع  الر
 (.ٕٓ/  ْ)مل  االج 

 .ب  نب ة فأثباهل. اافال: ُب ااص ( ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الهللط : ُب ااص ( ٕ)
 .كالصهللاب مل أثباه. فهللطيهل: ُب ااص ( ٖ)
( َّّ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٗٓٓ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّٖٓ/ ُِ)ه الرلفع  اغبلكم ُب فآ(ٗ)

 (. ٕٓ/ ْ)مل  االج (  ُْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٓٔ/ْ)أمىن اؼببللع ( ُِٕ/ُٗ)آّمهللع 
(  ُّٗ/  ٕ)لصنل   بدا   ا( ٕٔ-ٕٓ/  ٗ)اؼببالهللط للال خال  (  َْٔ/  ِ)النان ُب الاالكل للاللدم (َُ)

 ( .َُْ/  ّ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُِ/  ٓ)البح  ال ا و 
 .فأثب  اؽبم ة. امايال: ُب ااص ( ُُ)
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 فصل
تجب : وقاؿ أبو حنيفة /ب ٖ٘/،(ٕ)من الشعور غير الحكومة (ٔ)[شيء]وال تجب في إتبلؼ 

في إذىاب شعر اللحية والحاجب والرأس وأىداب العينين في كل واحد دية كاملة إذا لم تعد 
 . (ٖ)تنبت

بخبلؼ الصحيحة فإنو  (ٗ)[ائمةالق]أنو ذىاب جماؿ ال منفعة فيو، فلم يضمن بالدية كالعين : لنا
 .أذىب الجماؿ والمنفعة

ويجب في تعويج الرقبة وتصعير الوجو الحكومة؛ ألنو تفويت جماؿ من غير منفعة فوتها، فإف 
صار ال يقدر على البلع إال بشدة فالحكومة أكثر، وإف لم يقدره على البلع لم يتصور 

 .(ٙ)، فإذا مات وجب القصاص أو الدية(٘)[بقاؤه]
  

                                         

 .فأثب  اؽبم ة. ش : ُب ااص ( ُ)
هنليو اؼببلع ُب درايو (   ِِٕ)الانبيه ( ( َِٖ/ِ)اؼبهيب  (  ََّ/ُِ)اغبلكل المب   (  ٖٖ/ٔ)ااـ (ِ)

 ْ)أمىن اؼببللع ( ُِْ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِّٕ/ ٗ)ركضو البللبني  ( َّْ/ ٔ)الهللميط ( ِْٕ/  ُٔ)اؼبيدع 
رباو اغببيع علس ّْْ/  ٕ)هنليو االج ِٔ/  ْ)مل  االج (  ْْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ( ّٓ/

 ( .ُّٓ/  ْ)ش ح اػببيع 
, تبيني ( ْْ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُِّ/  ٕ)نل   , بدا   الص( ّٕ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  ( ّ)

 (.ّٖٕ/  ٖ)البح  ال ا و (  َُّ/  ٔ)اغبآل و ش ح من  الدقل و 
 .فأثب  اؽبم ة. الآليبو: ُب ااص ( ْ)
 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. بآلكا: ُب ااص ( ٓ)
ماليو ( ُِْ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٖٗ/ ٗ)البللبني  ركضو(  ِِٕ)الانبيه ( َِٖ/ِ)اؼبهيب  (  ٖٓ/ٔ)ااـ ((   ٔ)

رباو اغببيع علس ش ح (  ُُٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْٔٔ/ ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ْٖٔ)ااخيلر 
 ( .ِّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ِٗٓ/  ْ)اػببيع 
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أو  -العظم المدور من النحر إلى الكتف، ولكل إنساف ترقوتاف (ٔ)[ىي]ولو كسر ترقوة و
والطريق . يجب جمل: وجبت الحكومة على أصح قولي أحد الطريقين، والقوؿ الثاني (ٕ)ضلًعا
 .(ٖ)تجب الحكومة قواًل واحداً : الثاني

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه علس الاأ ي . دهلل: ُب ااص ( ُ)
 . ت قهللة, أك علس تآدي  الاع  مال : ن علس صبه دنل علس العب( ِ)
مل ذم ا اؼبصنن أ ه أص  الآهلللني دهلل الصحي  ؼبل ذم ا أصحلب اؼبهيب كالبيلف كال كضو كأمىن اؼببللع كآّمهللع ( ّ)

البيلف ُب ميدع ( ّْٔ/ ٔ)الهللميط ( َِٖ/ِ)اؼبهيب  (  َّْ/ُِ)اغبلكل المب   (  ّّْ,ِْٖ/ٕ)ااـ : ا ا 
رباو ( ٖٓ/ ْ)أمىن اؼببللع (  ُِْ/  ُٗ)آّمهللع  ( ِٖٗ/ ٗ)ركضو البللبني (   ّٔٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

 (. ٗٓ/  ْ)مل  االج (  ّْٕ/  ٖ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
كمل أصحلبنل مل قب  بلغبمهللمو, كجع  قال  عم  حمهللمو كافآ  صب , كضب   ص الرلفع  علس ديا : كقلؿ اعبهللي 

 (.ِْٖ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا . اؼبالل  اؼب ض  اليم ا يالهللغ غ اام , كديا دهلل 



445 

هنا، وما حكي عن عمر عدما ىقد أف التقدير إنما يثبت بنص أو قياس على منصوص عليو و : لنا 
 .(ٔ)رضي اهلل عنو محموؿ على أنو أوجبو على سبيل الحكومة ال على سبيل التقدير

؛ ألنو أذىب (ٖ)فقياس المذىب أنو تجب عليو الدية الكاملة(ٕ)[ماؤه]ولو كسر صلبو فذىب 
  .منفعة جنس فلزمتو الدية كما لو قطع الذكر

 

                                         

 َُِٔٔ( ُِّ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ِِٓ)مالند الرلفع  ( ُٖٔ/  ِ)اؼبهللطأ : ا ا  ُب أث  عم (ُ)
يربه كا أعلف أف : قهلللهك آ  البيهآ  ُب الالنل المربل عل الرلفع   ُّّّٔ( ٗٗ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  

يمهللف مل حيم  عل عم  فيمل كصا  حمهللمو ا تهللقي  عآ , فاس م  عاف مال  مل إ اللف غ  الالل حمهللمو, 
 (.ٗٗ/  ٖ)الالنل المربل : ا ا . كليا َب شس  منهل أرش معلهلـل

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. ملكا: ُب ااص ( ِ)
ُب اؼبيدع ا ه ٓب يػينىصَّ عليهل بعينه؛ اف مل  ىصَّ عليه علمل  اؼبيدع إمبل دهلل إمبل جع  اؼبصنن ديا اغبمف قيلملن (ّ)

ذم  مالألو مل لهلل مال  رج  صلع رج  فيدع بال  اعبنليو مريه, كقد أكجبهللا الديو ُب ذل , ممل  صُّهللا علس مالألو 
 .مل لهلل مال  رج  صلع رج  فيدع بال  اعبنليو مريه كصبلعه أك مريه كمنيه فا ع ديالف

أ ه هبع فيه الديو, كدهلل قهللؿ ؾبلدد؛ ا ه مناعو مآصهللدة, فهللجع ُب : اليم يآاا  اؼبيدع: قلؿ الآلض  أبهلل البيع 
 ( .ْٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا . إذدلبه الديو ملعبملع

ذم كا أ ه لهلل مال  صلبه كأش  ٍب إهنف صهللركا ذدلب اعبملع فيمل إذا ٓب ينآب  ملؤا كبآ  ذم ا مليملن, ك : قلؿ النهللكم
ذم ا فعليه ديو اليم  كحمهللمو لمال  الصلع, كإذا ملف اليم  مليملن ملف الرخص قلدران علس اعبملع حاللن, فأشع  
ذل  بأهنف أرادكا بيدلب اعبملع بب ف االاياذ به كال غبو فيه, كليل  صهللر اإلملـ كالل إب اؼبالألو ُب إببلؿ شههللة 

 ( .َِّ/  ٗ)ركضو البللبني : ا ا . ـ امابعد ذدلب الرههللة م  بآل  اؼب  اعبملع م  أف اإلمل
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِٔ)الانبيه (  ِٖٖ-ِٕٖ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : كا ا  ُب ديا اؼبالألو

الج ُب ش ح رباو ا(   ٓٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ُُٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( َْٕ/  ُٔ)
 ( .ِّْ/  ٕ)هنليو االج ( ٕٔ/  ْ)مل  االج (  ِْٖ/  ٖ)اؼبنهلج 

 



446 

 فصل
أو ضربو بمثقل فلم يحصل بو أثر لم يلزمو أرش وال حكومة؛ ألنو لم إذا لطم إنسانًا أو لكمو 

من جملة مضمونة، فلم يلزمو  (ٔ)[جزءاً ]يحصل بو نقص في جماؿ وال منفعة، وال فوت بو 
ضماف، فإف حصل بو شين بأف اسود  أو اخضر  وجبت الحكومة؛ للشين الحاصل، فإف قضي لو 

ا لو جنى على عينو فابيضت فقضي لو باألرش ثم زاؿ سقطت كم (ٕ)[الشين]بالحكومة ثم زاؿ 
يلزمو ثلث : ، وقاؿ أحمد(ٗ)، ولو فزع إنسانًا فأحدث في ثيابو لم يلزمو ماؿ(ٖ)البياض

 . (٘)الدية
 .أنو لم يحدث بتفزيعو نقص في جماؿ وال منفعة، فلم يضمنو بماؿ كما لو ألقى عليو نجاسة: لنا
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ج ا: ُب ااص ( ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الالني: ُب ااص ( ِ)
( ُِْ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِٗ/ِ)اؼبهيب  (  َّّ/ُِ)اغبلكل المب   (   ٖٗ/ٔ)ااـ (ّ)
أمىن ( ُُّ/  ُٗ)آّمهللع  ( َُّ-َّٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( َّٔ/  ُُ)لبيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ا

 ( .ٕٗ-ٖٕ/  ْ)مل  االج ( ٕٔ-ٖٔ/ ْ)اؼببللع 
 ُٗ)آّمهللع  (   ُّْ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٖٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َِٗ/ِ)اؼبهيب  (ْ)
 ( .ُٖ/  ْ)مل  االج ( ٓ/  ٗ)٘ب علس رباو االجحلشيو الر كا( ُُّ/ 
اؼببدع ( ْٗٓ/ ٗ)الا كع كتصحي  الا كع (  ُْْ/  ِ)ا ر ُب الاآه ( َِٓ/  ٗ)الر ح المب  علس منت اؼبآن  (ٓ)

 . (ِٓ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم  (َِٖ/  ٕ)ُب ش ح اؼبآن  
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 فصل
أرش مقدر فات بها جماؿ أو منفعة ففيها الحكومة، والحكومة أف  وكل جناية على حر ليس فيها

يقدر المجني عليو كما لو كاف عبدًا مسلمًا سليمًا ثم يقو ـ بعد االندماؿ، فإف نقص العشر من 
قيمتو وجب العشر من ديتو، وإف نقص الخمس من قيمتو وجب الخمس من ديتو؛ ألنو لما عدـ 

االجتهاد، وال يمكن إال بالتقويم، وصار كما لو قتل المحـر صيداً  النص في تقديرىا فبل سبيل إال
ال مثل لو من النعم فإنو يرجع في معرفة المثل إلى ذوي عدؿ، وإنما يجب ما نقص من ديتو؛ ألف 

منها، وفي وجو يعتبر الناقص من  (ٔ)[بجزء]النفس مضمونة بالدية، فكاف ما نقص منها مضمونًا 
من دية النفس، فإف كانت الجناية على اليد فقد نقص عشر قيمتها دية العضو المجني ال 

وجب عشر دية اليد، وإف كانت على أصبع وجب عشر دية األصبع، وإف كانت على (ٕ)[و]
دوف الموضحة وجب عشر دية الموضحة، وكذا إف كانت على البدف فيما  /أ ٖٙ/الرأس فيما 

ال تزيد الحكومة في عضو على ديتو،  حتى(ٗ)[الجائفة]وجب عشر دية (ٖ)[الجائفة]دوف 
، وىو أنو لما وجب تقويم النفس وجب اعتبار النقص من دية (٘)والصحيح ىو األوؿ لما قدمتو

الجنايتاف  (ٚ)[تتقارب]إلى أف  (ٙ)[ذلك]النفس؛ وألنا لو اعتبرناه من دية العضو أفضى 
تناىي قربها منها، فعلى  ويتباعد األرشاف بأف يوجب في السمحاؽ عشر دية أرش الموضحة مع

ىذا إذا كانت الجناية على الرأس فيما دوف الموضحة فبلغت حكومتها أرش الموضحة، أو على 
 (ٛ)[شيئاً ]أصبع فبلغت حكومتها أرش أصبع نقص الحاكم من أرش الموضحة أو أرش األصبع 

لى الكف بحسب اجتهاده؛ حتى ال يسوي بين الموضحة وما دونها، وكذا إف كانت الجناية ع
                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. جب : ُب ااص ( ُ)
 .يا اغب ؼ اقاال  الاليلؽ ذل زد ل د( ِ)
 .بيل  مملف اؽبم ة فأثب  اؽبم ة. اعبلياو: ُب ااص ( ّ)
 .بيل  مملف اؽبم ة فأثب  اؽبم ة. اعبلياو: ُب ااص ( ْ)
 -ُُّ/ ُٗ)آّمهللع  : كدهلل الصحي  ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو كأصحلب اؼبهيب كالبيلف كآّمهللع ا ا ( ٓ)

البيلف ُب ميدع ( َِٗ/ِ)اؼبهيب  ( كمل بعددل َِّ/  ُِ)غبلكم ُب فآه الرلفع  ا(  ِّٗ/  ٕ)ااـ ( ُّّ
مل  (  ْْٖ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َّٗ-َّٖ/ ٗ)ركضو البللبني (  ْٔٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

 (.ٕٕ/ْ)االج 
 .غ  مهللجهللدة ُب ااص  كزد لدل اقاال  الاليلؽ( ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه .ياآلرب: ُب ااص ( ٕ)
 .فأثب  اؽبم ة. شيلن : ُب ااص (ٖ)
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وبلغت حكومتها أرش أصبع نقصها عن أرش األصبع؛ ألف الكف تابع لؤلصبع، فبل يستوي التابع 
، أو قلع (ٔ)[زائدة]واألصل، وإف لم يحصل بالجناية نقص في جماؿ وال منفعة بأف قطع أصبعًا 

ح ، أو نتف لحية امرأة واندمل الموضع من غير نقص لزمتو الحكومة على أص(ٕ)[زائدة]سنًا 
 .(ٖ)ال يجب شيء: الوجهين، والثاني

 .من جملة مضمونة فلم تخل من بدؿ، كما لو أذىب جمااًل أو منفعة (ٗ)[جزء]أنو إتبلؼ : لنا 

                                         

 .بيل  فأثب  اؽبم ة. زايدة: ُب ااص (ُ)
 .بيل  فأثب  اؽبم ة. زايدة: ُب ااص (ِ)
ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الهللجهني دهلل الصحي  ؼبل ذم ا النهللكم كالعم ا٘ب كذم  الرلفع  كاؼبلكردم قهللا كاحدا كدهلل ( ّ)

اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ٗٓ/  ٔ)ااـ ( ٔٔٓ,ِٔٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   :ل ـك اغبمهللمو ا ا 
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ُّْ/  ُٗ)آّمهللع ( َّٗ/ ٗ)ركضو البللبني (  َِٗ/ِ)اؼبهيب  ( ُُٗ/  ُِ)
(ٖ  /ْٖٔ.) 
 .فأثب  اؽبم ة. ج : ُب ااص (ْ)
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قُػو ـ المجني عليو قبل الجناية، ثم يقو ـ في أقرب  (ٔ)[زائدة]فإف كانت الجناية قطع أصبع 
لما يخاؼ منو فيعتبر  (ٕ)[شيء]ف ينقص منو أحوالو إلى االندماؿ فيجب ما بينهما؛ ألنو ال بد أ

قو ـ والدـ جاٍر؛ ألنو ال يخلو من نقص،  (ٖ)[شيء]ما بينهما من النقص، فإف قُػو ـ فلم ينقص 
أصلية، ثم يُقو ـ وليس لو سن (٘)[الزائدة]قُػو ـ وليس لو خلف (ٗ)[زائدة]وإف قلع سنا 

  قو مت بتقديرمن الدية، وإف أتلف لحية امرأة  وال أصلية، ويجب بقدر ما بين القيمتين(ٙ)[زائدة]
حية حكومة لكونها عبدًا يشينو ذىاب لحيتو كابن األربعين فما زاد، وتجب حكومة أقل من 

 .؛ ألنو ال شين على المرأة في ذىاب لحيتها(ٚ)الرجل
 
 
 

                                         

 .ؽبم ةبيل  فأثب  ا. زايدة: ُب ااص (ُ)
 .فأثب  اؽبم ة. ش : ُب ااص (ِ)
 .فأثب  اؽبم ة. ش : ُب ااص (ّ)
 .بيل  فأثب  اؽبم ة. زايدة: ُب ااص (ْ)
 .بيل  فأثب  اؽبم ة. ال ايدة: ُب ااص (ٓ)
 .بيل  فأثب  اؽبم ة. زايدة: ُب ااص (ٔ)
-ِِْ/ ُٔ)بلع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼب( َِٗ/ِ)اؼبهيب  (   َّّ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٗٓ/ ٔ)ااـ (ٕ)

(  ُّْ/ُٗ)آّمهللع  ( َُّ-َّٗ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٔٔٓ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ِّْ
 ( .ّْٔ/ٕ)هنليو االج ( ْْٖ/ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٕٔ/ ْ)أمىن اؼببللع 
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 فصل
ي دية النفس، فإف جنى على رجل جناية لها أرش مقدر ثم قتلو قبل االندماؿ دخل أرش الجناية ف

 .(ٔ)وفيو وجو أنها ال تدخل كما لو اندملت
أنو مات من فعلو قبل استقرار األرش فدخل في بدؿ نفسو كما لو مات من سراية جنايتو : لنا

 .بخبلؼ ما لو اندملت؛ ألف األرش استقر ىناؾ

                                         

( َِٗ/ ٗ)ركضو البللبني (  ّْٕ/  ُُ)لعم ا٘ب البيلف ل( َِٗ/ِ)اؼبهيب  (  ُٔٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 (. ٕٔ/  ْ)مل  االج (   ٔٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع  
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 فصل
بلغ بو دية حر ال ي: ، وقاؿ أبو حنيفة ومحمد وزفر(ٔ)ويجب في قتل العبد قيمتو بالغة ما بلغت

نصف : والثانية. تنقص من دية الحرة دينار: إحداىما: وفي األمة روايتاف. (ٕ)وينقص منها دينار
 .(ٖ)دينار

أنو ماؿ مضموف باإلتبلؼ لحق اآلدمي بغير جنسو فضمن بقيمتو بالغة ما بلغت : لنا 
 .األمواؿ(ٗ)[كسائر]
واليدين والرجلين ضمن  /ب ٖٙ/ساف وما ضمن مما دوف النفس من الحر بالدية كاألنف والل 

من الدية كاليد واألصبع والموضحة (٘)[بجزء]من العبد بقيمتو، وما ضمن من الحر 
يضمن من العبد ما : وقاؿ مالك. (ٚ)واألنملة ضمن من العبد بمثلو من قيمتو (ٙ)[الجائفة]و

 . (ٜ) (ٛ)[الجائفة]نقص إال الموضحة والمنقلة والمأمومة و

                                         

هنليو اؼببلع ( ِِٕ)الانبيه ( َُِ/ِ)اؼبهيب  (  ِٔ/  ٔ)ااـ ( ُّْ/  ُِ)اغبلكل المب  (  ِٔ/ٔ)ااـ (  ُ)
 ُٗ)آّمهللع  ( ِٖٓ/ ٗ)ركضو البللبني (  ٗٔٓ/ُُ)بيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ال( ُّ/ُٔ)ُب درايو اؼبيدع 

 (  .ُِٓ/ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُُٗ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ْٖٔ)ماليو ااخيلر ( ُّٓ/ 
البح  ( ُِٓ/  ٓ)تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و ( ِٕٔ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُٕٔ/  ِ)النان ُب الاالكل ( ِ)
 ( .ُُٔ/  ٖ) و ش ح من  الدقل و كمنحو اػبللو ال ا
 ِ)ؾبم  ااهن  ُب ش ح ملاآس ااحب  ( ِٖٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ِّٗ/  ْ)اؼببالهللط للريبل٘ب (ّ)
 (.ُٖٔ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل (  ُٕٔ/ 
 .بيل  فأثب  اؽبم ة. ماللي : ُب ااص (ْ)
 .فأثب  اؽبم ة .جب : ُب ااص (ٓ)
 .بيل  فأثباهل بلؽبم ة. اعبلياو: ُب ااص (ٔ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ (   ّْٓ/ ٔ)الهللميط ( ِِٕ)الانبيه ( َُِ/ِ)اؼبهيب  ( ُّْ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٕ)

(  ُِٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِّ-ُُّ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٗٔٓ/  ُُ)الرلفع  
 (  .ٕٗ/ ْ)مل  االج ( ْٖٖ/  ٖ)رباو االج ( ُٕٓ/  ْ(  )ٖٔ/  ْ)اؼببللع أمىن 

 .بيل  فأثباهل بلؽبم ة. اعبلياو: ُب ااص (ٖ)
 (.ّّٕ/  ٖ)الالج كاإلملي  ( ُِِ/  ُٔ)البيلف كالاحصي  ( ُِٗ/  ِ)الالآني ( ٗٔٔ/  ْ)اؼبدك و (ٗ)
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وقاؿ . ما كاف فيو جماؿ كالحاجبين وجب فيو ما نقص، وما سواه مقد ر: حنيفةوروي عن أبي 
 . (ٔ)ال يجب إال من نقص: محمد بن الحسن

لنا على مالك ما ذكرناه في الغصب، وأما أبو حنيفة فبل يتحقق الخبلؼ فيو؛ ألف الشعور عندنا 
ضمن بالقود، فضمنت أطرافو ال تضمن بمقدر ال من الحر وال من العبد، وعلى محمد أنو حيواف ي

 .بمقدر من بدلو كالحر بخبلؼ البهيمة

                                         

كذم  الململ٘ب أف أبل ( ّٖٕ/  ٖ)البح  ال ا و   ( َُٖ/  ْ)يو اؽبدايو ش ح البدا( ُّّ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُ)
 .فيهل حمهللمو العدؿ: حنياو رج  ُب حلجع العبد كُب أذ يه كقلؿ



453 

 فصل
وإف قطع يد عبد أعتق ثم مات من سراية القطع ضمنو بدية حر؛ ألف الجناية استقرت وىو حر، 
ويجب للسيد من ذلك أقل األمرين من أرش الجناية وىو نصف القيمة، أو جميع الدية، فإف كاف 

غيره؛ ألنو الذي وجب بالجناية في ملكو، وإف كاف جميع الدية أقل نصف القيمة أقل لم يستحق 
 .؛ ألف ما نقص نقص بسبب من جهتو وىو العتق(ٔ)وجب لو

عيني عبد قيمتو ديتاف ألفا دينار ثم أعتق ثم مات بعد اندماؿ الجناية وجب على  (ٕ)[فقأ]وإف  
قبل العتق أو بعده؛ ألف الجرح  كاف االندماؿ  (ٖ)[سواء]الجاني أرش الجناية وىو قيمة العبد، 

إذا اندمل استقر حكمو ويكوف ذلك لمواله؛ ألنو أرش جناية وجدت في ملكو، وإف لم يندمل 
 .(ٗ)وسرت إلى نفس الجاني وجب على الجاني دية حر

 . (٘)يجب كماؿ األرش، وىو ديتاف للمولى: وقاؿ المزني 
ولهذا لو قطع يدي رجل ورجليو وجبت عليو  أف االعتبار في األرش بحاؿ استقرار الجناية؛: لنا

ديتاف، فلو سرى القطع إلى نفسو وجبت دية واحدة؛ اعتبارًا بحاؿ االستقرار، وقد استقرت 
 .(ٙ)الجناية وىو حر، فلم يلزمو إال دية حر

  

                                         

 ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُٔ-َُٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َُِ/ِ)اؼبهيب  (ُ)
 (.ِْ/  ْ)مل  االج ( ُّْ/  ٖ)رباو االج ( ْٓٔ/  ِ)  اإلقنلع للر بي( ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( ّٕٓ/ 
 .كالصهللاب مل أثباه. فآل: ُب ااص (ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. مهللا: ُب ااص (ّ)
 ٗ)ركضو البللبني (  ِّٖ/  ٔ)الهللميط ( ِِٕ)الانبيه ( َُِ/ِ)اؼبهيب  (  ٗٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ْ)
هنليو (  ِْ/ ْ)مل  االج ( ٖٔ/  ْ)مىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع أ(  ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( ُِّ,ُِٕ/

 (.ّْٕ/  ٕ)االج 
 ( .ِّٖ)ـباص  اؼب ٘ب ( ٓ)
رباو االج ( ُّٔ/ ُٗ)آّمهللع  ( َُّ/  ٔ)الهللميط ( َُِ/ِ)اؼبهيب  (  َٔ, ,ّٓ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٔ)

 ( .ِٔٗ/  ٕ)هنليو االج  (ٕٔ/  ْ)مل  االج (   َّْ/  ٖ)ُب ش ح اؼبنهلج 
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ولو قطع يد عبد فأعتق، ثم قطع حر آخر يده األخرى ومات المقطوع لم يجب على األوؿ 
في حاؿ الجناية، ويجب عليو نصف  (ٔ)[التكافؤ]وال في الطرؼ؛ لعدـ قصاص في النفس 

للسيد من ذلك أقل األمرين من نصف قيمتو وقت (ٕ)[و]الدية؛ ألف الجناية استقرت وىو حر، 
فعليو : القطع أو نصف الدية؛ لما قدمتو، والباقي لورثتو؛ ألنو حر عند الوجوب، وأما الثاني

ىذا أصح الوجهين، . عند جنايتو (ٖ)[التكافؤ]عًا؛ لوجود القصاص في النفس والطرؼ جمي
 .(ٗ)يجب عليو القصاص في الطرؼ دوف النفس: والثاني

أف الروح زىقت عن جرحين عمد محض مضموف، وإنما سقط القصاص عن أحدىما لمعنى : لنا 
في نفسو، فلم يوجب سقوط القصاص عن شريكو، كما لو اشترؾ حر وعبد في قتل عمد، فإف 

هنا، ويخالف الحرين إذا يوجب سقوطو عن العبد، كذلك ى/ أ ٖٚ/قوط القصاص عن الحر ال س
في حاؿ الجناية، فإف عفي عنو على  (٘)[يكافئو]قتبل من نصفو حر؛ ألف كل واحد منهما ال 

 .(ٙ)وجب نصف الدية لورثتو؛ ألف الجناية والموت في حاؿ الحرية
ا حيث وقعت المقابلة فيها بين نصف القيمة وجميع الدية، والفرؽ بين ىذه الصورة والتي قبله

واحد فاستقر عليو جميع  (ٚ)[األولى]وفي ىذه بين نصف القيمة ونصف الدية؛ ألف الجاني في 
 .الدية، وفي الثانية جانياف على كل واحد نصف الدية، فقوبل بينو وبين نصف القيمة

 فإف اندمل الجرحاف لم : ده األخرى نظرتيد عبد فأعتق ثم عاد وقطع ي (ٛ)(حر)ولو قطع  

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الاملفهلل: ُب ااص (ُ)
 .غ  مهللجهللدة ُب ااص  كزد لدل اقاال  الاليلؽ( ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الاملفهلل: ُب ااص (ّ)
 اغبلكل المب : ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الهللجهني دهلل الصحي  ؼبل ذم ا صلحع البيلف كاؼبهيب كآّمهللع ا ا ( ْ)
(   ُِّ)منهلج البللبني ( ٕٓٓ, ُٕٓ/ُُ)البيلف للعم ا٘ب(   ِْٖ/  ٔ)الهللميط ( َُِ/ِ)اؼبهيب (  ُٔ/  ُِ)

 ( .ِٓ/  ْ)مل  االج ( ُُّ)منه  الب ب ( ُّٔ/ُٗ)آّمهللع  
 .كالصهللاب مل أثباه. يملفيه: ُب ااص (ٓ)
 (   .ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع   (ِّٖ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُِ/ِ)اؼبهيب  (ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ااكله: ُب ااص (ٕ)
 .ح ا, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ٖ)
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حاؿ قطعها، وعليو نصف القيمة للمولى؛  (ٔ)[التكافؤ]تجب في اليد األولى القصاص لعدـ 
ألنها وجبت بالجناية في ملكو، وأما اليد األخرى فيجب عليو فيها القصاص لوجود التكافؤ حاؿ 

و حر مالك، وإف مات من قطعها، فإف عفي عنو على ماؿ وجب نصف الدية للعافي؛ ألن
. إحداىما توجب القصاص: الجراحتين لم يجب القصاص في النفس؛ ألنو مات من جنايتين

فلم يجب عليو القصاص في النفس كما لو جرحو جرحين أحدىما خطأ . واألخرى ال توجب
ليد لو، فإف اقتص في ا (ٕ)[مكافئ]واآلخر عمد، ولو القصاص في اليد الثانية؛ ألنو قطعها وىو 

بقي على الجاني نصف الدية؛ ألنو فاتت نفسو وقد أخذ ما يساوي نصفها فبقي نصف بدلها، 
وإف عفي على ماؿ وجب كماؿ الدية، يكوف للمولى أقل األمرين من نصف قيمتو وقت القطع 

 .(ٖ)األوؿ أو نصف الدية لما قدمناه، ويكوف الباقي لورثتو
اف يده الثانية ثم قطع ثالث رجلو ثم مات لم يجب ثم قطع ث(ٗ)وإف قطع حر يد عبد ثم أعتق  

بينهما، ويجب عليو ثلث  (٘)[التكافؤ]على األوؿ قصاص في النفس وال في الطرؼ؛ لعدـ 
، فكانت  (ٙ)[ثبلثة]الدية؛ ألف الجناية استقرت وىو حر مضموف بالدية، وقد مات بجناية 

لطرؼ وجهًا واحدًا؛ ألنهما قطعاه حصتو ثلث الدية، ويجب على الثاني والثالث القصاص في ا
لهما، ويجب عليهما القصاص أيضًا في النفس على المذىب لما قدمناه في  (ٚ)[مكافئ]وىو 

؛ لما ذكرتو في حق الدية اعليهما ثلثقبلها، فإف عفي عنهما على ماؿ وجب  (ٛ)[المسألة]

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الاملفهلل: ُب ااص (ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. مملؼ: ُب ااص (ِ)
ركضو البللبني (  ّٕٓ-ِٕٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِٕ)الانبيه ( َُِ/ِ)اؼبهيب  (ّ)
 (. ِْ/ْ)مل  االج (  َِ/ْ)أمىن اؼببللع ( ُّٔ/ُٗ)آّمهللع  ( ُِٕ/ٗ)
 .فأمآبنلدل, كقد ضي ب أع دل خبط. ثلف: تم رت دنل ُب ااص  ملمو( ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الاملفهلل: ُب ااص (ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص (ٔ)
 .أثباهكالصهللاب مل . مملؼ: ُب ااص (ٕ)
 .كالصهللاب مل أثباه. اؼباللو: ُب ااص (ٖ)
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ىي نصف قيمتو أو ثلث األوؿ، ويكوف للسيد أقل األمرين من أرش جناية األوؿ وقت جنايتو، و 
 .(ٔ)للسيد أقل األمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية: الدية على أصح القولين، والقوؿ الثاني

أف الجناية التي وجدت في ملكو كاف أرشها نصف قيمتو، وإنما انقلبت بالعتق فصارت ثلث : لنا 
 .الدية حيث استقرت وىو حر، واالعتبار في األرش بحاؿ االستقرار

 
 

                                         

( ِِٖ)الانبيه ( َُٖ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُُِ/ِ)اؼبهيب  (  ٔٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
/  ُٗ)آّمهللع  ( ُّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( ْٕٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ِْٖ/  ٔ)الهللميط 
 (.ُِٖ-َِٖ/  ٕ)هنليو االج ( ِٓ/  ْ)الج مل  ا(  ُّٕ
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 فصل
حامل بمملوؾ فألقت جنينًا ميتًا وجب فيو عشر قيمة األـ، ذكراً  / ب ٖٚ/إذا ضرب بطن أمة 

 .(ٔ)كاف أو أنثى
يعتبر الجنين بنفسو، فإف كاف ذكرًا وجب فيو نصف عشر قيمتو، وإف كاف أنثى : وقاؿ أبو حنيفة 

 . (ٖ)وبو قاؿ الثوري. (ٕ)وجب عشر قيمتها
المتلفات فإنها  (ٗ)[سائر]فيو الذكر واألنثى كجنين الحرة، ويخالف أنو جنين آدمية فاستوى : لنا

تضمن بكماؿ قيمتها؛ وألنو يتعذر تقويمو وتمييزه ذكرًا أو أنثى فاعتبر بأمو كجنين الحرة، وما قالو 
محمد بن الحسن من أف اعتباره بأمو يُفضي إلى أف يجب فيو إذا انفصل ميتًا أكثر مما يجب فيو 

يصح؛ ألف اعتباره بنفسو يُفضي إلى أف يُفضل ضماف األنثى على  ال. (٘)ًا ثم ماتإذا انفصل حي
ضماف الذكر؛ وألنا نعتبره إذا كاف ميتًا بأمو؛ لتعذر اعتباره بنفسو، وإذا انفصل حيًا اعتبرناه بنفسو، 

 .(ٙ)فهما جهتاف مختلفتاف، فبل مانع من اختبلؼ الضماف باختبلفهما
وبو . تعتبر قيمتها حالة الوضع: والثاني. الجناية عليها على أصح الوجهين وتعتبر قيمة أمو حالة 

 .(ٚ)قاؿ المزني
أنو لم يعترض بين وقت الجناية ووقت االستقرار ما يوجب تغيير بدؿ النفس، فكاف االعتبار : لنا 

اية، بحاؿ الجناية كما لو جنى على عبد ثم قل ت قيمتو لكثرة الجلب، فإف االعتبار بحاؿ الجن

                                         

(  ِِٕ)الانبيه ( ِٕٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُُِ/ِ)اؼبهيب (  َْٗ/ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
آّمهللع ( ُِٗ)منهلج البللبني ( ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني ( َٖٓ-ٕٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 ( . َُٔ/  ْ)مل  االج ( ّْ/  ٗ)رباو االج (   ُٗ/  ْ)اؼببللع  أمىن( ُّٖ/  ُٗ)
الدر اؼبخالر كحلشيو ابل ( ُِٓ/  ْ)البح  ال ا و (  ِّٕ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُُْ/  ٕ)اؼببالهللط للال خال  (ِ)

 .(َِٓ/  ٔ)علبديل  
 (.ْٓٓ/  ٗ)اؼبل  ( ُْٗ/  ٔ)الامهيد ( ّ)
 .  الملمو بلؽبم ة بيل  فأثب. ملي : ُب ااص (ْ)
 ( .كمل بعددل ِٖٔ/  ْ)اغب و علس أد  اؼبدينو ( ُِّ/  ٕ)ااـ : ا ا  م مه ُب( ٓ)
 ( َّّ/  ٔ)ااـ ( كمل بعددل َْٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٔ)
ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الهللجهني دهلل الصحي  ؼبل ذم ا النهللكم ُب ال كضو كصلحع اؼبهيب كاغبلكم كماليو ( ٕ)

( ّْٖ/  ٔ)الهللميط (   ِِٕ)الانبيه (  َْٔ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُُِ/ِ)اؼبهيب  : كآّمهللع ا ا  ااخيلر
رباو االج ُب (  ْٖٔ)ماليو ااخيلر ( ُّٖ/  ُٗ)آّمهللع  (   ُِٗ)منهلج البللبني ( ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني
 (. ّّٖ/  ٕ)هنليو االج ( َُٔ/  ْ)مل  االج (  ْْ/  ٗ)ش ح اؼبنهلج 
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بخبلؼ ما لو جرح نصرانيًا ثم أسلم ثم مات فإنو اعترض ما يغير بدؿ النفس، وال فرؽ بين أف 
أو ُمدب رة أو ُمعَتقة بصفة أو أـ ولد إذا كانت حامبًل من غير سيدىا؛ ألف  (ٔ)[ِقنًّا]تكوف األـ أمًة 

 .(ٕ)ولد جميعهن مملوؾ، وكذلك ولد المكاتبة
حبلت منو ثم جنى عليها فأسقطت الجنين ميتًا وجب فيو حر أمة بشبهة ف(ٖ)[وطأ]ولو 
 .؛ ألنو حر يخالف األـ في صفتها(ٗ)الغرة

؛ ألف (٘)ولو ضرب بطن أمة حامل بمملوؾ فأعتقت وألقت جنينًا ميتًا وجب فيو دية جنين حر 
 .الجناية استقرت وىو حر

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. فال: ُب ااص (ُ)
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِّٕ/  ٗ)ركضو البللبني (  ُِ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُُٗ/  ٔ)ااـ (ِ)
 ( َُٓ)الال اج الهللدلج ( ّّٖ/  ٕ)هنليو االج   (ّٕٕ/  ٕ)هنليو االج ( َُٔ/  ْ)مل  االج ( ّٓ/  ٗ)
 .بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة . كط : ااص ُب (ّ)
 ( .ُٖٓ -َٖٓ/ ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُِ/  ِ)اؼبهيب (  َْٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ْ)
 ( َٖٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٔٗ/ ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)

 (  َُّ/ ْ)مل  االج ( ُّٖ/ ُٗ)ع آّمهلل (   ِّٕ/ ٗ)ركضو البللبني  ( ِّٕ/ٗ)ركضو البللبني 
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 باب العاقلة وما تحملو من الديات
ىم الذين : أو الخطأ المحض تحمل العاقلة ديتو، والعاقلة خطأ عمدَ إذا قتل الحر حرًا مسلمًا 

عقبًل؛ ألنها تعقل أولياء المقتوؿ عن طلب : ىو الدية، وسميت: والعقل. (ٔ)يحملوف العقل
المنع؛ ولهذا : والعقل. يمنعونو: أي. عاقلة؛ ألنهم يعقلوف القاتل(ٕ)[سموا]إنما : القتل، وقيل

 .(٘)قاـ بو من المضار (ٗ)[ما]ألنو بو يمنع (ٖ)عقبًل؛ : وريةُسم َي نوع من العلـو الضر 
من الديات، بل يجب في ماؿ  (ٙ)[شيئاً ]وذىبت الخوارج واألصم إلى أف العاقلة ال تحمل 

تحمل دية الخطأ المحض، : وقاؿ قتادة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور ومحمد. (ٚ)القاتل
 . (ٛ)وال تحمل دية شبو العمد

األخرى بحجر (ٓٔ)[إحدىما]أبو ىريرة أف امرأتين من ىذيل اقتتلتا فرمت (ٜ)ما روى: لنا
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بديتها على عاقلة القاتلة،  (ٔٔ)[فقضى]فقتلتها وما في بطنها 

 .(ٕٔ)وفي جنينها بغرة عبد أو أمة /أ ٖٛ/
 مع أنو قصد الجناية وىذا حجة على الفريقين؛ ألنو عمد خطأ، فإذا حملت شبو العمد  

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ِِٕ)الانبيه ( ُِِ-ُُِ/ِ)اؼبهيب ( َّْ/ُِ)اغبلكل المب ( ُُِ/  ٔ)ااـ (ُ)
آّمهللع  (  ّْٖ/ ٗ)ركضو البللبني ( ٖٔٓ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب (  ّْٖ/ٔ)الهللميط ( ( َّٓ/ُٔ)اؼبيدع 

 (.ِٖٖ)غليو البيلف (  ّٗٔ/  ٕ)هنليو االج (  ٓٗ/ْ) االج مل ( ّٖ/ْ)أمىن اؼببللع( ُّْ/ُٗ)
 .كالصهللاب مل أثباه . يالمهللا: ُب ااص (ِ)
 .فأمآبنلدل, كقد ضي ب أع دل خبط. اهنف: زادت ُب ديا اؼبهللض  لااو( ّ)
 .كلع  الصهللاب مل أثباه . مل: ُب ااص (ْ)
 (.ُُّ)ي  ألالظ الانبيه رب  (  َّٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه . شيل: ُب ااص (ٔ)
 (.ٖٔٓ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ُّْ/ ُِ)اغبلكل المب  : ا ا . كفبل قلؿ به ابل عليو أيالن (ٕ)
 (. ِٔٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ( َُِ/  ٖ)اامايملر (   َْْ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو : ا ا  ُب ذل (ٖ)
 . ا يانلمع م  مل ق ر لا ُب زب ي  اغبدي  مل صحاه كأف أصله ُب الصحيحني. ركم: قهللؿ اؼبصنن( ٗ)
 .كالصهللاب مل أثباه. احدهتمل: ُب ااص (َُ)
 .كالصهللاب مل أثباه . فآال: ُب ااص (ُُ)
 .ّْٗص : , ا ا  مبو زب هبه( ُِ)
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تحمل خطأ ولم تقصد الجناية أولى، ويفارؽ العمد المحض فإنو قصد القتل ولم  (ٔ)[فؤلف]
يقصده في شبو العمد فأشبو الخطأ؛ وألف الخطأ وشبو العمد يكثر وقوعهما، ففي إيجاب ديتهما 

 .  على الجاني إجحاؼ بو
 – ّٖ: الن ف)   چجب   حب  خب    ی  ی     ی  جئ     مئ  ىئ  يئ (ٕ)[ی ]  چ : فأما قولو

ّٗ ) 
، وألف الحديث خص عمومها أو قيد مطلقها فلم (ٖ)وال إثم على العاقلة. ىو اإلثم: فالوزر. 

 .العاقلة  (ٗ)[استغرقتها] يكن لهم فيها حجة، وال يحمل الجاني من دية الخطأ إذا 
 . (٘)يكوف كأحدىم: وقاؿ أبو حنيفة

عليك وجوبها، وعلى : يريد. (ٙ)عليك وعلى قومك ديتو:  عنوالخبر، وقوؿ علي رضي اهلل: لنا
 .قومك تحملها

ال تحملها، : والثاني. وحكم ديات األطراؼ في التحمل حكم ديات النفوس على أصح القولين
 أف ما ضمن بالقصاص والدية حملت العاقلة بدلو كالنفس، فعلى ىذا تحمل ما قل من أروش : لنا
 
 
 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه . فلني: ُب ااص (ُ)
 .اه مل اؼبصحن الم ٙبكالصهللاب مل أثب. كا: ُب ااص ( ِ)

 (.ُّْ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ََُ/  ٕ)ااـ ( ّ)

 .امال قهل, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ْ)

(  َٔ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ِٔٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ٖٔٔ/  ِ)النان ُب الاالكل (ٓ)
 ( .ِْٔ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل 

اعب   ( ِْٓ/ ُٓ)كدهلل ميل  عنه ممل ُب ش ح مرم  ا ثلر . اليم ُب اغبلكم كغ ا أف ديا ركم عل عم ( ٔ)
 ( .ُُٗ)الثل٘ب مل حدي  وبىي بل معني الاهللا د ركايو أيب بم  اؼب كزم 
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. أحدىما ىذا: أنها على قولين: والثاني. واًل واحدًا على أصح الطريقيناألطراؼ وما كثر ق
 . (ٔ)ال تحمل ما دوف الدية: والثاني

 
 . (ٕ)ما دوف أرش الموضحة ليس بمقدر، فبل تحملو: وقاؿ أبو حنيفة

 . (ٗ)ما دوف الثلث ال تحملو: وأحمد وإسحاؽ(ٖ)[عطاء]وقاؿ مالك و
  .(٘)الثلث ال تحملو: وقاؿ الزىري

ع يمن، وعدـ شرع القسامة والكفارة ال (ٙ)أف من لزمو القليل من الديات لزمو الكثير كالجاني: لنا
تحمل ديتها وال قسامة فيها وال كفارة، وال نظر إلى عدـ  (ٚ)[فإنها]التحمل؛ بدليل قطع اليدين، 

حمل ثلثيها، اإلجحاؼ، فإف من لزمتو الدية تحمل جميعها، وال يترؾ ثلثها الذي ال يجحفو ويت
 (ٛ)[بثبلثة]ودية األنملة مقدرة 

                                         

بيه كآّمهللع ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الب يآني دهلل الصحي  ؼبل ذم ا النهللكم ُب ال كضو كذم ا صلحع اؼبهيب كالان( ُ)
هنليو اؼببلع ُب درايو (  ِِٖ)الانبيه ( ُُِ/ِ)اؼبهيب  ( ّٓٓ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ّْْ/  ٕ)ااـ : ا ا 

 (.ّْٗ, ّْٖ/ ٗ)ركضو البللبني( ُْْ/  ُٗ)آّمهللع  (  ّْٕ/  ٔ)الهللميط (   ِٔٓ/ ُٔ)اؼبيدع 
ااخايلر لاعلي  ( ِٓٓ/  ٕ)دا   الصنل   ب( ٗٔٔ/  ِ)النان ُب الاالكل (   ْٖ/  ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (ِ)

 ( .ُٖٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُٔ/  ٓ)اؼبخالر 
 .كالصهللاب مل أثباه. عبل: ُب ااص ( ّ)

-ٕٕ/ ُِ)اليخ ة للآ اُب ( ُِٓ)ال مللو للآ كا٘ب ( َٔٓ/  ْ)اؼبدك و : ا ا  ُب ميدع ملل . كوبمله اعبل٘ب( ْ)
 (. ُٔ/  ٖ)ي  للخ ش  ش ح ـباص  خل( ٖٕ

( ّٖ/  ْ)الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد (  َُّٓ/  ٕ)مالل   اإلملـ أضبد كإمحلؽ بل رادهلليه : كا ا  ُب ميدع أضبد
 ( .ُِٗ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم ( ِّٖ/  ٖ)اؼبل  ابل قدامو 

مالل   : ا ا . لقلو ربملهكدنلؾ عل إمحلؽ ركايو أخ ل أف الع( َّٓ/  ٗ)اؼبل  : كا ا  قهللؿ عبل  كامحلؽ ُب
 ( .َُّٓ/  ٕ)اإلملـ أضبد كإمحلؽ بل رادهلليه 

 ( .َّٓ/  ٗ)اؼبل  ( ٓ)

 . (ّْْ/  ٕ)ااـ (ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه. قلهتل: ُب ااص ( ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. بثلثه: ُب ااص ( ٖ)
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 ومن قتل عمداً أو جنى على طرؼ  .وثلث، وىي دوف أروش الموضحة وال يتحملها(ٔ)[أبعرة]
 .(ٖ) (ٕ)[شيئاً ]عمداً لم تحمل العاقلة عنو 

 .(٘)تحملها العاقلة(ٗ)[كالجائفة]دية العمد الذي ال قصاص فيو : وقاؿ مالك
 تكوفوالمأمومة وما دوف الموضحة  (ٚ)[الجائفة]ولده و(ٙ)[الوالد]قتل إذا : وقاؿ أبو حنيفة 

 .(ٜ)في ثبلث سنين (ٛ)[مؤجلة]الدية فيها 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الع ا: ُب ااص ( ُ)

 .أثباهكالصهللاب مل . شيل: ُب ااص ( ِ)

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (    ُِٔ/  ِ)اؼبهيب  ( َِٓ/ُِ)اغبلكل المب  ( ُِ/  ٔ)ااـ (ّ)
(  ُْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ُِٗ)منهلج البللبني ( ّْٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٖٖٓ/ ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ُِٓ

 (.َٕٓ)الال اج الهللدلج ( ٓٗ/  ْ)مل  االج ( ُٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ْْٓ)ماليو ااخيلر 
 .بيل  فأثباهل بلؽبم ة. ملعبلياو: ُب ااص (ْ)
. د  ُب ملله إف ملف له ملؿ, ف ف ٓب يمل له ملؿ فعلس العلقلو: أف مللملن ملف م ة يآهللؿ( ِٕٓ/  ْ)كُب اؼبدك و ( ٓ)

/  ُِ)اليخ ة للآ اُب : يل كا ا  م. ٍب رج  ف أل أ ه علس العلقلو, كإف ملف له ملؿ كدهلل فبل ربمله العلقلو
 ( .ُّٗ/  ٗ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( ّْ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ّٖٔ

 .الهلللد, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ٔ)
 .بيل  فأثباهل بلؽبم ة. اعبلياو: ُب ااص (ٕ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل بلؽبم ة. مهللجلو: ُب ااص (ٖ)
الدر اؼبخالر كحلشيو ابل ( ْٔٓ/  ٖ)البح  ال ا و ( ُٖٖ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو (  ِٓٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٗ)

 (.ُٖٓ/  ٔ)علبديل 
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، حيث لم يقصد القتل، فبل يستحق (ٔ)[تخفيفاً ]أف الشرع ورد بالحمل في عمد الخطأ : لنا 
ف خفلعمد لت، فبل يتعلق با(ٖ)[بالخطأ]تخفيف تعلق(ٕ)[التأجيل]التخفيف من قصده؛ وألف 

 . األسناف
ولو وجب القصاص في الطرؼ فاقتص بحديدة مسمومة فمات وجب عليو نصف الدية، وال 

 . (ٗ)تحملو: وفي الثاني. تحملو العاقلة على أصح الوجهين
 .أنو تعمد قتلو، وإنما سقط القصاص عنو لعدـ التبعيض: لنا
وجبت الدية على الوكيل، ولم تحملها  يصح العفو: إذا قتل الوكيل قبل علمو بعفو الموكل وقلنا 

 .؛ لما قدمتو(٘)عاقلتو على أصح الوجهين

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل بلؽبم ة. ربآآل: ُب ااص (ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الالحي : ُب ااص ( ِ)

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. اػببل: ُب ااص ( ّ)

/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٗ)منهلج البللبني ( ٖٖٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُُِ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
 (. َٕٓ)الال اج الهللدلج ( ََٓ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ٓٗ/  ْ)مل  االج ( ُْْ

: رباو االج ا ا ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الهللجهني دهلل الصحي  ممل ذم ا صلحع ال كضو كاؼبهيب كآّمهللع ك ( ٓ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِّ/  ٔ)الهللميط (  ُُِ/ِ)اؼبهيب ( ُُْ/ ُِ)اغبلكل المب  

رباو االج ُب ش ح (   ُِٔ)منهلج البللبني ( ِْٗ-ِْٖ/ ٗ)ركضو البللبني ( ُُْ/  ُٗ)آّمهللع (   ّْٓ
 (. ِٓ/  ْ)مل  االج (  ُْٓ/  ٖ)اؼبنهلج 
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 فصل
حملت العاقلة قيمتو على أصح (ٕ)[خطأ]أو عمد (ٔ)[خطأً ]قتل الحر عبدًا / ب ٖٛ/إذا 

تحمل بدؿ نفسو وال تحمل : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٗ)، وبو قاؿ مالك(ٖ)ال تحملها: والثاني. القولين
 . (٘)بدؿ أطرافو

 .أنو آدمي يضمن بالقصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدلو كالحر: لنا

                                         

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. خبل: ُب ااص ( ُ)

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. خبل: ُب ااص ( ِ)

ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الآهلللني دهلل الصحي  ممل ذم ا صلحع البيلف كآّمهللع كذم  صلحع هنليو اؼببلع أ ه ( ّ)
هنليو اؼببلع ُب (   ُِِ-ُُِ/  ِ)اؼبهيب (    ُّٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (   ُِٕ/  ٔ)ااـ : ااقيا ا ا 
منهلج ( ِْٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٖٖٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٓ/  ُٔ)درايو اؼبيدع 

 (.ٖٗ/ ْ)مل  االج ( ُْٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ُِٗ)البللبني 
كديا اغبدي  قد . اْب ....ان كا ا ربم  العلقلو عبد:كياه  أف مآلب  ال اج  لعله ب  علس مل ركاا بعاهف ُب حدي 

فلهلل ص  النآ  ُب " ا ربم  العلقلو عمدان كا اعرتافلن : "ظ  أف الصحي  اليم أكردا أ مو اغبدي : قلؿ عنه اعبهللي 
 ( . ِّٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا . العبد عال  الاأكي 

 .ب ذف ا تعلٔب كديا اغبدي  م د ذم ا ا حآلن م  زب هبه ُب مهللضعه
ش ح ( ُِٕ/  ُِ)اليخ ة للآ اُب ( ْٓٗ/  ُٓ)البيلف كالاحصي   (َُّ/  ٖ)اامايملر ( ِٓٔ/  ْ)اؼبدك و (ْ)

 ( .ٔٔ/  ٖ)ـباص  خلي  للخ ش  
 (.ْٕٓ/  ٖ)البح  ال ا و (  ِٕ/  ِٕ)اؼببالهللط للال خال  (ٓ)
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 :فرع
 
، وقاؿ األوزاعي وأحمد (ٖ)على عاقلتو (ٕ)[شيء]لم تجب ديتو، وال (ٔ)[خطأً ]من قتل نفسو  

، وإف كانت على للجاني، فإف كانت في الطرؼ كانت تجب دية جنايتو على عاقلتو: وإسحاؽ
 .(ٗ)النفس كانت لورثتو

                                         

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. خبل: ُب ااص ( ُ)

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. ش : ُب ااص ( ِ)

البيلف ُب ميدع ( ّٖٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع   ُِِ/  ِ)اؼبهيب ( ّٕٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ّ)
/  ْ)مل  االج ( ِٓ/ ٗ)حلشيو الر كا٘ب  علس  رباو االج ( ُْٓ/  ُٗ)آّمهللع ( َٗٓ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  

ٗٓ. ) 
  (ُّٔ/  ِ)ا ر ُب الاآه  (ّٗ/  ْ)الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد  (َُٓ/  ٗ)اؼبل  : دع أضبدا ا  ُب مي (ْ)

 ( .ُّ/  ٔ)مرلؼ الآنلع  (ِْ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم 
 ( .ُْٗ/ُٗ)آّمهللع ( َُٓ/ٗ)اؼبل  : كا ا  ُب قهللؿ إمحلؽ ااكزاع 
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ضرب مشركًا بالسيف فعاد عليو فقتلو فامتنع (ٔ)لنا ما روي أف عوؼ بن مالك األشجعي 
فقاؿ النبي صلى اهلل . قد بطل جهاده: أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم من الصبلة عليو وقالوا

 .(ٕ) (بل مات مجاىداً : )عليو وسلم
 .كما لو تعمد الجناية  ولو وجبت ديتو لبين ذلك؛ وألنو جنى على نفسو فكانت ىدراً  
  

                                         

لي , شهد فا  ممو ملت عهللؼ منو ث ث عهللؼ بل ملل  ااش ع  اللبال٘ب أبهلل عبد ال ضبل, صحليب ج(ُ)
/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ْٕٖ/  ِ)م  أع ـ النب   :ا ا . كمبعني لله  ة ُب خ فو عبد اؼبل  بل م كاف

ِْٕ.) 
إف اليم رج  : كقي : ميا ُب ماع الرلفعيو ييم ك ه مل قصو عهللؼ بل ملل ,  كدهلل غ يع, كقد قلؿ العم ا٘ب( ِ)

آاله دهلل أبهلل عهللؼ, كدهلل ملل , كذم ا اؼبلكردم مل حدي  عهللؼ بل ملل , كمل حدي  علم  بل عليه مياه ف
/  ِ)اؼبهيب ( ّٖٓ/ ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُٗٓ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا . اامهللع
آّمهللع : ا ا . كقد تعآع شلرح اؼبهيب العم ا٘ب بأ ه ا يهللجد ُب الصحلبو مل اظبه ملل  ااش ع ( ُِِ

(ُٗ/ُْٕ. ) 
ب  ذم  ابل ح   احاملؿ صحباه ُب اإلصلبو كذم  ركايو  دـ ابل أيب إيلس دب ئ ملل  ااش ع  إٔب رمهللؿ : قل  

كإف ثبا  ديا ال كايو فيمهللف ؼبلل  : جل  ابل ملل , ٍب قلؿ: ا  كذم  أ ه لع  الصهللاب كجهللد مآط كأف ال كايو
 (.ُُ/  ّ)ي  الصحلبو اإلصلبو ُب سبي:ا ا . صحبو 

صحي  : ا ا . كٓب أجد اغبدي  مل قصو عهللؼ بل ملل ,ب  اليم ُب الصحيحني إمبل دهلل حدي  علم  بل اامهللع
, كصحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب غ كة ذم َّٔٗ( ُّٕٓ/  ْ)البخلرم مالب اؼبللزم بلب غ كة خيرب 

 . َُٕٖ( ُّّْ/  ّ)ق د كغ دل 
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اإلماـ من الدية بالقتل تجب في بيت الماؿ وال تحملو عاقلتو على أصح  (ٔ)[بخطأ]وما يجب 
اإلماـ في اجتهاده يكثر، وفي إيجاب ذلك  (ٕ)[خطأ]أف : لنا. على عاقلتو: وفي الثاني. القولين

 .(ٖ)على عاقلتو إجحاؼ بهم
فالقياس عندنا مقدـ . (ٗ)تبرح حتى نقسمها على قومكال : وأما قوؿ عمر رضي اهلل عنو لعلي

في بيت  (٘)[خطأال]عليو إال أف يصير إجماعًا، وعلى ىذا أيضًا ما يلزمو من كفارة القتل في 
 .لنا ما قدمناه في الدية. (ٙ)في مالو: الماؿ على أصح الوجهين، وفي الثاني

                                         

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. خببل: ُب ااص ( ُ)

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. خبل: ُب ااص ( ِ)

ال اج  منهمل أ ه علس العلقلو, مل ا مل النلس, كذل  مل ق را : مل كجع خببأ اغبلمف ُب حد أك حمف فيه قهللاف( ّ)
ااـ (   ُُٖ -ُُٕ/ ُِ)اغبلكل المب  : ا ا  ُب ديا اؼبالألو. الرلفع  ُب ااـ, كذل  خ ؼ مل ق را اؼبصنن

ركضو ( ُٗٓ/ُُ)البيلف للعم ا٘ب (  ّّٕ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ( ِِٖ)الانبيه ( ُِِ/ِ)اؼبهيب ( ُٕٖ/ ٔ)
مل  االج (  ُٓٔ/ْ)أمىن اؼببللع ( ُْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ)منهلج البللبني( ِِٖ/ ٗ)البللبني 

 (. ّْ/ٖ)هنليو االج ( َُِ/ْ)
ؿب  اػب ؼ إذا ٓب ياه  منه تآص , ف ف ظه  ممل لهلل أقلـ اغبد علس اغبلم  كدهلل علٓب به فألآ  : هتنبي: قلؿ الر بي 

جنينل فللل ة علس علقلاه قبعلن, كاحرتز خببئه عمل ياعدل فيه فههلل فيه مآحلد النلس, كبآهللله ُب حد أك حمف مل خبئه 
 (.َُِ/  ْ)االج  مل : ا ا . فيمل ا ياعلو بيل , ف  ه فيه مآحلد النلس أيالن 

( ُِّ/  ٔ)كالالنل المربل ( ّّْ/ّ)كالالنل الصل ل ( ُُٓ/ْ)ركل الآصو البيهآ  ُب مع فو الالنل كا ثلر ( ْ)
. 
 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. اػببل: ُب ااص ( ٓ)

ا مل النلس, كعلس ديا اؼبالألو مبنيو علس ملبآاهل, فعلس ال اج  ُب اؼبيدع ف ف المالرة ذبع ُب ملله قبعلن مل  (ٔ)
ُب بي  : كالثل٘ب. أصحهمل أهنل ُب ملله: اؼب جهللح كاليم رجحه اؼبصنن أهنل ذبع ُب بي  اؼبلؿ  فا  المالرة كجهلف

( ُْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ِِٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِِ/  ِ)اؼبهيب (   ُُٖ/ُِ)اغبلكل المب   : ا ا . اؼبلؿ
 (  .َُِ/  ْ)الج مل  ا(   ُٔٗ/  ٗ)رباو االج 
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 فصل
ً؛ ألنو بدؿ متل ً وما يجب بجناية العمد يجب حاال  ف ال تحملو العاقلة بحاؿ، فكاف حاال 

، ومن (ٕ)[مؤجبلً ]أبداؿ المتلفات، وما يجب بجناية الخطأ وشبو العمد يجب  (ٔ)[كسائر]
 .(ٗ)تجب حال ةً : من قاؿ (ٖ)[العلماء]
  (ٙ)[ثبلث]بالدية في  (٘)[قضيا]ما روي عن عمر وعلي رضي اهلل عنهما أنهما : لنا 

 . خالف فنزؿ إجماعاً ، وال نعرؼ لهما م(ٚ)سنين
 تجب في : ، وقاؿ ربيعة(ٜ)سنين (ٛ)[ثبلث]فإف كانت دية كاملة في نفس أو طرؼ وجبت في 

 .؛ ألف أسنانها أخماس(ٓٔ)خمس سنين

                                         

 .بيل  غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. ماللي : ُب ااص ( ُ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. مهللج : ُب ااص ( ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. العلمل: ُب ااص ( ّ)

ركضو (  ِٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِِ/  ِ)اؼبهيب (  ُِٕ/ُِ)اغبلكل المب  (ْ)
رباو اغببيع علس ش ح ( ْٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُْٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّْٗ/  ٗ)لبنيالبل

 ( ُّٕ/ٕ)هنليو االج ( ٖٗ/  ْ)مل  االج (  ْْٓ/  ٖ)رباو االج ( ُٖٓ/  ْ)اػببيع 
 .كالصهللاب مل أثباه. قال: ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : ُب ااص ( ٔ)

-َُٗ/ ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ََِٖٖ(َْٔ/ٓ)مصنن ابل أيب شيبو (  َِْ/ٗ)مصنن عبد ال زاؽ (ٕ)
 (.ِْٕ-ِْٔ/ٔ)مع فو الالنل كا ثلر ُٕٖٕٓ( َُُ

 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : ُب ااص ( ٖ)

ركضو ( ِٗٓ/ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ِٗٓ/ُٔ)هنليو اؼببلع اؼبيدع (  ِِٖ)الانبيه ( ُّٖ/ُِ)اغبلكل المب  (ٗ)
( ّّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ٖٗ/ْ)مل  االج (  ّْٓ)ماليو ااخيلر ( ُْٔ/ُٗ)آّمهللع (  ّٗٓ/  ٗ)البللبني 

 (.ُٖٓ/ ْ)رباو اغببيع 
 (.ِٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّّْ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (َُ)
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ما قدمناه من اإلجماع المدلوؿ، ويلـز على ما ذكرناه دية شبو العمد فإنها تجب أثبلثًا وىي : لنا 
، (ٕ)[ؤجلةالم]الحقوؽ (ٔ)[سائر]ر الحوؿ قياسًا على حالة، ويجب في كل سنة ثلثها في آخ

فإف لم يسر  رؼاألجل من حين الموت، وإف وجبت في ط(ٖ)[فابتداء]فإف وجبت في قتل 
من حيث  (٘)[فابتداؤه]األجل من حين القطع، وإف سرى إلى عضو آخر (ٗ)[فابتداء]

 .(ٙ)استقر
 . (ٛ)من حين حكم الحاكم (ٚ)[ابتداؤه: ]وقاؿ أبو حنيفة 

                                         

 .م ةبيل  غ  مهمهللزة فأثب  اؽب. ملي : ُب ااص ( ُ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. اؼبهللجلو: ُب ااص ( ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. فلبادا: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. فلبادا: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. فلباداكا: ُب ااص ( ٓ)

-ّٗٓ/ ُُ) ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب(   ِِٖ)الانبيه ( ُِِ/ِ)اؼبهيب (  ّْٖ/ُِ)اغبلكل المب  (ٔ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُُٓ/ُٗ)آّمهللع    (ُِٗ)منهلج البللبني ( ُّٔ/ٗ)ركضو البللبني ( ْٗٓ

الال اج ( ّْٕ/  ٕ)هنليو االج ( ٖٗ/  ْ)مل  االج ( َّ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ٕٖ/ْ)البللع 
 (.َٖٓ)الهللدلج 

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. اداكافلب: ُب ااص ( ٕ)

 ( ُٕٗ/  ٔ)تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و ( ٓٔٔ/  ْ)ااص  اؼبع كؼ بلؼببالهللط للريبل٘ب (ٖ)
 ( ْٕٓ/  ٖ)البح  ال ا و   



471 

من حين وجود سببو  (ٕ)[ابتداؤه]األجل، فكاف  (ٔ)[بانقضاء]أنو حق يحل : لنا
 .، وخبلؼ الخوارج غير معتد بو(ٗ)[المؤجلة]الحقوؽ (ٖ)[كسائر]

ثلث الدية أو أقل لم تجب إال في  /أ ٜٖ/وإف كاف الواجب في الطرؼ أقل من الدية، فإف كانت 
ة شيء في أقل من سنة، وإف كاف أكثر من الثلث ولم على العاقل(٘)[يجب]آخر السنة؛ ألنو ال 

وما بقي في الثانية، وإف كاف أكثر من  (ٙ)[األولى]يزد على الثلثين وجب الثلث في السنة 
 .(ٚ)يزد على الدية وجب الثلثاف في سنتين والباقي في السنة الثالثة لمو الثلثين 

سنين لكل واحد منهما في   (ٛ)[ثبلث]ا في فإف كانتا الثنين وجبت: فأما إذا وجب بجنايتو ديتاف 
كل سنة ثلث الدية، وإف كانتا ألكثر من واحد بأف قطع يدي رجل ورجليو واندملت وجبت في 

 .(ٜ) ست سنين يدفع إليو في آخر كل سنة ثلث الدية عن الجنايتين
  

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. بل آال: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. فلباداكا: ُب ااص ( ِ)

 .بيل  غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. ي مالل: ُب ااص ( ّ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. اؼبهللجلو: ُب ااص ( ْ)

 (.ُِِ/  ِ)كلع  الصهللب مل أثباه كدهلل  ص اؼبهيب . وب : ُب ااص ( ٓ)

 .كلع  الصهللب مل أثباه. ااكله: ُب ااص ( ٔ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٖ)يه الانب( ُِِ/  ِ)اؼبهيب (  ّٕٓ/ُِ)اغبلكل المب  ( ُُِ/ٔ)ااـ (ٕ)
( ٕٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٓ/  ُٗ)آّمهللع ( َّٔ/  ٗ)ركضو البللبني (   ّّٓ/  ُٔ)

 (.َٖٓ)الال اج الهللدلج ( ٖٗ -ٕٗ/ ْ)مل  االج (  َّ/  ٗ)رباو االج 
 .ك الصهللب مل أثباه. ثل : ُب ااص ( ٖ)

رباو االج ُب ش ح ( ُِٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُِِ/  ِ)اؼبهيب (ٗ)
  (ٖٗ -ٕٗ/ ْ)مل  االج (   َّ/  ٗ)اؼبنهلج 
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كل سنة أكثر من وإف زادت قيمة العبد على دية الحر فأصح الوجهين أنو ال يلـز العاقلة منها في  
 .(ٔ)يلزمها ثلث القيمة وإف زادت: ثلث دية الحر، والثاني

 .أف الشرع لم يوجب عليها في كل سنة أكثر من ثلث الدية: لنا 

                                         

( ُِِ/  ِ)اؼبهيب (   ّْٗ/ُِ)اغبلكل المب  : ا ا . أمل إذا كجع ُب العبد أق  مل الثل  ف  ه يؤخي ُب منو(ُ)
/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٖٓ-ّٕٓ/  ٔ)الهللميط ( ّّٓ/  ُٔ)يدع هنليو اؼببلع ُب درايو اؼب

مل  ( ٕٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٗٓ/  ٗ)ركضو البللبني (      ٓٗٓ
 (.ّّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ٖٗ/  ْ)االج 
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 فصل
دية نفس ناقصة كدية المرأة والجنين ودية أىل  (ٕ)[خطأ]أو عمد  (ٔ)[خطأ]وإف وجبت بجناية 

وىي : ية على األطراؼ، فإف كانت ثلث الديةالذمة فحكمها حكم ما يجب من األروش بالجنا
لم تجب في أقل من سنة؛ ألف العاقلة ال . وىي دية الجنين أو المجوسي: أو دونها. دية الكتابي

وجب في أوؿ سنة . يلزمها شيء في أقل من سنة، وإف كانت أكثر من الثلث وىي دية المسلمة
ال يجب شيء منها إال في : نيوالثا. ىذا أصح الوجهين. الثلث، وفي الثانية السدس

 .(ٗ)سنين(ٖ)[ثبلث]
 .أف الواجب أقل من الدية وكاف حكمو حكم األطراؼ: لنا 
 
 
 

                                         

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. خبل: ُب ااص ( ُ)

 .غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. خبل: ُب ااص ( ِ)

 .ك الصهللب مل أثباه. ثل : ُب ااص ( ّ)

البيلف ُب ميدع ( ّٕٔ-ّٕٓ/ٔ)الهللميط ( ِِٖ)الانبيه (  ُِِ/ِ)اؼبهيب ( ّٕٓ,ّْٖ/ُِ)اغبلكل المب  (ْ)
 ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش( ُِٓ/ُٗ)آّمهللع ( َّٔ/ٗ)ركضو البللبني ( ٓٗٓ/ُُ)اإلملـ الرلفع  

 (.َٖٓ)الال اج الهللدلج (   ٖٗ/ ْ)مل  االج ( ٕٖ/ْ)



473 

 فصل
ما خبل األب والجد واالبن وابن  (ٔ)[الوالء]ىم العصبات الذين يرثوف بالنسب أو : العاقلة
 .(ٗ)ةاألربعة من العاقل(ٖ)[ىؤالء]ال يخرج : ، وقاؿ مالك وأبو حنيفة(ٕ)االبن

الزوج (ٙ)[بر أ]أنو صلى اهلل عليو وسلم قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، و(٘)ما روي: لنا 
 .(ٚ)والولد، ثم ماتت القاتلة فجعل صلى اهلل عليو وسلم ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. كالهللا: ُب ااص ( ُ)

(   ّٗٔ-ّٖٔ/ٔ)الهللميط (  ِِٖ)الانبيه ( ُِِ/ِ)اؼبهيب ( ّْْ/ُِ)اغبلكل المب  ( ُِْ/  ٔ)ااـ (ِ)
/  ُٗ)آّمهللع (   ُِٗ)منهلج البللبني ( ّْٗ / ٗ)ركضو البللبني ( ٓٗٓ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

غليو البيلف ( ُِٓ/ْ)إعل و البللبني (  ٓٗ/ْ)مل  االج ( ّٖ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٓ
 ( .َٕٓ)الال اج الهللدلج ( ِٖٖ)ش ح زبد ابل رم ف 

 .ب  نب ة الهللاك كاؼباب فو فأثباهمل. دهللا: ُب ااص ( ّ)

الدر ( َٕٓ/ْ)اؽبدايو ُب ش ح بدايو اؼببادم ( َٕٔ/ِ)النان ُب الاالكل للاللدم : يدع ااحنلؼا ا  ُب م( ْ)
 ( .ِْٔ/ٔ)اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل 
الالج كاإلملي  ؼبخاص  ( ِّٗ/ُِ)اليخ ة للآ اُب (   َُٗ/ِ)الالآني ُب الاآو اؼبللم  : كا ا  ُب ميدع اؼبللميو

 ( .ّْٖ/ٖ)خلي  
 . ا يانلمع م  مل ق ر لا ُب زب ي  اغبدي  مل صحاه كأف أصله ُب الصحيحني. ركم:نن قهللؿ اؼبص( ٓ)
 .ب  نب ة الهللاك كاؼباب فو فأثباهمل. ب ا: ُب ااص ( ٔ)

         .ُّْٗب ص  مبو زب هبه( ٕ)
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 .ويخالف األخ لؤلب؛ ألف األب يعصبو بخبلؼ األخ 
فإف كاف القاتل امرأة تزوجت ابن عمها فأولدىا ابنًا لم  ولو كاف في بني العم ابن، 
بخبلؼ والية النكاح فإنو يتوالىا؛ ألنو من  (ٖ)[بعضيو]؛ ألف بينهما (ٕ)مع العاقلة(ٔ)[يتحمل]

 .عشيرتها
  

 (٘)[يتحمل]أنو : والقوؿ الثاني. على أصح القولين (ٗ)وإف كاف لو مولى من أسفل لم يعقل عنو 
(ٙ). 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ربم : ُب ااص ( ُ)

: ا ا  .دنل, ٍب ق ر العم ا٘ب أف اؼبرههللر خ فه لعمهلـل اػبربكذم  العم ا٘ب أف أبل عل  الالن   خللن فآلؿ باحمله (ِ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   َّٕ-ّٗٔ/  ٔ)الهللميط ( ُِِ/  ِ)اؼبهيب (   ّْْ/ُِ)اغبلكل المب  

أمىن اؼببللع ُب ( ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ُِٗ)منهلج البللبني ( ّْٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٕٗٓ-ٔٗٓ/  ُُ)
 ( .ُِٓ/  ْ)إعل و البللبني ( ُّٕ/  ٕ)هنليو االج ( ٔٗ/  ْ)مل  االج ( ّٖ/  ْ)البللع   ش ح ركض

: ا ا . كلع  الصهللاب مل أثباه, كدهلل مل عرب به الر بي  معل ن عدـ الاحم  م  العلقلو بيل .  عصبه: ُب ااص ( ّ)
نهللة مل عو, كدهلل  اا مل عل  به الر بي  كغ ا, إا أف , كعل  غ ا ُب الهللميط كال كضو بأف الب(ٔٗ/  ْ)مل  االج 

( ّْْ/  ُِ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( َّٕ/  ٔ)الهللميط : ا ا .رمف اؼبخبهللطو أق ب إٔب مل عرب به الر بي  فأثباه
 (. ٔٗ/  ْ)مل  االج (  ّْٗ/  ٗ)ركضو البللبني 

ل مل مبو قلف النلمخ, كا داع  ؽبل ُب الاليلؽ, بدلي  مل ملمو غ  ماههللمو كقد ضي ب عليهل, فلعله: ُب ااص ( ْ)
 (. ُِِ/  ِ)اؼبهيب ( َّٔ/  ُِ)ُب اغبلكم ُب فآه الرلفع  

 . كالاليلؽ يآاا  مل أثباه. وبملهللف: ُب ااص ( ٓ)
( ُِٓ/  ٔ)ااـ : ملذم ا اؼبصنن أ ه أص  الآهلللني دهلل مل رجحه أصحلب آّمهللع كاؼبهيب كال كضو كالانبيه ا ا ( ٔ)

أمىن اؼببللع ُب ( ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّْٗ/  ٗ)ركضو البللبني (   ُّٕ/  ٔ)الهللميط (  ُِِ/  ِ)اؼبهيب 
 (.ٔٗ/  ْ)مل  االج  ( ْٖ/  ْ)ش ح ركض البللع  

كمهللٔب مل أما  كدهلل . مهللٔب مل أعلس كدهلل الاليد اؼبعاو : اعلف أف اؼبهللإب ض بلف : : كقلؿ اؼبلكردم ُب تاصي  ذل 
كأمل اؼبهللٔب ااما  ف  ي ث . فأمل اؼبهللٔب ااعلس فيعآ  عل اؼبهللٔب ااما  كي ثه كحمف عآله مل قدمنلا . عبد اؼبعاو ال

 ( .َّٔ/ُِ)اغبلكل المب  : ا ا . اؼبهللٔب ااعلس  
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ال يشاركهم المولى من أسفل كالميراث، وكذلك (ٔ)[أعلى]ل حكم ثبت للمولى من إف ك: لنا 
وغيرىم، وإف كاف القاتل من جنسهم وقبيلتهم فإنهم ال   (ٕ)من ال يعرؼ نسبو كالترؾ والنوب

الجنس الواحد، كبني  (ٗ)[قبائل]؛ ألف االعتبار بالنسب األدنى الذي تتميز بو (ٖ)يحملوف عنو
أال ترى أف الناس كلهم ينسبوف إلى أب واحد ثم ال يتحمل العقل إال بالنسب  ،(٘)[طيء]تميم و
 األدنى

فإف كاف مسلمًا حمل عنو من بيت الماؿ؛ ألف : فإف لم يكن للقاتل عصبة نظرت /ب ٜٖ/ 
المسلمين يرثونو، وإف كاف ذميًا لم يحمل عنو منو؛ ألف المسلمين ال يرثونو، وإنما يصرؼ مالو 

عصبة وال بيت ماؿ وجب في بيت الجاني على  (ٚ)[للقاتل]، فإف لم يكن (ٙ)[فيئاً ]إليهم 
أـ بطريق  (ٛ)[ابتداء]ىل ىو واجب عليهم : القولين المبنيين على القولين في تحمل العاقلة

؛ ألنها (ٜ)أنها تجب على الجاني أواًل، ثم تتحملها العاقلة عنو: التحمل عن الجاني؟ وأصحهما
؛  (ٔٔ)على أصح الوجهين (ٓٔ)[شيئاً ]فعلى ىذا ال يحمل األب وال االبن منها  وجبت بجنايتو،

ألف الجاني وجبت عليو ابتداًء ولم تجب على األب وال ابن، و ال حمبل مع من حمل، فكيف 
 يفرداف بالحمل؟

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. اع : ُب ااص ( ُ)
/  ِ)الصحػػلح لل هللد م : ا ا . هللىب: الهللاحد جي  مل الالهللداف,: كالنهللب كالنهللبو أيالن : قلؿ اإلملـ اعبهللد م(ِ)

ِِٗ.) 
 ( .ّٕٔ-ّٔٔ/ُِ)اغبلكل المب  ( ُِٔ/  ٔ)ااـ (ّ)
 . بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة . قبلي : ُب ااص ( ْ)
 . بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة . ط : ُب ااص ( ٓ)
 . كالصهللاب مل أثباه. فيل: ُب ااص ( ٔ)
 . صهللاب مل أثباهكال. اؼبآلت : ُب ااص ( ٕ)
 . كالصهللاب مل أثباه. ابادا: ُب ااص ( ٖ)
البيلف ُب ميدع ( ُِّ-ُِِ/  ِ)اؼبهيب (   ّٗٔ/  ُِ( )ْٖ-ْٕ/ٖ)اغبلكل المب  ( ُِٔ/  ٔ)ااـ (ٗ)

أمىن اؼببللع ُب ( ُٕٓ,ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٓٓ -ّّٓ/ ٗ)ركضو البللبني ( َُٔ/  ُُ)اإلملـ الرلفع  
 ( ٖٓ/  ْ)ش ح ركض البللع 

 . كالصهللاب مل أثباه. شيل: ُب ااص ( َُ)
 . اؼب اج  الاللبآو( ُُ)
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 فصل
؛ ألنو (ٔ)وال يعقل مسلم عن كافر، وال كافر عن مسلم، وال ذمي عن حربي، وال حربي عن ذمي 

 .بينهم؛ ولهذا ال يرث بعضهم بعضاً  (ٕ)[مواالة] ال
بسهم إلى صيد ثم أسلم وأصاب السهم إنسانًا فقتلو وجبت ديتو في ماؿ  (ٖ)[ذمي]إذا رمى  

الجاني، ولم تحمل عنو عاقلتو من المسلمين وال من النصارى؛ ألف الرمي وجد وىو نصراني، 
اف ثم أسلم ثم مات المقطوع وجبت دية واإلصابة وجدت وىو مسلم، ولو قطع نصراني يد إنس

يده على عاقلتو من النصارى؛ ألف الجناية وجدت وىو نصراني؛ ولهذا يجب بها القصاص على 
؛ ألف النصارى إنما (ٗ)النصراني، وال يسقط عنو باإلسبلـ، ويجب الباقي في ماؿ النصراني

، وأما زىوؽ النفس فإنما كاف يحملوف ما وجب بجنايتو في حاؿ كونو نصرانيًا، وذلك أرش القطع
بالسراية في اإلسبلـ، وال يحملو المسلموف؛ ألف سببو وجد وىو كافر؛ وإنما وجب القصاص 

 . حاؿ الجناية، وفي ضماف الجناية بحاؿ االستقرار(٘)[بالمكافأة]عليو؛ ألف االعتبار فيو

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ (   ِِٖ)الانبيه ( ُِّ-/  ِ)اؼبهيب ( ّٗٔ/  ُِ)اغبلكل المب   ( ُِٔ/  ٔ)ااـ (ُ)
مىن اؼببللع أ( ُٖٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ُِٗ)منهلج البللبني ( ّٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني (  ََٔ/  ُُ)الرلفع  

 ( ّٕٓ/  ٕ)هنليو االج ( َٖٓ)الال اج الهللدلج ( ٗٗ/  ْ)مل  االج (. ٖٓ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 
 . كالصهللاب مل أثباه. مهللااا: ُب ااص ( ِ)
 .ذميل, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ّ)
 ُٔ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  هنليو(  ُِّ/  ِ)اؼبهيب  (  ّٗٔ/  ُِ)اغبلكل المب   ( ِٓ-َٓ/  ٔ)ااـ (ْ)
( ُٗٓ/  ُٗ)آّمهللع  ( ّّٓ-ِّٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( َُٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٔٗ/ 

 (ِّ/  ْ)مل  االج  
 . كالصهللاب مل أثباه. بلؼبملفلا: ُب ااص ( ٓ)
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 (ٖ)[لمعتق]الولد  (ٕ)[الءو ]على ىذا إذا تزوج عبد بمعتقة فأولدىا كاف (ٔ)وفرع  ابُن الحداد
ثم أعتق أبوه ثم سرت الجناية فمات وجب أرش  (ٗ)[خطأً ]أمو، فإذا جرح ىذا الولد أباه 

 .(٘)الجناية على مولى األـ، وما زاد في ماؿ الولد دوف مولى أبيو
السهم إنسانًا فقتلو وجبت الدية في ذمتو؛  (ٙ)[أصاب]وإف رمى سهمًا إلى صيد ثم ارتد ثم  

ال يمكن إيجابها على عاقلتو من المسلمين؛ ألنو وجد القتل وىو مرتد، وال يمكن إيجابها ألنو 
على الكفار؛ ألنو ليس لو عاقلة يرثونو منهم، وكذلك لو كاف نصرانيًا فانتقل إلى دين غير اإلسبلـ 

(ٚ) (ٛ). 
ثم أسلم ومات  أما إذا جرح مسلم إنسانًا ثم ارتد وبقي في الردة زمانًا يسري الجرح في مثلو 

المجروح وجبت ديتو، وتحمل عاقلتو من المسلمين نصفها، ويجب في مالو نصفها، نظرًا إلى 
يجب : موجب الجناية في اإلسبلـ والسراية في الردة، ىذا أصح القولين لما قدمتو، والقوؿ الثاني

ف الجناية وحكي فيها وجو آخر أنو يجب عليو ضما. جميعها على عاقلتو من المسلمين /أ ٓٗ/
 .(ٜ)دوف ضماف السراية

 
 

                                         

  ُٖص :  , ا ا مبآ  ت صباه( ُ)
  .كالصهللاب مل أثباه. كا: ُب ااص ( ِ)
 . كالصهللاب مل أثباه. اؼبعاو: ُب ااص ( ّ)
 . كالصهللاب مل أثباه. خبل: ُب ااص ( ْ)
ركضو (  َِٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٓ-ِْٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ٓ)

 (.ِّٓ/  ٗ)البللبني 
 . كالصهللاب مل أثباه. اصلت: ُب ااص ( ٔ)
 . كلعلهل مم رة فأمآبنلدل. ديل: موزاد ُب ااص  دنل مل(ٕ)
( َُٔ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْٗ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِّ/ِ)اؼبهيب (ٖ)

 ( .ُٖٓ/ُٗ)آّمهللع ( ّْٓ-ِّٓ/ٗ)ركضو البللبني 
(  َِٔ/  ُُ)لرلفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ ا(  ِِٗ)الانبيه ( ُْٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ٗ)

 ْ)مل  االج (  ٖٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٖٓ/  ُٗ)آّمهللع 
 /ِْ.) 
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 فصل
؛ ألف حمل العاقلة يدؿ على النصرة بالبدف التي كانت في (ٔ)وال تعقل امرأة وال صبي وال معتوه 

ليسوا من أىل النصرة، ويخرج على ىذا الديواف حيث ال يتحملوف؛ ألنو (ٕ)[ىؤالء]الجاىلية، و
 .ال تعصيب لهم
 . (ٖ)يتحملوف: وقاؿ أبو حنيفة

على العصبة، وما روي عن عمر أنو جعل (ٗ)[أوجبها]ما قدمناه أنو صلى اهلل عليو وسلم : نال
، فمحموؿ على أنهم كانوا عصبة، أال ترى أف (ٙ)أعطية (٘)[ثبلثة]الدية على أىل الديواف في 

 الجيراف يتناصروف وال يعقلوف؟
 صلى اهلل عليو وسلم بني فسهم ذوي القربى يستحق بالنصرة؛ ولهذا أعطى رسوؿ اهلل: فإف قيل 

والصبياف وال نصرة  (ٜ)[النساء]من سهمهم (ٛ)[يعطى]و، (ٚ)المطلب وحـر بني أمية

                                         

/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِٖ)الانبيه ( ُِّ/  ِ)اؼبهيب (  ّْٕ/  ُِ)اغبلكل المب   (ُ)
/  ُٗ)آّمهللع (  ِٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِٗ)هلج البللبني من( ّٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني (  َٖٓ
الال اج ( ٗٗ,/  ْ)مل  االج (   ُُِ)منه  الب ب ( ٖٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٗٓ
 ( َٖٓ)الهللدلج 

 . كالصهللاب مل أثباه. دهللا: ُب ااص ( ِ)
( ْٕٓ/  ٖ)البح  ال ا و ( ِْٗ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ٓٗ/  ٖ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا   (ّ)

 ( .ْٓٔ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل 
 . كالصهللاب مل أثباه. اكحبهل: ُب ااص ( ْ)
 . كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص ( ٓ)
 ( .ّٔٗ/  ٓ)أيب شيبو  مصنن ابل( ٔ)

 ,(ّْٕ/  ُِ)اغبلكل المب   , مل حدي  جب  بل مبعف( ّٖٔ/  ْ)ش ح معل٘ب ا ثلر ( ٕ)

 . كالصهللاب مل أثباه. يعبل: ُب ااص ( ٖ)
 . ب  نب  فأثباه. النالل: ُب ااص ( ٗ)
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وإنما حـر   (ُْ: اا الؿ) چڀ  ڀ     چإنما وجب حقهم بمجرد القرابة : ، قلنا(ٔ)فيهم
 . (ٕ)بني أمية لمباينتهم للنبي صلى اهلل عليو وسلم

، فقد قاتل (ٖ)ة، والشيخ وإف بلغ إلى الهـر على أصح الوجهينيعقل المريض وإف بلغ الزمان 
؛ وألف النصرة بالتدبير والرأي، والوجهاف مبنياف على القولين في قتلهما، (٘)في ِمَحف ة (ٗ)عمار

 .(ٙ)قتلهما: األصح
وال يعقل فقير؛ ألنها تحمل على وجو المواساة، والفقير ليس من أىلها؛ ولهذا ال يجب عليو نفقة 
األقارب وال الزكاة بخبلؼ الجزية، فإنها وجبت عوض الحقن، والفطرة وجبت طهرة، ويعتبر 

عند حلوؿ الحوؿ؛ ألنو وقت المطالبة، وال يعقل إال غني أو متوسط؛ ألنهما من أىل  (ٚ)[غناه]
 ؛ ألنو ليس في حد الحقير التافو على (ٛ)المواساة، وال يجب على المتوسط أكثر من ربع دينار

                                         

 . ماأٌب ديا اؼبالألو ُب قالف اللنل ف( ُ)

 (.ّْٕ/  ُِ)لمب   اغبلكل ا( ّٖٔ/  ْ)ش ح معل٘ب ا ثلر (ِ)

( ُُٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِّ/  ِ)اؼبهيب (  ّْٖ -ّْٕ/ ُِ)اغبلكل المب   (ّ)
 (.ٗٗ/  ْ)مل  االج (  ُّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 ( .َّٔ/  ُُ)البيلف : ا ا . كذم  العم ا٘ب عل أيب حلمد أهنمل ا يعآ ف كجهلن كاحدان 
عملر بل يلم  بل علم  بل ملل  العنالس , أبهلل اليآالف , مهللٔب بىن ـب ـك صلحع رمهللؿ ا صلس ا عليه (ْ)

(   ُُّٓ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا . دػ بػ صاني ّٕ: كملف, كدهلل بدرم مل الاللبآني, تهللُب علـ
 (.ٕٓٓ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 

قلؿ . م مع ملؽبهللدج إا أف اؽبهللدج يآبع كااو ا تآبع: ااو: كقي . هللب ٍب ت مع فيه اؼب أةرح  وبن بث: كااو(ٓ)
/  ُ)امف كايط ااعاف . أم وبيط به مل صبي  جهللا به: ظبي  ّٔل اف اػبرع وبن بللآلعد فيهل: ابل دريد
 (.ُّ/  ٓ)الصحلح لل هللد م ( ّْٗ

البيلف ُب ( ْْٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِّ)الانبيه   (ُِٗ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٔ)
 (. ُُّ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  

 . كالصهللاب مل أثباه. عنلا: ُب ااص ( ٕ)
( ُّٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِٖ)الانبيه ( ّْٗ/ ُِ)اغبلكل المب   ( ُِٓ/  ٔ)ااـ (ٖ)

/  ُٗ)آّمهللع (  ُِٗ)منهلج البللبني ( ّٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( َْٔ/  ُُ)ملـ الرلفع  البيلف ُب ميدع اإل
 (. َٖٓ)الال اج الهللدلج ( ٗٗ/  ْ)مل  االج ( ُّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ُِٔ
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 .(ٔ)وكانت تقطع فيو. كانت األيدي ال تقطع في الشيء التافو: نطقت بو السنةما 
من  (ٖ)[يؤخذ]من الغني نصف دينار إلظهار ميزتو على المتوسط، وىو أوؿ قدر  (ٕ)[يؤخذ]و 

 .(ٗ)الغني في المواساة بالزكاة
عة دراىم، وال من أحدىما أرب(٘)[يؤخذ]يسوى بين الغني والمتوسط، وأكثر ما : وقاؿ أبو حنيفة 

 . (ٙ)يتقدر أقلو
 .(ٚ)ال يتقدر فيها شيء، ويحمل ما يحتملو حالو وال يضر  بو: وحكي عن مالك أنو قاؿ

 بواحدأف ىذا القدر ال يجحف وال يضر : ما قدمناه من إيجاب التفرقة والتقدير، وعلى مالك: لنا 
 .منهما

  

                                         

مصنن  ُٖٗٓٗ_ُُٖٔٗ( ِّْ/  َُ)مصنن عبد ال زاؽ : ا ا . جل  ديا عل عل رو, كعل ع كة عل أبيه( ُ)
 .ُُٕٗٔ_ُُِٕٔ(ِٓٓ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ    ِّٖٗٔ_ِٕٖٗٔ( ْٕٔ/  ٓ) -ابل أيب شيبو 

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ِ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللخي: ُب ااص ( ّ)
البيلف ( ُّٓ/  ُٔ)ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ( ِِٖ)الانبيه ( ّْٗ/ ُِ)اغبلكل المب   ( ُِٓ/  ٔ)ااـ (ْ)

(  ُِٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٗ)منهلج البللبني ( ّٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني ( َْٔ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.َٖٓ)الال اج الهللدلج ( ٗٗ/  ْ)مل  االج ( ُّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 . م ةبهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽب.يهللخي: ُب ااص ( ٓ)
/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُُُ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   (  ُِٗ/  ِٕ)اؼببالهللط للال خال   (ٔ)

 (. ْٔٓ/  ٖ)البح  ال ا و ( َّٕ/  ُّ)البنليو ش ح اؽبدايو ( ٔٔ
ليو البللع حلشيو العدكم علس ما( ُٔٗ/  ِ)الاهللامه الدكا٘ب ( ّٓٗ/  ُِ)اليخ ة  ( ِٗٔ/  ْ)اؼبدك و ( ٕ)

 ( .ُْٓ/  ٗ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( َّٕ/  ِ)ال بل٘ب 



481 

ذلك في السنين (ٕ)[يؤدي]و أنو الغني والمتوسط ذلك في كل سنة، وفيو وج (ٔ)[يؤدي]و
أنو مقدر وجب على سبيل المواساة فتكرر بتكرر السنين كالزكاة؛ وألنو ليس بمضر : الثبلث، لنا

كما لو مات رب الماؿ في (ٗ)[شيء]الحوؿ لم يلزمو (ٖ)[حؤوؿ]وال مجحفًا، فإف مات قبل 
 .(٘)اةالزكاة، وإف مات بعد تماـ الحوؿ لم يسقط عنو ما وجب كما في الزك

 .يسقط لنا ما قدمناه/ ب ٔٗ/ (ٙ) :وقاؿ أبو حنيفة
 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللدم: ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة.يهللدم: ُب ااص ( ِ)
: ا ا . ا أتس حلؿ عليه اغبهللؿ حهللا كحؤك : بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة, كقلؿ ابل مناهللر.حهللكؿ: ُب ااص ( ّ)

 .قب  ما  كم كر اغب هللؿ: فلؼبعىن( ُْٖ/  ُُ)لاللف الع ب 
 . بل  نب ة فأثباهل.ش : ُب ااص ( ْ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُٓٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٗ)الانبيه ( ُِّ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)

أمىن ( ُّٔ-ُِٔ/  ُٗ)آّمهللع (  ُِٗ)لبني منهلج البل( ّٓٓ/  ٗ)ركضو البللبني (   َْٔ/  ُُ)الرلفع  
مل  (    ّّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُِ)منه  الب ب ( ٖٔ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 (.ّٕٓ/  ٕ)هنليو االج ( ٗٗ/  ْ)االج 
جو دنل ُب أبهللاب العلقلو ُب ااص  مل   دنل قبعو مل أبهللاب الآصلص ُب اعب كح كااعال  كاامايال  مدر ( ٔ)

 / .أ ُْ/كاللهللحو / ب َْ/ف دد لدل إٔب ممنلدل دنلؾ ب قف اللهللحو 
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 فصل
: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٔ)إذا أراد الحاكم قسمة الدية على العاقلة قدـ األقرب فاألقرب من العصبات

 . (ٕ)يسوى بين القريب والبعيد
لى اهلل كالميراث، وما روى أنو ص  (ٖ)[الترتيب]أنو يستحق بالتعصيب فوجب فيو التقديم و: لنا

حقوؽ العصبة، أو  (٘)[كسائر]ال يمنع من الترتيب (ٗ)عليو وسلم جعل الدية على العصبة
 .نحملو على ما إذا لم يِف عدد األقربين، فإن ا نوجب على الجميع

 .(ٙ)يسوى بينهما: والثاني. ويقدـ من يدلي باألبوين على من يدلي باألب على أصح القولين 
عصيب فقدـ فيو من يقدـ في الميراث، فإف أمكن قسمة الواجب على أنو حق يستحق بالت: لنا 

على  (ٛ)[فضل]عددىم قسم ما  (ٚ)[لقلة]األقربين لم يقسم على من بعدىم، وإف لم يفوا بو 
يفوا قسم على بني  من بعدىم على ترتيبهم، فإف كاف القاتل من بني ىاشم قسم عليهم، فإف لم

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو (  ِِٖ)الانبيه  ( ُِّ/  ِ)اؼبهيب (  ّْٓ/  ُِ)اغبلكل المب   ( ُِْ/  ٔ)ااـ (ُ)
منهلج البللبني ( ُّٔ/  ٗ) ركضو البللبني( َٔٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َٓٓ/  ُٔ)اؼبيدع 

اإلقنلع ( ٔٗ/  ْ)مل  االج  ( ّٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٔ/  ُٗ)آّمهللع (  ُِٗ)
 (َٕٓ)الال اج الهللدلج (  ُّٕ/  ٕ)هنليو االج (  ْٔٗ/  ِ)للر بي   

نالع, ف ذا ٓب يمل ديهللاف فللعلقلو كم اد اغبنايو مل ذل  أف العلقلو دف أد  الديهللاف بل  النا  عل ال( ِ)
/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  ِٔٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُِٓ/  ِٕ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا . الآبيلوكالنالع

 ( . َْٔ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ْٓٓ/  ٖ)البح  ال ا و ( ٓٔ
 . ب   آلط كالصهللاب مل أثباه. الرتتع: ُب ااص ( ّ)
كدهلل حدي  م م  عل إب اديف النخع , كأصله ُب ماللف مل قال  ال مهللؿ ( ُْٕ/  ٓ)مصنن ابل أيب شيبو   (ْ)

 .بللديو علس العلقلو ُب حدي  اؼب أتني اللاني اقاالال, كقد مبو زب هبه
 . ب  نب ة علس اليل  فأثباهل. ماللي : ُب ااص ( ٓ)
ه أصحلب آّمهللع كمل  االج  كالال اج الهللدلج كمنهلج البللبني مل ذم ا اؼبصنن أ ه أص  الآهلللني دهلل مل رجح( ٔ)

ركضو (   َٔٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِٖ)الانبيه  ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب : كالانبيه كالبيلف ا ا 
  االج  مل( ّٖ/  ْ)أمىن اؼببللع (  ُٕٔ/  ُٗ)آّمهللع (   ُِٗ)منهلج البللبني ( َّٓ-ّْٗ/  ٗ)البللبني 

 (.ُِٓ/  ْ)إعل و البللبني( ُّٕ/  ٕ)هنليو االج ( َٕٓ)الال اج الهللدلج ( ٔٗ/  ْ)
 . كالصهللاب مل أثباهل. لعله: ُب ااص ( ٕ)
 . حب كؼ مهملو فأع منلدل. فص : ُب ااص ( ٖ)
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ني قصي، فإف عجزوا أدخل معهم بني نوفل حتى يستوعب عبد مناؼ، فإف عجزوا أدخل معهم ب
 .؛ ألنهم ال يشاركونهم في النسب(ٔ)قريشًا، وال يدخل معهم غيرىم من العرب

 

                                         

 ( .ُّٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّْٔ/  ُِ)اغبلكل المب   ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب (  ُِْ/  ٔ)ااـ (ُ)
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 فصل
فإف غاب األقربوف في النسب وحضر األبعدوف قدـ األقربوف في النسب على أصح القولين، وفي 

بمكة وبعض العصبة بالمدينة وبعضهم بالشاـ يقدـ األقربوف في المكاف، وإذا كاف القاتل : الثاني
 .(ٔ)قدـ من في المدينة على من في الشاـ

 .أنو حق يستحق بالتعصيب فقدـ فيو األقربوف في النسب كالميراث: لنا 
سوي بين الجميع (ٕ)[غيب]ولو استوى الجميع في قرب النسب وبعضهم حضور وبعضهم  

 .قبلها (ٗ)[المسألة]، لنا ما قدمناه في(ٖ)يقدـ الحضور: على أصح القولين، وفي الثاني
وإف كثرت العاقلة وقل الماؿ المستحق بحيث إذا قسم على الجميع أصاب أقل من نصف  

يقسمو : دينار، والمتوسط أقل من ربعو قسم على جميعهم وإف قل في أصح القولين، وفي الثاني
 .ه كالميراثأنو مستحق بالتعصيب فقسم قليلو وكثير : ، لنا(٘)على من يرى

 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ُِْ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٔ-ّّٔ/  ُِ)اغبلكل المب   ( ُِٔ, َُّ/ ٔ)ااـ (ُ)
 (   .ُّٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٔ/  ٗ)ركضو البللبني( َٕٔ/  ُُ)الرلفع  

 . بعني مهملو  كالصهللاب بلني مع مو, ُب الم ـ ُب مل حا كا كمل غلبهللا مل العلقلو. عيع: ُب ااص ( ِ)
, ّّٓ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ُِٔ -ُِٓ/ ٔ)ااـ : ا ا .كملذم ا اؼبصنن ا ه الصحي  دهلل ملرجحه النهللكم (ّ)

 (. ُّٔ/  ُٗ)آّمهللع (  َّٔ/  ٗ)ركضو البللبني( َٕٔ/  ُُ)البيلف ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب (  ّْٔ-ُّٔ
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. اؼباللو: ُب ااص ( ْ)
: كقلؿ النهللكم( ُِْ/  ِ)اؼبهيب :ازم ا ه دهللالصحي  ا ا   دهلل ملذم ا الرملذم ا اؼبصنن ا ه الصيحي  ( ٓ)

, ّْٗ/ ٗ)ركضو البللبني(  ّْٕ/  ٔ)الهللميط ( ِِٗ)الانبيه ( ُِٓ/ ٔ)ااـ : ا ا .اؼبرههللر ض به علس اعبمي 
 (.ٗٗ/  ْ)مل  االج ( ُْٔ-ُّٔ/ ُٗ)آّمهللع (  ّٗٓ
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 فصل
إذا جنى عبد على حر أو عبد جناية توجب الماؿ تعلق أرش الجناية برقبتو؛ ألنو ال يجوز أف  

وال في الذمة؛ ألنو يفضي إلى إىدارىا، فلم يبق ما يتعلق بو . تجب على المولى؛ ألنو لم يجن
فإف باعو فإف كاف ثمنو  األرش، (ٔ)[قضاء]سوى رقبتو، والسيد بالخيار بين أف يفديو أو يبيعو في 

بقدر األرش صرفو فيو، وإف كاف أكثر كاف الفضل لو، وإف كاف أقل لم يلزمو إتمامو؛ ألنو إنما تعلق 
حقو بعين الرقبة وقد أخذ بدلها، وإف اختار أف يفديو فداه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ على أصح 

 .(ٕ)لجناية أو قيمتوال يلزمو إال أقل األمرين من أرش ا: والثاني. القولين
فيشتريو بأكثر من قيمتو، فإذا امتنع من بيعو لزمو كماؿ / أ ٕٗ/أنو قد يرغب فيو راغٌب : لنا

 .األرش
إذا قتل عشرة أعبد عبدًا لرجل استحق قتل جميعهم، فإف قتل خمسة منهم وعفا عن الباقين  

 . (ٗ)المقتوؿ (ٖ)[قيمة]على ماؿ تعلق برقبة كل واحد منهم عشر 

                                         

 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. قال: ُب ااص ( ُ)
مل صححه اؼبصنن دنل دهلل خ ؼ اؼب ج  عند علمل  اؼبيدع, فلليم عليه الرلفعيو أف اعبديد مل قهللٕب ( ِ)

هنليو اؼببلع (   ِِٖ)الانبيه ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب : ا ا . الرلفع  أ ه يل مه أق  اام يل مل أرش اعبنليو أك الآيمو
 ٗ)ركضو البللبني ( ّٖٕ/  ٔ)الهللميط  ( ِّْ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ْْٓ,ِٖٗ/  ُٔ)ُب درايو اؼبيدع 

/ ْ)مل  االج ( ّّ/  ٗ)رباو االج (  ُْٔ/  ُٗ)آّمهللع (  ُِٗ)منهلج البللبني ( ّّٔ, َِٓ-ِْٗ/
 ( .َٗٓ)الال اج الهللدلج  ( ٖ/ ٔ)هنليو االج ( ْٓٔ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِْ
 . ل , كالصهللاب اؼبثب  دنلبدكف إع لـ للح كؼ عدا الا. قيماه: ُب ااص ( ّ)
( َٕٓ/  ُُ)الهللميط  البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٗ)الانبيه ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب ( ِٕ/ ٔ)ااـ (ْ)

/  ٔ( )ْٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٔ/  ُٗ)آّمهللع (  ّٗٓ, ّْٗ/ ٗ)ركضو البللبني 
 (.ٗٗ/  ْ)مل  االج  ( ّْٕ
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 باب اختبلؼ الجاني وولي الدـ
فالقوؿ قوؿ الجاني مع يمينو؛ ألف . بل أنت بالغ: وقاؿ الولي. قتلتو وأنا صبي: إذا قاؿ الجاني

فإف عرؼ لو حاؿ . بل أنت عاقل: فقاؿ الولي. قتلت وأنا مجنوف: األصل عدـ البلوغ، ولو قاؿ
لم يعرؼ لو  :كافواـ جنونو، وإف  ذمتو ود (ٔ)[براءة]جنوف فالقوؿ قولو مع يمينو؛ ألف األصل 

 .؛ ألف األصل الصحة والسبلمة(ٕ)فالقوؿ قوؿ الولي مع يمينو. حاؿ جنوف
  

                                         

 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. ب اا :ُب ااص ( ُ)
آّمهللع ( َٗٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب (   ٖٖ,ّّ/  ُِ)اغبلكل المب   (ِ)
(ُٗ /َُٕ ) 
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فالقوؿ قوؿ الولي مع . بل كاف حراً : وقاؿ وليو. كاف المقتوؿ عبداً : إذا قاؿ القاتل الحر
ؿ قولها مع يمينها فالقو . بل أنا حرة: وادعى أنها أمة وقالت (ٕ)[امرأة]، وكذا لو قذؼ (ٔ)يمينو

القوؿ قوؿ القاتل والقاذؼ، والطريق الثاني حمل النصين : على أحد قولي أحد الطريقين، والثاني
 .(ٗ)بأف القوؿ في القتل قوؿ ولي الدـ، وفي القذؼ قوؿ القاذؼ(ٖ)والفرؽ

 .أف الظاىر من الدار حرية أىلها؛ ولهذا إذا وجد فيها لقيط حكم بحريتو: لنا
القصاص في موضحة فاقتص في أكثر من ذلك، أو في أصبع فاقتص في أصبعين  إذا وجب لو 

مع يمينو؛ ألنو أعرؼ  (٘) فالقوؿ قوؿ المقتص. بل تعمدت: وقاؿ المقتص منو. وادعى أنو خطأ
وأنكر االضطراب فالقوؿ قوؿ المقتص مع يمينو . حصلت باضطرابو: بفعلو وقصده، وكذا لو قاؿ

 .ذمتو (ٚ)[براءة]ما يدعيو محتمل والظاىر معو واألصل  ؛ ألف(ٙ)على أصح الوجهين
فصدقو ولي . اندملت جراحتي ثم مات: رجبًل ومات المجروح فقاؿ أحدىم (ٛ)[ثبلثة]إذا جرح 

بو الشريكاف نظرت  فإف أراد ولي الدـ: الدـ وكذ 

                                         

 ( . ُٗٔ/ُٗ)آّمهللع ( َٗٔ/ ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ُِْ/ِ)اؼبهيب ( ّّ/ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 . ثب  دنلكالصهللاب اؼب. ام اا: ُب ااص ( ِ)
أم ضب  النصني علس ظلد نبل, م  إهبلد ف ؽ بني اؼبالألاني كتعلي  ذل , ك آ  العم ا٘ب أف الا ؽ بينهمل أ ل إذا ( ّ)

جعلنل الآهللؿ قهللؿ اعبل٘ب أمآبنل عنه الآصلص, فيمهللف ذل  إمآلطنل للآصلص اليم يآ  به ال دع, كإذا جعلنل الآهللؿ 
 ( .َٗٔ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب .  , فيآ  به ال دعقهللؿ الآلذؼ مآط اغبد كٓب يالآط الاع ي

 ص الرلفع  ُب ديا اؼبالألو أف الآهللؿ قهللؿ الهللٕب بيمينه, كأمل ُب مالألو الآيؼ فآ ر أف الآهللؿ قهللؿ الآلذؼ, فمل ( ْ)
الرلفعيو مل  آ  جهللاب م  كاحدة منهمل لألخ ل, كجعلهمل علس قهلللني, كمنهف مل ضبلهمل علس ظلد نبل كأكجد 

كاؼب ج  ُب اؼبيدع ُب مالألو الآيؼ أف الآهللؿ قهللؿ الآلذؼ علس ظلد  النص, كُب اعبنليو ااص  أف . بينهمل الا ؽ
الانبيه  ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب (  ِِ/  ُُ)اغبلكل المب   : ا ا . فيهل قهلللني أصحهمل أف الآهللؿ قهللؿ الهللٕب

ركضو ( َٗٔ/  ُُ)دع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب مي( َِ/  ُٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّْ,ُّٓ)
 (  .ُِْ)ااشبلا كالنال   ( ُٗٔ/ ُٗ)آّمهللع ( َُِ/  ٗ)البللبني 

 . ٍب ضي ب أع دل خبط فأمآبنلدل اهنل زا دة ُب الاليلؽ. ااضب اب: زادت ُب ااص  دنل ملمو( ٓ)
آّمهللع ( َُِ,ُُٗ/ ٗ)لبللبني ركضو ا( َِْ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِْ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
كرج  البلآي  كغ ا تصديو :كقلؿ زم يل اا صلرم ( ُٔٓ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع  ( ُُٕ/ ُٗ)

 (.ِٕ/  ْ)أمىن اؼببللع :اؼبآااص منه ا ا 
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. ب اا: ُب ااص ( ٕ)
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. ثلثه: ُب ااص ( ٖ)
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قتلهما  تكذيبهما؛ ألنو يستحق(ٕ)[يؤثر]القصاص من اآلخرين قبل تصديقو ولم  (ٔ)[استيفاء] 
الماؿ لم يقبل تصديقو في حق الشريكين فبل يستحق عليهما (ٖ)[استيفاء]بكل حاؿ، وإف أراد 

 .(ٗ)إال ثلثي الدية، لكنو يقبل في حق الثالث في إسقاط ثلث الدية عنو
فالقوؿ قوؿ . كاف حياً : وقاؿ وليو. كاف ميتًا حين قددتو: وقاؿ (٘)[كساء]إذا قد  ملفوفًا في 

 .(ٙ)القوؿ قوؿ الجاني: وفي الثاني. مينو في أصح القولينالولي مع ي
أف األصل حياتو وكونو مضمونًا فلم يسقط بدعوى موتو، كما لو قتل مسلمًا وادعى أنو كاف : لنا 

 .مرتداً حين قتلو
 
 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. امايال: ص ُب اا( ُ)
 . ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللث : ُب ااص ( ِ)
 . ب  نب ة فأثباهل. امايال: ُب ااص ( ّ)
 (.َُٕ/ ُٗ)آّمهللع ( َُٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٓ-ُِْ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
 . فأثب  اؽبم ة اؼباب فو. مالل: ُب ااص ( ٓ)
الانبيه ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُٖٓ/  ُِ)اغبلكل المب  :  ا اؼبصنن ا ه الصحي  دهلل ملرجحه النهللكم ا ا كملذم(ٔ)
ركضو (    ُُٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٔ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٔ)

ىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع أم( ُُٕ-َُٕ/ ُٗ)آّمهللع (   ُِٓ)منهلج البللبني  ( َِٗ/  ٗ)البللبني 
 ( .ْٖٗ)الال اج الهللدلج ( ّٖ/  ْ)مل  االج  (  ِْٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّّ/  ْ)
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 فصل
، وقاؿ (ٔ)[أشل]إذا جنى على عضو واختلفا في سبلمتو فادعى الجاني أنو جنى عليو وىو 

فإف كاف العضو المجني عليو ظاىرًا كاليد فالقوؿ قوؿ الجاني مع . بل كاف سليماً : المجني عليو
وإف كاف باطنًا فالقوؿ قوؿ . المجني عليو يمكنو أف يقيم البينة على سبلمتو/ ب ٕٗ/يمينو؛ ألف 

المجني عليو مع يمينو؛ ألف األصل السبلمة؛ وألنو يتعذر إقامة البينة عليو، ىذا أصح الطريقين 
. (ٖ)وبو قاؿ أبو حنيفة. (ٕ)القوؿ قوؿ الجاني: أحدىما: أنها على قولين: ما قدمتو، والثانيل

 .(ٗ)وبو قاؿ أحمد. القوؿ قوؿ المجني عليو: والثاني
 .ما قدمتو من التفصيل: لنا 

                                         

 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. ام : ُب ااص ( ُ)
الاآ يع كصب  صلحع : ذم  اعبهللي  أف طهللا ن مل الرلفعيو ط دكا الآهلللني ُب ااعال  البلطنو ميل , ٍب قلؿ( ِ)

أف الآهللؿ قهللؿ اعبل٘ب مل : أحددل: ااعال  الالد ة كالبلطنو, كأرم  اػب ؼ عليهل, كحص  مل ؾبمهللعهل أربعو أقهللاؿ
أ ه ياص  بني ااعال  الالد  : كالآهللؿ الثلل . أف الآهللؿ قهللؿ آّ  عليه مل غ  فص : كالآهللؿ الثل٘ب. غ  فص 

أ ه : كالآهللؿ ال اب . عال  الالد ة, كالآهللؿ قهللؿ آّ  عليه ُب ااعال  البلطنوالآهللؿ قهللؿ اعبل٘ب ُب اا: كالبلطنو, فآلؿ
ياص  بني أف ياللف اعبل٘ب أص  الال مو كيدع  اػبل  بعددل, كبني أا ياللف أص  الال مو, كاؼب اد بللعاهلل الالد  

 ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  :ا ا . كالبلطل مل يعالد مرتا م ك ة ماخي كم ة. كبهلل اليد كال ج  كاللاللف كالعني
(  ُٖٓ/ُِ)اغبػلكل المبػ  : كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهلل ملذم ا النهللكم ا ه اؼبيدع ا ا  ( ِٖٓ-ِٕٓ/ 

منهػػلج البللبني ( َِٗ/  ٗ)ركضو البللبػني ( ُُٔ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب(   ُِٕ)الانبيه ( ُِٓ/  ِ)اؼبهػيب 
/  ْ)مل  ااػػلج ( َّْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّْ/  ْ)أمػىن اؼببللع ( ُِٕ/ ُٗ)آّمػهللع ( ُِٓ)

 (    .َْٗ/ُ)الالػ اج الهللدلج ( ّٖ
 (.ِٓ/  ٔ)الاالكل اؽبنديو ( ّْٖ/  ٖ)البح  ال ا و (  ُّٓ/  ٔ)تبيني اغبآل و ( ّ)
الر ح المب  ابل قدامو (  ُّٕ/  ْ)حنب   الملُب ُب فآه ابل( ّٖٓ/  ٗ)اؼبل  : ا ا . ُب أحد الهللجهني له( ْ)
 (   .ِٕٔ/  ِ)اؼبالل   الاآهيو ( ٕٓٓ/  ٓ)مرلؼ الآنلع ( ْٔٓ/  ٗ)



491 

 فصل
وإف ادعى الجاني أنو حدث بو شلل فالقوؿ قوؿ المجني عليو؛ ألف الجاني أقر بسبلمتو وادعى 

وال . القوؿ قوؿ الجاني، لنا ما قدمتو: ىذا أصح القولين، والثاني. عيب واألصل عدموحدوث 
أف : سبلمتو إال أف يشهد بها في حاؿ الجناية على أصح الوجهين، والثاني (ٔ)[إثبات]يكفي في 

 .(ٕ)يشهد أنو كاف سليماً في األصل
 

                                         

 . بثل  كبل  مهملاني فأع منلنبل. اثبلت: ُب ااص ( ُ)
 ِ)اؼبهػيب (  ُٕٖ-ُٖٔ/ُِ)اغبػلكل المبػ  : كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهلل ملذم ا النهللكم ا ه اؼبيدع ا ا  (ِ)
منهلج البللبني ( َِٗ/  ٗ)ركضو البللبػني (  كمل بعددل ِٕٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٓ/ 
/  ٕ)هنليو االج ( ّٖ/  ْ)مل  االج (  َّْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُّٕ/ ُٗ)آّمػهللع ( ُِٓ)

 (.َْٗ)الال اج الهللدلج ( ِٓٗ
الآهللؿ قهللؿ اعبل٘ب, فأراد آّ  عليه إقلمو البينو علس م مو : كم  قلنل: دل العم ا٘ب فآلؿ كط يآو إثبلت الال مو ذم 
أ ه ملف غ  مليف : كإف شهدت عليه. أف اعبل٘ب جىن عليه كدهلل مليف قبل : ف ف شهدت: العاهلل آّ  عليه  ا ت
الآهللؿ : آهللؿ قهللله ٓب تآب  ديا البينو, كإف قلنل دنلؾإف اعبل٘ب إذا أق  بال ماه قب  اعبنليو ف ف ال: قب  اعبنليو, ف ف قلنل

. قهللؿ آّ  عليه قبل ؛ اف آّ  عليه وبالج أف وبلن معهل؛ عبهللاز أف وبدث عليهل الرل  بعد الرهلدة كقب  اعبنليو
 (.ُِٔ/ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا 
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 فصل
تآكل بسراية فعلي  أرش : الجاني إذا أوضح رأسو موضحتين بينهما حاجز ثم زاؿ الحاجز فقاؿ

فالقوؿ قوؿ المجني عليو . أنا خرقت بينهما فعليك أرش موضحتين: وقاؿ المجني عليو. موضحة
الموضحتين ووجوب األرشين، وما يدعيو الجاني األصل  (ٕ)[بقاء]؛ ألف األصل (ٔ)مع يمينو

 .عدمو
زماف يمكن السراية فيو، أما إذا لم  (ٖ)[مضى]ىذا إذا : قاؿ الشيخ اإلماـ أيده اهلل بتوفيقو 

 .(ٗ)يمض فبل يحتاج المجني عليو إلى يمين
ما أوضحت إال : وقاؿ الجاني. أوضحني موضحتين وخرقت أنا بينهما: ولو قاؿ المجني عليو 

ذمة الجاني  (ٙ)[براءة]؛ ألف األصل عدـ ما يدعيو و(٘)فالقوؿ قوؿ الجاني مع يمينو. واحدة
 .منو

مات من سراية جناياتي فعلي  : رجل ورجليو ثم مات المجني عليو، فقاؿ الجانيإذا قطع يدي  
فإف لم يكن بين القطع . اندملت الجنايات ثم مات فعليك ديتاف: وقاؿ المجني عليو. دية واحدة

والموت زماف يمكن فيو االندماؿ فالقوؿ قوؿ الجاني من غير يمين؛ ألنا علمنا صدقو إال أف 
 (ٚ)[مضى]وإف كاف قد . مات بسبب آخر فيحلف الجاني على نفيو إلمكانو يدعي الولي أنو

زماف ال يمكن أف تبقى الجراحات فيو غير مندملة كالسنين الكثيرة فالقوؿ قوؿ الولي من غير 

                                         

منهلج البللبني ( ُِٔ/  ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ِّّ/ُِ)اغبلكل المب  ( ِٖ/ٔ)ااـ(ُ)
رباو ( ُُٓ)منه  الب ب( ّْ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ُِٕ/ ُٗ)آّمهللع (  ُِّ/ٗ)ركضو البللبني ( ُِٓ)

 (.َْٗ)الال اج الهللدلج (  ِٔٗ/ٕ)هنليو االج (  ّٗ-ّٖ/ْ)مل  االج ( َّْ/ ٖ)االج 
 . فأثب  اؽبم ة. بآل: ُب ااص ( ِ)
 . فأثب  الملمو بألن مبهلليو. مال: ُب ااص ( ّ)
كاحرتز دبممل : كقد بني ذل  الر بي  بآهللله. كزعف ا دملان فبمنلن : كقد  ص علس ديا الآيد النهللكم ُب اؼبنهلج بآهللله(ْ)

 (.ّٗ-ّٖ/  ْ)مل  ااػػلج ( ُِٓ)منهلج البللبني : ا ا . عمل ا يبمل لآص  زمنه
اؼبهػيب : ا ا . ة ماللبآاهل دبل إذا ملف عدـ اا دملؿ فبمنلن بأف قص  ال ملف؛ اف الالد  معهكديا اؼبالألو مآيد( ٓ)
(   ُْٕ/ ُٗ)آّمػهللع ( ُِّ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٓ/  ِ)

 (. ّٗ/  ْ)مل  االج (  ِّْ/  ٖ)رباو االج ( ّْ/  ْ)أمػىن اؼببللع 
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. ب اا: ُب ااص ( ٔ)
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. مال: ُب ااص ( ٕ)
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 (ٕ)[تندمل]زماف يمكن أف تندمل فيو ويمكن أف ال  (ٔ)[مضى]يمين؛ ألف الظاىر معو، وإف 
مضت : ؛ ألنو يمكن أال يندمل فيو، وإف اختلفا في المدة فقاؿ الوليفالقوؿ قوؿ الولي مع يمينو

؛ ألف األصل  (ٖ)لم يمض فالقوؿ قوؿ الجاني مع يمينو:وقاؿ الجاني.مدة يمكن فيها االندماؿ
 .عدـ تلك المدة

  

                                         

 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. مال: ُب ااص ( ُ)
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل بللال . يندم : ُب ااص ( ِ)
 , كيآلبله أ ه م  كتآ ي  اؼبصنن أ ه عند ما  مدة يبمل فيهل اا دملؿ يآدـ قهللؿ اعبل٘ب ب  يبني دهلل ال اج( ّ)

 .اليمني, كعدـ إهبلب اليمني دنل علاه أ ه ُب ا دملؿ أحللاه العلدة
وبلن م  ذل ؛ عبهللاز أف يمهللف ملت : كقد ذم  العم ا٘ب أف ابل الصبلغ حمس أف الريخ أبل حلمد قلؿ ُب الاعليو 

مل ادعس ذل , كإمبل ادعس اا دملؿ, كااكؿ أكٔب؛ اف الهللٕب : ٍب قلؿ ابل الصبلغ. حبلدث  خ , ملدغ اغبيو كالعآ ب
(   ُٔٗ/  ُِ)اغبلكل المب  : ا ا .أ ه ملت بالبع  خ  حلانل اعبل٘ب؛ إلممل ه: كقد علف ميبه, فأمل إذا ادعس

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُّٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ََّ/  ٔ)الهللميط (  ُِٓ/  ِ)اؼبهػيب 
أمػىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُٕٓ-ُْٕ/ ُٗ)آّمػهللع ( ُُِ/  ٗ)و البللبني ركض( ُّٔ/  ُُ)الرلفع  
/  ٕ)هنليو االج ( ّٗ-ّٖ/  ْ)مل  ااػػلج (     ِّْ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٓ-ّْ/  ْ)البللع 
 (. َْٗ)الال اج الهللدلج ( ِٔٗ
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: وقاؿ الجاني. مات من سراية قطعك فعليك كماؿ الدية: ولو قطع يد إنساف ثم مات وقاؿ الولي
فإف لم تمض مدة يمكن االندماؿ فيها . جنايتي ثم مات فبل يلزمني إال نصف الدية اندملت

فالقوؿ قوؿ الولي مع يمينو أنو لم يمت إال منها؛ لجواز أف يكوف حدث بسبب غير القطع،  وإف 
الولي بينة أنو لم يزؿ متألمًا ضمناً / أ ٖٗ/مع مضت مدة يمكن فيها االندماؿ ثم مات، فإف كاف 

مات فالقوؿ قولو مع يمينو أنو لم يمت إال منها؛ ألف الظاىر يشهد لو، واليمين لنفي سبب  إلى أف
 (ٕ)[براءة]؛ ألف األصل (ٔ)غيرىا، وإف لم يكن لو بينة على ذلك فالقوؿ قوؿ الجاني مع يمينو

 .زاد على نصف الدية (ٖ)[مما]ذمتو 
  

و جنى عليو آخر بعد جنايتي فمات شرب سمًا أ: وإف قطع يد رجل ومات المقطوع فقاؿ الجاني
ما مات إال من جنايتك وحدىا فعليك جميع : وقاؿ الولي. منهما فبل يلزمني إال نصف الدية

؛ ألف األصل حصوؿ الموت من جنايتو وعدـ سبب آخر (ٗ)فالقوؿ قوؿ الولي مع يمينو. الدية
 .يضاؼ إليو، ىذا أظهر االحتمالين لما ذكرتو

 

                                         

( َِٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( َُّ/  ٔ)الهللميط ( ُِٓ/  ِ)اؼبهػيب ( كمل بعددل ُٔٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
 (      .ّٗ-ّٖ/  ْ)مل  ااػػلج ( ّٓ-ّْ/  ْ)أمػىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٕ/ ُٗ)آّمػهللع 

: كد  وبلن علس ذل ؟ وبام  كجهني: كُب اؼبالألو ااكٔب حي  يآدـ قهللؿ الهللٕب م  يبينه أبدل العم ا٘ب تاللؤان فآلؿ
ا وبلن, ممل قلؿ ابل الصبلغ ؛ ا ل قد : كالثل٘ب. لن؛ عبهللاز أف يمهللف قاله  خ , أك ش ب ظبنل, فملت منهوب: أحدنبل

البيلف . ٍب ذم  الهللجهني أيالن ُب اؼبالألو الثل يو. علمنل ميب اعبل٘ب, كا ه ٓب يدع اؼبهللت ُب ذل , كإمبل ادعس اا دملؿ
 ( . ُْٔ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. ب اا: ااص  ُب( ِ)
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. فمل: ُب ااص ( ّ)
(  ُْٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِٓ/  ِ)اؼبهػيب (  كمل بعددل ُٕٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ْ)

/  ْ)ش ح ركض البللع أمػىن اؼببللع ُب ( ُٕٓ/ ُٗ)آّمػهللع ( ُِٓ)منهلج البللبني ( ُُِ/  ٗ)ركضو البللبني 
 (.َْٗ)الال اج الهللدلج (  ِٔٗ/  ٕ) -هنليو االج ( ّٗ-/  ْ)مل  ااػػلج (  ُُٓ)منه  الب ب ( ّٓ-ّْ
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 فصل
عوده،  (ٖ)[يرجى]إنو : عينو، وقاؿ أىل الخبرة (ٕ)[ضوء]يو جناية ذىب بها عل(ٔ)[جنى]إذا 

فالقوؿ قوؿ الولي؛ ألف . لم يعد: وقاؿ الولي. ثم مات(ٗ)[الضوء]عاد : فمات فقاؿ الجاني
العين  (ٚ)[ضوء]عليو فذىب  (ٙ)[جنى]وعدـ العود، ولو(٘)[الضوء]األصل ذىاب 

ثم قلعت  فعليك الدية (ٜ)[الضوء]عاد : ، فقاؿ األوؿآخر فقلعها واختلف الجانياف(ٛ)[فجاء]
فالقوؿ قوؿ الثاني مع يمينو؛ . لم يعد فعليك الدية، وعلي  الحكومة:وقاؿ الثاني. وعلي  حكومة

مما عليو، وال يقبل على (ٓٔ)[اإلبراء]لما قدمتو فإف صدؽ المجني عليو األوؿ قبل تصديقو في 
 .(ٕٔ)ل عدمو، وال يأخذ من الثاني غير الحكومةاألص (ٔٔ)[شيئاً ]الثاني؛ ألنو يوجب

                                         

 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. جنل: ُب ااص ( ُ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ضهلل: ُب ااص ( ِ)
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. ي جل: ُب ااص ( ّ)
 . ب  نب ة فأثباهل .الاهلل: ُب ااص ( ْ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٓ)
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل. جنل: ُب ااص ( ٔ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ضهلل: ُب ااص ( ٕ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ف ل: ُب ااص ( ٖ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الاهلل: ُب ااص ( ٗ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ااب ا: ُب ااص ( َُ)
 . بيل  ب  نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص ( ُُ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٓ)الانبيه ( ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب (  ُِٓ-َِٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُِ)
 ( .ُٕٔ/ ُٗ)آّمػهللع ( ِٓٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُٓٔ/  ُُ)
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 فصل
إذا جنى عليو جناية فادعى المجني عليو أنو ذىب بها سمعو وأنكر الجاني ذىابو امتحن في 
أوقات غفبلتو باألصوات المزعجة مرة بعد مرة، فإف ظهر منو أمارة السماع فالقوؿ قوؿ الجاني؛ 

لم يذىب سمعو، وإف لم تظهر منو أمارة السماع  ألف الظاىر يشهد لو، ويحلف على القطع أنو
بفقد أمارة السماع، لكنو يحلف لجواز  (ٔ)[جنايتو]فالقوؿ قوؿ المجني عليو مع يمينو؛ لظهور

ألنو ال يمكن  أف يكوف ذلك لشدة تحفظو، وإف اد عى نقصاف سمعو فالقوؿ قولو مع يمينو، 
التي لم يذىب  (ٖ)[ُسد ت]إحدى األذنين  ذىاب السمع من (ٕ)[اد عى]معرفتو إال منو، وإف 

 .(ٗ)سمعها وامتحن في األخرى على ما ذكرناه
 
 
 

                                         

 . فأثباهل بلالن. جنياه: ُب ااص ( ُ)
 . ل بلالن اؼببهلليوفأثباه. ادعل: ُب ااص ( ِ)
 . كالصهللاب مل أثباه. شدت: ُب ااص ( ّ)
الال اج ( َٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ِِٓ)الانبيه ( ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب (  كمل بعددل ِْٓ/  ُِ)اغبلكل المب  (ْ)

 ُٗ)آّمػهللع ( ِِٗ/  ٗ)ركضو البللبني(  ُٕٔ-ُٔٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ََٓ)الهللدلج  
 (. ِّٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف  (  َٕ/ ْ)مل  االج  (  ُٕٕ-ُٕٔ/
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الطيبة  (ٔ)[بالروائح]وإف ادعى المجني عليو ذىاب شمو وأنكر الجاني امتحن في أوقات غفبلتو 

ؿ فالقوؿ قو (ٗ)[المنتنة]، فإف كاف ال يرتاح للطيبة وال يكره (ٖ)[المنتنة] (ٕ)[الروائح]و
 .؛ لجواز أف يكوف ذلك لشدة تحفظو(٘)ألف الظاىر يشهد لو، لكن مع يمينو ؛عليو

؛ (ٚ)يمينوالمنتنة فالقوؿ قوؿ الجاني؛ ألف الظاىر يشهد لو لكن مع (ٙ)[كره]ووإف ارتاح للطيبة 
 .(ٛ)[اتفاقاً ]لجواز أف يكوف ما ظهر من ذلك 

منتنة فادعى (ٓٔ)[رائحة]أنفو عند  (ٜ)[غطى]فإف حلف المجني عليو على ذىاب شمو ثم  
المجني عليو أنو لحاجة أو عادة فالقوؿ  (ٕٔ)[ادعى]وشمو،  (ٔٔ)[لبقاء]الجاني أنو غطاه 

محتمل، لكنو يحلف معو لنفي / ب ٖٗ/قوؿ المجني عليو؛ ألف األصل ذىابو وما يدعيو 
 .(ٖٔ)االحتماؿ

 
 
 

                                         

 . بلليل  فأثب  دل بلؽبم ة . بلل كاي : ُب ااص ( ُ)
 . بلليل  فأثب  دل بلؽبم ة . ال كاي : ُب ااص ( ِ)
 . مآب  النهللف ااكٔب فأثباهل. اؼبانه: ُب ااص ( ّ)
 . ع لـو غب كفهل مهللل الال  فأثب  تل  النآلطديا الملمو جل ت ُب ااص  ب  إ( ْ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٓ)الانبيه ( ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب ( كمل بعددل َِٔ/  ُِ)اغبلكل المب  (ٓ)
 ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٕٗ/ ُٗ)آّمػهللع ( ِٓٗ/  ٗ)ركضو البللبني (   ُٕٔ-ُٔٔ/  ُُ)
 (. ُٕ/  ْ)مل  االج (.   ْٕٕ/  ٖ)ُب ش ح اؼبنهلج رباو االج ( ٗٓ/ 
 . كالصهللاب مل أثباه ؼبهللافآو ميلؽ الاع  اؼبلض  قبله. تم ا: ُب ااص ( ٔ)
 .اؼب اج  الاللبآو (ٕ)
 . بنهللف مهملو فأثباهل مع مو. ا القل: ُب ااص ( ٖ)
 . كالصهللاب اؼبثب  دنل.  عب : ُب ااص ( ٗ)
 . الصهللاب اؼبثب  دنلك .  راوبو: ُب ااص ( َُ)
 . فأثباهل بلؽبم ة. لبآل: ُب ااص ( ُُ)
 . فأثباهل بلالن اؼببهلليو. ادعل: ُب ااص ( ُِ)
 اؼب اج  الاللبآو(ُّ)
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 فصل
فإف كاف على ذلك شاىد ظاىر فالقوؿ قولو  إذا كسر صلبو فادعى المجني عليو أنو بطل جماُعو،

إف : فإف قالوا: مع يمينو؛ ألنو ال يعرؼ إال من جهتو، وإف لم يكن ظاىر يشهد سألنا أىل الخبرة
 .(ٔ)لنا قولو لقولهم، وحل فناه لنفي االحتماؿبق. مثل ىذه الجناية يجوز أف تذىب الجماع

                                         

( ِٓٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِِٔ)الانبيه ( ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب ( ِٖٖ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ٕٖ/  ٔ)ااـ (ُ)
/  ٕ)هنليو االج ( ْٕ/  ْ)مل  االج (  ْٔ/  ْ) ح ركض البللع  أمىن اؼببللع ُب ش( ُٕٕ/ ُٗ)آّمػهللع 
ُّْ.) 
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 فصل
عى صاحب السفينة أو صاحب المتاع على القي م أنو إذا اصطدمت سفينتاف وتلفتا وما فيهما فاد

؛ ألف األصل عدـ التفريط (ٔ)فر ط في ضبطها وأنكر القي م فالقوؿ قوؿ القي م مع يمينو
 .ذمتو (ٕ)[براءة]و
 
 
 

                                         

آّمػهللع ( ِٓٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّْٔ/  ٔ)الهللميط ( ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب (  ّّّ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
مل  االج (  ِِ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ٕٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َُٖ/ ُٗ)
 (.ّٔٔ/  ٕ)هنليو االج  ( ِٗ/  ْ)
 . فأثباهل بلؽبم ة. ب اا: ُب ااص ( ِ)
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 فصل
إذا أسقطت امرأة جنينًا فادعت على إنساف أنو ضربها فأسقطتو بضربو فأنكر الضرب كاف عليها 

البينة : )؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم(ٕ)، فإف لم تكن بينة فالقوؿ قولو مع يمينو(ٔ)[البينة]إقامة 
 . (ٗ)(واليمين على من أنكر (ٖ)[ادعى]على من 

، (٘)[بينة]وإف أقر بالضرب وأنكر أف تكوف أسقطت فعليها البينة على اإلسقاط، فإف لم تكن 
ف صدقها على اإلسقاط وأنكر أف يكوف ألنو ينفي فعل غيره، وإ ؛فعليو اليمين على نفي العلم

فإف أسقطتو عقيب ضربو فالقوؿ قولها؛ ألف الظاىر معها، ولكن تحلف؛ لجواز أف : بضربو نظرت
 .(ٙ)يكوف لسبب آخر

أو فعلت فعبًل سقط بو فأنكرت فالقوؿ قولها مع يمينها أنها  (ٚ)[شيئاً ]ولو ادعى أنها شربت  
ـ من حين الضرب فالقوؿ قوؿ الضارب مع يمينو؛ لجواز أسقطتو من ضربو، وإف أسقطت بعد أيا

                                         

 . مهملو اغب كؼ مهللل النهللف فأثب  النآلط. البينه: ُب ااص ( ُ)
( ُٕٔ/ُُ)البيلف للعم ا٘ب ( ِّٔ/ ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب ( ُُٖ/  ٔ)ااـ (ِ)

رباو (    ْٗ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ُُٖ-َُٖ/ ُٗ)آّمػهللع ( ّٖٕ/  ٗ)لبللبني ركضو ا
 (.ّّٖ/  ٕ)هنليو االج ( ْٕ/  ْ)مل  االج ( ْْ/ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 . فأثباهل بلالن اؼببهلليو. ادعل: ُب ااص ( ّ)
ه كملف ,مل ركايو ابل عبلس رض  ا عنه ,مالب ال دل بلب أصله ُب صحي  البخلرم مل قال ه صلس ا علي (ْ)

: كُب اؼبااو عليه. ِّٕٗ( ٖٖٖ/  ِ)إذا اخالن ال ادل كاؼب هتل ككبهللا فللبينو علس اؼبدع  كاليمني علس اؼبدعس عليه 
لف مالب صحي  مال: ا ا . لهلل يعبس النلس بدعهللادف ادعس  لس دمل  رجلؿ كأمهللاؽبف كلمل اليمني علس اؼبدعس عليه

, ككبهللا ُب صحي  البخلرم مالب الااال   بلب تاال   ُُُٕ( ُّّٔ/  ّ)ااقايو بلب اليمني علس اؼبدعس عليه 
الالنل المربل . كاليمني علس مل أ م : كجل  ديا اغبدي   االه ب يلدة. ِْٕٕ( ُٔٓٔ/  ْ)مهللرة  ؿ عم اف 

/  ٓ)فا  البلرم : ا ا . ابل ح   ُب الاا  كحالَّل ديا ال يلدة,  مل حدي  ابل عبلس( ِِٓ/  َُ)للبيهآ 
 (.ِٕٗ/ٖ)كصححهل االبل٘ب ُب إركا  الللي  ( َْٓ/  ٗ)كصححهل ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن   ( ِّٖ

 . مهملو اغب كؼ مهللل النهللف فأثب  النآلط. بينه: ُب ااص ( ٓ)
البيلف (  -ُّٖ/ ٔ)الهللميط ( ِِٔ)الانبيه ( ُِٔ/ ِ)اؼبهػيب ( ُُٖ-ُُٔ/ٔ)ااـ (ٔ)

حلشيو ( ْٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ُُٖ-َُٖ/ ُٗ)آّمػهللع ( ّٖٕ/ٗ)ركضو البللبني (ُٖٔ/ُُ)للعم ا٘ب
 ( .ِّٖ( ّّٖ/ٕ)هنليواالج ( َُٔ/ْ)مل  االج (  ْْ/ٗ)الر كا٘ب علس الاحاو 

 . فأثب  اؽبم . شيل: ُب ااص ( ٕ)
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 (ٕ)[تزؿ]ذمتو إال أف يكوف لها بينة تشهد أنها لم  (ٔ)[براءة]أف يكوف بسبب آخر، واألصل 
 .(ٖ)متألمة إلى أف أسقطتو فيجب عليو الضماف؛ ألف الظاىر أنو من ضربو

ارث البينة؛ ألنو يدعي أمرًا الجاني ووارث الجنين في االستهبلؿ فعلى الو  (ٗ)[اختلف]ولو  
ممكناً إقامة البينة عليو، ويقبل فيو شاىداف، ورجل وامرأتاف، وأربع نسوة؛ ألنو يندر اطبلع الرجاؿ 

أنو خرج ميتاً  بينةفإف أقاـ الجاني . لما قدمتو وليس بشيء؛. ال يقبل إال رجبلف: وقيل. عليو
قر الجاني باالستهبلؿ وادعى أنو مات بسبب قدمت بينة االستهبلؿ؛ ألف معها زيادة علم، وإف أ

فإف مات عقيب اإلسقاط فالقوؿ قوؿ الولي مع يمينو؛ ألف الظاىر معو، وإف بقي : آخر نظرت
إلى أف مات فالقوؿ قولو مع يمينو؛ ألف (٘)[ضمنا]أيامًا ثم مات فإف كاف للولي بينة أنو لم يزؿ 

 يمت؛ ألف الظاىر أنو لم (ٙ)وؿ الجاني مع يمينوالظاىر معو، وإف لم يكن لو بينة بذلك فالقوؿ ق
 .من جنايتو

كاف : وقالت المرأة. أنثىكاف : فقاؿ الضارب(ٚ)[اختلفا]وإف ألقت جنينًا حيًا ثم مات ثم  
 .ذمتو مما زاد على دية األنثى (ٜ)[براءة]؛ ألف األصل (ٛ)فالقوؿ قوؿ الضارب مع يمينو. ذكراً 

                                         

 . فأثباهل بلؽبم ة. ب اا: ُب ااص ( ُ)
 . بال  مهملو. ت ؿ: ص ُب اا( ِ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٖ/  ٔ)الهللميط  ( ِِٔ)الانبيه ( ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب (  ُُٔ/ٔ)ااـ (ّ)
حلشيو الر كا٘ب علس رباو ( ْٗ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ُُٖ/ُٗ)آّمػهللع ( ّٖٕ/ ٗ)ركضو البللبني (  ُٖٔ/  ُُ)

 (.ّّٖ/ ٕ)هنليو االج  (َُٔ/ْ)مل  االج (  ْْ/ ٗ)االج 
 . كالصهللاب مل أثباه. احلن: ُب ااص ( ْ)
 ( ُِٔ -ُِٓ / ِ)اؼبهيب :  ا ا  . زيلدة يآاايهل الاليلؽ, كمل يؤيددل اؼبهيب كاغبلكم( ٓ)
/  ٗ)ركضو البللبني( ِِٔ)الانبيه ( ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب (  كملبعددل َُْ/ ُِ)اغبلكل المب  ( ُُٖ/  ٔ)ااـ (ٔ)

هنليو ( َُٕ/  ْ)مل  االج  (  ْٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُُٖ/ ُٗ)ّٓمػهللع ا( ّٕٗ
 (.ّّٖ/  ٕ)االج  

 . كالصهللاب مل أثباه. احلال: ُب ااص (ٕ)
 ( .ُُٖ/ ُٗ)آّمػهللع ( ُٗٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب (ٖ)
 . اهل بلؽبم ةفأثب. ب اا: ُب ااص ( ٗ)
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 فصل
عليو  (ٔ)[المدعى]على العاقلة فصدقو / أ ٗٗ/بًل يجب فيو الدية إذا ادعى رجل على رجل قت

؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليو وسلم (ٕ)وأنكرت العاقلة وجبت الدية على الجاني
 . (ٖ) (ال تحمل العاقلة عمدًا وال عبدًا وال اعترفاً وال صلحاً : )أنو قاؿ

من يقر لو بقتل الخطأ في كل  (٘)[يواطئ]أف  (ٗ)[منيؤ ]وألنا لو قبلنا إقراره على العاقلةلم 
 .وقت، فيجحف ذلك بالعاقلة، فبل يوجب عليها من غير بينة

                                         

 . فأثباهل بلالن اؼببهلليو. اؼبدعل: ُب ااص ( ُ)
أمىن ( ِْٓ/  ٗ)ركضو البللبني( ُِٖ/ ُٗ)آّمػهللع (  ُِٔ/  ِ)اؼبهػيب (  َِْ/  ُِ)اغبلكل المب  (ِ)

 ( .ِٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ْْ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  
ديا اغبدي  غ يع : قلؿ ابل اؼبلآل. رفعه, كركاا بعاهف مهللقهللفلن, كركاا  خ كف مآبهللعلن ديا اغبدي  ذم  بعاهف (ّ)

قد ركل الاآهل  أف رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف  : ّٔيا اللا  كع اا اإلملـ ُب هنلياه إٔب ركايو الاآهل , فآلؿ 
ا ربم  »: م أكردا أ مو اغبدي  , كغللع ظ  أف الصحي  الي« ا ربم  العلقلو عبدان كا اعرتافلن »: قلؿ 

إف : كمأف ال افع  تبعه ف  ه قلؿ ُب أكاخ  البلب. فلهلل ص  النآ  ُب العبد عال  الاأكي  « العلقلو عمدا كا اعرتافل
ديا اغبدي  فبل تملمهللا ُب ثبهللته , ك آ  ابل الصبلغ أف اػبرب ٓب يثب  ماص ن , كإمبل دهلل مهللقهللؼ علس ابل عبلس 

 ( .ْٕٓ/  ٖ)اؼبن  البدر : ا ا . 

(  ِّٓ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا . كم ـ اعبهللي  اؼبرلر إليه مبآ  اإلشلرة لبعاه ملبآلن : قل 
رفعه ا ذبعلهللا : ٓب أرا م فهللعلن إا مل ركل الدارقب  كالبربا٘ب ُب مالند الرلميني عل عبلدة بل الصلم : كقلؿ ابل ح  

 (.َِٖ/  ِ)الدرايو ُب زب ي  أحلدي  اؽبدايو  :  ا ا . كإمنلدا ملقط.عرتؼ شيئلن علس العلقلو مل قهللؿ م
كركاا م فهللعلن  أيالن أبهلل  عيف ُب حليو ااكليل  ( َِِ/  ّ)كمالند الرلميني ( ُٖٕ/  ّ)دهلل ُب منل الدارقب  : قل 
لس ممل ذم  ذل  البيهآ  ُب كجل  ديا ااث  مهللقهللفلن علس عم  بالند منآب , كميا علس عل  كابل عب( ُٕٕ/  ٓ)

كقد أشلر ادث ( كمل بعددلَُْ/ٖ)الالنل المربل (ِْٖ/ّ)كالالنل الصل ل (ِّٗ/ٔ)مع فو الالنل كا ثلر 
 (.ّّٔ/ٕ)إركا  الللي  : ا ا . االبل٘ب رضبه ا إٔب ربالني أث  ابل عبلس

 . بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباال اؽبم ة. يهللمل: ُب ااص ( ْ)
 . بيل  غ  مهمهللزة  فأثباال اؽبم ة. يهللاط :  ُب ااص( ٓ)



512 

فالقوؿ . بل كاف حياً : وقالت المرأة. كاف ميتاً : فقاؿ الجاني وإف ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً 
و صدقها الجاني وكذبتها ول. ذمتو مما زاد على ضمانو ميتاً  (ٔ)[براءة]قوؿ الجاني؛ ألف األصل 

 .؛ ألنو ثبت باعترافو(ٕ)العاقلة لم تحمل العاقلة إال قدر الغرة، ووجبت بقية الدية في ذمة الجاني
 

 : فرع
إذا أراد من عليو الدية تسليم اإلبل في دية العمد أو عمد الخطأ إلى الولي واختلفا في الحوامل 

إلى القوابل، فإف تسلمها الولي ثم ادعى أنها  عرضت على أىل الخبرة، كما يرجع في حمل المرأة
قد وضعت عندؾ خلفات فإف : لم تكن حوامل وقد ضمرت أجوافها وحاف والدىا، وقاؿ الجاني

لم يرجع في حاؿ الدفع إلى أىل الخبرة فالقوؿ قوؿ الولي؛ ألف األصل عدـ الحمل، وإف شهد 
؛ ألنا حكمنا بأنها (ٖ)في أصح الوجهينأىل الخبرة أنها حوامل عند الدفع فالقوؿ قوؿ الجاني 

 .بقوؿ أىل الخبرة، فبل تترؾ بدعوى الولي (ٗ)[خلفات]
فإف . بل يـو إفاقتك: وقاؿ الولي. قتلتو يـو جنوني: وإف كاف القاتل يجن يومًا ويفيق يومًا فقاؿ 

القاتل؛ أف القوؿ قوؿ : أظهرىما: عرؼ يـو جنونو من يـو إفاقتو عمل بو، وإف لم يعرؼ فوجهاف
 .(ٙ)ذمتو (٘)[براءة]ألنو قد علم جنونو، ويجوز أف يدعيو واألصل 

  
 

                                         

 . فأثباهل بلؽبم ة. ب اا: ُب ااص ( ُ)
أمىن اؼببللع ُب ( ُّٖ/ ُٗ)آّمػهللع ( ُِٕ/  ِ)اؼبهػيب (  َِْ/  ُِ)اغبلكل المب  ( ُُٔ/  ٔ)ااـ (ِ)

 (.ْْ/  ْ)ش ح ركض البللع 
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُِٕ/  ِ)اؼبهػيب :   ا ا كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا النهللكم أ ه ااص(ّ)

/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٖ/ ُٗ)آّمػهللع ( َِٔ/  ٗ)ركضوالبللبني( َِٔ/  ُُ)الرلفع  
ْْ .  ) 
 . حبل  مهملو كالصهللاب  بلػبل  اؼبع مو ممل أثباه. حلالت: ُب ااص ( ْ)
  .فأثباهل بلؽبم ة. ب اا: ُب ااص ( ٓ)
 ُِ)اغبلكل المب  : كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا صلحع البيلف كصلحع آّمهللع أ ه أاص  ا ا (ٔ)
آّمػهللع ( َٗٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٖٖ/  ُٔ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ٖٗ, ّّ/
(ُٗ /َُٕ .) 
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 القتل (ٔ)[كفارة]باب
من قتل من يحـر عليو من مسلم أو كافر لو أماف والقاتل من أىل الضماف وجب عليو الكفارة إذا  

  .(ٗ)ال تجب بقتل العبد والكافر: ، وحكي عن مالك أنو قاؿ(ٖ) (ٕ)[خطأً ]كاف القتل 
ودية مسلمة إلى  (ٚ)[مؤمنة]فتحرير رقبة  (ٙ)[خطأً ] (٘)[مؤمناً ]ومن قتل }: قولو تعالى: لنا

 (ٜ)[في]يشمل العبد والحر، وقد نص على وجو  (ٛ)[المؤمن]و( تحرير رقبة مؤمنة)و{ أىلو
 .(ٓٔ)الكافر

                                         

 .  بهللطوبلؽبل  فأثباهل بللال  اؼب. مالرا: ُب ااص ( ُ)
 . فأثباهل بلؽبم ة. خبل: ُب ااص ( ِ)
(  ٖٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (    ِِٗ)الانبيه  ( ُِٕ/  ِ)اؼبهػيب ( ِٔ/  ُّ)اغبلكل المب  (ّ)

منهلج البللبني ( ّٕٗ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُّٗ/  ٔ)الهللميط ( ُِٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( ٓٗ-ْٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ُْٕ)ماليو ااخيلر ( ُْٖ/ ُٗ)مػهللع آّ(  ُِٗ)
 ( .ُُٓ)الال اج الهللدلج  (  ( َُٕ/  ْ)مل  االج ( ْٓ/  ٗ)
ش ح ( َُُٖ/  ِ)الملُب ُب فآه أد  اؼبدينو (  ِٖٔ/  ْ)الر ح المب  للريخ الدردي  كحلشيو الدمهللق    (ْ)

 ( .ُْٓ/  ٗ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( ْٗ/  ٖ)  للخ ش  ـباص  خلي
الآهللا ني ( ُّْ/  ِ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب : ا ا . كاماحبهل العدكم كابل ج م ُب قا  العبد

 ( .ِِٖ: ص)الاآهيو 
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. مهللمنل: ُب ااص ( ٓ)
 . هل بلؽبم ةفأثبا. خبل: ُب ااص ( ٔ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. مهللمنو: ُب ااص ( ٕ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. اؼبهللمل: ُب ااص ( ٖ)
 . زيلدة اقاالدل الاليلؽ( ٗ)
مل  ( ُٖٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َّٖ/  ٗ)ركضو البللبني( ُْٕ)ماليو ااخيلر ( ُّٗ/  ٔ)الهللميط (َُ)

 ( .ُُٓ)الال اج الهللدلج (  ّْٖ/  ٕ)هنليو االج ( َُٕ/  ْ)االج 
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سقطت  وإف قتلو عمدًا أو شبو عمد وجبت الكفارة، ولبعض األصحاب وجو أنو إذا قتلو قصاصاً 
 .(ٖ)من تركتو (ٕ)[تؤدى]، بل (ٔ)[بشيء]الكفارة عنو، وليس 

  .(ٗ)ال تجب بقتل العمد: وقاؿ مالك والثوري وأبو حنيفة
أتينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بصاحب لنا استوجب :قاؿ(٘)حديث واثلة بن األسقع: لنا 

 . (ٙ)(ها عضواً منو من النارأعتقوا عنو رقبة يعتق اهلل بكل عضو من: )النار بالقتل فقاؿ
  

                                         

 . بدكف نب ة فأثباهل. بر : ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللز م  يل  فأثب  اؽبم ة م  ألن. تهللدم: ُب ااص ( ِ)
ـ البيلف ُب ميدع اإلمل(  ٖٖ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِٗ)الانبيه  ( ُِٕ/  ِ)اؼبهػيب (ّ)

ماليو ااخيلر ( ُٖٓ/ ُٗ)آّمػهللع (  ُِٗ)منهلج البللبني ( َّٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ُِٔ/  ُُ)الرلفع  
الال اج ( ُٖٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي   ( َُٕ/  ْ)مل  االج (  ْٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( ُْٕ)

 ( .ُُٓ)الهللدلج  
 ( .ٖٗ,ٕٖ/  ُٕ)بلع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼب: كالهللجه اؼبرلر إليه ينا  فيه

البح  ال ا و  (  ِْ/ ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  ُِٓ/ٕ)بدا   الصنل   ( ّٗ/ ِٔ)اؼببالهللط للال خال  (ْ)
 (  .ِٗٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل (   ُّّ/ٖ)

حلشيو العدكم ( ْٗ/ ٖ)ـباص  خلي  ش ح ( ِِٖ)الآهللا ني الاآهيو ( ُْٖ/ ُِ)اليخ ة .كا ا  ُب ميدع اؼبللميو
 ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  : ا ا . كم  ديا فأهنل تندب ممل ذم  اػب ش ( ُّْ/ ِ)علس ماليو البللع ال بل٘ب 

 /ْٗ. ) 
أف المالرة ُب قا  العمد اماحاللف كدهلل أشه  : ركم عل ملل : مل  صه( ُُِٗ/ِ)كُب الملُب ُب فآه أد  اؼبدينو 

 .لصحي عنه كااكؿ دهلل ا
 ( .ّٓ/  َُ)اؼبل  ابل قدامو : كا ا  ُب م ـ الثهللرم

أبهلل ق صلفو, صحلىب جلي ,ملف مل أد  الصاو : كاثلو بل اامآ  بل معع بل علم  الليثس أبهلل اامآ , ك يآلؿ( ٓ)
مع فو  اامايعلب ُب: ا ا  .دػ  ٍٖٓب   ؿ الرلـ قلؿ أبهلل حلًب شهد فا  دمرو كضبص كغ نبل,تهللُب بللرلـ علـ  

 (.ُٗٓ/  ٔ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو   (كمل بعددل ُّٔٓ/  ْ)ااصحلب 
 َُ)صحي  ابل حبلف ( ُِّ/  ِ)اؼبالادرؾ ( ّّٗ/  ِٓ)كاللا  له , مالند أضبد (ّٓ/  ْ)منل أىب داكد ( ٔ)
كضعاه االبل٘ب ُب ضعين الرتغيع ( َّٓ/  ٖ)كاغبدي  صححه ابل اؼبآلل ُب البدر اؼبن  ( ُْٓ/ 

 (.ُِِّ)كضعين اعبلم  كزيلدته (ِِٔٗ/ُ)كالرتديع
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القتل؛ وألف  (ٕ)[بخطأ]ال يوجب الكفارة، ويجب  (ٔ)[خطأه]ويخالف الزنا واللواط والردة فإف 
لتغلظهما / ب ٗٗ/تنبيهًا على إيجابها في العمد وشبو العمد؛  (ٖ)[خطأال]في إيجابها في قتل 

 . وحصوؿ اإلثم بهما
ها إذا ُأوجب الضماف كاإلكراه وشهادة الزور وحفر والسبب إلى القتل كمباشرتو في إيجاب

 .(ٚ)وبنصب السكين (ٙ)[البئر]ال تجب بحفر : وقاؿ أبو حنيفة ،(٘) (ٗ)[البئر]
 .أنو قتل يوجب الدية فأوجب الكفارة كالمباشرة واإلكراه: لنا 

                                         

 . فأثباهل بلؽبم ة. خبلا: ُب ااص ( ُ)
 . فأثباهل بلؽبم ة. خببل: ُب ااص ( ِ)
 . فأثباهل بلؽبم ة. اػببلا: ُب ااص ( ّ)
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الب : ُب ااص ( ْ)
(   ٖٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ( ُِٕ/  ِ)اؼبهػيب (  ِٔ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)

منهلج البللبني  ( َّٖ/  ٗ)ركضو البللبني(  ِٓٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٗ/  ٔ)الهللميط 
هنليو (  ُٖٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َُٖ/  ْ)مل  االج  ( ُْٖ/ ُٗ( )ُْٕ)آّمػهللع  ماليو ااخيلر (  ُِٗ)

 (.ّٖٓ/  ٕ)لج  اا
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الب : ُب ااص ( ٔ)
اؽبدايو ش ح ( ِّٔ, ِْٕ/ ٕ)بدا   الصنل   (  ٕٗٔ/  ِ)النان ُب الاالكل  ( ٔ/  ِٕ)اؼببالهللط للال خال  (ٕ)

 (. ُٗٗ/  ْ)البدايو 
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 . (ٕ)تجب ال: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٔ)ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً وجبت عليو الكفارة
 . أنو محقوف الدـ لحرمتو فضمن بالكفارة كالمنفصل: لنا

 . (ٗ)خبلفاً ألبي حنيفة(ٖ)وإف قتل نفسو أو قتل عبده وجب عليو الكفارة
 .أف قتل نفسو وقتل عبده حراـ لحق اهلل تعالى كقتل غيره فأوجب الكفارة: لنا

 .على القوؿ المشهور إذا اشترؾ جماعة في قتل واحد وجب على كل واحد كفارة كاملة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

/  ُٔ)درايو اؼبيدع  هنليو اؼببلع ُب(   ِِٗ)الانبيه (  ُِٕ/  ِ)اؼبهػيب ( ُّٗ/  ُِ)اغبلكل المب  (ُ)
آّمػهللع (  ُِٗ)منهلج البللبني (  ِِٕ/  ٗ)ركضو البللبني( َُ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْٗٓ

مل  االج  ( ْٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٓٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ُْٕ)ماليو ااخيلر  ( ُٖٓ/ ُٗ)
 ( .ُُٓ)الال اج الهللدلج ( ّٖٓ/  ٕ)هنليو االج  ( َُٖ/  ْ)
 ٖ)البح  ال ا و ( ْٗ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( َُٗ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو (  ِّٔ/  ٕ)بدا   الصنل   (ِ)
 (.  َٗٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل (   َّٗ/ 
البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ِّٗ/  ٔ)الهللميط ( ٕٖ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُِٕ/  ِ)اؼبهػيب (ّ)

ماليو ااخيلر  ( ُٖٓ/ ُٗ)آّمػهللع (  ُِٗ)منهلج البللبني (  ُّٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ِْٔ/  ُُ)الرلفع  
/  ْ)مل  االج  (  ْٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٕ)

 ( .ُُٓ)الال اج الهللدلج ( ّٖٓ/  ٕ)هنليو االج  ( َُٖ
تبيني اغبآل و ش ح من  ( ُٖٓ/  ٗ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا . اؼبنصهللص عنددف دهلل فيمل لهلل قا  عبد  االه( ْ)

 (  .ّٓٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ِِّ/  ّ)الدقل و 
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 .(ٔ)تجب كفارة واحدة على الجميع: وفي القوؿ الثاني
أنها كفارة ال تجب بداًل، فإذا اشترؾ الجماعة في سببها وجب على كل واحد كفارة كاملة  : لنا 

 .ككفارة الطيب واللباس
بو  (ٕ)[تطي ب]ألف ما واالشتراؾ في ىذين األصلين ال يتحقق؛ : قاؿ الشيخ أيده اهلل بتوفيقو 

  .بو غيره، وكذلك ما ستره من اللباس (ٖ)[تطي ب]أحدىم غير ما 

                                         

اؼبهػيب : ع كامىن اؼببللع أ ه اؼبرههللر ا ا كملذم ا اؼبصنن أ ه اؼبرههللر دهللملذم ا أصحلب اؼبهيب كالبيلف كآّمهلل (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُٖٓ/ُٗ)آّمػهللع ( ِٔٔ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٕ/ ِ)

 (ٕٔ/  ْ)البللع 
/  ٔ)الهللميط ( َٗ-ٖٗ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٗ)الانبيه : كدهلل ملذم ا النهللكم أ ه الصحي  ا ا 

 ( .َٔٓ)الال اج الهللدلج (   َُٖ/  ْ)مل  االج ( ُِٗ)منهلج البللبني ( ُّٖ/  ٗ)ركضو البللبني (   ِّٗ
كمل قلؿ بللصحي  ف ؽ بأف الديو كج ا  الصيد بدؿ  اا, كد  كاحدة كالمالرة : كقد قلؿ تآ  الديل اغبص  رضبه ا

ؿ كمربا, كٓب ذبع ُب ااط اؼ, كيصدؽ علس م  منهف أ ه لاما  إٍب الآا  ا بدان, كميل  ٓب زبالن بصل  اؼبآاهلل 
 ( .ِْٕ)ماليو ااخيلر : ا ا . قلت 

ض علس اؼبررتمني, حملا شيخ  كالع اقيهللف,   كحمس بع  اا مو قهللان غ يبلن أف المالرة الهللاحدة تا: كقلؿ اعبهللي 
مهللا ُب قا  صيد, ل مهف ج ا  كاحد, كدهلل كتهللجيهه علس بعدا قيلمه علس ج ا  الصيد, ف ف صبلعو مل ا مني إذا اشرت 

هنليو : ا ا . غ  مديد؛ ف ف بع  اعب ا  هبع ُب بع  الصيد, ف  يبان  تبعي  اعب ا  بللآالمو, خب ؼ مالرة الآا 
 ( . َٗ/  ُٕ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

 .دػ  ّْٖكالدا اإلملـ المب  أبهللؿبمد اعبهللي  اؼباهللَب منو . شيخ : كم ادا بآهللله
 . كالصهللاب مل أثباه. تبع: ُب ااص ( ِ)
 . بال  كيل  مهملو كالصهللاب مل أثباه. تبيع: ُب ااص ( ّ)
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 فصل
          : لمن وجد، فإف لم يجد فصياـ شهرين متتابعين؛ لقولو تعالى (ٔ)[مؤمنة]عتق رقبة : والكفارة

لم  فإف ( ِٗ: النالل )، چڈ  چ: إلى قولو تعالى چ (ٕ)[ٺ]ٺ  ٺ    چ
ينتقل إلى إطعاـ ستين : وفي الثاني. لم ينتقل إلى اإلطعاـ على أصح القولين يستطع الصياـ

 .(ٖ)مسكيناً 
اهلل تعالى ذكر اإلعتاؽ والصياـ ولم يذكر اإلطعاـ، ولو كاف واجبًا لبينو، والكفارة ال (ٗ)[أف]: لنا

 .(٘)قدمتو في كفارة الظهار قدبة والصياـ واإلطعاـ إف أوجبناه تثبت قياسًا، وصفة الرق

 

 

 
 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. مهللمنو: ُب ااص ( ُ)
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. مهللمنو: ُب ااص ( ِ)
كعل  اؽبيام  ضعن الهللجه اؼبآلب  بأ ه ا  ص . إ ه غ  معاد به: مآلب  ال اج  دنل ذم ا اعبهللي  كجهلن غ يبل كقلؿ( ّ)

فيه كأف المالرات اؼباب  فيهل النص ا الآيلس كاؼببلو إمبل وبم  علس اؼبآيد ُب ااكصلؼ ملايبلف ُب ال قبو ا 
. يو الآهلللنيكقد ذم  الآالؿ أف امال به اعبهللي  دهلل كجه, كأ م  علس صلحع الالخيص ركا. ااشخلص ملإلطعلـ دنل 

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ُّٗ/ٔ)الهللميط ( َٗ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٕ/  ِ)اؼبهػيب : ا ا 
( ُٖٓ/ ُٗ)آّمػهللع (  ُِٗ)منهلج البللبني ( َّٖ-ّٕٗ/ٗ)ركضو البللبني (  ِِٔ-ُِٔ/  ُُ)الرلفع  

/  ْ)مل  االج  (  ْٕ-ْٔ/  ٗ)الج ُب ش ح اؼبنهلج رباو ا( ٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ُْٕ)ماليو ااخيلر  
 (     .ّٖٓ/  ٕ)هنليو االج ( َُٖ

 . زيلدة غ  مهللجهللدة ُب ااص  كيآاايهل الاليلؽ( ْ)
. أف تمهللف مليمو مل العيهللب اؼبا ة بللعم  ض ران بينلن  -ِ. أف تمهللف ال قبو مؤمنو_ ُ: كيررتط ُب ذل  مل يل ( ٓ)
 .النيو اعبلزمو ل عالؽ -ٓ. خلهلل ال قبو عل شهللب العهللض -ْ. اؼبعاآو مملؿ رؽ ال قبو  -ّ

هنليو اؼببلع (  ُُٕ,ُُٓ/  ِ)اؼبهيب : ا ا . كأمل صاو اإلطعلـ فأف يمهللف لم  مالمني مٌد مل غللع قهللت البلد
( ُّٗ,ّٓٔ-ّّٔ/ َُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (    ْٕ/  ٔ)الهللميط ( ّٕٓ/ُْ)ُب درايو اؼبيدع 
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُْٔ-ُْٓ)ماليو ااخيلر ( ّٖٔ/  ُٕ)آّمهللع (  ُُّ)منهلج البللبني 

غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ٖٗ/  َُ)ك( ُٓٗ/  ٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج( ّٗٔ,ّٔٔ-ّّٔ/ّ)
 (   .ُٖٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي  (  َِٕ-ِٗٔ)
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 كتاب
 (ٔ)قتاؿ أىل البغي

 چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  چ: ال يجوز الخروج على اإلماـ العادؿ لقولو تعالى

بايعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على : وروي عن عبادة بن الصامت قاؿ ( ٜ٘: النساء)
 . (ٖ)األمر أىلو (ٕ)[ننازع]السمع والطاعة في المنشط والمكره وأف ال 

من فارؽ الجماعة قيد شبر فقد : )أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ (ٗ)[الدرداء]وروى أبو 
 .(٘) (خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو

 من نزع يده من طاعة فإنو يأتي يـو القيامة : )ابن عمر أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ىورو  
 .(ٙ)(وال حجة لو، ومن مات مفارقاً للجماعة مات ميتة جاىلية

                                         

ظلف : طلع مل ليا دبالاحو, كبلس علس النلس بليلن : طلباه, كالبل : , كبلي  ميا أمالبلع: البل  ُب الللو(ُ)
. ف  ت فه  بل  كاعبم  بلليل: بللة كبليلف, كبل  اؼب أة تبل : كاعبم . الااللد: كذبلكز كاعادل فههلل بلغ, كالبل 

ؼبن  ُب غ يع الر ح المب  اؼبصبلح ا( ِٕ/  ٔ)امف كايط ااعاف ( ُِٕ)مآلييا الللو ( ّْٓ/  ْ)العني 
  ( .ُٕٗ/  ّٕ)تلج الع كس ( ٕٓ)

: ا ا . كمن  حو تهللجه عليهف بر ط شهللمو ؽبف كتأكي , ـبللاو اإلملـ خب كج عليه كت ؾ اا آيلد له: كالبل  اصب حلن 
  (.ُِّ/  ْ)مل  االج (  ِْٗ)ماليو ااخيلر ( َٓ/  َُ)ركضو البللبني 

 .لصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي كا. ينلزع: ُب ااص (ِ)

,كاللا  له صحي  ْٕٕٔب قف ( ِّّٔ/  ٔ)صحي  البخلرم مالب ااحملـ بلب مين يبلي  اإلملـ النلس (ّ)
 .َُٕٗب قف ( ُْٗٔ/  ّ)ماللف مالب اإلملرة بلب كجهللب طلعو اام ا  ُب غ  معصيو كرب يبهل ُب اؼبعصيو 

 .ثباهلب  نب ة  فأ. الدردا: ُب ااص (ْ)

( ْْٕ/  ْ)مل حدي  اغبلرث ااشع م عند منل الرتميم ( ّٖٓ/  ْ)مل حدي  أيب ذر عند منل أىب داكد (ٓ)
كمالند ( ََٓ/  ِ)ديا حدي  حالل صحي  غ يع,كمل حدي  أيب الدردا  ُب  الالنو ابل أيب علصف : كقلؿ

كصحي  اعبلم  (ُّّ/ُ)ع كصححه االبل٘ب ُب صحي  الرتغيع كالرتدي(َْٖ/  ّ)الرلميني للبربا٘ب 
 ( .ّٔٓ/ُ)الصل 

صحي  ماللف مالب اإلملرة بلب كجهللب م زمو صبلعو اؼباللمني عند ظههللر الانت كُب م  حلؿ كرب ٙب اػب كج ( ٔ)
/  ٗ)مل خل , كدهلل ّٔيا اللا  ُب مالند أضبد : بلا  ُُٖٓب قف ( ُْٖٕ/  ّ)علس البلعو كمالرقو اعبملعو 

 ( .ّْٗ / َُ)كصحي  ابل حبلف ( ِْٖ
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من حمل علينا السبلح فليس : )قاؿ (ٔ)وروى أبو ىريرة أف النبي صلى اهلل عليو وسلم  
 .(ٕ)(منا

تأويل بو عليها بوجيإذا خرجت على اإلماـ طائفة نظرت؛ فإف رامت خلعو وامتنعت من أداء حق  
، مثلو، وىو أف تقع لهم شبهة يعتقدوف عنها أنو يجوز لهم الخروج على اإلماـ(ٖ)[يسوغ]

كفهم إلى جمع الجيش جاز لو / أ ٘ٗ/وخرجت عن قبضتو وامتنعت بمنعة يحتاج في 
ڻ  ڻ  ڻ        ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ : لقولو تعالى؛ (ٗ)قتالهم

  ( ٗ: اغب  ات)  چ    ےۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

                                         

 .فأمآبنلدل لعدـ مل يآاايهل. أ ه: زادت ُب ااص  دنل لااو (ُ)

صحي  ماللف مالب اإليبلف بلب قهللؿ الن  صلس ا تعلٔب عليه : ا ا . جل  عل ابل عم  كأيب مهللمس كأيب د ي ة( ِ)
صلس كصحي  البخلرم مالب الانت  بلب قهللؿ الن  . َُُ, ََُ,ٖٗ:ب قف(ٗٗ)كملف مل غرنل فليا منل 

ا : بلا  ُٔٔٔ,َٔٔٔ,ٗٓٔٔب قف ( ِِٗٓ/  ٔ( )مل ضب  علينل الال ح فليا منل ) ا عليه ك ملف 
 . ير  أحدمف علس أخيه بللال ح, ف  ه ا يدرم لع  الريبلف ين غ ُب يدا فيآ  ُب حا ة مل النلر

 .كالصهللاب مل أثباه. يال ع: ُب ااص (ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُِّ/  ُٕ)ليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع هن(  ِِٗ)الانبيه ( ُِٕ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
ماليو ااخيلر ( ُٓٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُُّ)منهلج البللبني (   َٓ/  َُ)ركضو البللبني( ُٓ/  ُِ)الرلفع  

 ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِّ)منه  الب ب ( ُُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (   ُْٗ)
 (  .َْٓ/  ٕ)هنليو االج ( ُِّ/  ْ)مل  االج  (  ُٕ/ 
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، وقاتل (ٕ)عنو مانعي الزكاة، فقاتل الصديق رضي اهلل (ٔ)وألف الصحابة أجمعوا على قتاؿ البغاة
، وقاتل (ٚ( )ٙ)بصفين(٘) (ٗ)[معاويةَ ]، وقاتل (ٖ)علي كـر اهلل وجهو أىل البصرة يـو الجمل

 . أحد(ٜ)[ينكره]، ولم (ٛ)فالخوارَج بالنهروا

                                         

  (ُِٕ-ُِٔ)م اتع اإلصبلع  : ا ا ( ُ)
صحي  ماللف بلب اام  بآالؿ النلس  ُّّٓ( َٕٓ/  ِ)صحي  البخلرم  مالب ال ملة بلب كجهللب ال ملة ( ِ)

 .َِ( ُٓ/  ُ)ح  يآهلللهللا ا إله إا ا ؿبمد رمهللؿ ا مالب اإليبلف 

 .ُّٔٓ( ُّٕٓ/  ّ)صحي  البخلرم مالب فال   الصحلبو بلب فا  عل رو  (ّ)

 .فأثباهل بلالن. معهلليو: ُب ااص (ْ)

معلكيو بل أىب مايلف صخ  ابل ح ب الآ شس اامهللل, صحليب جلي , كلد دبمو كأملف يهلـل الاا , تهللٔب اػب فو ُب (ٓ)
 ٔ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (.   ُُْٔ/  ّ)و ااصحلب اامايعلب ُب مع ف: ا ا . دػ إٔب أف ملت ُب دمروَْ
 ( ّْْ/  ْ)أمد الللبو ( ُُٓ/ 
صاّْني بمال تني كترديد الال , كدهلل مهللض  بآ ب ال قو علس شلطس  الا ات مل اعبل ع الل يب بني ال قو كبللا, ( ٔ)

 (. ُْْ/  ّ)مع ف البلداف .فيهل كقع  كقعو صاني بني عل  رض  ا عنه كمعلكيو 
 .ََُّ( ُُُٔ/  ّ)صحي  البخلرم أبهللاب اعب يو كاؼبهللادعو بلب إٍب مل علدد ٍب غدر   (ٕ)

 .َُٔٔ( ْٕٔ/  ِ)صحي  ماللف مالب ال ملة بلب الاح ي  علس قا  اػبهللارج  ( ٖ)

 .كديا مل حي  اإلشلرة لهللقهللعهل,كأمل تالصيلهل فا  ماع الاهللاريخ 

 .كالصهللاب مل أثباه. ينم : ُب ااص (ٗ)
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قدمتها لم يجز قتالهم، فأما نصبهم إمامًا فليس بشرط في  التي(ٔ)[الشرائط]فلو اختل  أحد 
أف عليًا عليو : لنا. (ٖ)[بشي]وليس . (ٕ)وثبوت أحكاـ البغاة، وفي وجٍو يشترطقتاؿ أىل البغي 

 . السبلـ قاتل أىل البصرة والنهرواف ولم ينصبوا إماماً 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الر ايط: ُب ااص (ُ)

ا يررتط أف : مل قلؿ :ُب اؼبنهلج, كعل  اعبهللي  ذل  بآهللله هللان قدـ اشرتطه, كؽبيا جعله النهللكم كااص  ع( ِ)
ينصبهللا إململن, احا  بأهنف ردبل ا يلآهللف بني أظه دف مل يالا م  ش ا ط اإلملمو, فيؤدم اشرتاط  صع اإلملـ إٔب 

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُّ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا . حآهللؽ اؼباللمني تعبي 
 (.َّْ/  ٕ)هنليو االج ( ُِْ/  ْ)مل  االج ( ُٖٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُُّ)منهلج البللبني  (   ُٖ
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بر : ُب ااص (ّ)
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 فصل
ًة يُمكن بالقتاِؿ حت ى يسأََلُهم ما ينقموف منو، فإْف ذَكُروا مظلمًة أزاَلها، وإْف ذكُروا عل   ىموال يبدأُ 
َهًة كشَفهاأزاَحها، وإ إزاحتها  ( ٗ:اغب  ات)  چ    ے  ڻں  ںچ : لقولو تعالى ؛(ٔ)ْف ذََكُروا ُشبػْ

  .إصبلحوفيما ذكرناه 

                                         

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ُِٖ/  ِ)اؼبهيب  ( َُِ/  ُّ)لكل المب  اغب(  َِّ/  ْ)ااـ (ُ)
رباو االج ( ُِّ)منه  الب ب ( ُٓٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُُّ)منهلج البللبني (  ٕٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٕ

/  ٕ)هنليو االج ( ِٔٗ)ف غليو البيلف ش ح زبد ابل رم (  ُِٔ/  ْ)ف مل  االج ( َٕ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 
َْٔ. ) 
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اد بن الهادِ  َم وحك   (ٕ)[معاويةَ ]لما كاَتَب  عنواهلل  رضي اعليًّ  أف  : (ٔ)وروى عبُد اهلل بُن شد 
قميٍص  (ٗ)انسلْخَت من :قالواو  (ٖ)َحُروراء :عتَب عليو ثمانيَة آالٍؼ، ونزُلوا بأرٍض يقاؿ لها

بيني وبينكم كتاُب اهلل  : اهلل رضي فقاؿ علي  . وال ُحكَم إال هلل، وحكْمَت في ديِن اهلل ،ألبَسَك اهلل
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  :في رجٍل وامرأةٍ (٘) [قاؿ اهلل تعالى] تعالى

 . )ّٓ: النالل ) چ  کڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک
ي  ، ونقُموا أن  وامرأة رجلٍ من عند اهلل  أعظُم دمًا وحرمةً  صلى اهلل عليو وسلم ة محمدِ وأمّ 
مع رسوِؿ  ونحنُ  (ٛ)سهيُل بُن عمرو (ٚ)[جاء]و. ن علي بن أبي طالبٍ م (ٙ)[معاويةَ ]كاتبُت 

لو : وافقال (هللاكُتْب من محمٍد رسوِؿ ا): فَػَقاَؿ رسوُؿ اهلل  ،ُو قريشاً حين صالَح قومَ  اهلل بالُحَديبيةِ 
يقوُؿ  (.فكتَب ىذا ما قاضى عليو محمٌد قريشاً  كُتبْ ا ): فقاؿ خالفناؾ، اَك رسوُؿ اهلل لمن  أنعلُم 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ٹ ٹ چ  :تعالىاهلل 

                                         

 عبد ا بل شداد بل اؽبلد أملمو بل عم ك بل عبد ا  الليثس, أبهلل الهللليد اؼبد٘ب, مل مبلر الالبعني (ُ)

 (.ِِِ/  ٓ)هتييع الاهييع . دػ ك قي  بعددل بللمهللفو ُٖ:تهللُب ُب
 .فأثباهل بلالن. معهلليو: ُب ااص (ِ)

مهللض  علس ميلني منهل   ؿ به : كقي . الهللاك كرا  أخ ل كألن فبدكدة ق يو بالد  المهللفو ح كرا  بااحاني كممهللف (ّ)
 (.ِْٓ/  ِ)مع ف البلداف : ا ا . اػبهللارج الييل خللاهللا عل  بل أيب طللع فنالبهللا إليهل

دؿ علس فأمآبنلدل, كمهللضعهل ماأخ , كقد ذرب فهللقهل ُب ااص  دبل ي. بي  كبينمف: زاد ُب ااص  دنل صبلو (ْ)
 .ذل , كدهلل مل تؤيدا م اج  الآصو

 (.ُِٖ/  ِ)اؼبهيب : ديا اعبملو زيلدة يآاايهل الاليلؽ, كينا ( ٓ)
 .فأثباهل بلالن. معهلليو: ُب ااص (ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. جل: ُب ااص (ٕ)

در, كافادم مهي  بل عم ك بل عبد مشا الآ ش  العلم م, خبيع ق يل ُب اعبلدليو, أم ا اؼباللمهللف يهلـل ب(ٖ)
اإلصلبو : ا ا . كأملف يهلـل الاا  دبمو ٍب ممل اؼبدينو, كدهلل اليم تهللٔب أم  الصل  بلغبديبيو, ملت بللبلعهللف ُب الرلـ

  ( .ِّٕ/  ِ)أمد الللبو ( ُِِ/  ّ)ُب سبيي  الصحلبو 
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 (ٔ)[عائشة]بي فأيكم لو وقع في سهمو اآلية، وأما الس  )ُِ: ااح اب) چی  ی  ی          جئ   
كتاب اهلل تعالى   هموبعث إليهم عبد اهلل بن عباس فواضع. (ٕ)[كاف يأخذىا]رضي اهلل عنها

 . (٘) (ٗ)[آالؼ]رجع منهم أربعة فأياـ، (ٖ)[ثبلثة]
اهلل  فقاتلهم؛ أل، فإف أبوا باهلل تعالى وبالمآؿفإف أبوا وعظهم وخوفهم  فإذا عرفوا ذلك

فإف بغت إحداىما على األخرى : "ثم قاؿ" وأصلحوا: "دأ بالصلح قبل القتاؿ فقاؿتعالى ب
 . ..."فقاتلوا

ال يأمن أف يقووا  ألنو سألوا اإلنظار أبدًا لم يجز أف ينظرىم؛ فإف :نظرت اإلنظارفإف طلبوا 
هم أف يجتمعوا أو يأتيهم مدد لم يجب افإف قصدو ، وإف سألوا مدة قريبة كشف عن قصدىم. عليو

؛ ألنو قد يلحق بهم فيها   (ٙ)[سواء]إليو؛ ألف فيو ضررًا، و كانت مدة اإلنظار يومًا أو بعض يـو
ينظرىم أكثر من  ميقووف بو، وإف كاف قصدىم أف يتفكروا و يرجعوا إلى الطاعة ل/ ب ٘ٗ/مدد 

إلنظار بذلوا على اوإف ، وقد ينكشف الحق فيها، رالعذ (ٛ)[إببلء]أياـ؛ ألنها مدة (ٚ)[ثبلثة]
 إلى قهر أىل العدؿ، اً طريقاً وخديعة، و يكوف مكر قد ألنو  ؛يقبل منهم أو مااًل لم (ٜ)[رىائن]

 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. عليرو: ُب ااص (ُ)

 .ُب مصلدر اؼبنلظ ة الت كقع  للح كريو م  ابل عبلس زيلدة يآاايهل إلسبلـ ميلؽ الم ـ, ممل( ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه.  ثلثه: ُب ااص (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  الن: ُب ااص (ْ)

 .كصححه الايل  اؼبآدم ( ِّٖ)ااحلدي  اؼبخالرة ( ُٓٔ/  ِ)اؼبالادرؾ ( ْٖ/  ِ)مالند أضبد  (ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  ثلثه: ااص ُب (ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل. اب : ُب ااص (ٖ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ردليل: ُب ااص (ٗ)
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من المسلمين فلم يجز كأخذ  (ٕ)[طائفة]على  صغار (ٔ)[إجراء] أخذ الماؿ وفي 
 . (ٖ)الجزية

ؿ وإف كاف في أيديهم أسارى من أىل العدؿ فسألوا الكف على أف يطلقوا أسارى أىل العد
من أوالدىم قبل ذلك اإلماـ منهم واستظهر ألىل العدؿ، فاف أطلقوا (ٗ)[رىائن]بذلك  أعطواو 

، وإف قتلوا أسارى أىل العدؿ لم يقتل (٘)[رىائنهم]األسارى الذين عندىم أطلق اإلماـ 
كما يخلي (ٚ)[الرىائن]؛ ألنهم ال يقتلوف بقتل غيرىم، فإذا انقضت الحرب خل ى (ٙ)[رىائنهم]

 .(ٛ)ارىاألس
العادلة الضعف عنهم رأيت تأخيرىم إلى أف يمكنهم القوة  (ٜ)[طائفةال]فإف خافت : قاؿ 

 .عليهم ؛ ألف ذلك أحفظ ألمرىم

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. اج ا: ُب ااص (ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. طلياو: ُب ااص (ِ)

( ُُّ)منهلج البللبني   (ٖٓ,ٕٓ/  َُ)ركضو البللبني  (ُِٖ/  ِ)اؼبهيب  (ُِّ/  ُّ)اغبلكل المب  (ّ)
-ُٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع    (ََِ/  ُٗ)آّمهللع 
 ( .ُِٕ-ُِٔ/  ْ)مل  االج ( ِٕ
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ردليل: ُب ااص (ْ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ردلينهف: ُب ااص (ٓ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ردلينهف: ُب ااص (ٔ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ال دليل: ُب ااص (ٕ)

/  ُٗ)آّمهللع (   ِِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ/  ُّ)اغبلكل المب  (  ُِّ/  ْ)ااـ (ٖ)
 (  ُُْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ٖٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ََِ

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. البلياو: ُب ااص (ٗ)
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 فصل

لما روى عبد اهلل بن مسعود أف النبي صلى اهلل عليو وسلم  ؛مدبرىمالحرب وال يتبع في 
ال يتبع : قاؿ !اهلل ورسولو أعلم :فقاؿ ؟من أمتي (ٔ)[بغى]ما حكم من  ،يا بن أـ عبد": قاؿ

 . (ٗ) (ٖ)[فيئهم]على جريحهم، وال يقتل أسيرىم، وال يقسم  (ٕ)[زهيج]مدبرىم وال 

وعن  .(ٙ)ارً بِ دْ على جريح، وال تتبعوا مُ  (٘)[تجهزوا]ال  :عن علي كـر اهلل وجهو أنو قاؿو 
وال  ا،يطلبوف موليً  على جريح، وال (ٛ)[يجهزوف]شهدت صفين، فكانوا ال  :قاؿ (ٚ)أبي أمامة

 .(ٜ)يسلبوف قتيبلً 

  

                                         

 كالصهللاب اؼبثب  دنل. بل : ُب ااص (ُ)
أجه  : كالصهللاب اؼبثب  دنل ممل ُب مصلدر اغبدي , كقد  آ  ال بيدم ُب تلج الع كس أ ه يآلؿ. هبلز: ُب ااص ( ِ)

فا  ( َٗ/  ُٓ)تلج الع كس مل جهللاد  الآلمهللس : ا ا . كمثله ُب فا  البلرم كالصحلح.  أجلز عليه: كا يآلؿ. عليه
 ( .ٖ/  ْ)الصحلح لل هللد م ( ٕٓ/  ُ)البلرم ابل ح   

 .كالصهللاب مل أثباه.  فيهف: ُب ااص (ّ)
ب قف (ُٕٓ/ِ)بليو البلح  عل زكا د مالند اغبلرث (ُِٖ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ   (ُٖٔ/  ِ)اؼبالادرؾ  (ْ)

َٕٓ. 
 ( .َٓٓ/  ٖ)البدر اؼبن  : ا ا . علن ٍب ذم  فيه أربعو عر  أث ان مصححلن بعاهلكضعاه ابل اؼبلآل م فهلل  
 . كالصهللاب مل أثباه ممل مبآ  اإلشلرة إليه .  ذبي كا: ُب ااص (ٓ)
 . (ّّٖ/  ِ)منل معيد بل منصهللر ( ّٕٓ/  ٕ)مصنن ابل أيب شيبو : ا ا . كجل  أيالن م فهللعلن بلا  مآلرب(ٔ)
كدع , ك يآلؿ ابل عم ك , أبهلل أملمو البلدلس, صحليب جلي , ممل مص , ٍب ا اآ  منهل  صدل بل ع  ف بل(ٕ)

اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ُٔ/  ٓ)أمد الللبو : ا ا . دػ بػللرلـ  ٖٔ: علـ لفالمل ضبص مل الرلـ, كملت ّٔ
 ( .ّٕٔ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( َِْ/ّ)
 . مل أثباه ممل مبآ  اإلشلرة إليه كالصهللاب .  هبي كف: ُب ااص (ٖ)
( ُُْ/  ٕ)الببآلت المربل ابل معد ( ُِٖ/  ٖ)الالنل المربل ( ْٖٗ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو  (ٗ)

 .كصححه ككافآه اليد  ( ُٕٔ/  ِ)اؼبالادرؾ 
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، فبل حاجة ؿوألف القصد من قتالهم كفهم وردىم إلى الطاعة وقد حصل ذلك من غير قتا
 ولووجب الكف عن قتالهم (ٖ)[فئة]أو إلى غير (ٕ)[فئة]انهزموا إلى  (ٔ)[سواء]إلى قتالهم، و

  .(٘)لهم(ٗ)[الفئة]كانت 

 . (ٚ)وىو وجو ألصحابنا.(ٙ)فيتبعوف ويقتلو : وقاؿ أبو حنيفة

ما قدمناه من الخبر واآلثار والمعنى، وما يتوقع من اجتماعهم في ثاني الحاؿ ال يبيح قتالهم : لنا
 .في الحاؿ كما لو طرحوا سبلحهم

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ُ)
 . بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. فيه: ُب ااص (ِ)
 . بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. فيه: ُب ااص (ّ)
 . بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. الايه: ُب ااص (ْ)
/  ٔ)الهللميط ( ُّْ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٖ/  ِ)اؼبهيب (  ُُِ/  ُّ)اغبلكل المب  (ٓ)

ماليو ( َِِ/  ُٗ)ع آّمهلل (   ٖٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ِِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ُِْ
 ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ُٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِْ)منه  الب ب ( ّْٗ)ااخيلر 

 /ٗٗ. ) 
كيالاثىن مل إط ؽ اؼبصنن اؼبدب  اؼباح ؼ للآالؿ أك اؼباحي  إٔب فئو ق يبو فيآلت ف خب ؼ اؼباحي  إٔب : كقلؿ الر بي 

/  ْ)مل  االج :  ا ا .  ا اهن مهللا ؾبامعني رب  رايو زعيمهف ف هنف يآلتلهللف ح  ي جعهللا إٔب البلعوفئو بعيدة كمل إذ
ُِٕ.) 

 ( ُُْ-َُْ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُِٔ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  (ٔ)

ى كىزًم ممل ُب البيلف ُب ميدع اإلملـ( ُِٖ/  ِ)اؼبهيب (ٕ)
 ُِ)الرلفع   كذم  العم ا٘ب أ ه اخايلر أيب إمحلؽ اؼب

 /ِّ .) 
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 . (ٕ)على جريحهم للخبر واآلثار والمعنى (ٔ)[يجهز]وال 

. ؛ لما قدمناه من المعنى(ٖ)وإف حضر في الصف من ال يقاتل لم يجز قتلو في أصح الوجهين
إنما لم ينكر علي كـر اهلل وجهو قتلو؛ ألنو علم أنو يقاتل، أو  (ٗ)وأما محمد بن طلحة السجاد

 .(٘)إنكاره بنهيهم عن قتلو منألنو قد تقدـ 

وصبيانهم إذا لم يقاتلوا؛ ألنو إذا لم يجز قتلهم وىم كفار  (ٙ)[نسائهم]وال يجوز قتل 
قاتلوا جاز قتلهم وقتالهم كما لو قصدوا نفس إنساف أو مالو، وكذلك يكره قتل فالبغاة أولى، فإف 

 . (ٚ)محارمو إال أف يقاتلوا

                                         

 . كالصهللاب مل أثباه ممل مبآ  اإلشلرة إليه .  هبلز: ُب ااص (ُ)
 ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٗ)الانبيه ( ُِٖ/  ِ)اؼبهيب (  ُُِ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
/  ِ)اإلقنلع للر بي    (ِْٗ)ماليو ااخيلر ( ََِ/  ُٗ)آّمهللع (   ِٔ/  َُ)ركضو البللبني (  ُّٓ/ 

ْٓٗ.) 
 ( .ََِ/ُٗ)آّمهللع ( ِّ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٖ/ ِ)اؼبهيب (ّ)
صحليب جلي , كلد ُب حيلة الن  صلس ا عليه ك له : ؿبمد بل طلحو بل عبيدا الآ ش  الايم , أبهلل مليملف(ْ)

اإلصلبو ُب ( ِِّ/  ْ)أمد الللبو : ا ا . دػ ّٔ:   يهلـل اعبم  علـقا. الال لد لمث ة تعبدا: كيآلؿ له. كظبلا بلظبه
 (.ُُّٕ/ ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ُٖ/ٔ)سبيي  الصحلبو 

/  ّ)اؼبالادرؾ : كا ا  ُب ديا ااث ( .ُِٗ/  ِ)اؼبهيب (  ُّٗ/  ُّ)اغبلكل المب  ( َُِ/  ُٗ)آّمهللع  (ٓ)
ِّْ.) 

 . كالصهللاب مل أثباهبلليل  .  الليهف: ُب ااص (ٔ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّّ/  ِ) -اؼبهيب ( ِّٓ/  ْ)ااـ ( ُُِ/  ُّ)اغبلكل المب  (ٕ)

 (.ُِٖ -ُِٕ/  ْ)مل  االج ( ِٕٗ)غليو البيلف ( ِٓٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ِْ
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وال يقتل )حديث ابن مسعود : لنا. (ٕ)، خبلفًا ألبي حنيفة(ٔ)وال يجوز قتل أسيرىم
؛ ألنو محقوف وألف القصد كفو وقد حصل باألسر، فإف قتلو ضمنو بالدية قواًل واحداً . (ٖ)(أسيرىم

 . (ٗ)يفاديو: الثاني/ أ ٙٗ/وفي . الدـ، وال يضمنو بالقصاص على أصح الوجهين

أنو مختلف في جواز قتلو فكاف بذلك شبهة في إسقاط قصاصو، فإف كاف األسير حراً : لنا
بالغًا فبذؿ الطاعة أطلقو؛ لحصوؿ المقصود من قتالو، وإف لم يبذلها حبسو حتى تنقضي الحرب 

صبيًا لم يحبسو على  شر ه، ثم يأخذ عليو العهد أف ال يعود ويطلقو، وإف كاف عبدًا (٘)[ليكف  ]
 أصح الوجهين؛ ألنهما ليسا من أىل القتاؿ والمنعة، فبل يحل حبسهما، وكذلك الشيخ الفاني إال 

 .(ٙ)أف يكوف ذا رأي

 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُِْ/  ٔ)الهللميط ( ُِْ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِٖ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
منه  الب ب (   ّْٗ)ماليو ااخيلر ( َِِ/  ُٗ)آّمهللع ( ٖٓ/  َُ)ركضو البللبني( ِٔ/  ُِ)الرلفع  

 ( .ُِٕ/  ْ)مل  االج ( ُِْ)
اكبلزكا إٔب فئو, ي ل الرلفعيو اؼبن  مل قا  أم  أد  البل  ح  كلهلل اكبلزكا إٔب فئو, كلمل اغبنايو هبي كف قالهف إذا (ِ)

بدا   الصنل   ُب ت تيع ( ُِٔ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا . كأمل إذا ٓب ينحلزكا إٔب فئو ف هنف يبنعهللف مل قاله
 ( .َِٖ/  ِ)اعبهللد ة الن ة ( ُُٔ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُُْ/  ٕ)الر ا   

 .مبو زب هبه( ّ)
هنليو اؼببلع ُب درايو   (ُِٗ/  ِ)اؼبهيب : لنهللكم أ ه ااص  ا ا كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا ا(ْ)

آّمهللع   (ٖٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٔ-ُّٓ/  ُٕ)اؼبيدع 
لج مل  اا( ِٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ُُٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِْ/  ُٗ)
 ( .َْٕ/  ٕ)هنليو االج    (ٗٗ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ُِٕ/  ُِٖ/  ْ)
 . كالصهللاب مل أثباه.  ليلن: ُب ااص (ٓ)
/  ِ)اؼبهيب ( ُِِ/  ُّ)اغبلكل المب  : كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا العم ا٘ب أ ه اؼبنصهللص ا ا (ٔ)

كدهللملذم ا النهللكم أ ه (  ِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ/  ٔ)الهللميط (. ( َِّ)الانبيه  ُِٗ
( ُُٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِْ/  ُٗ)آّمهللع ( ٗٓ/  َُ)ركضو البللبني : ااص  ا ا 

 ( ِٕٗ)ف غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ( َْٕ/  ٕ)هنليو االج ( ُِٕ/  ْ)مل  االج (  ُِْ)منه  الب ب 
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يعم من يقاتل ومن ال يقاتل وال يجوز قتالهم بالنار وال بالمنجنيق؛ ألف القصد كفهم، وىذا 
 .(ٔ)إال أف تدعو إليو ضرورة، بأف يحيطوا باإلماـ وال يجد مخلصاً إال بذلك

وال يجوز أف يستعين على قتالهم بالكفار وال بمن يرى قتلهم مدبرين؛ ألنهم يقصدوف  
  قتلهم في حاؿ ال يجوز قتلهم، فإف مست حاجة إلى االستعانة بهم لم يجز إال أف يقدر على

 .؛ لما قدمتو(ٕ)كفهم عن اتباع المدبرين منهم

 

 :فرع

إذا اقتتل فريقاف من أىل البغي فإف قدر اإلماـ على قهرىما لم يجزلو أف يضم  إليو واحدًا  
منهما؛ ألنهما معاً على باطل، وإف لم يقدر على قهرىما ولم يأمن أف يجتمعوا عليو ضم  إلى نفسو 

ف يستعين بالكفار عند الحاجة، فإف استويا اجتهد في اختيار أقربهما إلى الحق، كما يجوز أ
أحدىما، ويقصد بضمو إليو االستعانة بو على الفريق اآلخر، وال يقصد معاونتو من ضمو إليو على 
اآلخر، فإذا عاد الفريق اآلخر إلى الطاعة أو قهره لم يجز أف يقاتل من ضمو إليو حتى يدعوه إلى 

 .د حصل في أمانو؛ ألنو ق(ٖ)الحق فيأباه

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو (    َِّ)الانبيه (   ُِٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ/  ُّ)اغبلكل المب  ( ِِّ/  ْ)ااـ ( (ُ)
آّمهللع   ( َٔ/  َُ)ركضو البللبني  (ِٕ-ِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٓٓ/  ُٕ)اؼبيدع 

 .َْٕ/  ٕ)هنليو االج ( ُِٕ/  ْ)مل  االج (  ُُٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِٓ/  ُٗ)
/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   َِّ)الانبيه (   ُِٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ/  ُّ)اغبلكل المب  (ِ)

/  َُ)ركضو البللبني ( ّٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ِٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْٓ
هنليو ( ُِٕ/  ْ)مل  االج (  ُُٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (. َِٓ/  ُٗ)آّمهللع ( َٔ

 (. ِِّ/  ْ)ااـ ( َْٕ/  ٕ)االج 
/  ِ( )َِٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ِٔ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٕ/  ُِ)اؼبهيب  البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ّ)

 (.ُِٖ/  ْ)مل  االج ( ُُٓ/  ْ)بللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ال( ُِٗ
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وال يحل ماؿ امرئ : )من أموالهم؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم(ٔ)[شيء]وال يجوز أخذ 
. (ٗ)((ٖ)[فيئهم]ال يقسم : )، ولقولو صلى اهلل عليو وسلم(ٕ)(مسلم إال عن طيب نفس منو

ماؿ على وأموالهم ، فأبيح قتالهم ردًا إلى الطاعة، فبقي ال (٘)[دماءىم]وألف اإلسبلـ عصم 
؛ لما روى أبو قيس أف (ٙ)أصل العصمة، ومن وجد بعد تقضي الحرب مالو في يد غيره أخذه منو

من وجد مااًل فليأخذه فمر بنا رجل فعرؼ قدرًا يطبخ : عليًا كـر اهلل وجهو أمر مناديو أف ينادي
 . (ٚ)فيها فسألناه أف يصبر حتى ينضج، فلم يفعل، فرمى برحلو فأخذىا

 ال فيذنهم من غير ضرورة، من غير إ (ٛ)نتفاع بسبلح أىل البغي وال بكراعهموال يجوز اال
 . (ٜ)حاؿ الحرب وال غيرىا

 .(ٓٔ)يجوز ذلك في حاؿ الحرب: وقاؿ أبو حنيفة
                                         

 .ب  نب ة فأثباهل.  ش : ُب ااص (ُ)
/  ّ)منل الدارقب  ( ّْٔ/ ٕ)مل حدي  ايب ح ة ال قلش  عل عمه شعع اإليبلف ( ِٗٗ/ ّْ)مالند أضبد (ِ)

/  ٔ)البدر اؼبن  : ا ا . مل حدي  ايب ح ة ال قلش  عل عمه كقد صححه ابل اؼبلآل بعد أف ذم  ـبلرجه المث ة(ِٔ
 (.ُِٖٔ/ِ)كصححه االبل٘ب صحي  اعبلم  ( ْٗٔ

 .كالصهللاب مل أثباه.  فيهف: ُب ااص (ّ)
 .ُٕٓ, ا ا  ص مبو زب هبه(ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  دملدف: ُب ااص (ٓ)
/  َُ)ركضو البللبني( ِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َِِ/  ِ)اؼبهيب (  ُِّ/  ْ)ااـ (ٔ)

 ( . ُِٕ/  ْ)مل  االج ( َِٕ/  ُٗ)آّمهللع (   ٗٓ
 ( .ّّٗ/  ِ)منل معيد بل منصهللر ( ُِٖ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  (ٕ)
 ( .ُِٕٔ/  ّ)الصحلح لل هللد م : ا ا . الم اع دهلل امف للخي , كدهلل امف صب ( ٖ)
/  ُِ)بيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ال(  َِِ/  ِ)اؼبهيب (  ُْٓ/  ُّ)اغبلكل المب  (  ِّٖ/  ْ)ااـ (ٗ)

هنليو االج ( ُِٕ/  ْ)مل  االج (  ُِْ)منه  الب ب ( َِٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ُُّ)منهلج البللبني ( ِٗ
 ( .ِٕٗ)غليو البيلف ( َْٕ/  ٕ)
اؼبخالر  الدر( ِٓٗ/  ّ)تبيني اغبآل و ( ُِْ/  ِ)اؽبدايو ُب ش ح بدايو اؼببادم (  ُِْ)بدايو اؼببادم (َُ)

 (.ِٔٔ/  ْ)كحلشيو ابل علبديل 
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من غير  (ٔ)[كراعو]أف من ال يجوز أخذ مالو بغير إذنو ال يجوز االنتفاع بسبلحو و: لنا 
 .إذنو ؛كما في حاؿ الحرب

من سبلحهم جاز لو أف  (ٕ)[شيء]و ضرورة بأف خاؼ على نفسو ومعو فإف دعت إلي 
يدفع بو عن نفسو، وكذلك إذا خاؼ كسرىم ومعو فرس لهم جاز لو أف يركبو لينجو عليو، وكذلك 

 .(ٖ)الضرورة من غير إذنو/ ب ٙٗ/كما يجوز أكل ماؿ الغير عند . لو كاف ذلك ألىل العدؿ

 

                                         

 (.َِِ/  ِ)اؼبهيب : كا ا . كالصهللاب مل أثباه.  م اده: ُب ااص (ُ)
 .ب  نب ة فأثباهل.  ش : ُب ااص (ِ)
 ُٗ)آّمهللع ( ٗٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َِِ/  ِ)اؼبهيب -(ّ)
 /َِٓ.) 
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اآلخر مااًل ونفسًا قبل قياـ الحرب أو بعد تقضيها لزمو فإف أتلف أحد الفريقين على 
ضمانو؛ ألف تحريم نفس كل واحد منهما على صاحبو وتحريم مالو بعد البغي كتحريمهما عليهما 

 . (ٔ)قبل البغي، فوجب ضمانهما

إذا أتلف أىل العدؿ على أىل البغي نفسًا أو مااًل في حاؿ الحرب فإنو ال يلزمهم الضماف؛ 
مأموروف بإتبلفو، فبل يجوز أف نوجب عليهم ضمانو، وكذا إف أتلف أىل البغي على أىل ألنهم 

: ، وفيها طريقاف(ٖ)وبو قاؿ مالك. (ٕ)يلزمهم الضماف: العدؿ على أصح القولين؛ والقوؿ الثاني
 .(ٗ)واحدًا، وإنما القوالف في الماؿ أف القصاص ال يجب، قوالً 

لفتنة العظمى بين الناس، وفيهم البدريوف، أجمعوا على كانت ا): قاؿ ما روى الزىري: لنا 
؛ محرماً  بتأويل القرآف، وال يقتل رجل سفك دماً محرمًا؛  ال يقاـ حد على رجل ارتكب فرجاً أنو 

 ؛ (٘)(؛ بتأويل القرآفمحرماً  ماالً  يضمن من أتلفبتأويل القرآف، وال 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُّٗ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِّ)الانبيه  (َِِ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
أمىن اؼببللع ُب  (ُٔ/  َُ)ركضو البللبني (َِٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ُُّ)منهلج البللبني ( ِٗ/  ُِ)الرلفع  

 . (ُِٓ/  ْ) مل  االج( َٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج(   ُُّ/  ْ)ش ح ركض البللع 
هنليو اؼببلع ُب ( َِّ)الانبيه (   َِِ/ ِ)اؼبهيب ( ْْٔ/ ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِِٕ/  ْ)ااـ (ِ)

منهلج البللبني ( ُٔ/ َُ)ركضو البللبني(  ِٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُّٗ/  ُٕ)درايو اؼبيدع 
/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج(  ُُٔ/ ْ)ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش  ( َِٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ُُّ)

 (.ُِٓ/ ْ)مل  االج (  َٕ
ـباص  خلي   : ا ا . اؼبع كؼ ُب اؼبيدع اؼبللم  أف اؼباأكؿ ا يامل, كأف البلغ  اليم ا تأكي  له يامل(ّ)
 . (ِِِ/  ْ)بللو الاللل  ( ُٔ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش   (ِّٕ)
حلشيو ( َّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( كمل بعددل ُّْ/  ُٕ)بلع ُب درايو اؼبيدع اؼبهنليو (ْ)

 (.ْٕ/  ٗ)الر كا٘ب علس رباو االج 
ركضو : ا ا . ط د الآهلللني: أصحهمل: ُب الآصلص ط يآلف: كرج  ُب ال كضو ط د الآهلللني ُب الآصلص ملؼبلؿ فآلؿ

 (.ٓٓ/  َُ)البللبني 
 ( .ّّٗ/  ِ)منل معيد بل منصهللر ( ُٕٓ/  ٖ)الالنل المربل ( َُِ/  َُ)ال زاؽ مصنن عبد (ٓ)
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أتلفتو في الحرب   ضمن مات فبل، (ٕ)[سائغ] ممتنعة بحرب؛ بتأويل(ٔ)[طائفة] وألنها
كأىل العدؿ، وىذا المعنى في القصاص أولى باالعتبار؛ وألف عليًا كر ـ اهلل وجهو لم ُيضم ن أحدًا 

  .من أىل البصرة وال أىل الشاـ؛ وألف في تضمينهم تنفيراً لهم عن الدخوؿ في طاعة اإلماـ

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . طلياه: ُب ااص (ُ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . مليغ: ُب ااص (ِ)
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ؿ وعقدوا لهم أمانًا أو ذمة لم ينعقد فإف استعاف أىل البغي بأىل الحرب في قتاؿ أىل العد
مع شرط المعاونة؛ ألف صحة الذمة واألماف مشروطة بأف ال يقاتلوا المسلمين، فلم ينعقد مع 

على جريحهم،  (ٕ)[اإلجهاز]معهم جاز قتلهم مقبلين ومدبرين و(ٔ)[جاؤوا]شرط القتاؿ، فإف 
والمن والفداء؛ ألنو كافر ليس  ؽالسترقاأسر منهم واحدًا يخير فيو اإلماـ بين القتل وا (ٖ)[إذا]و

من ذلك؛  (ٗ)[شيء]أىل العدؿ منفردين، وال يجوز لمن عاونهم  الو أماف وال ذمة، كما لو حاربو 
 .  (٘)ألنهم في أماف منهم

كنا : أما إذا استعانوا بأىل الذمة فإف اإلماـ يراسلهم ويسألهم عن فعلهم، فإف قالوا
ف نعاونهم عليكم كما يجوز أف نعاونكم عليهم، فإنو ال ينقض أو ظننا أنو يجوز أ. مكرىين

عقدىم؛ ألف ما اد عوه محتمل فكاف شبهة لهم، وال يجوز نقض الذمة مع قياـ الشبهة، وإف كانوا 
عالمين بأنو ال يجوز معاونتهم على ذلك ولم يكونوا مكرىين، فإف كاف قد شرط عليهم  ترؾ 

عقد؛ لفوات شرطو، وكذلك إف لم ُيْشَرط عليهم على أصح المعاونة في عقد الذمة انتقض ال
فحكمهم حكم أىل الحرب إذا . ينقض عهدىم: وحيث قلنا. القولين؛ لوجود المنافي وىو القتاؿ

فحكمهم حكم أىل البغي، ويلزمهم ضماف ما أتلفوه من . ال ينقض: وحيث قلنا. أعانوا البغاة
 وفي البغاة قوالف؛ ألف تضمين البغاة فيو تنفير لهم عن نفس أو ماؿ في حاؿ القتاؿ قواًل واحدًا، 

  (ٙ)[تنفيراً / ]أ ٚٗ/الدخوؿ في الطاعة، وليس في تضمين أىل الذمة 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. جلككا: ُب ااص (ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه ممل مبو. ااجلزة: ُب ااص (ِ)
 .بللانهلليل كالصهللاب مل أثباه. ذان ا: ُب ااص (ّ)
 .ب  نب ة فأثباهل.  ش : ُب ااص (ْ)
 ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِِ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٔ-ُِٓ/  ُّ)اغبلكل المب  ( ِّْ/  ْ)ااـ (ٓ)
( ُٔ/  َُ)ركضو البللبني ( ِّ-َّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ِّْ/  ٔ)الهللميط ( ُْٕ/ 

/  ٕ)هنليو االج (  ُِٖ/  ْ)مل  االج  (ْٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُِ,َِٖ/  ُٗ)آّمهللع 
َْٖ. ) 

 .كالصهللاب مل أثباه بللنصع حي  كدهلل خرب ليا. تنا : ُب ااص (ٔ)
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 .؛ ألنا قد أم ن اىم على ىذا القوؿ(ٔ)

أما إذا استعانوا بمن لهم أماف إلى مدة فعاونهم، فإف اد عوا أنهم كانوا مكرىين لم يقبل  
على اإلكراه انتقض أمانهم بخبلؼ أىل الذمة فإف أمانهم  بينةفإف لم يكن لهم بينة، بمنهم إال 

، ويلـز الذب على أىل (ٕ)[المؤقت]آكد؛ ولهذا ال ينقض بخوؼ الخيانة وينقض بو األماف 
 .(ٗ) (ٖ)[المؤقت]الذمة، وال يلـز على أىل األماف 

 

                                         

و اؼببلع ُب درايو هنلي(  ِّْ/  ٔ)الهللميط ( َِِ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٔ/  ُّ)اغبلكل المب  ( ِّْ/  ْ)ااـ (ُ)
ركضو ( ُّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ْٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٕ/  ُٕ)اؼبيدع 
 (.َْٖ/  ٕ)هنليو االج (  ُِٖ/  ْ)مل  االج ( ُُِ/  ُٗ)آّمهللع (  ُٔ/  َُ)البللبني 

 .بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل. اؼبهللق : ُب ااص (ِ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل. اؼبهللق : ُب ااص (ّ)
/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِِ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٓ/  ُّ)اغبلكل المب  ( ِّْ/  ْ)ااـ (ْ)

(  ُٔ/  َُ)ركضو البللبني (  ِّ-ُّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّْ/  ٔ)الهللميط ( ُْٕ
 ( .ُِٖ/  ْ)مل  االج  (ْٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (   ُُِ,َِٖ/  ُٗ)آّمهللع 



528 

 فصل

أىل العدؿ وأموالهم لم تنفذ (ٔ)[دماء] فإف ولوا فيما استولوا عليو قاضياً، فإف كاف يستبيح
في حقو، وإف كاف ال (ٖ)[فقد]وقد . العدالة واالجتهاد: وىو(ٕ)[القضاء]أحكامو؛ لعدـ شرط 

كاف ىو من أىل (ٗ)[سواء]يستبيح ذلك نفذ من حكمو ما ينفذ من حكم قضاة أىل العدؿ، 
نهم متأولوف فيما ؛ ألف نفس البغي ال يوجب تفسيقهم؛ أل(٘)العدؿ أو من أىل البغي

 .فيو االجتهاد(ٙ)[يسوغ]

، وإف كاف من أىل (ٚ)[قضاؤه]إف كاف قاضيهم من أىل العدؿ نفذ : وقاؿ أبو حنيفة 
 . ما قدمتو: لنا. (ٜ) (ٛ)[قضاؤه]البغي لم ينفذ 

وينفذ من ، وعلى ىذا تقبل شهادتهم إذا لم يكن الشاىد ممن يشهد لصاحبو بتصديقو
صًا وال إجماعًا، فإف حكم لهم بسقوط الضماف فيما أتلفوه في غير قضاياىم ما ال يخالف ن

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. دمل: ُب ااص (ُ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. الآال: ُب ااص (ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه  .  فآدكا: ُب ااص (ّ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ْ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُْٕ/  ٔ)الهللميط ( َِِ/  ِ)اؼبهيب (  ُّْ/ُّ)اغبلكل المب  (ٓ)

رباو االج ( ُِّ/  ُٗ)آّمهللع (  ٖٗ/  ُُ( )ّٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ُُّ-ُُِ/ْ)أمىن اؼببللع ( ّّ
 (. ُِْ/  ْ)مل  االج ( ٗٔ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 

 (.َِِ/  ِ)اؼبهيب : كينا  كالصهللاب مل أثباه م اعلة للاليلؽ, .  ير ع: ُب ااص (ٔ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل. قالكا: ُب ااص (ٕ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل. قالكا: ُب ااص (ٖ)
اؼبنصهللص ُب ماع اغبنايو غ  ذل , حي   صهللا علس أف الآلض  منهف يناي قالؤا؛ اف فالآه بللبل  ا يبب  (ٗ)

( َُٗ/  ٕ)بدا   الصنل   : ا ا . ديا دهلل اؼبعامد ممل قلله ابل علبديلقال ا, اف الالمو يص  أف يمهللف قلضيلن, ك 
 (.ّٗٔ/  ٓ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُْٓ/  ٓ)البح  ال ا و 
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الحرب لم ينفذ؛ ألنو مخالف لئلجماع، وإف أسقط عنهم ضماف ما أتلفوه في حاؿ الحرب 
 .؛ ألنو مجتهد فيو(ٔ)نفذ

وإذا كتب قاضيهم إلى قاضي أىل العدؿ كتابا فالمستحب أف ال يقبلو إىانة لهم، فإف قبلو 
 .(ٕ)ألنو حكم من يجوز حكمو فجاز قبولو وحكم بو جاز؛

                                         

كاعرتض ديا بآهللؿ ال كضو ُب الرهلدات تآب  شهلدة اؼبالاح  :  قلؿ ابل ح   اؽبيام  ُب تآ ي  قبهللؿ شهلدهتف(ُ)
ا  كالآلض  مللرلدد كرد بأف اؼبعامد مل دنل كوبام  اعبم  حبم  مل دنل علس غ  اؼبؤكؿ للدـ كاؼبلؿ مل أد  اادهلل 

/  ِ)اؼبهيب (  ُّٔ/ ُّ)اغبلكل المب  : ا ا . تأكي  ؿبام  كمل دنلؾ علس اؼبؤكؿ ميل  ٍب رأي  الاص ي  بيل 
 ُ)ماليو ااخيلر ( ُِْ/  ُٗ)آّمهللع ( ّْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْٕ/  ٔ)الهللميط ( َِِ
 ْ)مل  االج (  ٗٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٖٔٓ/ 
 /ُِْ. ) 
هنليو ( ُٔٓ)الال اج الهللدلج ( َِِ/  ِ)اؼبهيب ( ِّْ-ُّٓ/ ُٔ)اغبلكم ُب فآه الرلفع ( ِّّ/  ْ)ااـ (ِ)

/  َُ)ركضو البللبني ( ّْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٕٓ-ُٔٓ/  ُٕ)دع اؼببلع ُب درايو اؼبي
 ( .ُِٓ/  ْ)مل  االج ( ُُّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِْ/  ُٗ)آّمهللع (  ْٓ
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إذا استولوا على بلد وأخذوا الزكاة والخراج والجزية فأقاموا الحدود وقع ذلك كلو 
يتتبع ما فعلوه، وال طالب بما أخذوه؛  م؛ ألف عليًا رضي اهلل عنو قاتل أىل البصرة ول(ٔ)موقعو

فإذا . فيو االجتهاد(ٖ)[يسوغ]لحكم بما ، فلم يجز نقضو، كا(ٕ)[سائغ]وألف ذلك فعل بتأويل 
من ذلك، فإف ذكر أرباب األمواؿ أنهم (ٗ)[بشيء]ظهر أىل العدؿ على ذلك البلد لم يرجعوا 

: وفي الثاني. دفعوا الزكاة إليهم قبلت أقوالهم، ويستحب إحبلفهم استظهارًا على أصح الوجهين
 .ما قدمنا في الزكاة: لنا. (٘)يجب اليمين

أىل الذمة دفع الجزية لم تقبل أقوالهم من غير بينة؛ ألنها عوض في عقد، فلم وإف ادعى  
يثبت دفعو إلى مستحقو من غير بينة كاألجرة في اإلجارة، وكذا إذا ادعى من عليو الخراج على 

 .أنو ثمن وأجرة، فهو كالجزية: لنا. (ٙ)يقبل: والثاني. أصح الوجهين

                                         

/  ٕ)يو االج هنل( ُِٓ/  ْ)مل  االج ( ُِّ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ُ)
/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ/  ُِ)اغبلكل المب  ( َِّ)الانبيه ( ُُّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِْ
 ( . ُُّ)منهلج البللبني ( َِِ

 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. مليغ: ُب ااص (ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه م اعلة للاليلؽ.  يال ع: ُب ااص (ّ)
 .ب  نب ة فأثباهل . بر : ُب ااص (ْ)
/  ْ)مل  االج :كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم  الر بي  أ ه يالاحع اماح فهف علس ااص  ا ا (ٓ)

كقد ق ر ابل ح   اؽبيام  أف اؼبعامد تصديو مدَّع  الدف  يبني علس اؼبعامد كإف اهتف؛ لبنل هل علس الاخاين, (ُّّ
: ا ا . فمح  مل اليمني كجهللد الاهمو. يمينه خ كجلن مل اػب ؼ ُب كجهللّٔلكيالل أف يالااه  علس صدقه إذ اهتف ب

منهلج ( ُِٓ/ُٗ)آّمهللع ( ُّّ/ُّ)اغبلكل المب  ( َِّ)الانبيه : كا ا (ٕٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج
 (. ُِْ/  ٕ)هنليو االج ( ُِّ)منه  الب ب ( ُُّ)البللبني 

كدهلل ملذم ا اؽبيام  ( ٓٓ-ْٓ/ َُ)ركضو البللبني:دهللملذم ا النهللكم أ ه ااص  ا ا  كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص (ٔ)
أمىن (.  ُّْ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُُّ)منهلج البللبني ( ٕٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج: ا ا 

/  ٕ)هنليو االج ( ُِّ)منه  الب ب ( ُّّ/  ْ)مل  االج ( ُُّ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 ( .ّٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ
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باينوا فيو أىل العدؿ أو من حصل عندىم من أىل  يوإذا أتى أىل البغي في بلدىم الذ 
 .(ٕ)، خبلفاً ألبي حنيفة(ٔ)العدؿ ما يوجب الحد وجب عليهم الحد

 .أف كل موضع تجب فيو العبادات في أوقاتها تجب فيو الحدود عند وجود أسبابها: لنا 

                                         

 َُ)ركضو البللبني( ّٕ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْٕ/  ُّ)اغبلكل المب  (  ُِّ/  ْ)ااـ (ُ)
 ( .َٓٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُِٖ/  ْ)مل  االج ( ِٕ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ّٔ/ 
 ّ)تبيني اغبآل و (   ٔٗ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  َُِ/  ِ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ّْ/  ٕ)بدا   الصنل   (ِ)
 ( . ٓ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُْٓ/  ٓ)البح  ال ا و (  ُِٖ/ 
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 فصل

ج من الملة فقد خر / ب ٚٗ/إذا أظهر قـو رأي الخوارج مثل أف يعتقدوا أف من أتى كبيرة 
ولم يصلوا معهم، فإف (ٔ)[األئمة]وكفر، واستحق الخلود في النار، فإذا أظهروا ذلك وطعنوا في 

كانوا في قبضة اإلماـ لم يجز قتلهم وال قتالهم، وحكمهم في ضماف النفس والماؿ والحدود 
؛ (ٕ)وجهينحكم أىل العدؿ، فإف قتل واحد منهم قتيبًل من أىل العدؿ لم يتحتم قتلو في أصح ال

. (ٙ)استقدت(٘)[شئت]وإف (ٗ)[شئت]أعفوا إف : (ٖ)لقوؿ علي رضي اهلل عنو في ابن ملجم
 . وألنو لم يقصد اإلخافة بخبلؼ قطاع الطريق

وإف سب وا اإلماـ أو غيره من أىل العدؿ عزروا؛ ألنهم أتوا معصية ليس فيها حد وال كفارة، 
ولم يصرحوا بو على أصح الوجهين؛ فوجب فيها التعزير، وكذلك إف عرضوا بالسب 

 .(ٛ)يفضي إلى التصريح(ٚ)[لئبل]

 

                                         

 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة.  اايبو: ُب ااص (ُ)
منهلج البللبني  ( ُٓ/ َُ)ركضو البللبني (  َِّ)الانبيه (  ُِِ/  ِ)اؼبهيب ( ُُٖ/ ُّ)اغبلكل المب  ( ِ)
رباو ( ُُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّْ/ٕ)هنليو االج ( ُِٔ/  ُٗ)آّمهللع (   ُُّ)

 ( .ُِْ/  ْ)مل  االج ( ٖٔ-ٕٔ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 ف اؼب ادم الادؤٕب اغبم م, مب  اػبهللارج, شهد فا  مص  كممنهل, كملف مل شيعو عل  كشهد عبد ال ضبل بل مل(ّ)

ٍب خ ج عليه كاتاو م   خ يل علس قا  عل   كمعلكيو كعم ك بل العلص رض  ا عنهف, كقا  ديا . معه صاني
 ( .َُٗ/ ٓ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . دػَْالرآ  عليلن رض  ا عنه, ٍب قيا  علـ 

 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة.  شي : ُب ااص (ْ)
 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة.  شي : ُب ااص (ٓ)
كصح  ابل اؼبلآل أث ان كبهللا ( ٔٓ/  ٖ)الالنل المربل ( ِٖٓ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر   (ُّّ)مالند الرلفع  (ٔ)

 ( .َٔٓ/  ٖ)البدر اؼبن  :ا ا . دبعنلا
 .يل  فأثباهل بلؽبم ةبلل.  لي : ُب ااص (ٕ)
الانبيه ( ُِِ/  ِ)اؼبهيب : ا ا . مالألو مع اا مو الصهللاب ُب اؼبيدع الاع ي  ُب حللو الاص ي  ا  الاع ي (ٖ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُِٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُُّ)منهلج البللبني ( ُٓ/  َُ)ركضو البللبني (  َِّ)

 (. َّْ/  ٕ)هنليو االج (  ُِْ/  ْ)مل  االج (  ُُِ/  ْ)البللع 
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 يأما إذا خرجوا عن قبضة اإلماـ ولكن ال منعة لهم فحكمهم حكم أىل العدؿ ف 
 .(ٕ)[واليتهم]؛ ألنو ال يخاؼ نفورىم؛ لقدرة اإلماـ عليهم، فهم كالذين تجب (ٔ)الضماف

بغير تأويل واستولت على الببلد ومنعت  من المسلمين على اإلماـ(ٖ)[طائفة]وإذا خرجت 
ما توج و عليها من حق، وأخذت ما ال يجوز لها أخذه، وأتلفوا محترمًا، وارتكبوا ما (ٗ)[أداء]

ما منعوا، ورد ما أخذوا، وألزمهم (٘)[بأداء]يوجب الحد، وجب على اإلماـ قصدىم ، وطالبهم 
؛ ألنو ال تأويل لهم فيما فعلوا، فكاف (ٙ)ضماف ما أتلفوا، أو أقاـ عليهم الحد بما ارتكبوا

 .حكمهم حكم قطاع الطريق

                                         

( ُِٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِِ/  ِ)اؼبهيب ( ْْٔ, َُِ/ ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
اإلقنلع للر بي  (  ِْٗ/  ُ)ماليو ااخيلر (  ُِٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

(ِ  /ْٕٓ . ) 
 .بام  اإلف اد, كاليم يآاايه ميلؽ اعبم  مل أثباه . كاياه :ُب ااص (ِ)
 .بلليل  فأثباهل  بلؽبم ة. طلياه: ُب ااص ( ّ)
 .ب  نب ة  فأثباهل . ادا: ُب ااص ( ْ)
 .ب  نب ة  فأثباهل . بلدا: ُب ااص (ٓ)
أمىن (   ُّٖ/  ُٕ)اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب درايو ( َُِ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِِٗ/  ْ)ااـ (ٔ)

أمىن اؼببللع ُب ( ُِٕ/  ُٗ)آّمهللع (  ٓٓ/  َُ)ركضو البللبني (  ُُّ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 ( . ْٖٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ٕٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُِ/  ْ)ش ح ركض البللع 
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 باب أحكاـ المرتد
ڦ  ڦ  چ : قاؿ سبحانو. (ٕ)العظاـ(ٔ)[الكبائر]االرتداد عن دين اإلسبلـ حراـ وىو من    

: وقاؿ تعالى ( ٖٓ:  ؿ عم اف) چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڳچ 

 . ( ُِٕ: البآ ة) چۀ 
؛ للحديث (ٖ)وال يصح إال من بالغ عاقل مختار، فأما الصبي والمجنوف فبل يصح منهما 

 . ، وألنو غير مكلف فهو كغير المميز(٘)((ٗ)[ثبلثة]رفع القلم عن : )المشهور
 چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ      چ: ؛ لقولو تعالى(ٙ)وأما المكره فبل تصح ردتو

 . وألف الردة بتغيير االعتقاد، واعتقاده لم يتغير )َُٔ: النح  َُٔ: النح )
 .(ٛ)على قولين:، والطريق الثاني(ٚ)[الطريقين]وتصح ردة السكراف قواًل واحداً على أصح 

 
                                         

 .م ةبلليل  فأثباهل  بلؽب. المبلي : ُب ااص ( ُ)
 ( .ٕٕٓ/  ِ)ال كاج  عل اقرتاؼ المبل   (ِ)
البيلف (  ِْٓ/  ٔ)الهللميط ( َُٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِّ)الانبيه ( ُِِ/  ِ)اؼبهيب (ّ)

( ُِِ/  ُٗ)آّمهللع (   ُُّ)منهلج البللبني ( ُٕ/  َُ)ركضو البللبني( ّٗ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
اإلقنلع ( ُّٕ/  ْ)مل  االج (   ُِْ)منه  الب ب (  َُِ/  ْ)ع ُب ش ح ركض البللع أمىن اؼببلل
 (.ُْٕ/  ٕ)هنليو االج ( ُٓٓ/  ِ)للر بي  

 .ب  ألن فأثباهل. ثلثه: ُب ااص ( ْ)
 .ُُّٓب ص  مبو زب هبه(ٓ)

رباو االج ُب ش ح ( َُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِْٓ/  ٔ)الهللميط (  َِّ)الانبيه (ٔ)
(  ُِْ)منه  الب ب ( ُِِ/  ُٗ)آّمهللع (  ُُّ)منهلج البللبني ( ُٕ/  َُ)ركضو البللبني( ّٗ/  ٗ)اؼبنهلج 

 (َُٓ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ُْٕ/  ٕ)هنليو االج ( ُّٕ/  ْ)مل  االج 
 .ك الصهللاب مل أثباه. الب يو: ُب ااص ( ٕ)
البيلف ُب ميدع : كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا صلحع ال كضو ككصلحع الاحاو أ ه اؼبيدع ا ا (ٖ)

 َُ)ركضو البللبني(     ِْٓ/  ٔ)الهللميط ( ُٓٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي   ُِّ)الانبيه ( ّٗ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  
رباو (  َُِ/  ْ)ش ح ركض البللع  أمىن اؼببللع ُب( :  ُِْ)منه  الب ب ( ُِِ/  ُٗ)آّمهللع ( ُٕ/ 

 ( ُْٕ/  ٕ)هنليو االج (  ُّّ/  ْ)إعل و البللبني(  ُّٕ/  ْ)مل  االج ( ّٗ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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 .(ٔ)ال تصح ردتو وال إسبلمو: وقاؿ أبو حنيفة 
 .أف من صح طبلقو صحت ردتو وإسبلمو كالصاحي: لنا 
بكلمة الكفر وىو في أسر المشركين لم يحكم بردتو؛ ألف الظاىر أنو مكره، ولو كاف  ظومن تلف 

 .(ٖ) ليس بإكراه(ٕ)[ألف اإلكراه حينها]في دار الحرب من غير أسر حكم بردتو في دار الحرب
ذلك مع اعتقاد  علَ فُ ومن أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لم يحكم بكفره؛ ألنو قد  

 . (ٗ)التحريم
؛ لما روي عن أنس أف النبي (٘)ره على كلمة الكفر فاألفضل أف ال يتلفظ بها وإف قُِتلومن أك

اهلل ورسولو / أ ٛٗ/يكوف  فأ: ثبلث من كن فيو وجد حبلوة اإليماف: )صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
يحبو إال هلل عز وجل، وأف يكره أف يعود في الكفر   أحب إليو مما سواىما، وأف يحب الرجل ال

 . (ٙ)(كره أف توقد نار فيقذؼ فيهاكما ي

                                         

بدا   الصنل   ُب : ا ا . لآد ق ر اغبنايو عدـ صحو ردة الالم اف, كعللهللا ذل  بلاماحاللف, كصححهللا إم مه( ُ)
الدر (  ُِٗ/  ٓ)البح  ال ا و ش ح من  الدقل و ( ُْٗ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ٗٗ/  ّ)ت تيع الر ا   

 ( .ِِْ/  ْ)اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل 
 (.ُِِ/ ِ)اؼبهيب : ا ا . زيلدة اقاالدل الاليلؽ, كيدؿ عليه ميلؽ اؼبهيب م  اخا ؼ ُب الصيلغو( ِ)
(   ِْٕ/  ٔ)الهللميط ( ُْٕ-ُّٕ/  ُٕ)ليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع هن(  ُِّ)الانبيه (  ُِِ/  ِ)اؼبهيب ( ّ)

أمىن ( ُِِ/  ُٗ)آّمهللع (   ّٕ -ِٕ/  َُ)ركضو البللبني ( ُٓ,ِْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
( ُّٖ/  ْ)مل  االج (  ْٗ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ُُِ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 (  .ُّٔ/  ْ)إعل و البللبني ( ُْٖ/  ٕ)هنليو االج 
 (.ُّٗ/  ْ)مل  االج ( ُِِ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِِ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
ىبالن بلخا ؼ حلؿ اؼبم ا ف ف ملف فبل ي جس منه النمليو : فأم اام يل أكٔب به ؟ قي  : ف ف قي  : قلؿ اؼبلكردم(ٓ)

 ع فلاكٔب به أف يالادف  الآا  ب ظهلر ملمو الما , كإف ملف فبل يعرتيه مل ضعن ُب العدك أك الآيلـ بأحملـ الر
بص ته ُب الديل, أك يبان  به مل أراد اإلم ـ مل اؼبر مني , فلاكٔب به الصرب علس الآا  كاامانلع مل إظهلر ملمو 

/  ُِ) ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب( ِِِ/  ِ)اؼبهيب : كا ا (َُٖ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  .الما  
مل  االج ( ٗ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِِ/  ُٗ)آّمهللع (  ِٕ/  َُ)ركضو البللبني ( َْ
(ْ  /َُ . ) 
 ُٔ( ُْ/  ُ)صحي  البخلرم مل حدي  أ ا بل ملل  رض  ا عنه مالب اإليبلف بلب ح كة اإليبلف (ٔ)

ملل  رض  ا عنه مالب اإليبلف بلب بيلف خصلؿ مل اتصن ّٔل كجد صحي  ماللف مل حدي  أ ا بل 
 .ّْ( ٔٔ/  ُ)ح كة اإليبلف 



536 

إف كاف الرجل ممن قبلكم ليحفر : )أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(ٔ)وروى خباب بن األرت
بمنشار فيوضع على رأسو فيشق باثنين ما يمنعو ذلك عن دينو،  (ٕ)[فيجاء]لو في األرض، 

 .(ٖ)(ويمشط بالحديد من دوف عظمو من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينو
إال أف يرجو النكاية في العدو، أو يقيم أحكاـ الشريعة فتلفظو بكلمة الكفر مع طمأنينة قلبو  

وقاؿ . (ٗ)باإليماف أفضل من االستسبلـ للقتل، فاف أقر  بالكفر لم يصر كافرًا، ولم تبن زوجتو منو
 . (٘)وقاؿ أبو حنيفة تبين زوجتو منو استحساناً 

 َُٔ: النح ) چڈ   (ٙ)[ڎ]ڌ  ڌ   ڎ    ڍ    چ: قولو تعالى: لنا        
 .فأسقط عنو جميع أحكاـ الكفر  )َُٔ: النح 

 

                                         

 خبلب بل اارت بل جندلو بل معد بل خ يبو بل معع بل معد الاميمس, أبهلل عبد ا, صحلىب جلي ,(ُ)
 (.ِٖٓ/  ِ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ُٗٓ/  ُ)أمد الللبو . دػ بللمهللفو ّٕتهللُب علـ  

 .ب  نب ة فأثباهل. في ل: ُب ااص ( ِ)
 . ُّْٔ( ُِِّ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اؼبنلقع بلب ع ملت النبهللة ُب اإلم ـ  (ّ)

( ِٕ/  َُ)ركضو البللبني (   ِِِ/  ِ)اؼبهيب ( ْْٖ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( َّْ/  ْ)ااـ (ْ)
 ( .ِِٓ/  ُٗ( )ٖ/  ُٖ)آّمهللع 

 ( .ُٖٕ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ُِّ/  َُ)لال خال  اؼببالهللط ل(ٓ)

 (.ُّٗ/  ٔ( )ِِْ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل  

 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة مل رمف  اؼبصحن.  مبمني: ُب ااص (ٔ)
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 فصل
؛ لما روى أمير المؤمنين عثماف رضي اهلل عنو أف النبي (ٔ)إذا ارتد رجل عن اإلسبلـ وجب قتلو   

نا كفر بعد إيماف، وز : (ٕ)[ثبلث]ال يحل دـ امرئ مسلم إال بإحدى : )صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
وقاؿ أبو . (ٗ)، وكذلك إذا ارتدت امرأة وجب قتلها(ٖ)(بعد إحصاف، وقتل نفس بغير نفس

 .(٘)ال تقتل: حنيفة
، فعلق وجوب القتل بالكفر بعد اإليماف، (ٙ)(كفر بعد إيماف: )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا 

 . ولم يعل ْقو بالذكورية، كذلك في القتل والزنا

                                         

الانبيه (   ِِِ/  ِ)اؼبهيب ( ْْ/  ُِ)اغبلكل المب  البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّْ/  ٔ)ااـ (ُ)
 ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِِٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ُِّ)
( ُّٗ/  ْ)إعل و البللبني( ُْٗ/  ٕ)هنليو االج (  ِٓٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُٓ/  ْ)مل  االج (  ٔٗ/ 
(ُّ  /َُٓ. ) 
 .  ألن فأثباهلب. ثل : ُب ااص ( ِ)
 .ُُُٓب ص  مبو زب هبه( ّ)

 َُ)ركضو البللبني( ْْ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِِ/  ِ)اؼبهيب ( َُٓ/ُّ)اغبلكل المب  (ْ)
غليو البيلف ش ح زبد (  َُْ/  ْ)مل  االج ( ٔٗ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِٖ/ُٗ)آّمهللع   (ٕٓ/ 

 (.ِٖٗ)ابل رم ف 
البح  ال ا و ( ُٖٓ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (   ُٓٔ/  ِ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ُّْ/  ٕ)بدا   الصنل   (ٓ)
(ٓ  /ُّٗ.) 
 .ُُُٓب ص  مبو زب هبه(ٔ)
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، وىذا لفظ  عاـ يتناوؿ الذكر واألنثى، (ٔ)(من بدؿ دينو فاقتلوه: )وسلموقولو صلى اهلل عليو 
ارتدت عن اإلسبلـ فبلغ النبي صلى اهلل عليو (ٖ)أف امرأة يقاؿ لها أـ روماف: )(ٕ)وروى جابر

، ويخالف الكفر األصلي فانو يقر عليو بعض (ٗ)(تستتاب فاف تابت وإال قتلت: )وسلم، فقاؿ
 . ر عليهاالكفار، والردة ال يق

وبو قاؿ أبو حنيفة، ومحمد، . (٘)وفي الثاني يستحب. ويجب استتابة المرتد على أصح القولين
إف كاف مسلماً : (ٛ)[عطاء]،  وقاؿ (ٚ)وحكي عن الحسن البصري أنو ال يستتاب. (ٙ)وأحمد

 ،(ٜ)[يستتب]في األصل لم 
 . (ٓٔ)وإف كاف كافراً فأسلم وارتد استتيب 

                                         

مل حدي  ابل عبلس  ِْٖٓ( َُٖٗ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب ا يعيب بعياب ا (ُ)
 .رض  ا عنهمل 

عدة غ كات,  , صحليب جلي , غ ا م  رمهللؿ ا لب  بل عبد ا بل عم ك بل ح اـ اا صلرم الاللم  ج(ِ)
 .ّْْص/ُ, كاإلصلبو جّٖٕص/ُ, كأمد الللبو جُِٗص/ُاامايعلب ج: ا ا . دػْٕأكّٕتهللُب منو 

: ا ا . ف الصهللاب أـ م كافأـ ركملف, كقد  بَّه ابل ح   أ ه كق  ُب ااص  ديا اامف كأ: د  ام أة يآلؿ ؽبل( ّ)
 (.ْٗ/  ْ)تلخيص اغبب  

تنآي  : ا ا . , كدهلل حدي  ضعينَِّص/ٖ, كالالنل المربل البيهآ  جُُٖص/ّالالنل للدارقب  ج(ْ)
 ( . ُّٔ/  ْ)الخيص الك , (َٕٓ/  ْ)الاحآيو ُب أحلدي  الاعليو 

البيلف ُب ميدع ( ُْٔ/  ُٕ)رايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب د(   ُِّ)الانبيه (   ُٖٓ/  ُّ)اغبلكل المب  (ٓ)
كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا (ِِٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُُّ)منهلج البللبني ( ْٔ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  

( ُّٗ/  ْ)مل  االج (  ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ٕٔ/  َُ)النهللكم  ركضو البللبني 
 ( .ُْٗ/  ٕ)هنليو االج (   ْٓٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي  

تبيني اغبآل و ش ح من  ( ُّٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٗٗ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا  ُب ميدع ااحنلؼ(ٔ)
 ( .ِِٓ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ِْٖ/  ّ)الدقل و 

( ُْٕ/  ٗ)اؼببدع (   ُٕٔ/  ِ)آه ا ر ُب الا( ِٕ/  َُ)اؼبل  : كُب ميدع أضبد ركايالف, ا ا  ُب ذل 
 ( .ِّٗ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم 

  (.ُٓٓ/  ٕ)اامايملر ( ُِّ/  ٓ)الامهيد : ا ا . اغبالل اخالن النآ  عنه( ٕ)
 .ب  ألن فأثباهل. عبل: ُب ااص ( ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه؛ اف أداة اعبـ  تآاا  إمآلط االن. يالاالب: ُب ااص ( ٗ)
 ( .ِٕ/  َُ)اؼبل  ( َُ)
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، فأمر واألمر يقتضي (ٔ)(تستتاب، فإف تابت وإال قتلت: )ى اهلل عليو وسلمقولو صل: لنا      
 . بعد عدـ التوبة والقتل واجب، وما شرط للواجب يكوف واجباً (ٕ)[قتلها]الوجوب، وجعل 

ىل كاف : )قاؿ (ٗ)تستر (ٖ)[جاءه فتح]وروى الشافعي رضي اهلل عنو أف عمر رضي اهلل عنو لما 
ىبل : رجل من المسلمين ارتد عن اإلسبلـ فأخذناه وقتلناه، فقاؿ: اقالو  (٘)من مغربِة خبرٍ 

أدخلتموه بيتاً، وأطعمتموه كل يـو رغيفًا، واستتبتموه ثبلثًا لعلو يراجع أمر اهلل، اللهم إني لم 
؛ (ٚ)وعلي رضي اهلل عنهما وروى مثلو عن الصديق ،(ٙ) (أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني

 .شبهة فيقصد إزالتها وألف الردة قد تكوف عن
 . االستحباب ال تتأخر/ ب ٛٗ/وتجب االستتابة في الحاؿ على أصح القولين، وكذا على قوؿ 

 
 
 
 
 
 

                                         

 .ُّٖٓب ص  مبو زب هبه( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. قبلهل: ُب ااص ( ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة للاع , كبللال  اؼبهللحدة. جلا قا : ُب ااص ( ّ)
, كدهلل تع يع شهللشرت: بللاف ٍب الالمهللف, كفا  الال  ااخ ل, كرا ( ْ) مع ف البلداف . أعاف مدينو خبهللزمالف اليهلـل
(ِ /ِٗ.) 
 .َُّص/ِمرلرؽ اا هللار ج:ا ا . د  مل خرب جديد : حلدث يالال ب , كقي : مل بو خرب أم(ٓ)

, كركاا البيهآ  ُب الالنل المربل ُِّ, ك اؼبالند للرلفع  صِٖٓص/ُ,جّٕٕص/ِمهللطأ اإلملـ ملل  ج(ٔ)
ص , كقد أشلر االبل٘ب اؼب تد حدي   خ  عل عم  رض  ا عنه ب منلد ما: ركم ُب الاأ٘ب به أم: كقلؿ َِٔص/ٖج

 . ِْْٕ رقف ( َُّ/ ٖج )إٔب ا آبلع ديا ااث  ممل ُب زب هبه إلركا  الللي  
كحمف البيهآ  باعاه ُب ا آبلعه, كركاا مل ( َِْ/  ٖ)الالنل المربل ( َّٕ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر (ٕ)

 .ااماالبو كلمنه بدكف ذم ( ُُْ/  ّ)منل الدارقب  : كجهني م ملني, كأخ جه أيالن 
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 ، وعن (ٖ)، وبو قاؿ أبو حنيفة وزيد وأحمد وإسحاؽ(ٕ)أياـ (ٔ)[ثبلثة]والقوؿ الثاني يستتاب 
 . (٘)ى اإلسبلـيؤخر ما دمنا نرجو عودة إل: ، وقاؿ أبو ثور(ٗ)يستتاب شهراً : علي

، (ٙ)أف الدعوة بلغتو فبل معنى للتأخير، وما روى عمر رضي اهلل عنو محموؿ على االستحباب: لنا
لو قتل قبل  و، ولم يشرط التأخير؛ وألن(ٚ) (تستتاب فاف تابت وإال قتلت)وحديث أـ روماف  

 .كالحربي، وألنو مصر على كفره فهو   (ٛ)[لضمنو]االستتابة لم يضمن ولو وجب التأخير
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص ( ُ)
 َُ)ركضو البللبني(   ْٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِّ)الانبيه (  ُٗٓ/  ُّ)اغبلكل المب  (ِ)
رباو (  ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِّ/  ُٗ)آّمهللع (   ُُّ)منهلج البللبني ( ٕٔ/ 

 ( .ُْٗ/  ٕ)هنليو االج (   ُّٗ/  ْ)مل  االج ( ٔٗ/  ٗ) ش ح اؼبنهلج االج ُب
( ُّْ/  ٕ)بدا   الصنل   (  َّٗ/  ّ)رباو الاآهل  ( ٖٗٔ/  ِ)النان ُب الاالكل : ا ا  ُب ميدع ااحنلؼ(ّ)

 ( .ِّٓ/  ِ)الاالكل اؽبنديو ( َٗ/  ٓ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر 
اإل صلؼ للم داكم (  ُٖٕ/  ٗ)اؼببدع ( ُِٔ/  ٔ)الا كع ( َٗ/َُ)اؼبل  ( ُّّ/َُ: )وا ا  ُب ميدع اغبنلبل 
. 

 ( .ِّٗ/  َُ)ش ح الالنو : كا ا  قهللؿ إمحلؽ ُب
 (.ُْٓ/  ٕ)اامايملر ( ُْٔ/  َُ)مصنن عبد ال زاؽ (ْ)
 (.َُْ/  ْ)مل  االج (  ُٗٓ/  ُّ)اغبلكل المب  (ٓ)
 (.ِِِ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
 .ُّٗٓب ص  زب هبهمبو (ٕ)

 (.ِِِ/  ِ)اؼبهيب : زيلدة يآاايهل الاليلؽ, كينا  كبهللا ُب( ٖ)
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 فصل
ال يطالب السكراف بالتوبة حتى يصحو أو يكمل عقلو وتمييزه، كما ال يطالب بها في شدة جوعو 

 .(ٔ)وعطشو، فإف أسلم في حاؿ سكره صح إسبلمو على أصح الوجهين كما تصح ردتو وطبلقو
حوه  ، إال أنو ال يخلى حتى يصحوا، فإف وصف اإلسبلـ في ص(ٕ)وقد حكينا خبلؼ أبي حنيفة 

كاف مسلمًا من حين وصفو في سكره، وإف عاد ووصف الكفر حكم  بكفره من وقت وصفو 
ومن ارتد ثم ُجن  لم يقتل حتى . (ٖ)الثاني؛ ألنا حكمنا قبل ذلك بإسبلمو، وإنما حبسناه استظهاراً 
 .(ٗ)يعرض عليو اإلسبلـ بعد أف يفيق؛ ألنو ال يصح خطابو وتكليفو

 

 

                                         

/  ِ)اؼبهيب (  ُُٕ/  ٔ)ااـ : كميم  اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا صلحع الاحاو كصلحع الال اج ا ا (ُ)
ركضو (   ْٗ-ْٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ُُٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِِ

رباو االج ُب (  َُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِِٔ/  ُٗ)آّمهللع (  ِٕ -ُٕ/ َُ)البللبني
 (  ُٗٓ)الال اج الهللدلج ( ُْٕ/  ٕ)هنليو االج ( ُّٕ/  ْ)مل  االج ( ّٗ/  ٗ)ش ح اؼبنهلج 

 . اا اؼب اج  الاللبآو ُب عدـ صحو ردة الالم اف(ِ)

ركضو ( ُُٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُٕٕ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُُٕ/  ٔ)ااـ (ّ)
 (. َُْ/  ْ)مل  االج ( َِّ/  ُٗ)آّمهللع (   ِٕ-ُٕ/  َُ)البللبني

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِِٔ/  ُٗ)آّمهللع ( . ُٕ/  َُ)ركضو البللبني( ِِِ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
(ْ  /َُِ. ) 
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 فصل
أو (ٕ) بو كالزندقة والتعطيلكانت ردتو إلى كفر يستسر  (ٔ)[سواء]لت توبتو إذا تاب المرتد قب

 . (ٖ)يظهره
 . (ٗ)ةال تقبل توبة الزنديق، وىو إحدى الروايتين عن أبي حنيف: وقاؿ مالك وأحمد وإسحاؽ

أف المنافقين كانوا في زمن النبي صلى اهلل عليو وسلم، وكاف يعلم إقامتهم على الكفر : لنا
: بإظهار اإليماف، وكاف يقرىم على ما يظهروف، وبذلك أخبر اهلل سبحانو بقولو(٘)[زاءىماسته]و

وروى عبد اهلل بن عدي بن  (ٙ٘ /التوبة)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
أف رجبًل سار  النبي صلى اهلل عليو وسلم، فلم يدِر ما سار ه حتى جهر رسوؿ اهلل صلى ) (ٙ)الخيار

. أليس يشهد أف ال الو إال اهلل: فقاؿ. ىو يستأذنو في قتل رجل من المنافقيناهلل عليو وسلم، فإذا 
 فقاؿ صلى . ال صبلة لو !بلى: قاؿ. أليس يصلي: قاؿ. وال شهادة لو !بلى: قاؿ

 

                                         

 .ب  نب  فأثباه. مهللا: ُب ااص ( ُ)
( َّْ/َُ: اؼبع ف الهلليط : ا ا  .   الآهللؿ بأزليو العلٓب د: إظهلر اإلم ـ كإخال  الما , كقي  : ال  دقو ( ِ)

 .(َِْٔ: كاؼببل  علس ألالظ اؼبآن  
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٖ/  ٔ)الهللميط ( ُْٗ/  ٕ)هنليو االج (  ِِِ/  ِ)اؼبهيب (ّ)

/  ْ)مل  االج ( ٕٗ/  ٗ)ؼبنهلج رباو االج ُب ش ح ا( ُِّ/  ُٗ)آّمهللع (  ُِّ)منهلج البللبني ( ْٗ
 (.َِٓ)الال اج الهللدلج ( ُُْ

الدر اؼبخالر ( ُّٔ/  ٓ)البح  ال ا و ( ْٗٔ/  ِ)النان ُب الاالكل للاللدم : ا ا  ُب ميدع ااحنلؼ(ْ)
 (.ِِٓ/  ْ)كحلشيو ابل علبديل 

ش ح ـباص  ( ُّٕ/  ٖ)  خلي  الالج كاإلملي  ؼبخاص(  ُِٔ: ص)ال مللو للآ كا٘ب : كا ا  ُب ميدع اؼبللميو
 ( .ِٔ/  ُِ)اليخ ة ( ٕٔ/  ٖ)خلي  للخ ش  

اؼببدع ( ُٔ/  ْ)الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد (  َْٓ/  ِ)اؼبل  ابل قدامو : كقهللؿ أضبد دهلل إحدل ال كاياني عنه ا ا 
 (   .ِّّ/  َُ)اإل صلؼ للم داكم ( ُٕٗ/  ٗ)

 (ِٕ/  َُ)دامو اؼبل  ابل ق: فلف كا ا  ُب قهللؿ إمحلؽ
 .كالصهللاب مل أثباه. اماه ادف: ُب ااص ( ٓ)
اإلصلبو ُب سبيي  . عبد ا بل عدم اا صلرم, كليا دهلل بل اغبم ا  اليم ركل عنه أبهلل ملمو بل عبد ال ضبل( ٔ)

 (.ُِّ/  ّ)أمد الللبو ( ُٖٕ/  ْ)الصحلبو 
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: ، ولقولو صلى اهلل  عليو وسلم(ٕ)(الذين نهاني اهلل عن قتلهم(ٔ)[أولئك: ]اهلل عليو وسلم
قولوا ال الو إال اهلل وأف محمدًا رسوؿ اهلل، فإذا شهدوا أف ال إلو إال أمرت أف أقاتل الناس حتى ي)

اهلل، وأف محمدًا رسوؿ اهلل، واستقبلوا قبلتنا، وصلوا صبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا 
 .(ٗ)(وأموالهم إال بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين(ٖ)[دماؤىم]

؛ لؤلخبار الواردة في (٘)صح إسبلمو نفي كفره فأتى بالشهادتي إذا كاف الكافر ال تأويل لو
بها، وإف صلى في دار الحرب حكم بإسبلمو، وإف صلى في دار اإلسبلـ لم يحكم (ٙ)[االكتفاء]

 .(ٛ)وقاؿ أبو حنيفة يحكم بإسبلمو في الدارين معاً . (ٚ)بإسبلمو
 ٜٗ/على اإلسبلـ (ٓٔ)[تدؿ]، فبل والتقية(ٜ) أف صبلتو في دار اإلسبلـ تحتمل المرايأة: لنا 
 .بخبلؼ صبلتو في دار الحرب، فإنو ال يفعلها إال تديناً واعتقاداً / أ ٜٗ/

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. اكلي : ُب ااص ( ُ)
( َّٗ/  ُّ)صحي  ابل حبلف ( َِْ/  ِ)مهللطأ ملل  ( ّٕ/  ّٗ)مالند أضبد ( َِّ)مالند الرلفع  (ِ)

ديا إمنلد رجلله : كقلؿ البهللص م عل مند عبد بل ضبيد( ُٕٕ)مالند عبد بل ضبيد ( ُِٗ/  ْ)شعع اإليبلف 
  (.ِِ/ُ)اربلؼ اػب ة اؼبه ة ب كا د اؼبالل يد العر ة : ا ا . رجلؿ الصحي 

 .كالصهللاب مل أثباه .دملدف: ُب ااص ( ّ)
مل حدي  أ ا ( ٕٔ/  ٕ)منل النالل   ( ََّ/  ْ)منل الرتميم ( ّْٖ/  ِ)ديا اللا  ركاا أبهلل داكد ( ْ)

 ( .ِّٖ/  ِ)كصححه الايل  ُب ااحلدي  اؼبخالرة للايل  

مل  (   ُِّ/  ُٗ)آّمهللع ( َٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِّ)الانبيه (  ِِّ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)
 (.َُْ/  ْ)االج 

 .ب  نب  فأثباه. ااماال: ُب ااص ( ٔ)
البيلف ( ُّٖ-ُّٕ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/  ُّ)اغبلكل المب  (ٕ)

 ش ح أمىن اؼببللع ُب( ُِّ/  ُٗ)آّمهللع (  ٕٓ/  َُ)ركضو البللبني( ُٓ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 ( .ُّٗ/  ْ)مل  االج (  ْٗ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ُُِ/  ْ)ركض البللع 

الدر اؼبخالر كحلشيو ( ُٖ/  ٓ)البح  ال ا و ( َُٔ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  َُّ/  ٕ)بدا   الصنل   (ٖ)
 (.ّّٓ/  ُ)ابل علبديل 

 (.َُٓ/  ّٖ)تلج الع كس ( ُِٗ/  ُْ)لاللف الع ب :  ا ا. م ايأة, كم ا ة: يص  أف يآلؿ( ٗ)
 .كالصهللاب مل أثباه بللال . يدؿ: ُب ااص ( َُ)
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إنو نبي : واف كاف ممن يزعم  أف محمدًا صلى اهلل عليو وسلم مبعوث إلى العرب خاصة، أو يقوؿ
مع الشهادتين (ٔ)[يبرأ]مبعوث ببعث، وليس ىو الذي بعث في الحجاز، لم يصح إسبلمو حتى 

من كل دين خالف دين اإلسبلـ؛ ألنو إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أف يريد بها ما يعتقده، 
أف ىذا التبر ي شرط في إسبلـ من زعم أف محمدًا بعث إلى العرب، : (ٕ)[الثبلثة]وأصح الوجوه 

حب في مست: والثالث. شرط في الجميع: والثاني. أو أنو سيبعث، ومستحب في حق غيره
 . (ٖ)الجميع
اإلقرار بالبعث ونحوه فمستحب غير مشروط؛ ألنو من لواـز (ٗ)[أما]ما قدمناه، و: لنا       

 .الشهادتين
وإف كانت ردتو بجحود فرض أو استباحة محظور لم يصح إسبلمو حتى يرجع عم ا اعتقده ويعيد  

و وسلم، فبل يصح حتى يقر الشهادتين؛ ألنو كذ ب اهلل تعالى وكذ ب رسولو صلى اهلل علي
 . (٘)بصدقهما، ويشهد لهما باإللهية والرسالة

 . (ٙ)ال يقبل إسبلمو :ومن تكررت ردتو وإسبلمو قبل إسبلمو على ظاىر المذىب، وقيل
 . (ٚ)يقبل منو في الثالثةو يقبل منو في الثانية، : وقاؿ إسحاؽ

      

                                         

 .فأثب  الملمو بلؽبم . يربا: ُب ااص ( ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الثلثه: ُب ااص ( ِ)
اإلملـ الرلفع  البيلف ُب ميدع ( ُِّ)الانبيه (  ِِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُٕٗ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)
مل  (  ُِٓ -ُِْ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( (     ِٖ/  َُ)ركضو البللبني (  َٓ/  ُِ)

 (   .َُْ/  ْ)إعل و البللبني(  ِٖٗ)غليو البيلف (  َِْ/   ٕ)هنليو االج ( ُُْ/  ْ)االج 
 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ م اعلة للال  ال اببو( ْ)
ركضو (  َٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِّ/  ِ)اؼبهيب ( َُٖ/  ُّ)لمب  اغبلكل ا(ٓ)

 (.ِٖٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف (   ُِّ/  ُٗ)آّمهللع ( ِٖ/  َُ)البللبني
 (  َٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِ/  ٖ)هنليو االج (  ُِّ)الانبيه (  ِِّ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)

حلشيو (  ُِّ/  ُٗ)آّمهللع ( ٕٔ/  َُ)ركضو البللبني ( ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 ( ُّٗ/  ْ)إعل و البللبني ( َُْ/  ْ)مل  االج ( .ٔٗ/  ٗ)الر كا٘ب رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

   ( .ِٓٗ/  ُّ)اغبلكل المب  (ٕ)
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   : الثالثة قبل، والكبلـ فيمن ازداد إيمانًا، وقولو تعالىأف اآلية تدؿ على انو إذا ازداد كفرًا ب: لنا 

وألنو أتى  (ٖٛ: األنفاؿ) چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 
 .(ٔ)بالشهادتين بعد ردة فقبلت منو، كما لو ارتد مرة واحدة، ويعزر على تهاونو بالدين

 .  (ٕ)ال يعزر إال في الثالثة: وقاؿ أبو حنيفة 
 .، فعزر على الثانية كما يعزر على الثالثة(ٖ)[األولى]أف شبهتو زالت بالتوبة : لنا       

 

                                         

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُِّ/  ُٗ)آّمهللع (  ِِّ/  ِ)اؼبهيب ( ْْٗ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ٔٗ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِِ/  ْ)البللع 

 (.ُُِ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (    َُْ/  ْ)مل  االج ( ِٖٗ)
( ِِٓ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُّٓ/  ٓ)البح  ال ا و ( ََُ-ٗٗ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  (ِ)

 ( .َٖٔ/  ُ)ؾبم  ااهن  ُب ش ح ملاآس ااحب  
 .كالصهللاب مل أثباه, كقد مبو الانبيه علس ذل . ااكلو: ُب ااص ( ّ)
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 فصل
إلى اإلماـ ؛ ألنو حد يجب لحق اهلل، (ٔ)[قتلو]إذا أقاـ المرتد على ردتو فإف كاف حرًا بالغاً  كاف 

ه غير اإلماـ، ال يتوال: فكاف إلى اإلماـ كرجم الزاني، واف كاف عبدًا تواله مواله كحد الزنا، وقيل
ألنو ليس فيو إصبلح لملك السيد، فاف قتلو غير اإلماـ بغير إذنو عزر؛ الفتياتو على اإلماـ، وال 

 .(ٕ)ضماف عليو؛ ألنو غير معصـو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ميله: ُب ااص ( ُ)
الانبيه (  ِِّ/  ِ)اؼبهيب (  ُٕٔ/  ُّ)اغبلكل المب  : ا ا . ا قالهكااص  ُب العبد جهللاز تهللٕب ميد( ِ)
( ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِّ)منهلج البللبني (  ٕٔ/  َُ)ركضو البللبني ( ُِّ)

 (  .ُّٗ/  ْ)إعل و البللبني( ُُْ/  ّ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (  َُْ/  ْ)مل  االج 
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 فصل
ال يزوؿ : ، والثاني(ٔ)[الثبلثة]إذا كاف للمرتد ماؿ زاؿ عن ملكو بنفس ردتو على أصح األقواؿ 

أنو موقوؼ على عوده إلى اإلسبلـ أو موتو على : ، والثالث (ٖ)نيفة والمزني، وبو قاؿ أبو ح(ٕ)
 .(ٗ)الردة

نغنُم ما أصبنا ) :غطفافمن بزاخة و من  (٘)[لوفد]رضي اهلل عنو قاؿ ما روي عن الصديق : لنا 
فنزؿ إجماعًا؛ وألف اإلسبلـ عصم دمو  ولم ينكره أحد، (ٙ)(وترد وف إلينا ما أصبتم منا ،منكم

الو، ثم بالردة ملك المسلموف دمو فملكوا مالو، بخبلؼ الزنا والقتل فإف العصمة لمالو لم وم
تثبت بتركهما حتى تزوؿ بفعلهما، والقوؿ بالوقف مع تحقق السبب المزيل ال وجو لو، وكذا نقوؿ 

التوقف فيو،  (ٚ)[يوجب]في دمو إذا أسلم تجددت عصمتو وزالت إباحتو، ووجوب االستتابة ال 
قتلو غير مستحق / ب ٜٗ/هذا لو قتل قبل التوبة لم يضمن بخبلؼ القاتل عمدًا فانو لو ول

                                         

 .ب  ألن فأثباه. الثلثه: ص ُب اا( ُ)
أظه دل إف دل  م تدان بلف زكاؿ ملمه, كإف : اؼبعامد ُب اؼبيدع خ ؼ مل ذم ا اؼبصنن, قلؿ النهللكم ُب اؼبنهلج( ِ)

اف بب ف عمله ياهللقن علس مهللته م تدان فميا زكاؿ ملمه, : كعل  ابل ح   اؽبيثم  ذل  بآهللله. أملف بلف أ ه ٓب ي ؿ 
غ  مل ملمه ُب ال دة بنحهلل اصبيلد, فههلل إمل ُب  أك بلؽ علس إبلحاه, كُب ملؿ مع ض لل كاؿ ا كبهلل  كؿب  اػب ؼ ُب
: اف بب ف أعملله تاهللقن علس د مه علس ال دة فميا زكاؿ ملمه  ا ا : كقلؿ الر بي  ُب اؼبل . مملتع كأـ كلد

 ٔ)الهللميط ( ُٔٔ/  ُٕ)ؼببلع ُب درايو اؼبيدع هنليو ا(  (   ُِّ)الانبيه ( ِِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُٕٓ/  ٔ)ااـ 
أمىن (  ُِّ)منهلج البللبني ( ٖٕ/  َُ)ركضو البللبني( ّٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    َّْ/ 

 (.ُِْ/  ْ)مل  االج ( ٗٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ُِّ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
عند أيب يهللمن كؿبمد مل  اؼب تد ا ي كؿ عل ملله بلل دة, كإمبل ي كؿ بلؼبهللت : ل ملؿ اؼب تد كزكالهقلؿ الململ٘ب ع(ّ)

بدا   : ا ا . كعند أيب حنياو اؼبل  ُب أمهللاله مهللقهللؼ علس مل ياه  مل حلله.  أك الآا  أك بلللحلؽ بدار اغب ب
الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( َُْ/  ٓ) ا و البح  ال( ُٓٓ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُّٔ/  ٕ)الصنل   

(ْ  /ِْٕ. ) 
 ( .ِّّ)ـباص  اؼب ٘ب : كا ا  قهللؿ اؼب ٘ب ُب

 . اا اؼب اج  الاللبآو عند الرلفعيو(ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر ااث .  فد: ُب ااص ( ٓ)
: , كّٔيا الاليلؽ ا ا  ٕٓٗٔ( ِّٗٔ/  ٔ)أص  الآصو  ُب صحي  البخلرم مالب ااحملـ بلب اإلماخ ؼ (ٔ)

 ( . ّّٓ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ّْٕ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو 

 .كلعلهل صحح  بعدي فلف تاا , كلع  قلف النلمخ مبو إليهل ٍب أراد إص حهل. تهللقن: ُب ااص ( ٕ)
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يجب ضمانو، وعلى : القصاص ضمنو بالقود أو الدية، وأما الزاني المحصن فعلى أحد الوجهين
 .(ٔ)إنما لم يضمن ألف إباحة قتلو بسبب ال ترفعو التوبة بخبلؼ المرتد: الثاني

من أسباب  الملك كاالصطياد واالحتشاش ونحوىا ال يثبت  لو الملك  (ٕ)[ينشئو]وكذلك ما  
إف : وإذا قلنا. موقوؼ: وفي الثالث. يثبت: وفي الثاني. (ٖ)[الثبلثة]بها على أصح األقواؿ 

حجر  (٘)لم يزؿ أو ىو موقوؼ : ، وإف قلنا(ٗ)[فيئاً ]ملكو قد زاؿ فإنو ينقل إلى بيت الماؿ 
في إضاعتو، فحجر (ٙ)[متهمٌ ]يو؛ ألنو تعلق بو حق المسلمين، وىو عليو فيو ومنع من التصرؼ ف

فاف كاف بعد الحجر لم ينفد تصرفو، كما لو تصرؼ السفيو : عليو كالسفيو، فإف تصرؼ في الماؿ
 (ٛ) (ٚ)[الثبلثة]بعد الحجر،  واف كاف قبل الحجر فعلى األقواؿ 

ين ورثتو وعتق مدبروه وأمهات وقاؿ أبو حنيفة إذا لحق المرتد بدار الحرب قسم مالو ب
 . (ٜ)أوالده

 
 
 
 

                                         

 .ال ا٘ب اصل مبآ  ُب اعبنليلت ت جي  الآهللؿ بللهللقن مبو اعبهللاب عنه مل قهللؿ اؽبيام  كالر بي , كمالألو قا (ُ)
 .فأثب  الصهللاب. ينريه: ُب ااص ( ِ)
 .فأثباهل بلالن. الثلثه: ُب ااص ( ّ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. فيلن : ُب ااص ( ْ)
اقهللاؿ كاؼباأم  ُب الاليلؽ يدرؾ أهنل زا دة فأمآبنلدل؛ اف ا. إف ملمه قد زاؿ ف  ه: كإذا قلنل: زاد ُب ااص  صبلو( ٓ)

ُب مل  اؼب تد ث ثو فآط, كقد ذم  ااكؿ, كبىن عليه ص كرة ملمه فيئلنف ث  ذم  الآهلللني ا خ يل, كبىن عليهمل أف 
 (.ِِّ/  ِ)اؼبهيب : كا ا  كبهلل ديا الاليلؽ ُب. كديا يؤمد زيلدة اعبملو اؼبرلر إليهل.اؼب تد حيً   عليه ُب ملله

 (..ِِّ/  ِ)اؼبهيب : كا ا . اهكالصهللاب مل أثب.  منهف: ُب ااص ( ٔ)
 .فأثباهل بلالن. الثلثه: ُب ااص ( ٕ)
(  ِِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُٕٓ/  ٔ)ااـ : مبو الانبيه إٔب ملدهلل اؼبعامد ُب اؼبيدع, كُب ديا الاالصي  اؼبيمهللرة ا ا (ٖ)

مل  ( ُِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ٕٗ-ٖٕ/  َُ)ركضو البللبني ( ِّٓ/  ُٗ)آّمهللع 
 ( .ُّْ-ُِْ/  ْ)االج 

/  ٓ)البح  ال ا و (  ُّٕ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُٗٔ/  ِ)النان ُب الاالكل (  ُُٖ)اػب اج ايب يهللمن (ٗ)
ُْٔ.)  
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 أنو حي  حقيقة ومخاطب، فبل يثبت في مالو حكم األموات كما لو كاف أقاـ في دار: لنا
اإلسبلـ ، وإذا عاد المرتد إلى اإلسبلـ رد مالو على األقواؿ؛ حتى ال يفضي إلى تنفيره عن (ٔ)

 (ٖ)ل توبتو وال موليتو؛ لزواؿ ملكو والحجر عليو، وال يملك تزويج أمتو قب(ٕ)العود إلى اإلسبلـ
 (ٖ)عليو

                                         

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   : ينا . فأمآبنلدل لعدـ مل يآاايهل. اغب ب: زاد ُب ااص  دنل ملمو( ُ)
ٖٓ. ) 
 ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُُٔ/  ٗ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   ( َُٔ/  ُّ)لكم ُب فآه الرلفع  اغب(ِ)
حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ِّٕ/  ُٗ)آّمهللع (  ٕٗ/ َُ)ركضو البللبني ( ُّٔ/  ْ)الهللميط ( ُٔٔ/ 
(ٗ /ٗٗ . ) 
/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِٔٓ/  ٕر كا٘ب علس رباو االج حلشيو ال( ٕٔ/  ٕ)ركضو البللبني ( ُٕٕ/  ٔ)ااـ (ّ)

 ( .َُّ/  ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (  َِْ/  ٔ)هنليو االج (   َُْ
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 فصل
كاف أو امرأة  : وقاؿ أبو حنيفة. (ٔ)ال يجوز استرقاؽ المرتد إذا لحق بدار الحرب وسبي رجبل ً

 . (ٕ)تسترؽ المرأة
 .أنو ال يجوز إقرارىا على كفرىا، فبل يجوز استرقاقها؛ ألف فيو تقريراً عليو: لنا       

ولد أو حمل فهو محكـو بإسبلمو، فإف بلغ ووصف الكفر قتل على ظاىر فإف ارتد  ولو  
 . (ٖ)المذىب، وفيو وجو أنو ال يقتل

أنو محكـو بإسبلمو، فإذا وصف الكفر وجب قتلو كولد المسلم، وإنما لم يوجب : لنا       
انتهض  الشافعي رحمو اهلل القصاص بقتلو إذا بلغ  ولم يصف اإلسبلـ؛ ألف عدـ وصفو لئلسبلـ 

 . شبهة في إسقاط القصاص بقتلو
فإذا ولد لو ولد بعد ردتو من ذمية أو حربية فهو كافر؛ ألنو ولد من كافرين، لكن ال يجوز استرقاقو 

 . (ٗ)يسترؽ: وفي الثاني. على أصح القولين
نو أنو ال يجوز استرقاؽ أبيو لحرمة اإلسبلـ فلم يجز استرقاقو، كما لو ولد قبل الردة، لك: لنا 

 فاختاره اإلماـ لم يقره على  ويجوز استرقاق: يعرض عليو اإلسبلـ فإف لم يسلم قتل، وإذا قلنا
 
 
 
 

                                         

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّْ/  ٔ)الهللميط ( ِِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُٖٔ/  ُّ)اغبلكل المب  (ُ)
 (. ُِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّٓ, ِّٖ/  ُٗ)مهللع آّ(  ٕٕ/  َُ)ركضو البللبني(  ٖٓ
الدر اؼبخالر كحلشيو ابل ( ِٕٖ/  ّ)من  الدقل و :ا ا . اؼب تدة عند اغبنايو تالرتؽ, أمل اؼب تد فيمنعهللف فيه ذل (ِ)

 (.ِْٕ/  ْ)علبديل 
. مههلل إا أف يمهللف اخايلران ابل م ي   االهكقد  به اؼبلكردم أف الآهللؿ بعدـ الآا  ذم ا ابل م ي , كق ر أ ه ( ّ)

البيلف ُب ( َّْ/  ٔ)الهللميط ( ِِّ/  ِ)اؼبهيب (  ُُٕ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُِٕ/  ٔ)ااـ : ا ا 
أمىن اؼببللع ُب ش ح (    ِّٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ٕٕ/  َُ)ركضو البللبني( ٗٓ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  

 ( .ُِْ/  ْ)مل  االج ( ُِّ/  ْ)ركض البللع 
-ُِٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِّ/  ِ)اؼبهيب (  ُِٕ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ْ)

/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِّٖ/  ُٗ)آّمهللع (  ْٖ)منهلج البللبني ( َّْ/  ٓ)ركضو البللبني ( ُّٕ
  (   .ُِْ/  ْ)مل  االج ( ٗٗ
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 .(ٔ)نزوؿ القرآف دكفره؛ ألنو دخل في الكفر بع

 .  (ٕ)إف ولد في دار الحرب جاز استرقاقهػ، وإف ولد في دار اإلسبلـ لم يجز: وقاؿ أبو حنيفة
وه فبل يسترؽ كولد المسلم، ويخالف ولد الحربي فانو لو ولد في أنو تابع لم يسترؽ أب: لنا     

 .دار اإلسبلـ جاز استرقاقو

                                         

: أحدنبل: منهف مل قلؿ: فيه قهللاف, كاخالاهللا فيهمل: كقلؿ اػب امل يهللف: دهلل مل  آله الع اقيهللف بعد دياقلؿ العم ا٘ب (ُ)
اغبلكم ُب : ا ا . أ ه ماللف: كالثل٘ب. أ ه ملاصل : أحدنبل: كمنهف مل قلؿ. أ ه مأبهلليه: كالثل٘ب. أ ه مللملف  ااصل 

ركضو ( َٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِْ-ِِّ / ِ)اؼبهيب  (  ُِٕ/  ُّ)فآه الرلفع  
 ( ِّٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ٖٕ/  َُ)البللبني

 (.ُّٗ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُُٔ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  (ِ)
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 فصل
ألف الصديق رضي اهلل عنو  ؛وامتنعت بمنعة وجب على اإلماـ قتالها (ٔ)[طائفة]ارتدت إذا 

 / أ ٓ٘. /(ٖ)من غير نكير المرتدة (ٕ)[قاتل]
م أولى بذلك من أىل الحرب لتغلظ   نهأل ؛ويذفف على جريحهم ،ويتبع في الحرب مدبرىم

، (ٗ)كفرىم، ويقدـ قتالهم على قتاؿ أىل الحرب؛ إلجماع الصحابة على متابعة الصديق فيو
فاف أخذ منهم . (٘)وإنما لم يرد جيش أسامة؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم جه زه فكره رد ه

 .(ٙ)أسيراًا ستتيب، فاف تاب وإال قتل
 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . طلياو: ُب ااص ( ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه ممل مبو عند زب ي  ديا ااث . قلؿ: ُب ااص ( ِ)
 .ُُِٓب قالؿ أيب بم  الصديو  رض  ا عنه مل ع  ال ملة, ا ا  ص  مبو زب هبه(ّ)

/  ُٗ)آّمهللع (  ُٖ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِْ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
ر كا٘ب علس رباو االج حلشيو ال( ُّْ/  ْ)مل  االج ( ُِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ِّٖ

(ٗ  /َُُ. ) 
جه ا ال مهللؿ صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب بع  الن  صلس ا عليه ك ملف أملمو بل زيد إٔب اغب قلت مل (ٓ)

 .مل حدي  عبد ا ابل عم رض  ا  َِِْ( ُٔٓٓ/  ْ)جهنيو 

 . . اا م اج  اؼبالألو الاللبآو(ٔ)
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 فصل
لزمو ضمانو كما لو ارتد وأتلف هم نفساً أو مااًل على مسلم،  فإف كاف  في غير القتاؿ من أتلف من

: والقوؿ الثاني. من غير منفعة، وإف كاف في القتاؿ فبل ضماف على أصح قولي أحد الطريقين
 . (ٔ)يجب قواًل واحداً : والطريق الثاني. يجب
الصديق رضي د بزاخة و غطفاف إلى وف (ٖ)[جاء: ]قاؿ (ٕ)ما روى طارؽ بن شهاب: لنا     
قتبلنا :  رضي اهلل عنو فقاؿ عمر .و قتبلكم في النار ،تدوف قتبلنا:  يسألونو الصلح فقاؿعنو 

 .  (ٗ)عمر رضي اهلل عنو قوؿ عنفتفرؽ الناس  ،ديات لهم فبلاهلل  رقتلوا على أم

                                         

 لألمث  مأد  البل , ك آ  أف الصحي  ُب أد  البل  أ ه ا هبع عليهف الاملف,  الع العم ا٘ب الب يو ااكٔب(ُ)
ا هبع الاملف : إف قلنل: كالصحي  ُب أد  ال دة أ ه هبع عليهف الاملف, ٍب زاد ك آ  عل بع  اػب امل يني أ ه قلؿ

  اؼب تديل قهللاف, كالا ؽ فا.. هبع الاملف علس أد  البل : ٓب هبع علس اؼب تديل, كإف قلنل.. علس أد  البل 
: كا ا (ِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا . أف اؼب تد ملف , فههلل ملغب يب, كالبلغ  ماللف: بينهمل

أمىن اؼببللع ( ِّٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُٖ,ٕٓ/  َُ)كملذم   ركضو البللبني( ُِّ)الانبيه ( ِِْ/  ِ)اؼبهيب 
 (.ِٖٔ/  ٕ)هنليو االج (   ُّْ, ُِٔ/ ْ) االج مل ( ُِّ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 

طلرؽ بل شهلب بل عبد مشا بل ملمو الب ل  ااضبال , أبهلل عبد ا, مل الل اة أدرؾ الن  صلس ا عليه (ِ)
اإلصلبو ُب سبيي  . دػ ّٖأك  ِٖ:كملف كغ ا ُب خ فو أيب بم  كعم , ث ثلن كث ثني غ كة,كممل المهللفو, تهللُب ُب

 ( . ِْٓ/  ِ)أمد الللبو ( َُٓ/  ّ)لصحلبو ا
 .ب  نب ة فأثباهل. جل: ُب ااص ( ّ)
 .ُْٖٓب ص  مبو زب هبه(ْ)
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 فصل
) خبلفًا (ٔ)قواًل، وقد يكوف فعبًل للسحر حقيقة وتأثير في إيبلـ الجسد وإتبلفو، وقد يكوف 

وبو قاؿ  ،(٘)[ال حقيقة للسحر:]قاؿ (ٗ)[ممن] (ٖ)من أصحابنا (ٕ)[االستراباذيألبي جعفر ]
إف كاف لو اتصاؿ بالجسد كالدخاف ونحوه أث ر وإال : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٙ)بعض أىل الظاىر

 . (ٚ)فبل
      

                                         

ركضو البللبني (  ّٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِْ/  ِ)اؼبهيب (  ّٗ/  ُّ)اغبلكل المب  (ُ)
رباو اغببيع علس ش ح ( َُِ/  ْ)االج  مل ( ِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّْٔ/  ٗ)

 ( .ْْٗ/  ْ)اػببيع 
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِْ/  ِ)اؼبهيب : بيلض ُب ااص  كلع َّ مل أثباه دهلل الاللقط, بدالو مل ُب( ِ)
(ُِ /ّٔ.) 
: لذم مل أصحلب الرلفع  كذدع معا لو اؼباملمني كاؼبل يب مل أد  الالد  , كأبهلل جعا  اإلمرتاب: قلؿ اؼبلكردم(ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِِْ/  ِ)اؼبهيب : كا ا (ّٗ/  ُّ)اغبلكل المب  . إٔب أف ا حآيآو للالح  كا تأث 
 ( .ّْٔ/  ٗ)ركضو البللبني (  ّٔ/  ُِ)الرلفع  

 .فأثب  مل دهلل اؼبهللافو لرتيع الاليلؽ. مل: ُب ااص ( ْ)
 .ديا ال أم زيلدة اقاالدل إسبلـ ميلؽ حمليو( ٓ)
 ( .ٖٓ/  ُ)الس بل ثلر :كاؼب اد به ابل حـ  ممل ُب (ٔ)
(  ٗٗ/  ٔ)ش ح فا  الآدي  ( ِٕٗ/  ٕ)البنليو ش ح اؽبدايو :  ا ا . اؼبع كؼ عند اغبنايو إثبلت تأث  الالح (ٕ)

 (.ْْ/  ُ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل 
ك الع ابل ( َُْ/  َُ) -اؼبل  ( ّٗ/  ُّ)اغبلكل المب  :   ا ا. كدهلل مل ينآله غ  اغبنايو عل أيب حنياو 

إف ملف شيئل يص  إٔب بدف اؼبالحهللر  : قلؿ أصحلب أيب حنياو : قدامو لبعاهف مل ذم ا اؼبصنن دنل, قلؿ ابل قدامو
 ؛ مدخلف ككبهللا جلز أف وبص  منه ذل , فأمل أف وبص  اؼب ض كاؼبهللت مل غ  أف يص  إٔب بد ه ش   ف  هبهللز ذل

ا ه لهلل جلز لببل  مع  ات اا بيل  عليهف الال ـ؛ اف ذل  ىب ؽ العلدات, ف ذا جلز مل غ  اا بيل  ببل  
 ( . َُْ/  َُ)اؼبل  . مع  اهتف كأدلاهف
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لم تكن لو  (ٔ)[لو]و  )ٗ: الفلق)   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    چ  :قولو تعالى: لنا
سحر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حتى : )حقيقة لما أمر باالستعاذة منو، وروت عائشة قالت

 .(ٖ) (وما فعلو(ٕ)[الشيء]أنو ليخيل إليو أنو فعل 
  

                                         

 .زيلدة اقاالدل الاليلؽ؛ لم  يالاآيف ميلؽ صبلو الر ط كجهللأّل( ُ)
 .ب  نب ة فأثباهل.  الر : ُب ااص (ِ)
صحي   َّْٓ( ُِْٕ/  ٓ)م,مل حدي  عل رو رض  ا عنهل,مالب البع بلب الالح  صحي  البخلر (ّ)

 .ُِٖٗ( ُُٕٗ/  ْ)ماللف مالب الال ـ بلب الالح  
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، (ٕ)جف  طلعو ذكرسحره في  (ٔ)[لبيد بن األعصم اليهودي]فإف  ولم يكن لو ببدنو اتصاؿ،
علي رضواف  (ٚ)فأخرجو ذرواف،بني   (ٙ)[ببئر] (٘)تحت راعوفة (ٗ)ومشاطو (ٖ)[طٍ مش]في 

 . (ٓٔ) (ٜ)فلما حل  شفاني اهلل، فكأنما أنشطت من عقاؿ :(ٛ)[وقاؿ]اهلل عليو،
عباس أف النبي صلى اهلل عليو وسلم   (ٕٔ)[ابن]لما روى؛ (ٔٔ)ويحـر فعلو وتعليمو وتعلمو

 .(ٖٔ)(ر لوي  طُ تطير أو تُ  أو ،ن لوه  كُ ن أو تُ ه  كَ تَ أو  ،لور حِ ليس منا من سحر أو سُ : )قاؿ

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه ممل  ُب ـبلرج اغبدي . علصف بل لبيد الثهللرم: ُب ااص ( ُ)
 (.ِٖٕ/  ُ)ع اغبدي  كااث  النهليو ُب غ ي: ا ا .كعل  البل , كدهلل اللرل  اليم يمهللف فهللقه: اعبن(ِ)
زيلدة اقاالدل الاليلؽ ممل ُب  ص ال كايو ُب الصحي , كاؼبصنن تاللم  ُب  آ   ص ال كايو, كد  ُب صحي  ( ّ)

 .ُب مرط كمرلطو كجن طلعو ذم : البخلرم بلا 
 ُْ)ماللف ش ح النهللكم علس : ا ا . ُب بآليل شع  تاللقب  عند مرط ال أس, فأخيدل كعآد فيهل الالح : أم( ْ)
 (.ِِٗ/  َُ)فا  البلرم ( ُٕٕ/ 
: ا ا . ح   يهللض  علس رأس البئ  ا يالابلع قلعه, كيآهلـل عليه اؼبالاآ , كقد يمهللف ُب أما  البئ : كال اعهللفو( ٓ)

 (.ِّْ/  َُ)فا  البلرم 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بب : ُب ااص (ٔ)
 .يآاايهفأمآبنلا؛ لعدـ مل . ك: زاد دنل ُب ااص  ح ؼ( ٕ)
 .زيلدة اقاالدل الاليلؽ ممل ُب  ص ال كايو ُب الصحي ( ٖ)
 ( .ٕٓ/ ٓ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث .زاؿ عنه م ضه: ح َّ منه, كاؼب اد: أم: أ رط مل عآلؿ( ٗ)
عث  فلف أ. فمأمبل أ  رب  مل عآلؿ: كمل زاد علس ديا مآهللله. شال٘ب ا: أص  اغبدي  مبو زب هبه, كمنه قهللله( َُ)

/  ٕ)منل النالل   : ا ا  فيه. مأمبل أي رط مل عآلؿ:مل قهللؿ زيد بل أرقف وبم  ذل  قل  ن  جدتهك  مل كإفعليه, 
 (.َُٖ/  ٓ)اؼبع ف المب  للبربا٘ب  (ُْ/  ِّ)مالند أضبد ( ُُِ

/  ٓ) للبربا٘ب اؼبع ف المب ( ُْ/  ِّ)مالند أضبد : كأمل ركايو أف عليلن بعثه ال مهللؿ اماخ اج الالح  فل ا  فيهل
 (.َِٔ/  ٔ)كقد اماهللعع االبل٘ب ط ؽ ذل  ُب الاللاللو الصحيحو ( َُٖ

( ّْٔ/  ٗ)ركضو البللبني ( ٔٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا . ك آ  فيه النهللكم اإلصبلع( ُُ)
 (.َٕٗ/  ِ)ال كاج  

 .ب  ألن فأثباهل. بل: ُب ااص (ُِ)
مل حدي  عم اف بل (ِٓ/  ٗ)مالند الب ار ( ُِٔ/  ُٖ)اؼبع ف المب  ( َِّ/  ْ)اؼبع ف ااكمط (ُّ)

/  ْ)الرتغيع كالرتديع :  ا ا : كجهللَّد اؼبنيرم مند الب ار, كحالَّل مند البربا٘ب( ُُّٕ)ااحلدي  اؼبخالرة , حصني
ُٕ .) 
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ڍ  ڌ   (ٔ)[ڍ] ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ چ: وقاؿ تعالى 

ڀ   چ: ، وليس فيو معارضة للمعجزة، فإنو يقصر عنها، وقد قاؿ تعالى چڌ  ڎ  ڎڈ  

، فذمهم على تعليمو، وألف  (َُِ: البآ ة)چ ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ
يبعث على فعلو، وفعلو حراـ، وما أفضى إلى حراـ فهو حراـ كالخلوة باألجنبية، ولقولو تعلمو 
 .اآلية  (َُِ: البآ ة)   چ ژ  ژ (ٕ)[ڈ] چ :تعالى

فإف تعلمو أو علمو أو فعلو وىو ال يعتقد تحريمو لم يكفر كغيره من المعاصي، وإف اعتقد إباحتو  
رمتو الشريعة، فكاف تكذيبًا بها، وذلك كفر، فيكوف مع العلم  بتحريمو كفر؛ ألنو استباح ما ح

 .  (ٖ)حكمو حكم المرتد
صف لنا سحرؾ،  فإف وصف ما يوجب الكفر مثل ما : ينبغي أف يقاؿ للساحر: قاؿ الشافعي

، وأنها تفعل ما يلتمس منها فذلك كفر، الكواكب السبعةمن التقرب إلى  (ٗ)يعتقده أىل بابل
 .(ٙ) إباحتو (٘) [أو]ر ذلك فقد ذكرنا حكمو إف اعتقد تحريمو ومعتقده كافر، وإف وصف غي

 . (ٚ)وتعلمو كفر بكل حاؿ، وإذا تاب ال تقبل توبتو/ ب ٓ٘/تعليمو : وقاؿ مالك

                                         

 .غ  مهللجهللدة بلاص ؛ كالصهللاب مل أثباه مل اؼبصحن الم ٙب(ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه مل اؼبصحن الم ٙب. فياعلمهللف: ُب ااص (ِ)
اغبلكم ُب فآه ( ِّٗ/  ُ)ااـ : ا ا . الصحي  اليم قب  به اعبملد  مل الرلفعيو ح مو تعلمه كتعليمه( ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( َُِ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِْ/  ِ)اؼبهيب (  ٔٗ/  ُّ)الرلفع   
مل  (   ُٕٕ/  ِ)ال كاج  ( ٖٖ/  ِ)ش ح النهللكم علس ماللف ( ّْٔ/  ٗ)ضو البللبني رك (  ٔٔ/  ُِ)الرلفع  
 ( . َُِ/  ْ)االج 

 ( .ِّٗ)ااـ: ا ا  كبهللا ُب(ْ)

أك؛ لاايد الاخي  اليم ياا  إٔب اخا ؼ حمف اغبللاني,  كمعلهلـل أف كاك : قد امابدلنلدل ب. ك: ُب ااص (  ٓ)
 .للاني ليا  االهالعبن تر ؾ ُب اغبمف كحمف اغب

 ( .ِّٗ/ُ)ااـ: ا ا  كبهللا ُب(ٔ)

( ِٕٗ/  ٔ)مهللادع اعبلي  ُب ش ح ـباص  خلي  ( ّّ/  ُِ)اليخ ة للآ اُب ( ّٖٖ/  ُٔ)البيلف كالاحصي  (ٕ)
 ( .ُّْ/  ِ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب 



558 

فهو كافر، وإف اعتقد أنو (ٔ)[يشاء]وقاؿ أصحاب أبي حنيفة إف اعتقد أف الشياطين تفعل لو ما 
 . (ٕ)تخييل وتمويو لم يكفر

األعراب ممن  رضي اهلل عنها سحرتها مدبرة لها فباعتها من(ٖ)[عائشة]روي أف ما : لنا     
، وكاف بمحضر من الصحابة، ولو كاف ذلك كفرًا وجب قتلها ولم (ٙ()٘)[ملكتها] (ٗ)[يسيء]

 . تجازيها بالبيع
وأما اآلية فإنما وصف اهلل الشياطين بالكفر؛ ألنهم أظهروا كتب السحر، وزعموا أف 

 .إنما ملك الناس بها (ٚ)[سليماف]
، فنحملو على  (ٛ)(اقتلوا كل ساحر وساحرة: )فأما ما روي أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

 .كل ساحر وساحرة وصف ما ىو كفر، وألف األمر بالقتل ليس حكماً بالكفر

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. يرل: ُب ااص (  ُ)

الدر اؼبخالر كحلشيو ابل ( ِّٗ/  ّ)تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و ( ُّٔ/  ٓ)الدقل و  البح  ال ا و ش ح من (ِ)
 ( .َِْ/  ْ)علبديل 

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . عليرو: ُب ااص (  ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. يال : ُب ااص (  ْ)

 .مملهنل, كالصهللاب مل أثباه مل مصلدر الاخ ي : ُب ااص (  ٓ)

( ُُْ/  ٗ)مصنن عبد ال زاؽ مل حدي  عم ة(  ٖٔ)اادب اؼبا د ( ُْٓ/  َْ)مل حدي  عم ةمالند أضبد (ٔ)
 ( .ُُُ/  ْ)كصححه ابل ح   ُب الالخيص اغبب  ( ِْْ/  ْ)اؼبالادرؾ 

 .ب  ألن فأثباهل. مليمل: ُب ااص (  ٕ)

كي كيه دؤا  عل  عم  ( ُّٔ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُٔٗ/  ّ)مالند أضبد ( ُّّ/  ّ)منل أىب داكد (ٖ)
 ( .ُْْ/  ُِ)ُب مالبو له, كصححه ابل حـ  ُب  الس بل ثلر 
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 فصل
وقد قتلو  إنو يقتل غالبًا،: إذا سحر إنساف فمات رجعنا إلى الساحر وسألناه عن سحره، فاف قاؿ

د، وقد سبق (ٔ)بو فإنو يجب عليو القود ، خبلفًا ألبي حنيفة، فإنو ال يوجب القصاص بغير المحد 
إنو ال يقتل : ، وإف قاؿ(ٕ)فاف تكرر ذلك منو قتل؛ لسعيو في األرض بالفساد: الكبلـ عليو، قاؿ

 .قلة باعترافوفي مالو، ال تحملها العا(ٖ)[مؤجلة]غالباً فهو عمد خطأ يجب بو دية مغلظة 
، وقاؿ أبو (٘)لم يجب عليو القتل (ٗ)[يعينهم]قتلت بسحري جماعة ولم: ولو قاؿ الساحر 

 .(ٙ)يقتل حداً ألنو سعى في األرض بالفساد: حنيفة
أف السعي بالفساد إنما يكوف بإشهار السبلح وإخافة الطريق، فأما القتل بهذا الوجو : لنا      

 .فياً فبل، كما لو قتل جماعة مستخ
مرض بسحري ومات بسبب آخر،  فعلى ولي الميت اليمين أنو مات من : فاف قاؿ الساحر

من ألم سحري ومات بسبب آخر كاف على (ٚ)[برأ: ]سحره؛ ألف الظاىر أنو مات منو،  ولو قاؿ
الولي  البينة أنو لم يزؿ ضمنا إلى أف مات، فإف لم يكن لو بينة فالقوؿ قوؿ الساحر مع 

                                         

البيلف (  ّٖٔ/  ٔ)الهللميط ( ُُِ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُِْ)الانبيه (  ُٕٕ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
ماليو ااخيلر (  ِْٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّْٕ,ُِٕ/  ٗ)ركضو البللبني( ّْٖ/  ُُ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

رباو االج ُب ش ح (   ْٓٗ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ّٖ-ِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ( ِْٓ)
 ( .ََْ-ّٗٗ/  ٕ)هنليو االج  (َُِ-ُُٗ/  ْ)مل  االج ُٔ/  ٗ)اؼبنهلج 

 ( .ِْٓ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل (ِ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. مهللجلو: ُب ااص (  ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  يعنيهف: ُب ااص (  ْ)

/  ُٖ)آّمهللع  ( (ّْٖ/  ٗ)ركضو البللبني ( ّْٗ/  ُُ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِِ)الانبيه (ٓ)
 ( . َُِ/  ْ)مل  االج (  ّٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّٗ

 ( .ِْٓ/  ْ)لدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ا(ٔ)
 .ب  نب ة فأثباهل. ب ا: ُب ااص (  ٕ)
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ثم مات؛ لتيسر إقامة البينة على أنو لم يزؿ متألمًا  (ٕ)[برأ]ما لو جرحو واد عى أنو ، ك(ٔ)يمينو
 .ضمناً إلى أف مات

: سحرتو  فأمرضتو، وسحري ال يقتل عزر على اعترافو باألذى، ولو قاؿ دق: فلو قاؿ الساحر  
، وإف (ٖ)[زجر]سحري ورقيتي ال تمرض  أنا : قاؿ عنو ، فإف عاد عزر العترافو بفعل المحـر

ال يمكن جهلو، (ٗ)[بالشيء]أعلم السحر لكني ال  أسحر بو أحدًا فبل عقاب عليو؛ ألف العلم 
 . (ٙ)يكوف كفرًا؛ ألف السحر عنده كفر: وقاؿ مالك. (٘)فبل يصح النهي عنو

أف العلم بالكفر ال يكوف كفرًا، فاف من علم ما يكفر بو الزنديق و غيره ال يحكم بكفره، : لنا     
 . وإنما يكوف الكفر باعتقاده ذلك

 
 
 

                                         

رباو (  ّٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٕ/  ٗ)ركضو البللبني (  ٖٗ/ ُّ)اغبلكل المب  (ُ)
 ( .ََْ/  ٕ)هنليو االج ( ُُٗ/  ْ)مل  االج ( ُٔ,ِٓ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 .ب  نب ة فأثباهل. ب ا: ُب ااص (  ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. رج : ُب ااص (  ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل.  بللر : ُب ااص (ْ)
 .اؼب اج  الاللبآو(ٓ)
من  اعبلي  ش ح ( ّٔ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ّْ/  ُِ)اليخ ة (  ّْْ/  ُٔ)البيلف كالاحصي  (ٔ)

 .( َِٕ/  ٗ)ـباص  خلي  
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 (ٔ)باب صوؿ  الفحل
؛ لما روى سعيد بن (ٕ)من قصد إنسانًا في نفسو أو أىلو أو مالو بغير حق فلو أف يدفعو عنو

من قاتل دوف أىلو أو مالو فقتل فهو : )رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ (ٖ)زيد
 .(ٗ)(شهيد

اإلباحة، / أ ٔ٘/فإف كاف في الماؿ لم يجب؛ ألنو تدخلو : ينظر فيو وىل يجب عليو الدفع؟ 
وإف كاف عن األىل وجب؛ ألنو ال يجوز إباحتو، وإف كاف عن النفس لم يجب في أصح 

؛ ألف لو في تركو غرضاً صحيحاً، وىو نيل الشهادة، وألنو قد ال ينضبط لو ما يحصل (٘)الوجهين
 .(ٙ)عثماف رضي اهلل عنو لم يدفع عن نفسو مع قدرتوبو الدفع فيتجاوز الحد فيو، وألف 

إف غلب على ظنو أنو ينجو لزمو الدفع، وإف لم تغلب : رحمو اهلل  يقوؿ (ٚ)القاضيوكاف شيخنا  
النجاة على ظنو لم يلزمو؛ ألنو إذا ترؾ الدفع مع غلبة الظن في النجاة فقد أعاف على قتل نفسو، 

                                         

 ( .ُْٕٔ/  ٓ)الصحلح لل هللد م . اامابللو كالهللثهللب علس الر   كااعادا  عليه: الصهللؿ دهلل( ُ)
البيلف ُب ( ّٔٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِْ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٓ/  ُّ)اغبلكل المب  (ِ)

رباو االج ُب ( ِْٖ-ِْٕ/  ُٗ)آّمهللع (  ُٖٔ/  َُ)ركضو البللبني ( ٖٕ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ْْٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُْٗ/  ْ)مل  االج (  ُُٖ/  ٗ)ش ح اؼبنهلج 

معيد بل زيد بل عم ك بل  اي  الآ شس العدكل, صحليب جلي , أحد العر ة, دلج  إٔب اؼبدينو, كشهد اؼبرلدد  (ّ)
. دػ بلؼبدينو ِٓأك  ُٓأك  َٓ:  عليه كملف, تهللُب  علـملهل إا بدران, كملف غل بلن ُب مهمو أرمله ّٔل الن  صلس ا

 ( .ِّٓ/  ِ)أمد الللبو ( َُّ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 
صحي  البخلرم مالب اؼبالٓب  بلب مل : ا ا . جل  بألالظ ماآلربو مبهللان كـباص ان, كجل  عل مث  مل الصحلبو(ْ)

كصحي  ماللف مالب اإليبلف بلب الدلي  علس أف , ا بل عم كمل حدي  عبد  ِّْٖ( ٕٕٖ/  ِ)قلت  دكف ملله 
مل قصد أخي ملؿ غ ا بل  حو ملف الآلصد مهدر الدـ ُب حآه كإف قا  ملف ُب النلر كأف مل قا  دكف ملله فههلل 

كمنل الرتميم , مل حدي  معيد بل زيد( ُُٔ/  ٕ)كمنل النالل   , مل حدي  أيب د ي ة ُُْ( ُِْ/ُ)شهيد 
 حدي  حالل صحي : كقلؿ, مل حدي  عبد ا بل عم ك(ُٖ/  ّ)
( َٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُٔ/  ِ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِْ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)

 (.ُّٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْٕ/  ُٗ)آّمهللع 
الببآلت ( ُِٓ/  ُ)دي  اؼبخالرة للايل  اؼبآدم  ااحل( ُٗٓ/  ُ)مالند أضبد : قصو عثملف ا ا  فيهل( ٔ)

 ( .ِّٓ/  ٕ)مصنن ابل أيب شيبو ( َٕ/  ّ)المربل ابل معد 
 .الآلض  زيل الديل أبهلل عل  الالرق دهلل ( ٕ)
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نجاة فبل تقصير منو في وقاية نفسو، وإنما ترؾ عثماف الدفع؛ يجوز، وإف لم يظن ال (ٔ)وذلك ال 
 .(ٖ)رأى النبي صلى اهلل عليو وسلم في المناـ فأخبره بذلك (ٕ)[ألنو]ألنو علم أنو ال نجاة لو؛ 

وىكذا الهرب إف ظن النجاة فيو لزمو وإف لم يظنها لم يلزمو ىذا أصح الطريقين الذي يحمل  
، والطريق الثانيعليو اختبلؼ قوؿ الشافعي ف  (ٗ)[ثبلثة]أنها على : ي وجوب الهرب والذب 

ال يجب : يجب الدفع لزمو، وإف قلنا: إف قلنا: ال يلزمو ، والثالث: يلزمو ، والثاني: أحدىا: أقواؿ
لم يلزمو، وإذا أمكنو الدفع بالصياح واالستغاثة لم يدفع باليد؛ ألنو مأمور بالدفع بأيسر ما يقدر 

ف في موضع ال يدركو فيو الغوث دفع باليد،  فإف لم يندفع دفع بالعصا، فإف لم عليو، وإف كا
يندفع دفع بالسبلح، وال يدفع بأشد األمرين وىو يقدر على الدفع بما دونو لما قدمتو، فإف لم 
يندفع إال بقطع عضو جاز لو، وإف لم يندفع إال بقتلو جاز لو قتلو، وال ضماف عليو في 

 (ٚ)[ألجأه]فلم يلزمو ضمانو ألنو ىو الذي  (ٙ)[جائز]ألنو أتلفو بدفع  من ذلك؛ (٘)[شيء]
 .(ٛ)إلى إتبلفو، فصار كما لو رمى حجراً فعادت عليو فقتلتو

أنو إف عبره إليو قهره جاز لو رميو فيو ومنعو من العبور  (ٔ)[ظنو]ولو كاف بينهما نهر فغلب على 
بفك لحييو فكهما، و إف لم يتخلص منو إال بلكمو  إليو،  ولو عض و فلم يمكنو التخليص منو إال

                                         

 .فأمآبنلدل ل يلدهتل عل الاليلؽ. وبص : زادت ُب ااص  دنل لااو( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. اف: ُب ااص (  ِ)

ركاا إمحلؽ : كذم دل البهللص م ُب ميلؽ طهللي  كقلؿ( ّٕٓ/  ُٓ)صحي  ابل حبلف ( ُٓٓ/  ُ) مالند أضبد(ّ)
 (.ْ/  ٖ)اربلؼ اػب ة اؼبه ة : ا ا .بل رادهلليه كركاته ثآلت ظب  بعاهف مل بع 

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص (  ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص (  ٓ)

 .يل  فأثباهل بلؽبم ة بلل. جلي : ُب ااص (  ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. اعبلا: ُب ااص (  ٕ)

هبع اؽب ب؛ ا ه مأمهللر باخليص  االه : علس قهلللني, أظه نبل: كلألصحلب ط يآلف, أصحهمل: قلؿ النهللكم (ٖ)
فآه اغبلكم ُب . ضب   ص اؽب ب علس مل تيآل الن لة بلؽب ب, كا خ  علس مل ٓب يايآل: بلادهللف, كالب يو الثل٘ب

ركضو البللبني ( ِّٕ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ْٔٓ/  ُّ)الرلفع  
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من  (ٕ)[شيء]لكمو، وكذا إذا لم يتخلص منو إال بأف يبعج بطنو بعجها وال ضماف عليو في 
 .(ٗ)لو عض  يده فنزع ثنيتو في تخليص يده (ٖ)[كذا]ذلك، و

 . (٘)ويحكى عن مالك وابن أبي ليلى أنو  يجب عليو الضماف 
خاصم رجبًل فعض  أحدىما يد صاحبو فنزع يده فقلع ثنيتو  (ٙ)ف يعلى بن أميةما روي أ: لنا      

 أيعض أحدكم أخاه كما : )فخاصمو إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم
 ، (ٛ)((ٚ)[لك]يعض  الفحل؟ ال دية 

 

                                         

كلألصحلب ط يآلف, : قلؿ النهللكم ( ُٖٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٓٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ُٕٖ/  َُ)
ضب   ص اؽب ب علس : خليص  االه بلادهللف, كالب يو الثل٘بهبع اؽب ب؛ ا ه مأمهللر با: علس قهلللني, أظه نبل: أصحهمل

ركضو ( ُّٓ/  ٔ)الهللميط ( َِّ)الانبيه ( ّّ/  ٔ)ااـ . مل تيآل الن لة بلؽب ب, كا خ  علس مل ٓب يايآل
 (   ُِٗ, ُٕٗ/ ْ)مل  االج : كا ا ( ُٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُٕٖ/  َُ)البللبني 

 (.ٗٔ/ ُِ)البيلف للعم ا٘ب : كينا  م  اخا ؼ الصيلغو ميلؽ.ة اقاالدل الاليلؽزيلد(  ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص (  ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ميم: ُب ااص (  ّ)

 . اا اؼب اج (ْ)

اعبلي  من  ( ُُُ/  ٖ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ُْْ/  ٖ)الالج كاإلملي  : ا ا . ضملف ديو اامنلف: أم(ٓ)
 . (ُِْ/  ٓ)ـباص  اخا ؼ العلمل  : كا ا  ُب قهللؿ ابل أيب ليلس( . ّٓٔ/  ٗ)

يعلس بل أميو بل أىب عبيدة بل نبلـ الاميمس اؼبمس, صحليب جلي , أكؿ مل أرخ الماع مل الهللاة, كأملف بعد (ٔ)
اإلصلبو (  ْٕٕ/  ْ)د الللبو أم: ا ا . كشهد البل ن كحنينلن كتبهللؾ م  رمهللؿ ا, قا  م  عل  ُب صاني. الاا 

 ( .ٖٓٔ/  ٔ)ُب سبيي  الصحلبو 
 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب لا  اغبدي  مل مصلدرا ا تىي فيمل بعد. له: ُب ااص (  ٕ)

صحي  ماللف مالب  ْٕٗٔ( ِِٔٓ/  ٔ)صحي  البخلرم  مالب الديلت بلب إذا ع  رج ن فهللقع  ثنليلا (ٖ)
/  ّ)الديلت بلب الصل   علس  اا اإل اللف أك عاهللا إذا دفعه اؼبصهللؿ عليه الآاللمو كالربني كالآصلص ك 

ََُّ )ُّٕٔ. 
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 .إلى ذلك، فكاف منسوباً إليو(ٔ)[ألجأه]وألنو 
 .(ٖ)كاف العاض  ظالماً أو مظلومًا؛ ألف العض  محـر بكل حاؿ  (ٕ)[سواء]و: قاؿ الشافعي 
؛ ألنو إذا لم يمكنو  إال : قاؿ الشيخ أيده اهلل  يحمل ىذا على ما  إذا  أمكنو التخليص بغير العض 

 .(ٗ)بو فهو حق لو
  

ولو قدر على دفعو بالقطع فقتلو أو بالعصا فجرحو لزمو الضماف؛ ألنها جناية لم 
إليها، فصار كما لو قتلو أو جرحو من غير دفع، ولو قصده القاتل ثم انصرؼ عنو لم (٘)[يلجئو]

ليكر عليو فلو دفعو كما لو / ب ٔ٘/ألنو كف إذاه أال أف يكوف إعراضو  ؛لو أف يتعرضيكن لو 
؛ (ٙ)[األولى]لم يعرض عنو، ولو قصده فقطع يده فولى عنو فعاد وقطع يده األخرى لم يضمن 

ويضمن الثانية؛ ألنو قطعها متعديًا، فإف مات منهما لم يجب عليو (ٚ)[جائز]ع ألنو قطعها بدف

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. اعبلا: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة فأثباه. مهللا: ُب ااص (  ِ)

 (ُّ/  ٔ)ااـ ( ّ)

إ ه : ه ااذرع , كقلؿقلؿ ابل أيب عص كف إا إذا ٓب يبمل الاخلص إا به فههلل حو له  آله عن: قلؿ الر بي (ْ)
 ( .ُٕٗ/  ْ)مل  االج : ا ا . كدهلل ظلد . صحي 

 .ب  نب ة فأثباه. يل ه: ُب ااص ( ٓ)

 .كاافص  مل أثباه. ااكلو: ُب ااص ( ٔ)

 .ب  نب ة فأثباه. جلي : ُب ااص ( ٕ)
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، ولوليو أف يقتص من (ٖ)[جائز]وغير (ٕ)[جائز]من  (ٔ)[أزىقت]القصاص في النفس؛ ألنها 
 . (٘)أو يأخذ نصف دية النفس(ٗ)[شاء]اليد الثانية إف 

فيما بينو وبين اهلل (ٙ)[شيء]عليو ولو رأى رجبًل يزني بامرأتو والزاني محصن فقتلو لم يجب 
تعالى، ألنو مأذوف في قتلو لحق اهلل تعالى، فاف اد عى أنو قتلو وأنكر الولي ولم تكن لو بينة لم 

يا ]قاؿ  (ٛ)أف سعد بن عبادة)لما روي  ؛(ٚ)يقبل قولو، فإذا حلف الولي حكم عليو بالقود
 حتى آتي بأربعة (ٓٔ)[مهلوأأ]أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجبًل : اهلل (ٜ)[رسوؿ

 ، (ٔ)(نعم: )قاؿ

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. زعآ : ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة فأثباه. جلي : ُب ااص ( ِ)

 .ب  نب ة فأثباه. جلي : ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثباه. شل: ُب ااص ( ْ)

مل  ( ِْٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِّ)الانبيه ( ِِٓ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)
 ( .ُٕٗ/  ْ)االج 

 .ب  نب ة فأثباه. ش : ُب ااص ( ٔ)

( ٕٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِٓ/  ِ)اؼبهيب ( بعددل كمل ْٕٓ/  ُّ)اغبلكل المب  (ٕ)
/  ْ)مل  االج ( ُٕٖ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ِِٓ/  ُٗ)آّمهللع ( َُٗ/  َُ)ركضو البللبني 

ُٗٔ-ُٕٗ.) 
, أحد النآبل   كميد اػب رج , معد بل عبلدة بل دليف بل حلرثو بل ح يبو اا صلرل اػب رجس اؼبدٗب, أبهلل ثلب ( ٖ)

/  ِ)أمد الللبو ( ٓٔ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . دػ ك قي  غ  ذل  بػ الرلـ ُٓصحلىب جلي , تهللُب
 (.ْٗٓ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( َِْ

 .كالصهللاب مل أثباه. ي مهللؿ: ُب ااص ( ٗ)

 .ُب مصلدر ا غبدي  كالصهللاب مل أثباهل ممل.  امهله: ُب ااص ( َُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. شهدا: ُب ااص ( ُُ)
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أبا موسى  (ٕ)[معاوية]أرسل : )فدؿ أنو ال يقبل قولو من غير بينة، وروى سعيد بن المسيب قاؿ
إلى علي رضي اهلل عنو يسألو عن رجل وجد على امرأتو رجبًل فقتلو، فقاؿ علي رضي  (ٖ)األشعري
إف  أبو الحسن،(٘)[أنا: ]فقاؿ علي. كتب إلي  (ٗ)[معاوية]إف : لم تسأؿ عن ىذا؟ قاؿ: اهلل عنو

فإف . (ٜ)(يقتل: يعني. (ٛ)وإال أعطى برمتو يشهدوف على الزنا(ٚ)[شهداء]بأربعة (ٙ)[جاء]
 .(ٓٔ)اد عى أف الولي يعلم ذلك حلف الولي على نفي العلم

                                         

 ِ)صحي  ماللف مل حدي  أيب د ي ة رض  ا عنه مالب الب ؽ بلب ا آال  عدة اؼباهللَب كغ دل بهللض  اغبم  (ُ)
 /ُُّٓ )ُْٖٗ. 

 .كالصهللاب مل أثباه. معهلليه: ُب ااص ( ِ)

 َٓ, صحليب جلي , كملف حالل الصهللت بللآ  ف, ملت منو, أبهلل مهللمس ااشع معبد ا بل قيا بل مليف (ّ)
 .ُُِص/ْ, كاإلصلبو جّٕٔص/ّ, كأمد الللبو جٕٗٗص/ّاامايعلب ج: ا ا . دػ  ُٓأك 
 .كالصهللاب مل أثباه. معهلليه: ُب ااص ( ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصدر ااث . أبل: ُب ااص ( ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. جل: ُب ااص ( ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. شهدا: ُب ااص  (ٕ)

ياللف إليهف بلغبب  اليم شد به : قبعو حب  يرد ّٔل اام  أك الآلت  إذا قيد إٔب الآصلص, أم: ال مو بللاف(ٖ)
/  ِ)النهليو ُب غ يع ااث  . أم مله: سبمينلن ؽبف منه؛ لئ  يه ب ٍب اتالعهللا فيه ح  قللهللا أخيت الر   ب ماه 

ْٔٔ.) 

 ( .ّّٕ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ ( ِٕٔ)مالند الرلفع  ( ْْٗ/  ٓ)ن ابل أيب شيبو مصن( ٗ)
 (.َُٗ/  َُ)ركضو البللبني( ْٗٓ/ُّ)اغبلكم (َُ)
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 فصل
خبلفًا ألبي حنيفة  ،(ٔ)ضمنهاإذا صالت عليو بهيمة غيره فلم تندفع إال بالقتل فقتلها لم ي  

 . (ٕ)وأصحابو
 .فلم يضمنها كما لو صاؿ عليو عبد فقتلو دفعاً (ٖ)[جائز]أنو قتلها بدفع : لنا

                                         

ركضو البللبني ( ّٔٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٓ/  ِ)اؼبهيب ( َُّ/  ُّ)اغبلكل المب  (ُ)
إعل و البللبني (   ْْٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُٓٗ/  ْ)االج مل  ( ِْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  َُِ/  َُ)
(ْ  /ُُٕ. ) 

 ( .ُٔٔ)الل ة اؼبنياو ( ّٖ/ ّ)البح  ال ا و ( ٕٔ/ِ)تبيني اغبآل و (ِ)
 .بلليل  فأثباهل. جلي : ُب ااص ( ّ)
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 فصل
، وقاؿ أبو (ٔ)إذا اط لع رجل أجنبي على أىلو في بيتو فاف كاف من ثقب فلو أف يفقأ  عينو  

 . (ٕ)ال يجوز: حنيفة
صلى اهلل عليو وسلم،  اط لع رجل في حجرة النبي : )قاؿ (ٖ)ما روى سهل بن سعد الساعدي: لنا

لو ): بو رأسو،  فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم يحك   (ٗ)ىومع النبي صلى اهلل عليو وسلم مدر 
 .(ٙ)(نظرمن أجل ال(٘)[االستئذاف]إنما جعل  ،لطعنت بو عينك تعمدت النظرعلمت أنك 

  

                                         

/  ُِ)ملـ الرلفع  البيلف ُب ميدع اإل(  ِِٓ/  ِ)اؼبهيب (  َْٔ/  ُّ)اغبلكل المب  ( ّْ/  ٔ)ااـ (ُ)
( ُٖٗ/  ْ)مل  االج ( ُٗٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٓٓ/  ُٗ) -آّمهللع ( ِٖ

 ( .َّ/  ٖ)هنليو االج 

 ( .َٓٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( َُُ/  ٔ)تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و (ِ)
الن  اظبه مل ح ف إٔب  غ ٌ  رج  الاللعدم, صحلىب جلي , م اػبمه  بل معد بل ملل  بل خللد اا صلر ( ّ)

 (.َِّ/ِ)أمد الللبو ( ْٔٔ/ِ)اامايعلب ( ََِ/ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . دػ بلؼبدينو ُٗ: مه , تهللُب علـ
ش   يعم  مل حديد أك خرع علس شم  مل مل أمنلف اؼبرط كأطهللؿ منه يال ح به الرع  : اؼبدرل كاؼبدراة (ْ)
 ( .َِٔ/  ِ)النهليو ُب غ يع ااث  . ؼبالبد كيالاعمله مل ا مرط لها
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اامايياف: ُب ااص ( ٓ)

صحي  ماللف مالب  ٕٖٖٓ( َِّْ/  ٓ) صحي  البخلرم مالب اامائياف بلب اامائياف مل أج  البص ( ٔ)
اؼبع ف المب  للبربا٘ب :  كّٔيا اللا  ُب. ُِٔٓ( ُٖٗٔ/  ّ)ا داب بلب رب ٙب النا  ُب بي  غ ا صحي  ماللف 

 ( .ّّٖ/  ٖ)الالنل المربل للبيهآ  ( ّّٕ/  ٓ)
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أف ينهاه أواًل، : ه بالقوؿ على أصح الوجهين؛ للخبر، والقياسويجوز أف يبدأه بالضرب قبل أف ينها
خفيف؛ ألف المستحق بهذه الجناية (ٔ)[بشيء]وإذا صح الخبر فبل رأي، وال يرميو أواًل إال 

خفيف فمات  (ٗ)[بشيء]الخفيف، فإف أصابو (ٖ)[بالشيء]العين، وذلك يحصل (ٕ)[فقؤ]
ثقيل فمات منو لزمو الضماف؛ ألنو (٘)[بشيء]لو رماه لم يضمنو؛ ألنو تلف بسراية فعل مباح، و 

 . (ٚ)ال يجوز لو رميو، وإذا أتلفو ضمنو: وقاؿ أبو حنيفة. (ٙ)أتلفو بعدواف
لو أف رجبًل اطلع عليك  بغير إذف فرميتو بحصاة : )قولو صلى اهلل عليو وسلم ألبي ىريرة: لنا     

 .(ٛ)(ففقأت عينو فما عليك جناح

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بر : ُب ااص ( ُ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. فآهلل: ُب ااص ( ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بللر : ُب ااص ( ّ)

 . ة فأثباهلب  نب.  بر : ُب ااص (ْ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بر : ُب ااص ( ٓ)

البيلف ُب ( ِِٓ/ِ)اؼبهيب (  ّْ/ٔ)ااـ : كملذم دلؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا النهللكم أ ه دهلل الصحي  ا ا (ٔ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ِٓٓ/ُٗ)آّمهللع (  ُُٗ/َُ)ركضو البللبني ( ِٖ/ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  

 (.َّ/ٖ)هنليو االج ( ُٖٗ/ْ)مل  االج ( ُٗٔ/ْ) البللع
 ( .َٓٓ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( َُُ/  ٔ)تبيني اغبآل و ش ح من  الدقل و (ٕ)

صحي  ماللف  ّْٗٔ( ِِٓٓ/  ٔ)صحي  البخلرم مالب الديلت بلب مل أخي حآه أك اقاص دكف الاللبلف (ٖ)
 .ُِٖٓ( ُٗٗٔ/  ّ) بي  غ ا مالب ا داب بلب رب ٙب النا  ُب
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 فصل
رحم ألىلو على أىلو لم يكن لو رميو؛ ألف جواز الرمي ألجل النظر (ٔ)[ذو]أعمى أو  فإف اطلع 

،  واألعمى ال ينظر، وذو الرحم ال يحـر عليو النظر، وكذا لو اطلع أجنبي على موضع فيو  المحـر
إال أف يكوف الرجل / أ ٕ٘/متاع أو رحاؿ لم يجز رميو؛ ألف النظر إلى ذلك ليس بمحـر 

فقصد محرمها النظر إليها فلو أف يرميو؛ ألف  متجردة (ٕ)[زوجتو]أو أىلو أو  مكشوؼ العورة
ذلك محـر على الناظر، فاف ثبت مطلعاً بعد رميو، أو نهاه فلم ينتو استغاث عليو فإف لم يغثو أحد 
فالمستحب أف يخو فو باهلل تعالى، فإف لم يرجع فلو أف يصيبو بما يدفعو عن النظر،  ولو أتى على 

 .(ٗ( )ٖ)[جائز]سو فبل ضماف عليو؛ ألنو تلف بدفع نف
فبل شيء عليو؛ ألف (٘)[اجتيازه]وإف اطلع من باب مفتوح أو كوة واسعة،  فاف نظر وىو على  

وتوسعة الكوة، فهو كما لو نظر إلى زوجتو وىي واقفة على الباب،  بصاحب الدار فرط بفتح البا
طاؿ على أصح الوجهين لما قدمتو، بخبلؼ ما لو أو كشف عورتو في الطريق، وكذلك إف وقف وأ

 .(ٙ)نظر من ثقب فاف التفريط منو

                                         

 .مآط الهللاك فأثباهل. ذ: ُب ااص ( ُ)

 (.ِِٓ/  ِ)زيلدة اقاالدل الاليلؽ, كدهلل يهللافو مل ُب اؼبهيب ( ِ)

 .بلليل  فأثباهل. جلي : ُب ااص ( ّ)

درايو هنليو اؼببلع ُب (    ِِٓ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِْٔ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ّْ/  ٔ)ااـ (ْ)
(  ُِٗ/  َُ)ركضو البللبني ( كمل بعددل َٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٕٔ/  ُٕ)اؼبيدع 
/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ُٗٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٔٓ/ ُٗ)آّمهللع 
 ( .َّ/  ٖ)هنليو االج ( ُٖٗ/  ْ)مل  االج ( ُٖٗ

 .كالصهللاب مل أثباه. احابلرا: ص ُب اا( ٓ)

هنليو اؼببلع ُب (   ِِٓ/  ِ)اؼبهيب ( َْٔ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ديا مالل   ماا قو ا ا  فيهل( ٔ)
آّمهللع (  ُُٗ/  َُ)ركضو البللبني ( ُٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٕٔ/  ُٕ)درايو اؼبيدع 

مل  (  ُٖٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٗٔ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع أمىن اؼببللع (   ِٔٓ/  ُٗ)
 (.ّٕٓ)الال اج الهللدلج ( ِٗ/  ٖ)هنليو االج ( ُٕٗ/  ْ)االج 
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 فصل
إذا دخل رجل داره بغير إذنو أمره بالخروج، فاف لم يخرج فلو أف يدفعو بما يدفع من قصد مالو، 

ألف  أنو قتلو بالدفع عن داره وأنكر الولي لم يقبل قوؿ القاتل من غير بينة؛ (ٔ)[اد عى]فإف قتلو و
عرؼ المقتوؿ بفسق أو عبادة أو لم  (ٕ)[سواء]القتل منو متحقق، واألصل عدـ ما يدعيو، و

لو لم يلزمو الضماف؛ ألف   (ٖ)[شاىراً ]يعرؼ، فاف أقاـ بينة أنو دخل داره مقببًل عليو بسبلح 
الظاىر يشهد لو، وإف شهدت البينة أنو دخل داره بسبلح غير شاىر لو ضمنو بالقصاص أو 

 .؛ ألنو  ليس لو ظاىر يشهد بما يدعيو(ٗ)يةالد
؛ لقولو صلى اهلل عليو (٘)إذا تقاتل مسلماف فهما  ظالماف، فأيهما قتل  صاحبو فعليو ضمانو 

 .(ٚ)(المسلماف بسيفيهما فالقاتل والمقتوؿ في النار (ٙ)[التقى]إذا : )وسلم
 
 
 

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ادَّعل: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ِ)

 .لس اغبلليوكالصهللاب مل أثباه بللنصع ع. شلد : ُب ااص ( ّ)

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٔ/  ُّ)اغبلكل المب  (  ّٓ/  ٔ)ااـ (ْ)
رباو ( َُٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٔٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ُْٗ/  َُ)ركضو البللبني( ّٖ

رباو اغببيع علس ( ِٕ/  ٖ)هنليو االج ( ُٗٗ/  ْ)ج مل  اال ( كمل بعددلُٖٔ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 (     .ْٖ/  ٓ)ش ح اػببيع 

 ( .ْٓٔ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الاآل: ُب ااص ( ٔ)

صحي   ُّ( َِ/ُ){ كإف طل االف مل اؼبؤمنني اقاالهللا فأصلحهللا بينهمل } صحي  البخلرم مالب اإليبلف بلب (ٕ)
مل حدي  أيب ِٖٖٖ( ُِِّ/  ْ)ف   مالب الانت ك أش اط الاللعو بلب إذا تهللاجه اؼباللملف باليايهمل مالل

 .بم ة رض  ا عنه
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 فصل
معها أو غيره فالضماف على من يده عليها؛ إذا أفسدت بهيمة لو زرعًا لغيره ، فاف كاف صاحبها   

ألف فعلها منسوب إليو، فوجب ضماف ما أتلفتو عليو، وإف لم يكن عليها يد ألحد،  فإف كاف 
بين  (ٕ)[ترعى]كاف ذلك مواتًا جرت العادة برعيو، أو كانت   (ٔ)[سواءٌ ]لم يضمن،  رذلك بالنها

و، واف رعت فيما بين األقرحة فعليو ضماف ما وفي وجو أنها إف أرسلها في موات لم يلزم األقرحة،
 .  (ٖ)أفسدتو

قـو  (٘)[حائط]دخلت  لبراء بن عازبأف ناقة  ل) (ٗ)ما روى حراـ بن سعد بن محيصة: لنا     
أف على أىل األمواؿ حفظ أموالهم بالنهار، ) :صلى اهلل عليو وسلم رسوؿ اهللفأفسدت فقضى 

 . (ٙ)(بالليل وعلى أىل المواشي ما أصابت مواشيهم
حفظ زروعهم، وإف كاف  عوألف الحاجة ماسة إلى رعي المواشي بالنهار فوجب على أىل الزرو 

 .(ٚ)ذلك بالليل لـز صاحب الماشية الضماف

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ت عل: ُب ااص ( ِ)

( َّٖ/ُٕ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  هنليو( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ْٔٔ/  ُّ)اغبلكل المب  ( ِٔٓ/  ٔ)ااـ (ّ)
هنليو ( َِٓ/ْ)مل  االج ( ِٗٓ-ِٖٓ/ُٗ)آّمهللع ( ََِ/َُ)ركضو البللبني (  ُٔٗ/  َُ)ركضو البللبني 

 ( .ُٖٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ِْ/  ٖ)االج 
س مل الالبعني, تهللُب ح اـ بل معد ك يآلؿ ابل ملعدة بل ؿبيصو بل مالعهللد بل معع اا صلرل, مل الببآو الهللمب(ْ)

 (. ُٔٗ/  ِ)هتييع الاهييع : ا ا . دػ بلؼبدينو ُُّ: علـ
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. حليط: ُب ااص ( ٓ)

( ٓٗ/  ُّ)مع فو الالنل كا ثلر ( ْٕ/  ٔ)اؼبع ف المب  ( ُٖٕ/  ِ)منل ابل ملجه ( ٕٗ/ِٗ)مالند أضبد(ٔ)
 . ( ِٓٗ/  ِ)كصححه البهللص م ُب مصبلح ال جلجو 

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ْٔٔ/  ُّ)اغبلكل المب  ( ( ِٔٓ/  ٔ)ااـ ( ٕ)
مل  االج ( ََِ/َُ)ركضو البللبني ( ِٗٓ-ِٖٓ/ُٗ)آّمهللع (  ُٔٗ/  َُ)ركضو البللبني ( َّٖ/ُٕ)
 (. ُٖٕ/  ْ)إعل و البللبني ( ِْ/  ٖ)هنليو االج ( َِٓ/ْ)
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 . (ٔ)ال ضماف على صاحب الماشية ليبًل وال نهاراً : وقاؿ أبو حنيفة
طو بأف يكوف قد أرسلها ليبًل نص الحديث الذي قدمناه، وألف ذلك منسوب إلى تفري: لنا       

 .أو نهارًا ولم يضبطها بالليل
لص ففتح الباب أو  (ٕ)[فجاء/ ]ب ٕ٘/أما إذا كاف قد أدخلها موضعاً، وأغلق عليها بابًا  

فاسترسلت وأفسدت فبل ضماف على صاحبها؛ ألنو لم يوجد منو تفريط، (ٖ)[الحائط]انهدـ 
، ةحباً لغيره لم يضمن؛ ألف تخلية الطيور بالنهار معتاد طفأرسلو فالتق(ٗ)[طائر]وىكذا لو كاف لو 

فأما إذا أحرز أرباب المواشي مواشيهم فغلبتهم فتفرقت وأفسدت أو كثرت المواشي بالنهار حتى 
عجز صاحبها عن حفظها فأفسدت وجب الضماف على أصح الوجهين فيهما، ألنو يقدر على 

 .(٘)عليها فهو مفرط ةإحرازىا باالستعان
و كاف في داره كلب عقور فأكره إنسانًا على الدخوؿ إلى الدار فدخلها فأتلفو الكلب وجب ول 

الضماف عليو في أصح الوجهين؛ ألنو حملو على ما أوجب تلفو، ولهذا لو كاف لو كلب عقور 
فأرسلو فأتلف إنسانًا فإنو يجب عليو ضمانو؛ ألنو فرط في إرسالو، فؤلف يجب وقد أكرىو على 

ليو أولى، وىكذا لو كاف لو ىرة متوثبة على أكل الطيور فأرسلها  فأكلت طيرًا لغيره الوصوؿ إ

                                         

 (.َٖٔ/  ٔ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ِّٕ/  ٕ)الصنل   بدا   (ُ)
الدر اؼبخالر ( ِّٕ/  ٕ( ّٓ/  ٔ)الاالكل اؽبنديو ( ُِْ/  ٖ)البح  ال ا و ( َُِ/  ْ)اؽبدايو ش ح البدايو  

 (.َٖٔ/  ٔ)كحلشيو ابل علبديل 
 .ب  نب ة فأثباهل. ف ل: ُب ااص ( ِ)

 .فأثباهل بلؽبم ةبلليل  . اغبليط: ُب ااص ( ّ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. طلي : ُب ااص ( ْ)

اؼبهيب ( ِْٕ-ُْٕ/  ُّ)اغبلكل المب : كملذم ا اؼبصنن أ ه ااص  دهلل ملذم ا اؼبلكردم أ ه دهلل ااص  ا ا (ٓ)
(  َٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( كمل بعددل ّّٖ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٔ/  ِ)

رباو (   كمل بعددل ِٖٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ُٗٗ-ُٖٗ/  َُ)ركضو البللبني : كدهلل ملذم ا النهللكم أ ه ااص  ا ا 
/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َِٖ-َِٕ/  ْ)مل  االج ( ُْٗ)ماليو ااخيلر ( َِٗ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 ( .ْْ -ّْ/ ٖ)هنليو االج (   ْٕٓ-ْٔٓ
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وجب الضماف عليو لما قدمتو، وال فرؽ في ذلك بين الليل والنهار إذا  كانا معروفين بو، وإف لم 
 . (ٔ)يكونا معروفين بو فبل ضماف؛ ألف العادة إرسالهما

فأتلفت أنسانًا وجب ضمانو على الذي (ٖ)[شيءب]إنساف (ٕ)[فنخسها]ولو كاف معو دابة 
على اإلتبلؼ فصار كما لو أتلفو بيده، وإف كاف مع الدابة (ٗ)[بعثها]نخسها؛ ألنو 

أنو على : أو راكب فالضماف عليهما نصفين على أصح الوجهين؟ والثاني (ٙ)[قائد]و(٘)[سائق]
 . أنهما سواء في ثبوت يدىما عليها: ، لنا(ٛ( )ٚ)[الراكب]
 فهو كما لو أتلفتو أمو؛ ألنو تابع لها فكاف فعلو منسوباً (ٜ)[شيئاً ]لو كاف ولد الدابة يتبعها فأتلفو 
 

 . (ٓٔ)إلى من ينسب فعل أمو إليو

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ : كا ا  (. ِِٔ/  ِ)اؼبهيب : لحع اؼبهيب قهللاكاحدا أف عليه الاملف ا ا ذم  ص(ُ)
رباو االج ُب ( ِٖٓ/  ُٗ)آّمهللع(  ََِ/  َُ)ركضو البللبني( كمل بعددلٖٗ/  ُِ( )ْٔٓ/  ُُ)الرلفع  

( ْْ/  ٖ)هنليو االج (   ْٕٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َِٖ/  ْ)مل  االج ( َُِ -َِٗ/ ٗ)ش ح اؼبنهلج 
 ( .ُٕٗ/  ْ)إعل و البللبني 

 .كالصهللاب مل أثباه. قاحالهل: ُب ااص ( ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بر : ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. بعاهل: ُب ااص ( ْ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. مليو: ُب ااص ( ٓ)

 .اهل بلؽبم ةبلليل  فأثب. قليد: ُب ااص ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ال مع: ُب ااص ( ٕ)

رباو االج ( َْٗ)ماليو ااخيلر ( ُٖٗ/  َُ)ركضو البللبني( ٖٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ٖ)
( ْٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُٖٕ/  ْ)إعل و البللبني (   َِْ/  ْ)مل  االج ( َِّ,ْ/ ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 

 (  .ٕٖ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( َّٓ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ّٗ/  ٖ)ليو االج هن
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. شيل: ُب ااص ( ٗ)

 (.ٖٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (َُ)



575 

 فصل
إذا مرت دابة إنساف بجوىرة لغيره فابتلعتها نظرت؛ فإف كاف صاحبها معها لزمو الضماف،   
إف كانت شاة لم يضمن، وإف كانت : رىما، وقيلكانت البهيمة بعيرًا أو شاة أو غي(ٔ)[سواء]

  (ٕ).بعيراً ضمن
أنهما استويا في إتبلؼ الزرع، وإف كانت عادة أحدىما الضبط و اآلخر اإلرساؿ : لنا        

كاف ليبًل أو نهاراً، (ٖ)[سواء]فكذلك في ابتبلع الجوىرة، وإف لم يكن معها ضمنها أيضًا، 
 .(ٗ)دوف النهار كالزرعال يضمنها إال في الليل : وقيل

  

                                         

 .فأثباهل بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص ( ُ)

ركضو ( ٖٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ِْٕ/  ُّ)اغبلكل المب  (ِ)
 (.ِٗٓ-ِٖٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ََِ/  َُ)البللبني

 .فأثباهل بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص ( ّ)

ركضو ( ٖٗ-ٖٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ِْٕ/  ُّ)اغبلكل المب  (ْ)
 (.ِٗٓ-ِٖٓ/  ُٗ) آّمهللع(  ََِ/  َُ)البللبني
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أف رعي الزرع مألوؼ فلـز حفظو منها، وابتبلع  الجوىرة غير مألوؼ فاستوى في الزمانين، : لنا
فعلى ىذا إف طلب صاحب الجوىرة ذبح البهيمة إلخراج الجوىرة لم تذبح إف كانت غير 

تعين حقو في القيمة، ، وي(ٕ)؛ لنهيو صلى اهلل عليو وسلم عن ذبح الحيواف لغير مأكلو(ٔ)مأكولة
مالو، وتسترجع (ٖ)[عين]فإف ماتت البهيمة وأخرجت الجوىرة وجب ردىا على صاحبها؛ ألنها 

القيمة منو إف كاف قد قبضها لزواؿ ما جعلت بداًل عنو، فإف نقصت قيمة الجوىرة لـز صاحب 
جهين المبنيين أرش نقصها، وكذا لو كانت البهيمة مأكولة لم تذبح على أصح الو / أ ٖ٘/الدابة 

على القولين فيمن غصب خيطًا فخاط بو جرح حيواف مأكوؿ لما قدمتو، فإف ذبحها مالكها 
 (ٗ)باختياره فحكم الجوىرة على ما بي نتو في غير المأكوؿ

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ُْٓ/  ّ)الهللميط ( ُُّ)الانبيه ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٕ/ ٕ)اغبلكل المب  (ُ)
-ِٕٓ/  ُْ)ك( ِّٕ/  ٕ)آّمهللع (  ًَُِ-ََِ/  َُ( )ٔٓ-ٓٓ/  ٓ)ركضو البللبني ( ٖٗ/  ُِ)الرلفع  
(  ّٗٓ/  ِ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( َّّ/  ُُ)فا  الع ي  بر ح الهللجي  الر ح المب  ( ِٕٕ

 (.ِٓٗ, ِٕٕ/ ِ)مل  االج 
مل ( ُْٗ/  ِ)منل معيد بل منصهللر , (ِّٗ/  ُ)اؼب امي  ايب داكد : جل  اغبدي  بنحهللا م فهللعلن ا ا (ِ)

 .حدي  الآلمف مهللٔب عبد ال ضبل
 ُّ)مع فو الالنل كا ثلر ( ّْٖ/  ٔ)أيب شيبو مصنن ابل (  ْْٕ/  ِ)اؼبهللطأ : كجل  مهللقهللفلن مل قهللؿ أيب بم  ا ا 

 ( .ْٗ/  ُُ)ش ح الالنو للبلهللم ( ُْٖ/  ِ)منل معيد بل منصهللر ( ٖٗ/  ٗ)الالنل المربل ( َِٓ/ 
مل مل إ اللف يآا  عصاهللران فمل : " كاؼبن  مل ذب  اغبيهللاف لل  أمله جل  أحلدي  أخ  منهل حدي  عبد ا بل عم ك

ييحبهل فيأملهل , كا يآب  : يل رمهللؿ ا كمل حآهل ؟ قلؿ : قي  . مأله ا ع  كج  عنهل  فهللقهل بل  حآهل , إا
مالند ( ِّٗ/  ِ)ش ح مرم  ا ثلر ( َِٔ/  ٕ)منل النالل   ( ُِٔ/  ْ)اؼبالادرؾ : ا ا " . رأمهل ف م  ّٔل 

كُب معنلا ( . ِٓٔ/ ُ)غيع كالرتديع صحي  الرت : ا ا . كحمف عليه االبل٘ب أخ ان بأ ه حالل لل ا( ُّٓ)الرلفع  
,كيؤمد ذل  عمهلـل اام  بلإلحاللف إٔب اغبيهللاف ( ُِْ/  ُّ)صحي  ابل حبلف ( َِِ/  ِّ)مالند أضبد : ا ا 

 .كال فو به
 (.ِِٔ/  ِ)اؼبهيب : كالصهللاب مل أثباه ممل ُب. غ : ُب ااص ( ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ُْٓ/  ّ)الهللميط ( ُُّ)الانبيه ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٕ/ ٕ)اغبلكل المب  ( ْ)ْ
-ِٕٓ/  ُْ)ك( ِّٕ/  ٕ)آّمهللع (   ًَُِ-ََِ/  َُ( )ٔٓ-ٓٓ/  ٓ)ركضو البللبني ( ٖٗ/  ُِ)الرلفع  
(  ّٗٓ/  ِ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   َّّ/  ُُ)فا  الع ي  بر ح الهللجي  الر ح المب  ( ِٕٕ

 (.ِٓٗ, ِٕٕ/ ِ)مل  االج 
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 (ٔ)كتاب السير
لما مضت لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مدة من ىجرتو أنعم : قاؿ الشافعي رضي اهلل عنو   

ا على جماعات بات باعو حدثت فيها قوة بالعدد لم تكن ففرض اهلل تعالى عليهم اهلل فيه
 .(ٕ)الجهاد

القرآف،  (ٗ)[قراءة]فرض اهلل عليو التوحيد والتبليغ و(ٖ)[السبلـ]وجملة ذلك أنو لما بعث عليو 
ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  قاؿ تعالى چ    (٘)[ڃ]  ڃڤ  ڤ  ڤ   ڃ  چ     ڃ  

ثم ات بعو على اإلسبلـ قـو ففرضت الصبلة  (ِٗ – ُٗ: النم ) چ    ڇڇ  ڇ چ  چ  ڇ 
وىاجر النبي صلى اهلل عليو وسلم   ،(ٚ)، وأذف لو في الهجرة، فهاجر قـو إلى الحبشة(ٙ)بمكة

 .(ٛ)والصديق رضي اهلل عنو معو إلى المدينة
                                         

صب  م ة, كد  تبلو ُب الللو علس اغبللو مل الال   : الال  للو صب  م ة, كالال ة د  الب يآو الال  ُب الللو( ُ)
الصحلح تلج الللو ( ِٗٗ/  ُ)اؼبصبلح اؼبن  ُب غ يع الر ح المب  :  ا ا . ملعبلالو كال مبو لل لهللس كال مهللب

 (.ُٗٔ/  ِ)كصحلح الع بيو 
الللو, كأمل ُب ااصب ح فآد غلب  ُب لاللف الر ع علس أمهللر اؼبللزم؛ اف أكؿ أم  ل الال  إٔب  مبو بيلف الال ة ُب

العدك, كأف اؼب اد ّٔل م  اإلملـ كمعلم ته م  الل اة كاا صلر كم   العدك مل المالر , كظبي  بيل  اف معاف 
 (.َُٔ)طلبو البلبو ُب ااصب حلت الاآهيو  :ا ا . ديا اامهللر دهلل الاٌل  إٔب العدٌك كالل ك الآصد إٔب العدك

 ( .َُٕ/ْ)ااـ ( ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. الاللف: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ق اا: ُب ااص ( ْ)

 . ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص ( ٓ)

 ( .َْٔ,ِّّ/ُ)فا  البلرم ابل ح   ( ٔ)

 .مل حدي  عل رورض  ا عنهلَْٕٓ( ُِٕٖ/  ٓ)صحي  البخلرم مالب اللبلس بلب الاآن  ( ٕ)

صحي  البخلرم مالب اللبلس مالب فال   الصحلبو بلب د  ة الن  صلس ا عليه ك ملف كأصحلبه إٔب اؼبدينو ( ٖ)
مل حدي  عل رو, كصحي  ماللف مالب اؼباللجد كمهللاض  الص ة بلب ابانل  مال د  ِّٗٔ( ُُْٕ/ّ)

 .مل حدي  أ ا بل مللم ض  ا عنه ِْٓ (ّّٕ)الن  صلس ا عليه كملف 
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،  :، وأما الزكاة فقيل(ٔ)ثم فرض سبحانو الصـو بعد سنتين من الهجرة إنها فرضت بعد الصـو
 .(ٕ)قبلو: وقيل

                                         

ملف ُب الالنو الثل يو قب  ف ض رمالف .: حمس ابل ح   عل أمث  العلمل  أف ف ض ال ملة كق  بعد اؽب  ة, فآي ( ُ)
, كرد ابل ح   علس ابل ااث  ج مه بأف ذل  ملف ُب الالمعو, ممل رد علس مل ذدع إليه ابل خ يبو مل أف 

  ة ؿبا لن دبل ُب قصو اؼبهلج يل إٔب اغببرو كفيهل حينمل قلؿ جعا  للن لش  ُب صبلو مل ف ضهل ملف قب  اؽب
أخربا به عل الن  صلس ا عليه ك ملف أ ه يأم  ل بللص ة كال ملة كالصيلـ ا اهس , كرد ذل  ابل ح   بأف 

ٓب تمل ُب أكؿ مل  الصلهللات اػبما ٓب تمل ف ض  بعد كا صيلـ رمالف, فيحام  أف تمهللف م اجعو جعا 
قدـ علس الن لش  كإمبل أخربا بيل  بعد مدة قد كق  فيهل مل ذم  مل قصو الص ة كالصيلـ, كبلغ ذل  جعا ان 

يأم  به أماه كدهلل بعيد جدان, مآ ران أف أكٔب مل ضب  عليه حدي  أـ ملمو ديا إف ملف مل : يأم  ل دبعىن: فآلؿ
بللص ة كال ملة كالصيلـ أم ُب اعبملو كا يلـ  مل ذل  أف يمهللف اؼب اد قدح ُب إمنلدا أف اؼب اد بآهللله يأم  ل 

بللص ة الصلهللات اػبما كا بللصيلـ صيلـ رمالف كا بلل ملة ديا ال ملة اؼبخصهللصو ذات النصلب كاغبهللؿ كا 
 (.ُٖٕ/  ُ)ش ح النهللكم علس ماللف ( ِٔٔ/  ّ)فا  البلرم ابل ح   : ا ا . أعلف 

 ( .ُِّ/  ْ)اؼب ج   االه . ف ضه ملف ُب أكا   اؽب  ة حي  ذم  أف(ِ)
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قدـ على النبي  (ٕ)؛ ألف ضماـ بن ثعلبة(ٔ)في  سنة خمس: وفرض الحج في سنة ست، وقيل
اللهم : )آهلل أمرؾ  أف تحج ىذا البيت؟  فقاؿ: صلى اهلل عليو وسلم في سنة خمس فقاؿ لو

 . (ٖ)(نعم
ي المدينة أذف لو في قتاؿ من يبدأه بالقتاؿ وأما الجهاد فإنو لم يؤذف لو فيو بمكة، فلما حصل ف

 (ّٗ: اغب )        چپ  پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : بقولو تعالى

ٱ  چ : ؛ لقولو تعالى(ٗ)فلما كثر عدد المسلمين وقوي سلطانهم فرض اهلل عليهم الجهاد

 .    )ُِٔ: البآ ة)    چ  پٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پ

                                         

ش ح النهللكم علس ماللف ( ُّْ/ُ)فا  البلرم . ذم  ابل ح   أف ف ض اغب  ملف منو م  علس ااص ( ُ)
(ُ/ُٕٖ.) 

أحد ب  معد بل بم , صحليب جلي , قدـ علس الن  صلس ا عليه كملف, أرمله إليه . ضملـ بل ثعلبو الالعدم( ِ)
اامايعلب ُب مع فو ( ْٖٔ/ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو :  ا ا . ملف ذل  منو طبا: معد بل بم , قي بنهلل 

 ( .ّْٗ/  ِ)أمد الللبو ( ُٕٓ/  ِ)ااصحلب 
 ّٔ( ّٓ)  ُُْ: طه) چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺچ صحي  البخلرم مالب العلف بلب مل جل  ُب العلف كقهللله تعلٔب ( ّ)

مل حدي  ا ا بل ملل  رض  ا ُِ( ُْ)الالؤاؿ عل أرملف اإلم ـ صحي  ماللف  مالب اإليبلف بلب 
 .عنه

 (.ِٖٗ/  ْ)ك ( ِْٔ/  ُٖ) جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف( ْ)
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؛ لقولو تعالى وقد كاف مفروضاً في ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  چ  :غير الحـر واألشهر الحـر

 ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄچ : ولقولو  )ٜٔٔ: البقرة) چ  ٹٿ     ٿ

 چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ : ولقولو   )ٕٚٔ: البقرة) چ

    چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ : ثم نسخ ذلك بقولو سبحانو،  )٘: التوبة)

وقولو   )٘: التوبة) چھ  ھ  ے  ے  چ  :؛ وقولو(ٔ)اآلية  ( ٜٕ: التوبة)  چ
وبعث صلى اهلل عليو وسلم ( ٜٖ: األنفاؿ )   )ٖٜٔ: البقرة) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  :

 .(ٖ)ففتحها في ذي القعدة (ٕ)خالداً 
 

                                         

 (. ٕٔٓ/  ّ) جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف. ذم  ذل  البربم عل قالدة كال بي ( ُ)
الآ شس اؼبخ كمس, أبهلل مليملف اغب لزل مين ا, خللد بل الهللليد بل اؼبل ة بل عبد ا بل عم  بل ـب ـك ( ِ)

اإلصلبو ُب سبيي  . دػِِأك ُِ: , اشاه  ببأمه كقهللته كجهلدا ُب مبي  ا, شهد فا  ممو, تهللُب ُب صحلىب جلي
 (.ٖٔٓ/ُ)أمد الللبو (ِْٕ/ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ُِٓ/ِ)الصحلبو 

كلمل  ٓب يبع  الن  ( ٕٔٓ/  ّ) جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف: ا ا . ذل  حينمل منعهللا كردكا ُب ذم الآعدة (ّ)
كبعثه  كمودؿ صلس ا عليه كملف إٔب أميدر  عف شلرؾ ُب فا  ممو, كبعثه ال مهلل . صلس ا عليه كملف حينهل خللدان 

  .(ُٕٕٓ/  ْ)صحي  البخلرم ( ُّ/  ْ)ك ( ِٖٓ/  ّ)الال ة النبهلليو ابل مث  .  إٔب ب  جييبو
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 فصل
يقدر على إظهار  رجل أسلم في دار الحرب ولم: أضرب (ٔ)[ثبلثة]الناس في الهجرة على    

   (ٖ)[ڍ   ]ڇ  ڇ  ڍ  چ     : ؛ لقولو تعالى(ٕ)دينو وقدر على الهجرة وجب عليو الهجرة

 ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

من كل مسلم مع  (ٗ)[بريء] أنا: )اآلية، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم)  ٜٚ: النساء) چ  ڳڳ
 . (٘)(مشرؾ

          : ؛ لقولو تعالى(ٙ)على إظهار دينو  وال يقدر على الهجرة فيعذر في إقامتو فيها ورجل ال يقدر

ے  ے  ۓ   (ٛ)[ھ]     (ٚ)[ۀ]و/ ب ٖ٘/        چڻ  ڻ  ڻ  ڻ        چ 

﮷       ﮳ۓ   ﮲  ﮵ ﮶     ( ٜٛ: النساء) چ﮴  

                                         

 .فأثباهل بلالن. ثلثه: ُب ااص ( ُ)

منهلج البللبني ( ِِٖ/  َُ)ركضو البللبني ( ٕٗ/  ُِ)البيلف للعم ا٘ب   (ُِّ)الانبيه  (ِِٔ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
هنليو ( ِّٗ/  ْ)مل  االج ( ُّّ)منه  الب ب (  َِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ِِٔ/  ُٗ)آّمهللع    (ُّٖ)

 ( .ِٖ/  ٖ)االج 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اؼب يمو: ُب ااص ( ّ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ب م: ُب ااص ( ْ)

كّٔيا الا  ركاا النالل   ُب ( َُ/  ُِ)شعع اإليبلف ( َِٕ/  ّ)منل الرتميم ( ّْٗ/  ِ)منل أىب داكد ( ٓ)
ا  كذم  الع اق  أف الصحي    مل حدي  ج ي  بل عبد( ُْْ/  ِ)اؼبع ف المب  ( ِِٗ/  ْ)الالنل المربل 

  ( .ُْٕ)اؼبل  عل ضب  اامالر :إرملله
/  َُ)ركضو البللبني ( ٕٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع     (ُِّ)الانبيه ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)

  منه (َِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  ( ِِٔ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٖ)منهلج البللبني ( ِِٖ
 ( .ِٖ/  ٖ)هنليو االج ( ِّٗ/  ْ)مل  االج  ( ُّّ)الب ب 

 .ب  نب ة  فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ٕ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. فلكلي : ُب ااص ( ٖ)
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ولهذا بعث رسوؿ  ،(ٔ)ورجل قدر على إظهار دينو  ولم يخف الفتنة فبل يجب عليو  أف يهاجر
؛ لقوة عشيرتو (ٕ)اهلل صلى اهلل عليو وسلم إلى مكة يـو الحديبية عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو

؛ ألف في إقامتو بها (ٖ)فيها  وكرمو عليها، ولم يبعث من ضعف قومو، لكن يستحب لو أف يهاجر
لمسلموف على الدار أف يميل إليهم أو يستولي ا (ٗ)[يؤمن]تكثيرًا لعددىم ومخالطة لهم، وال 
 (ُٓ: اؼبل دة) چ (٘)[پ  ] ٻ  پ  پ  پچ : فيسترؽ ولده منها، وقد قاؿ تعالى

ڦ  ڦ   (ٛ)[ڤ    ] ڤ (ٚ)[ڤ  ]ٹ  ڤ  چ : (ٙ)[قائل]وقاؿ عز من 

 ( ِّ: الاهللبو)  چ   ڄڦ      ڦ  ڄ
 
 
 
 
 
 

                                         

البيلف ُب ميدع ( ُِّ)الانبيه ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب : ا ا . كم  تآ ي  عدـ الهللجهللب ف ف ا ؽب  ة تالاحع( ُ)
أمىن ( ِِٔ/  ُٗ)آّمهللع (    ُّٖ)منهلج البللبني ( ِِٖ/  َُ)ركضو البللبني ( ٕٗ/  ُِ)لفع  اإلملـ الر

/  ٖ)هنليو االج ( ِّٗ/  ْ)مل  االج (   ُّّ)منه  الب ب ( َِْ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
ِٖ. ) 
/  ّ)م ك الآ ش  رض  ا عنه صحي  البخلرم مالب فال   الصحلبو بلب منلقع عثملف بل عالف أيب ع(ِ)

 .مل حدي  عبد ا بل عم ّْٓٗ( ُِّٓ
 .مبو ُب اؼب اج  الاللبآو( ّ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل. يهللمل: ُب ااص ( ْ)

 .ب نب ة فأثباهل.  اكليل: ُب ااص ( ٓ)

 .بيل  مملف اؽبم ة فأثباهل بلؽبم ة.  قلي : ُب ااص ( ٔ)

 .هللاب مل أثباه ممل دهلل رمف اؼبصحنكالص. ابلمف: ُب ااص ( ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل.  اكليل: ُب ااص ( ٖ)
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 فصل
لو صلى اهلل عليو أقساـ ما كانت دار حرب ودار إسبلـ، فأما قو (ٔ)[الثبلثة]وال تزاؿ ىذه  

من مكة؛ ألنها صارت دار إسبلـ على الدواـ، أو ال : يعني (ٕ)(ال ىجرة بعد الفتح: )وسلم
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ       چ : ؛ لقولو تعالى(ٖ)فضيلة لها كالتي كانت قبل الفتح

 (َُ: اغبديد)            چ       حبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  (ٗ)[ی]  یىئ
 
 

                                         

 .فأثباهل بلالن. الثلثه: ُب ااص ( ُ)

, مل حدي  ابل عبلس ُِّٔ( َُِٓ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب فا  اعبهلد كالال  ( ِ)
ا د  ة بعد : )إلم ـ كاعبهلد كاػب  كبيلف معىنكصحي  ماللف مالب اإلملرة بلب اؼببليعو بعد فا  ممو علس ا

 .مل حدي  عل رؤُْٖ( ُْٖٖ/  ّ( )الاا 

 ٓ)ااـ : ا ا . ك ا  تاللكم الاايلو الاللبآو كال حآو اؼب اد به  ا  عدـ تاللكم فايلو اؽب  تني ا ممو  االهل (ّ)
(  ِْٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُْٕ/  ِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َُٓ/  ُْ)اغبلكل المب  (   ُّٔ/ 

 (.ِٖ/  ٖ)هنليو االج ( ِّٗ/  ْ)مل  االج ( ِٗٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 .فأثباهل بلؽبم ة. اكلي : ُب ااص ( ْ)
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 فصل
جهاد فرض كفاية إذا قاـ بو من تحصل بو الكفاية سقط فرضو عن الباقين، وىو في وال
األعياف، وإنما يختلفاف في أنو سقط عن البعض بفعل البعض،  (ٕ)[كفرائض] (ٔ)[ابتدائو]

 (ٗ)[فرائض]ىو من : وقاؿ سعيد بن المسيب. (ٖ)وفرض العين ال يسقط عن واحد إال بفعلو
 . (٘)األعياف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ : قولو تعالى :لنا       

  .(ٜ٘: النساء)       چ  ٺڀ   ٺ
وىذا التفضيل بينهم في األجر مع الترؾ، وفعل الغير دليل على أنهم لم يتركوا واجباً، ولم يفعلوا  

 . الجنة ال يوعد على تركو (ٙ)[الفرائض]الجنة، وتارؾ : محرماً، وألنو وعد الجميع الحسنى وىي
                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ابادايه: ُب ااص ( ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ما اي : ُب ااص ( ِ)

فأمل الآهللؿ ُب اعبهلد؛ ف  ه يثب  ف ضلن علس الماليو, كيثب  ف ضلن علس ااعيلف, فأمل حي  : ملـ اعبهللي قلؿ اإل( ّ)
يمهللف ف ضلن علس الماليو, فههلل إذا ملف المالر قلريل ُب ديلردف غ  ماعلآني بأط اؼ ديلر اإلم ـ, فمآلتلاهف ف ض 

يف ُب م  منو قالان م  المالر, كهبع أف يل م إٔب م  صهللب ياعني علس اإلملـ أف يآ: علس الماليو, ٍب قلؿ الاآهل 
منهف جندان إذا أممل ذل , كزعمهللا أف ف ض الماليو يالآط بآالؿ كاحد ُب م  صهللب, ممل مناص  ديا إف شل  ا, 

 .كسبالمهللا فيه بأف الالنو مدة اعب يو, ف  هبهللز تع ياهل عل اعبهلد
الاخصيص بللالنو, كلمل رأكا أف اعبهلد دعهللة قه يو,  صهللليني, كدف ٓب ي كاكاؼبخالر عندم ُب ديا ماللل  اا: ٍب قلؿ

في ع إداماه علس حالع اإلمملف كاإلطلقو, ح  ا يبآس إا ماللف أك ماللٓب, كاليم ذم ا الاآهل  ؿبمهللؿ علس مل 
مث  مل ذبهي  جند ُب  ذب م به العلدة الهللمط مل ط ُب الع   كهنليو اإلمملف, كاللللع أف اامهللاؿ كالعدد ا تهللاٌب ا

كال جلؿ إذا اصبلهللا بنلر الآالؿ, ك للهللا ك ي  منهف, ف  يعهللدكف دف كدكأّف إٔب ااماعداد الالـ إا ُب مدة . م  صهللب
اؼبهيب : ا ا . الالنو, كؾبللع اامهللاؿ جلريو ُب اللللع علس ديا اؼبدة, فللهللجه تن ي  م ـ الاآهل  علس ذل 

(   َِٖ/َُ)ركضو البللبني (  ٓ/ ٕ)الهللميط ( ُِّ)الانبيه ( ّٕٗ/ُٕ) درايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب(  ِِٕ/ِ)
/ ٖ)هنليو االج ( َِٖ/  ْ)مل  االج (  ُِِ/ٗ)رباو االج ( ُٖٕ/ْ)أمىن اؼببللع ( ِٓٔ ُٗ)آّمهللع 

 (    .َُٖ/ْ)إعل و البللبني( ْٓ
 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. ف اي : ُب ااص ( ْ)

 ( .ّٖ/  ّ)اعبلم  احملـ الآ  ف  ( ٗٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ٓ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الا اي : ُب ااص ( ٔ)
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ليخرج من كل  :بعث إلى بني لحيافأف النبي صلى اهلل عليو وسلم ) (ٔ)وروى أبو سعيد الخدري
 (هأيكم خلف الخارج في أىلو و مالو  كاف لو مثل نصف أجر  ):ثم قاؿ للقاعدين ،رجلين رجل

ذلك  وعمارة الدنيا، وفي المعاشعياف الشتغل الناس بو عن ؛ وألنو لو كاف  فرضًا على األ(ٕ)
 . خراب الدنيا والدين

فهذه محمولة على   )ّٗ: الاهللبو)   چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  :وأما قولو تعالى
 .(ٖ)من تعين الجهاد عليهم ولم تحصل الكفاية إال بهم

فاف زاد عدد الكفار على عدد أىل الثغر أكثر من مثيلهم ولم تحصل الكفاية بهم  وجب على 
 .(ٗ)اية، وكذلك إف كانوا مثلهم على أصح الوجهين لما ذكرتواإلماـ أف يتم من تحصل  بو الكف

  

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           دهلل مات اؼبدينو معد بل ملل  بل منلف بل ثعلبو , أبهلل معيد اػبدرم, صحليب جلي ,  (ُ)
أمد الللبو ( َِٔ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا . , كبيعو ال ضهللاف ملت منو أرب  كمبعني شهد اػبندؽ

  (.ٖٕ/ ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (  ُِْ/ٓ)
/  ّ)صحي  ماللف مالب اإلملرة بلب فا  إعل و الللزم ُب مبي  ا دب مهللب كغ ا كخ فاه ُب أدله خب  (ِ)

ككرد اللا  اؼبيمهللر ُب مالند " لينبع  مل م  رجلني أحدنبل كااج  بينهمل : " كلا  ماللف قلؿ . ُٖٔٗ( َُٕٓ
 .ُٓ/ِ: د , كمنل أيب داك ُٓ/ ّ: , كمالند أضبدُْٖ/ْ: أيب عهللا و 

مالتي  الليع  ( ُٕٔ/  ْ)ااـ :  ا ا . أضلؼ أف ا يو فيمل دعلدف ال مهللؿ لل هلد فاعني عليهف كبعاهف(ّ)
 ( ّْٔ/  ِ) َتاال  الآ  ف العايف  (  َٓ/  ُٔ)
 ( .ُْْ/  ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
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مسعود رضواف اهلل عليو  (ٔ)[ابن]والجهاد أفضل الطاعات بعد اإليماف باهلل تعالى؛ لما روي 
إيماف باهلل ورسولو، : )األعماؿ أفضل؟ فقاؿ/ أٗ٘/سألت النبي صلى اهلل عليو وسلم أي  : )قاؿ

 .(ٕ)(وجهاد في سبيلو
 (ٖ)[باإلسبلـ]من رضي اهلل ربًا، و: )ى أبو سعيد الخدري أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿورو  

: قاؿ  !أعدىا يا رسوؿ اهلل: فقلت. دينًا، وبمحمد صلى اهلل عليو وسلم نبيًا، وجبت لو الجنة
ا قلت وم. واألرض(٘)[السماء]درجة، مابين كل درجتين مابين  (ٗ)[مائة]وأخرى يرفع اهلل بها )

 . (ٙ)(الجهاد في سبيل اهلل: ىي؟ قاؿ
والذي نفسي بيده  لوددت أني أقاتل في : )وروى أبو ىريرة أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
 أشهد :(ٚ)[ثبلثاً ]، وكاف أبو ىريرة يقوؿ (سبيل اهلل فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل

 . سلم قاؿ ذلكصلى اهلل عليو و أنو : يعني. (ٛ)باهلل

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. بل: ُب ااص ( ُ)

صحي  ماللف مالب اإليبلف بلب  ِٔ( ُٖ)قلؿ إف اإليبلف دهلل العم  صحي  البخلرم مالب اإليبلف بلب مل  (ِ)
 .ّٖ( ٖٖ)بيلف مهللف اإليبلف بل تعلٔب أفا  ااعملؿ 

 .كالصهللاب مل أثباه ممل كرد ُب مصدر اغبدي  ُب صحي  ماللف. اإلم ـ: ُب ااص ( ّ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. مليو: ُب ااص ( ْ)

 .نب ة  فأثباهلب  . الالمل: ُب ااص ( ٓ)

 .ُْٖٖ( َُُٓ/  ّ)صحي  ماللف مالب اإلملرة بلب بيلف مل أعدا ا تعلٔب للم لدد ُب اعبنو مل الدرجلت ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثل: ُب ااص ( ٕ)

, ِْْٔ( ََُّ/ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب سب  الرهلدة : بنحهلل ديا اللا  ق يبلن منه ُب( ٖ)
 . ُٕٖٔ( ُْٓٗ/  ّ) ماللف مالب اإلملرة بلب فا  اعبهلد كاػب كج ُب مبي  ا كصحي 
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  (ٔ)[ثبلثين]خمسًا و  وجهز ،اهلل عليو وسلم غزا سبعًا وعشرين غزوة وقد ثبت أنو صلى
 .  (ٕ)سرية

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثني: ُب ااص ( ُ)

كصحي  ( ُُِٔ/ْ) صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب مف غ ا الن : ا ا  ُب اػب ؼ البهللي  ُب ذل (ِ)
(. ْٕٓ/ٓ)دا   النبهللة , مل حدي  زيد بل أرقف( ُْْْ/ّ)ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب عدد غ كات الن  

كمل  ِّٓ/ ِ)الال ة النبهلليو ابل مث  ( ُٓٗ/ُِ)ش ح ماللف للنهللكم (  ُّٓ/ٖ)فا  البلرم : كا ا  ذل  يالن 
 .ّٖٓ/ ّ, الالريخ (بعددل
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 فصل
فكذلك  ،كل سنةفي   بداًل عنو وىي واجبة ألف الجزية تجب ؛يجزئ في كل سنة مرة اوأقل م
ر من أكثر من سنة يطمع العدو في المسلمين،  فإف دعت الحاجة إلى أكث تأخيره، وألف مبدلها

تأخيره  كانت المصلحة فيالحاجة،  فإف   ما تدعو إليوفوجب  ألنو فرض كفاية ؛وجب ذلك
للطمع في إسبلمهم  العدة؛ أومن  (ٔ)[لقائهم]في إليو  وفقلة ما يحتاجلأو  ؛لضعف المسلمين

، وقتاؿ غيرىم بغير (ٖ)لهدنةلر قتاؿ قريش ألف النبي صلى اهلل عليو و سلم أخ   ؛(ٕ)جاز تأخيره
 .تأخيره جازف تعجيلوتأخيره أكثر من النفع بفي  ، وألف النفع لما رآه من المصلحة ىدنة

وال يجاىد أحد عن غيره بعوض وال بغير عوض؛ ألنو إذا حضر تعي َن الفرض على نفسو، فلم   
كمن حج عن غيره وعليو فرضو فإنو يقع عن فرضو إال أنو إذا حج ثانية عن   ،يجز صرفو إلى غيره

وقع عن الغير، ومتى جاىد عن غيره وقع عن نفسو؛ ألف فريضة الحج مرة واحدة، وفرض  غيره
 .(ٗ)الجهاد متى حضره

 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلالن. لآليهف: ُب ااص ( ُ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٕٗ/ُٕ)لع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼبب(  ِِّ)الانبيه ( ِِٕ/ ِ)اؼبهيب (ِ)
مل  االج ( ْٖٗ)ماليو ااخيلر    ( (ِٔٔ/  ُٗ)آّمهللع (  َِٗ-َِٖ/  َُ)ركضو البللبني ( َُّ/  ُِ)
 . (ُِِ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ُٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع   (َِٗ/ْ)
, صحي  ماللف مالب اعبهلد ِّٓٓ( ُٔٗ/  ِ)الصل  م  اؼبر مني صحي  البخلرم مالب الصل  بلب ( ّ)

 .ُّٖٕ( َُْٗ/  ّ)كالال  بلب صل  اغبديبيو ُب اغبديبيو 
البيلف ُب ميدع (  ِْٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٕ/ ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/ ُْ)اغبلكل المب  (ْ)

رباو  ِٕٗ/ ُِفا  الع ي  ش ح الهللجي  ( ِٕٔ/ ُٗ)مهللع آّ(   ُٓٓ/  ٔ)اؼبنهلج ( َُّ/ُِ)اإلملـ الرلفع  
 ( .ُِٗ)الال اج الهللدلج ( َِٗ/ٓ)هنليو االج ( ِِِ/ ْ)االج ُب ش ح مل  االج 
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 فصل
سألت النبي صلى : )رضي اهلل عنها قالت(ٕ)[عائشة]؛ لما روت (ٔ)وال يجب الجهاد على امرأة

الحج  فيو، ؿجهاد ال قتا: جهاد؟ قاؿ(ٖ)[النساء]اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىل على 
 . (ٗ)(والعمرة

أنو رأى  (٘)وألف الجهاد  ىو القتاؿ والمرأة ليست من أىلو، ولهذا روي عن عمر بن أبي ربيعة
 :امرأة مقتولة فقاؿ

 .(ٛ)حرة عطبوؿ(ٚ)[بيضاء]عندي               قتل (ٙ)[الكبائر]إف من أكبر         
        
 .(ٜ)وعلى الغانيات جر الذيوؿ          اؿ علينا             القتل والقت كتب         

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ِِّ)الانبيه (  ِِٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُُْ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
(  ُٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٗٗ)ماليو ااخيلر ( َِٕ/  ُٗ)آّمهللع ( َُّ/  ُِ)

 (  . ُْٗ/  ْ)إعل و البللبني( ُِٔ/  ْ)مل  االج (  ُِّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. عليرو: ُب ااص ( ِ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ّ)

(. جهلدمل اغب  ) اماأذ   الن  صلس ا عليه ك ملف ُب اعبهلد فآلؿ : صحي  عل عل رو بلا أصله ُب ال( ْ)
, كا ا  ُب اللا  اليم ذم ا َِِٕ( َُْٓ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب جهلد النالل   :ا ا 

صححه ابل اؼبلآل  ك ( ّٗٓ/ْ)صحي  ابل خ يبو ( ُٖٗ/  ِْ)مالند أضبد ( ٖٔٗ/ِ)منل ابل ملجه : اؼبصنن
 (.ّٔ/ ٗ)ُب البدر اؼبن  

عم  بل عبد ا بل أيب ربيعو اؼبخ كم , شلع  ق يل, كفد علس عبد اؼبل , فلمادحه, فأجلزا دبلؿ ج ي ؛ لر فه, ( ٓ)
 (.ُْٗ/  ٓ)م  أع ـ النب   : ا ا . معيد بل اؼباليع: كحالل  امه, كله ركايو عل

 .أثباهل بلؽبم ة بلليل  ف. المبلي : ُب ااص ( ٔ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. بيال: ُب ااص ( ٕ)

 ( . ُٖٕٔ/  ٓ)الصحلح تلج الللو كصحلح الع بيو .اغبالنو الالمو : العببهللؿ مل النالل (ٖ)

 : ذم ا ابل عبد ربه ُب العآد الا يد ضمل ث ثو أبيلت ثل يهل (ٗ)

 (.ُٓٓ/ٓ)العآد الا يد :  ا ا. إفَّ  درٌدل مل قاي ... قال  بلط  علس غ  ذ ع = 
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؛ ألف النبي صلى (ٔ)وال يجب على الخنثى المشكل؛ لجواز أف يكوف امرأة، وال يجب على عبد
أحر ىو أـ عبد؟ فإف كاف حرًا بايعو على : اهلل عليو وسلم كاف إذا أسلم رجل ال يعرفو سأؿ

وألف / ب ٗ٘/ (ٕ)لم يبايعو على الجهاداإلسبلـ  والجهاد، وإف كاف عبدًا بايعو على اإلسبلـ و 
 . نفسو ومنافعو مستحقة لسيده وفي جهاده تفويت ذلك عليو

عرضت على النبي صلى اهلل عليو وسلم : )عمر قاؿ(ٗ)[ابن]؛ لما روى (ٖ)وال يجب على صبي
 . (ٙ)(ابن أربع عشرة سنة: عشرة سنة فرد ني، وروى(٘)[ثبلث]يـو بدر وأنا ابن 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِّ)الانبيه ( ِِٕ/  ِ)اؼبهيب (  ُُْ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ْٗٗ)ماليو ااخيلر ( َِٕ/  ُٗ)آّمهللع (   َِٗ/  َُ)ركضو البللبني ( َُْ/  ُِ)

/  ٖ)هنليو االج ( ُِٔ/  ْ)مل  االج (   ُِّ/  ٗ) ش ح اؼبنهلج رباو االج ُب( ُٕٔ/  ْ)ركض البللع 
 ( .ُْٗ/  ْ)إعل و البللبني( ٓٓ
/ ٓ)كأص  اغبدي  كمعنلا ُب صحي  ماللف مالب  اؼباللقلة بلب جهللاز بي  اغبيهللاف بلغبيهللاف مل جناله ماالض ن (ِ)

مل ( ِِ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ   (ِْٗ/ْ)كالالنل المربل له أيالن ( َُٓ/ٕ), منل النالل    ُْٕٗ( ٓٓ
   .حدي  جلب 

ديا اغبدي  صحي  ا وبا ٘ب مل خ جه مل ديا, ٍب ذم  دبعنلا حديثلن  : كبنحهلل مل أكردا اؼبصنن قلؿ عنه ابل اؼبلآل
  (.ّٗ/  ٗ)البدر اؼبن  : ا ا . عند  البيهآ  كحالل مندا

أمىن اؼببللع ُب ( َُٓ/  ُِ)بيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ال( ََْ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ّ)
/  ُٗ)آّمهللع ( ُِّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٗ/  ْ)إعل و البللبني( ُٕٔ/  ْ)ش ح ركض البللع 

/  َُ)ركضو البللبني ( ُُٓ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُِٔ/  ْ)مل  االج ( ِِٕ/  ِ)اؼبهيب ( َِٕ
  ( .ِِّ)الانبيه ( ُْٕ/  ْ)ااـ ( َِٗ

 .ب   ألن  فأثباهل. بل: ُب ااص ( ْ)

 .ب  ألن  فأثباهل. ثل : ُب ااص ( ٓ)

 (ٓٓ/ٔ)الالنل المربل للبيهآ  ( ِِٗ/  ُُ)ركايو ابل ث ث عر ة ُب اؼبع ف المب  للبربا٘ب ( ٔ)

صحي   ُِِٓ( ْٖٗ/  ِ) الصبيلف كشهلدهتف صحي  البخلرم مالب الرهلدات بلب بلهللغ: أرب  عر ة ُب: كركايو 
 .ُٖٖٔ( َُْٗ/  ّ)ماللف مالب اإلملرة بلب بيلف مل البلهللغ 



591 

، (ٔ)أنو صلى اهلل عليو وسلم رد نفرًا استصغرىم منهم ابن عمر، وأسامة بن زيد)ير وروى ابن الزب
، ورجبًل من بني حارثة، جعلهم (ٗ)، وعرابة بن أوس(ٖ)، وزيد بن أرقم(ٕ)وزيد بن ثابت

 . (٘)(حرساً 
وألنو غير مكلف فبل يجب عليو كالمجنوف، وألنو عبادة تتعلق بالبدف، فبل يجب على الصبي 

 .وف كالصبلة والصـو والحجوالمجن
  )ُٕ: الاا )     چ    ڦ   ڦ  ڄ     ٹ ٹ چ  :لقولو تعالى ؛(ٚ) (ٙ)وال يجب على األعمى

  
 .، وألنو ال يصلح للقتاؿ(ٛ)نزلت في سورة الفتح في معنى الجهاد: قاؿ المفسروف

                                         

دهلل أملمو بل زيد بل حلرثو , كدهلل اغبع ابل اغبع يمىن أبل ؿبمد , كلد ُب اإلم ـ , كملت الن  صلس ا عليه (ُ)
اإلصلبو ُب سبيي  : ا ا . ملت منو أرب  كطبالني. كملف كله عر كف منو , كقد أم ا علس جيل عايف فأ ايا أبهلل بم  

 (. ٕٗ/ ُ)أمد الللبو ( ٕٓ/ ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ْٗ/ ُ)الصحلبو 
  .ُّّّب ص  مبآ  ت صباه( ِ)
أبهلل علم  اا صلرم اػب رج ,   ي  المهللفو, صحليب : زيد بل أرقف ابل زيد بل قيا بل النعملف أبهلل عم ك , كيآلؿ(ّ)

( ٖٗٓ/ ِ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . منو شبلف كماني: شهد غ كة مؤتو كغ دل تهللُب منو م  كماني, كقي جلي , 
 (.ُِْ/ ِ)أمد الللبو (  ّٓٓ/ ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب 

لس ع ابو بل أكس بل قيا  ااكم  اغبلرث  اا صلرم, مل ملدات اؼبدينو ااجهللاد اؼبرههللريل, أدرؾ حيلة الن  ص(ْ)
اإلصلبو ُب سبيي  . دػَٔكقد الرلـ ُب أيلـ معلكيو, كله أخبلر معه, كتهللُب بلؼبدينو علـ . ا عليه كملف كأملف صل ا

 (.ُٓٓ/ ّ)أمد الللبو (  ُِّٖ/ ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ُْٖ/ ْ)الصحلبو 
الالخيص اغبب  . ل خ جه مل ديا الب يوديا اغبدي  غ يع مل ديا الهللجه ا وبا ٘ب م( ّٓ/  ٗ)البدر اؼبن   (ٓ)
 .ٓب أرا عل ابل ال ب ( ِّْ/  ْ)
 ُٗ)تلريخ مدينو دمرو ( َُِ)الالريخ الصل  ( ِْٕ/  ِ)دهلل عل ابل ال ب  عند البخلرم الالريخ ااكمط : قل  
 /ِْٔ. ) 
ليو اؼببلع ُب درايو هن( ِِّ)الانبيه (  ِِٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُُٕ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ُْٕ/  ْ)ااـ (ٔ)

 َُ)ركضو البللبني ( ُّٔ)منهلج البللبني ( َُٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َْٔ/  ُٕ)اؼبيدع 
( ُٕٔ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ََٓ-ْٗٗ)ماليو ااخيلر ( َِٕ/  ُٗ)آّمهللع (  َِٗ/ 

/ ْ)إعل و البللبني ( ٓٓ/  ٖ)هنليو االج ( ُِٔ/  ْ)االج مل  (   ُِّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
ُْٗ. ) 

 .فأمآباهل لعدـ مل يآاايهل.  كا علس: زاد ُب ااص ( ٕ)

 (.ْٖٕ/  ُّ)الدر اؼبنثهللر ُب الااال  بلؼبأثهللر للاليهللط  (  ٖٓ/  ٔ)تاال  الآ  ف العايف  (ٖ)
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ى، فاف كاف ال يرى الشخص وال ما يتقيو؛ ألنو في معنى األعم(ٔ)[سوء]وال على من في بصره  
الذي يدرؾ بالنهار وال يدرؾ : يدرؾ ذلك وجب عليو كما يجب على األعور واألعشى وىو

 .(ٕ)بالليل
 چڄ   ڄ  ڃ    ڃ  چ : وال يجب على األعرج الذي يعجز عن الركوب والمشي؛ لقولو تعالى

من الركوب أو  وألنو ال يقدر على القتاؿ فهو كالزمن، وإف كاف عرجًا يسيرًا ال يمنعو) ُٕ: الاا )
 .(ٖ)المشي لكن يجد فيو مشقة وجب عليو؛ ألنو  يقدر معو على القتاؿ

وال يجب على األقطع؛ ألنو يحتاج إلى يد يقاتل بها ويد يتقي بها، وال يجب على األشل ؛ ألنو  
في معنى األقطع، وال على من ذىب أكثر أصابع يده؛ ألنو ال يقدر أف يقاتل بها، فاف كاف 

 .(ٗ)ألقل وجب عليو؛ ألنو يتمكن بهاالذاىب ا
        چ   چڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ  :وال يجب على المريض المثقل؛ لقولو تعالى 

 .(٘)، فإف كاف بو حم ى أو صداع يسير وجب؛ ألنو ال يمنعو ذلك من القتاؿ ( ُٕ: الاا )
                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. مهلل: ُب ااص ( ُ)

منهلج ( َُِ-َِٗ/  َُ)ركضو البللبني (  ِِّ)الانبيه (  ِِٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٕ -َُٕ/ ْ)ااـ (ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ََٓ-ْٗٗ)ماليو ااخيلر ( َِٕ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ)البللبني 

-ٓٓ/  ٖ)لج هنليو اا( (   ُِٔ/  ْ)مل  االج ( ُِّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُٕٔ/  ْ)
 ( .ُْٗ/  ْ)إعل و البللبني( ٔٓ

البيػػػػلف ُب مػػػػيدع ( ( ِِّ)الانبيػػػه (  ِِٖ/  ِ)اؼبهػػػػيب ( ُُٗ/ ُْ)اغبػػػلكل المبػػػػ  ( ُْٕ -َُٕ/ ْ)ااـ (ّ)
ماليػػو ( ُِٕ/  ُٗ)آّمػػهللع ( ُّٔ)منهػػلج البػػللبني (  َِٗ/  َُ)ر كضػػو البػػللبني( َُٕ/  ُِ)اإلمػػلـ الرػػلفع  

(   ُِّ/  ٗ)رباػو ااػلج ُب شػ ح اؼبنهػلج (  ُٕٔ/  ْ)اؼببللػع ُب شػ ح ركض البللػع  أمىن( ََٓ-ْٗٗ)ااخيلر 
 ( .ٔٓ-ٓٓ/  ٖ)هنليو االج ( ُِٔ/  ْ)مل  االج 

البيلف ُب ميدع ( ُِْ)الانبيه ( ِِٖ/  ِ)اؼبهيب (  َُِ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ُْٕ -َُٕ/ ْ)ااـ (ْ)
/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ)منهلج البللبني (  َُِ-َِٗ/  َُ)بللبنيركضو ال( َُٖ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  

/  ْ)مل  االج (  ُٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ََٓ-ْٗٗ)ماليو ااخيلر ( ُِٕ
 ( .ٔٓ-ٓٓ/  ٖ)هنليو االج ( ُِٔ/  ْ)مل  االج ( ُِٔ

( َْٗ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  ( ُِْ)الانبيه ( ِِٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٕ -َُٕ/ ْ)ااـ (ٓ)
 ُٗ)آّمهللع (  َِٗ/  َُ)ركضو البللبني(  ُّٔ)منهلج البللبني ( َُٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
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 فصل
فاضبًل عم ا (ٔ)[مؤنة]ثمن سبلح أو  وال يجب على الفقير الذي ال يجد ما ينفق في طريقو من

يحتاج إليو لعائلتو في غيبتو من غير مركوب إذا كانت المسافة مما ال تقصر فيها الصبلة؛ لقولو 
گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   (ٕ)[گ]ک  ک    چ  :تعالى

﮵  چ   ٹ ٹ :ولقولو  )ُٗ: الاهللبو) چڱ   ﮴    ﮳   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

ى فأما إذا كاف القتاؿ على باب البلد وحواليو بحيث ال يحتاج إل.  چ ﮹﮶   ﮷ ﮸   
فأما إف كاف القتاؿ على مسافة . ف بو نفسو في غير الجهاد يكفيونفقة لزمو الجهاد؛ ألف ما يموّ 

ھ  ے  ے  ۓ  چ : تقصر الصبلة إليها فإنو ال يجب عليو إال إذا كاف لو مركوب؛ لقولو تعالى

﮶  ﮵   ﮳   ﮴  ﮲   ﮹    ۓ  ﮸   ﮾      ﮷  ﮼   ﮽  ﮻   ﮺ 

﯀   ﯁         / أ٘٘/وألنها عبادة تحتاج إلى قطع مسافة   )ِٗ: الاهللبو)  چ﮿ 
 .(ٖ)بعيدة، فلم يجب من غير مركوب كالحج

فإف بذؿ لو اإلماـ ما يحتاج إليو من بيت الماؿ لزمو قبولو والجهاد؛ ألنو ال منة  عليو في ذلك،  
؛ ألف عليو فيو منة، وألنو إيجاب (ٗ)و من أحد الرعية لم يلزمو قبولوؿ لو ذلك من مالو أبذوإف 

 .(ٗ) فلم يجب كما ال يجب الكسب إليجاب الحج والزكاة  ةكسب إليجاب عباد

                                         

رباو االج ُب ش ح ( ُٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ََٓ-ْٗٗ)ماليو ااخيلر ( ُِٕ/ 
 ( .ٔٓ-ٓٓ/  ٖ)هنليو االج ( ُِٔ/  ْ)االج مل  ( ُِّ/  ٗ)اؼبنهلج 

 .بهللاك غ   مهمهللزة . مهلل و: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. الاعال: ُب ااص ( ِ)

-َُٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِّ)الانبيه ( ِِٖ/  ِ)اؼبهيب (  ُْٕ -َُٕ/ ْ)ااـ (ّ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ََٓ-ْٗٗ)ماليو ااخيلر ( ُِٕ/  ُٗ)هللع آّم(   َُِ/ َُ)ركضو البللبني( َُٗ

 ( .ٔٓ-ٓٓ/  ٖ)هنليو االج ( ُِٕ/  ْ)مل  االج (   ُٕٔ/  ْ)ركض البللع 
ركضو ( َُٗ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُُِ/ ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ْ)

 (.ُِٕ/ْ)مل  االج ( ُِٕ/ُٗ)آّمهللع (  َُِ/ َُ)البللبني
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 فصل
رضي اهلل (ٕ)أبو قتادة؛ لما روى (ٔ)وال يجوز لمن عليو دين حاؿ  أف  يجاىد من غير إذف غريمو

اهلل إف قتلت في (ٗ)[يا رسوؿ]: ي صلى اهلل عليو وسلم فقاؿالنب إلىرجل (ٖ)[جاء]) :قاؿعنو 
اهلل إف قتلت في سبيل اهلل صابرًا محتسبًا مقببًل غير مدبر كفر ): فقاؿسبيل اهلل كفر اهلل خطاياي؟ 

 .(٘)(كذلك قاؿ جبريل  ،خطاياؾ إال الدين
 مقامو، فإف استناب  الدين فرض عين عليو، فبل يتركو بفرض كفاية يقـو فيو غيره(ٙ)[قضاء]وألف 

 
 
 
 
 
 
 

                                         

البيلف ُب ميدع (  ٗ/  ٕ)الهللميط ( ِِّ)الانبيه ( ِِٗ/ِ)اؼبهيب ( ُُِ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
آّمهللع (  ُّٔ)منهلج البللبني (  ُُِ-َُِ/َُ)ركضو البللبني( َُُ-َُٗ/ ُِ)اإلملـ الرلفع  

/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُِٕ/ ْ)مل  االج ( ُِٖ/ٓ)رباو اغببيع (  ُٕٕ/ْ)أمىن اؼببللع ( ِْٕ/ُٗ)
ٖٓٓ .  ) 

صحليب جلي , اشاه  بمنياه, : اغبلرث أك النعملف أك عم ك ابل ربع  اا صلرم اػب رج  الاللم , أبهلل قالدة( ِ)
ُب سبيي  اإلصلبو . دػْٓ:شهد كقل   مث ة م  الن  صلس ا عليه كملف, كشهد صاني م  عل , كملت بلؼبدينو علـ

 (.َِٓ/ ٓ)أمد الللبو  (ِٖٗ/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ِّٕ/  ٕ)الصحلبو 
 . ب  نب ة  فأثباهل. جل: ُب ااص ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  ي مهللؿ: ُب ااص ( ْ)

 .ْٖٖٗ( ّٕ/ٔ)صحي  ماللف مالب اإلملرة بلب مل قا  ُب مبي  ا ما ت خبليلا إا الديل ( ٓ) 
 .ب  نب ة  فأثباهل. قال: ااص  ُب( ٔ)
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لم يجز؛ (ٔ)[غائب]من يقضيو من ماؿ حاضر جاز؛ ألف الغريم يصل إلى حقو، وإف كاف من ماؿ 
لم يجز من غير إذف (ٕ)[مؤجبلً ]من وصوؿ حقو إليو، وكذا إف كاف الدين ثقة ألنو ليس على 

 . (ٖ)الغريم على أصح الوجهين
 .للقتل رغبة في الشهادة، فيضيع حق الغريم أف يبذؿ نفسو(ٗ)[يؤمن]لنا أنو ال      

 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . غليع: ُب ااص ( ُ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل. مهللج : ُب ااص ( ِ)

. اف مآصهللد اعبهلد الاع ض للرهلدة ـبللن غ ا مل اامالر الت ا ياع ض للرهلدة فيهل, كدهلل اخايلر الرلفع (ّ)
كاخالر صلحع فا  الع ي  ش ح الهللجي  ألبه ا مل   مل ذدلبه لل هلد, ( ُُِ/ُْ: )ا ا  اغبلكم ُب فآه الرلفع  

: ا ا  . كديا مل أيدا صلحع ال كضو حي  ذم  أ ه اارج  ( ُِٔ/َُ)كديا دهلل ااص ؛ إذ ا مبللبو ُب اغبلؿ 
( َُٗ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٗ/ِ)اؼبهيب :   كا ا  ( ُُِ/َُ)ركضو البللبني 

  ( .ُِٕ/ ْ)مل  االج ( ِْٕ/ُٗ)آّمهللع
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل. يهللمل: ُب ااص ( ْ)
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 فصل
؛ لما روى عبد اهلل (ٔ)فإف كاف لو أبواف مسلماف أو احدىما لم يجز لو أف يجاىد من غير إذنهما

رجل إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم يستأذنو في الجهاد (ٕ)[جاء]: )بن عمرو بن العاص قاؿ
 . (ٖ)(ففيهما فجاىد: )قاؿ. نعم: ؟ فقاؿ(أحي  والداؾ: )فقاؿ

: سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أي األعماؿ أفضل؟ فقاؿ: )وروى ابن مسعود قاؿ
الجهاد في سبيل : )ثم أي؟ قاؿ: قلت(. بر الوالدين: )ثم أي؟ قاؿ: قلت(. الصبلة لميقاتها)

 . (ٗ)(اهلل
جهاد فرض كفاية يقـو غيره فقدـ بر الوالدين على الجهاد، وألف بر الوالدين فرض متعين عليو وال

، وإف : فيو مقامو، ولهذا روى أف رجبًل قاؿ البن عباس رضي اهلل عنو إني نذرت أف أغزو الرـو
 . (٘)أطع أبويك، فإف الرـو ستجد من يغزوىا غيرؾ: فقاؿ. أبوي  يمنعاني

                                         

( َِْ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٗ/ ِ)اؼبهيب ( ُِِ/ُْ)اغبلكل المب  ( ُِٕ/ ْ)ااـ (ُ)
( ٖٓٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي  ( َُُ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   َُ/  ٕ)الهللميط ( ) ِِّ)الانبيه 

منه  الب ب ( ُٕٕ/ْ)أمىن اؼببللع ( ِٕٓ/ُٗ)آّمهللع ( ُّٔ)منهلج البللبني ( ُُِ/َُ)ركضو البللبني 
 (.ُِٕ/ ْ)مل  االج (  ُُّ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. غليع: ُب ااص ( ِ)

صحي  ماللف  مالب الرب  ِِْٖ( َُْٗ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب اعبهلد ب ذف اابهلليل  (ّ)
 .ِْٗٓ( ُٕٓٗ/  ْ)كالصلو كا داب بلب ب  الهللالديل كأهنمل أحو به 

صحي  ماللف مالب اإليبلف بلب بيلف  ُْْٕ( ّٓٓ/  ِ)صحي  البخلرم مالب اغب  بلب فا  اغب  اؼبربكر ( ْ)
 .ّٖ( ٖٖ/ُ)مهللف اإليبلف بل تعلٔب أفا  ااعملؿ 

 . (ْْٕ/  ُِ)شيبو مصنن ابل أيب  (ٓ)
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كاف لو أب وإف كاف لو جد أو جدة فهما بمنزلة األب واألـ، لوجود شفقتهما ووجوب برىما، وإف  
الجد والجدة مع األبوين؛ ألف بوجود األبوين لم تذىب (ٔ)[استئذاف]وجد أو أـ وجدة وجب 

ال : والوجو الثاني. شفقة الجدين، ولم يسقط وجوب برىما، ىذا على أصح الوجهين لما ذكرتو
 .(ٕ)يفتقر إلى إذف الجدين

نهما يتهماف في أمر الدين فلم يعتبر ولو كاف األبواف كافرين جاز لو أف يجاىد من غير إذنهما؛ أل 
 .(ٖ)إذنهما فيو

  .(ٗ)ال يجب: ولوكانا مملوكين وجب أف يستأذنهما على أصح الوجهين، والثاني 
 .ال تذىب شفقتهما، وال ُتسقط وجوب برىما(٘)[مملوكيتهما]أف :لنا 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. امايياف: ُب ااص ( ُ)
 ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا  . كذم  صلحع اغبلكم أف الهللجه ااكؿ دهلل ااص , كدهلل مل أيدا ُب اؼبهيب (ِ)
ركضو ( ُُِ-ُُُ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   َُ/  ٕ)الهللميط (  ِِٗ/ ِ)اؼبهيب ( ُِْ/ 
منه  الب ب ( ُٕٕ/ْ)أمىن اؼببللع (   ِٕٔ/ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ)منهلج البللبني ( ُُِ/َُ)للبني الب
 ( .ٖٓٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُِٕ/ ْ)مل  االج (  ِّّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُّ)
البيلف ُب ميدع ( َُ/  ٕ)الهللميط ( ) ِِٗ/ ِ)اؼبهيب (  ُِْ -ُِِ/   ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)

منه  ( ِٕٔ/ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ)منهلج البللبني ( ُُِ/َُ)ركضو البللبني ( ُُِ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  
 (   .ٖٓٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُِٕ/ ْ)مل  االج ( ِّّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُّ)الب ب 

 ييم   إا قهللا كاحدا مل أ ه ا يلـ  امائياهنمل ُب اعبهلد ؛ا ه ا إذف كٓب( ُِْ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ْ)
البيلف ُب (  ِِٗ/ ِ)اؼبهيب : ا ا  . ؽبمل ُب أ االهمل فلف يعارب إذهنمل, كذم  ُب اؼبهيب الهللجهني كٓب ي ج  

 (.ِٕٔ/ُٗ)آّمهللع (   ُُِ/َُ)ركضو البللبني ( ُُِ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 .أف مهللهنمل فبلهللمني ا يع  ذدلب شاآاهمل: كالصهللاب مل أثباه, علس معىن.  فبلماهمل: اص ُب ا( ٓ)
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؛ لما فيو من ال يسافر لطلب علم أو تجارة أو زيارة إال بإذف أبويو (ٔ)[للولد أف]ويستحب 
برىما،  فإف سافر من غير إذنهما جاز؛ ألنو سفر غير مخوؼ فلم يجب / ب٘٘/
 .(ٖ)كالسفر القصير(ٕ)[استئذانهما]
إذا أذف الغريم لغريمو أو الوالد لولده ثم رجعا أو كانا كافرين عند خروجو فاسلما؛ فاف كاف قبل  
ليس لو أف يجاىد إال أف يخاؼ على الزحفين كاف كما لو وجد ذلك قبل خروجو، ف(ٗ)[التقاء]

نفسو في الرجوع فبل يلزمو، ولو مرض فهو مخير بين المضي لوجهة وبين الرجوع، واف كاف بعد 
الزحفين؛ فإف كاف العذر في نفسو كالمرض والعرج فلو الرجوع على أصح الوجهين؛ (٘)[التقاء]

لرجوع الوالد أو الغريم عن اإلذف ألنو ال يقدر على الجهاد فهو كما لو عمي، وإف كاف في غيره 
 . (ٙ)لو الرجوع: لم يكن لو أف يرجع على أصح القولين، وفي الثاني

 چۅ  ۉ  ۉ  چ :وقولو تعالى{  وئ (ٚ)[وئ]     ۈ  ٴۇ چ :لنا قولو تعالى     
وألنو قد يكوف في رجوعو كسر لقلوب المسلمين، ولو نفقت دوابهم لم يجز لهم  ( ْٓ: اا الؿ)

 .اتلوا رجالةالرجوع وق

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه ممل دهلل مآااس الاليلؽ.  للهللالديل: ُب ااص ( ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . امايياهنمل: ُب ااص ( ِ)

-ُُِ/ ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع   البيلف(  ِِٗ/ ِ)اؼبهيب ( ُِْ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)
مل  (  ِّْ-ِّّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ِٕٔ/ُٗ)آّمهللع ( ُُِ/َُ)ركضو البللبني (  ُُّ
 (.ُِٕ/ ْ)االج 

 .ب  نب ة  فأثباهل. الاآل: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الاآل: ُب ااص ( ٓ)

آّمهللع (  ُّٔ)منهلج البللبني (  ُِّ/َُ)ركضو البللبني ( ُُّ/ُِ)  البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع(ٔ)
هنليو ( ُِٖ/ ْ)مل  االج (  ِّْ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُٖٕ-ُٕٕ/ْ)أمىن اؼببللع ( ِٕٔ/ُٗ)

 (. ُِٗ/  ٓ)رباو اغببيع ( ٔٓ/ ٖ)االج 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . فيو: ُب ااص ( ٕ)
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 فصل
ويجب على الرعية طاعتو فيما يراه من أموره؛ ألنو (ٔ)[نائبو]أمر الجهاد موكوؿ إلى رأي اإلماـ أو 

ولي ذلك وىو أعلم بمصلحتو ويكره الغزو بغير إذنو؛ ألنو قد تكوف المصلحة في تركو، فإف 
نفس في سبيل اهلل تعالى، ؛ ألنو ليس فيو أكثر من التغرير بال(ٕ)خالف وغزا بغير إذنو لم يحـر

 .(ٖ)[جائز]وذلك 
 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم .  ليبه: ص ُب اا( ُ)

( ُُْ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِْ)الانبيه ( ِِٗ/ِ)اؼبهيب ( ْٔٓ/ ُْ)اغبلكل المب  (ِ)
رباو االج ُب ش ح (   ُّٕ)اؼبنهلج ( ِّٖ/َُ)ركضو البللبني ( ُُّ)منه  الب ب ( ُٖٖ/ْ)أمىن اؼببللع 

 (.َّٔ)غليو البيلف ( َٔ/ٖ)هنليو االج (  َِِ/ْ)الج مل  ا(  ِّٕ/  ٗ)اؼبنهلج 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . جلي : ُب ااص ( ّ)
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 فصل
من  الكفار من ببلد المسلمين بجيوش يكفوف من يليهم ببلد ويجب على اإلماـ أف يشحن ما يلي

العدو، (ٖ)[مكائد]بالحروب و(ٕ)[البصائر]الثقات أولي (ٔ)[األمراء]األعداء، ويقدـ عليهم 
ا لم  يفعل ذلك لم  يأمن إذا توجو إلى جهة أف وممن فيو أمانة ورفق ويصلح للمسلمين؛ ألنو إذ

يدخل العدو من جهة أخرى، فيتحكم في ببلد اإلسبلـ ويفسدىا، ويراعي الثغور ويتفقدىا خشية 
، فقد حفر رسوؿ (٘)حصن فعل(ٗ)[بناء]أف يحدث فيها خلل، وإف احتاج إلى حفر خندؽ أو 

رأيت النبي صلى اهلل عليو ) :بن عازب(ٙ)[البراء]قاؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خندؽ المدينة 
 (ٚ)رواحوبن برجز عبد اهلل  وسلم يـو الخندؽ ينقل التراب حتى وارى التراب شعره و ىو يرتجز

   :رضي اهلل عنو
 وال تصدقنا وال صلينا          اللهم لوال أنت ما اىتدينا

 (ٛ) وثبت األقداـ إف القينا           ناػػزلن سكينة علينفأ

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. اام ا: ُب ااص ( ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . البصلي : ُب ااص ( ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم . ممليد: ُب ااص ( ّ)

 .فأثباهلب  نب ة  . بنل: ُب ااص ( ْ)

-َِٖ/ َُ)ركضو البللبني( ِِٓ/ْ)الهللميط ( ِِّ)الانبيه ( ِِٗ/ ِ)اؼبهيب (  َُْ/ُْ)اغبلكل المب  (ٓ)
هنليو االج ( ِّٕ/ٗ)رباو االج (  ُٕٔ/  ْ)أمىن اؼببللع (  ْٖٗ)ماليو ااخيلر ( ِٖٗ/ٖ)آّمهللع (  َِٗ

 (   .َّٓ)غليو البيلف ( َُِ/ْ)مل  االج ( ْٔ/  ٖ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. الربا: ُب ااص ( ٔ)

كملف أحد  عبد ا بل ركاحو بل ثعلبو بل ام ل  الآيا اػب رجس اا صلرل أبهلل ؿبمد اؼبدٗب, صحليب جلي ,( ٕ)
 ّ)أمد الللبو : ا ا . دػ َب صبلدل ااكٔب دبؤتو ٖ:النآبل  ليلو العآبو كشهد بدرا كمل بعددل إٔب أف امارهد, تهللُب علـ

  (.ٖٖٗ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ِٖ/  ْ)اإلصلبو ( َُّ/ 
صحي  ماللف مالب اعبهلد  ِِٖٔ( َُّْ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب حا  اػبندؽ  (ٖ)

 .َُّٖ( َُّْ/  ّ)كالال  بلب غ كة ااح اب كد  اػبندؽ  
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 لفص
ٻ  ٻ  پ  پ  چ : عز وجل فاألىم ممن يليو؛ لقولوو إذا أراد الغزو بدأ باألىم 

في  تاستوت الجها فإف فإف كاف البعيد أخوؼ بدأ بو؛ ألنو األىم، (  ٣٣٢: التوبة) چپ    
 وال لمن ،ؿوال يأذف لمخذ  ، وإذا أراد الخروج عرض الجيش، الخوؼ اجتهد و بدأ بأىمها عنده

ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  چ / أٙ٘: /؛ لقولو تعالى(ٔ)لمسلمين ويعاوف الكفار بذلكيرجف بأخبار ا

 . )٥٤: لتوبة)ا    چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  
، وألف ما (ٕ)ألوقعوا بينكم الخبلؼ وألسرعوا في تفريق جمعكم: قاؿ المفسروف

 .من الضرر بحضورىم أكثر من النفع(ٖ)[يخشى]
صلى اهلل  النبيأف )رضي اهلل عنها (٘)[عائشة]لما روت ؛ (ٗ)وال يستعين بالكفار من غير حاجة

 باهلل(ٙ)[تؤمن)]: صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ لو مشرؾبدر،  فتبعو رجل  إلىعليو وسلم خرج 
 . (ٚ)(بمشرؾارجع فلن أستعين ): قاؿ صلى اهلل عليو وسلمفال، :قاؿف (؟ورسولو

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِّ)الانبيه  (َِّ/ِ)اؼبهيب ( ُّٗ/ُْ)اغبلكل المب  ( ُٕٕ/ْ)ااـ (ُ)
/ َُ)ركضو البللبني ( ُُٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُٕ, ٔ/ ٕ)الهللميط ( ِْٔ/ُٕ)

 (.ُِِ/ْ)مل  االج ( ُٕٔ/ْ)أمىن اؼببللع ( ِٕٗ -ِٖٕ/ُٗ)آّمهللع ( َِْ,َِٗ
/  ٖ)اعبلم  لألحملـ الآ  ف (  ْْٖ/  ّ) ُب علف الااال  زاد اؼبال ( ٔٓ/  ْ)معلٓب الان ي  ُب تاال  الآ  ف (ِ)

 (.َُٔ/ْ) تاال  الآ  ف العايف ( ُٕٓ
 .بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. ىبرل: ُب ااص ( ّ)
ركضو البللبني ( ِِّ)الانبيه (  َِّ/ِ)اؼبهيب ( ُُّ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ِٕٔ/  ْ)ااـ (ْ)
مل  ( ِّٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٕ)البللبني منهلج (  َِْ,َِٗ/ َُ)

 ( .ِْٓ)الال اج الهللدلج ( ِٔ/  ٖ)هنليو االج ( ُِِ/ْ)االج 
 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. عليرو: ُب ااص ( ٓ)

 .بهللاك غ  مهمهللز فأثباهل. تهللمل: ُب ااص ( ٔ)

 .ُُٕٖ( ُْْٗ/  ّ)لال  بلب م ادو ااماعل و ُب الل ك بملف  صحي  ماللف مالب اعبهلد كا (ٕ)
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الرأي في المسلمين لم يجز االستعانة بهم؛  فإف احتاج إلى االستعانة بهم فإف لم يكونوا حسني
من نفعهم، واف كاف رأيهم  في المسلمين حسناً (ٔ)[يرجى]ألف ما يخاؼ من ضررىم أكثر مما 

 . (ٖ)، وحكي عن مالك وأبي حنيفة أنو ال يجوز(ٕ)جازت االستعانة بهم
ىوازف وسمع رب شهد مع النبي صلى اهلل عليو وسلم في شركو ح(ٗ)أف صفواف بن أمية: لنا    

من رب  لرب من قريش أحب إلي   ،بفيك الحجر: فقاؿ .غلبت ىوازف وقتل محمد :رجبًل يقوؿ
 .(٘)من ىوازف

  

                                         

 .بألن طهلليلو  كالصهللاب مل أثباه. ي جل: ُب ااص ( ُ)

آّمهللع ( ُّٕ)منهلج البللبني (. َِّ/ِ)اؼبهيب ( ِِّ)الانبيه ( ُِّ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
هنليو ( ُُّ)منه  الب ب ( ُِِ/ْ) االج مل ( ُٖٗ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (    َِٖ/ُٗ)

 ( ِٔ/  ٖ)االج 
لآد من  اغبنايو مل ااماعل و بللمالر إا بر ط أمل غل لاهف كاغبلجو ليل , كأف يآلتلهللا رب  رايو اؼباللمني, ف ف (ّ)

(   ِْ/  َُ)ال  اؼببالهللط للال خ( َٕٔ/  ِ)النان ُب الاالكل : ا ا . فآد ش ط مل ذل  ف  ذبهللز ااماعل و ّٔف 
 ( .ٕٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( َُُ/  ٕ)بدا   الصنل   

لل : بلل  أف رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف قلؿ: كأمل ملل  ف  ه ؼبل مئ  عل ااماعل و بلؼبر مني ُب اعبهلد قلؿ
يآلتلهللف معهف إا أف  كا أرل أف يالاعينهللا ّٔف: كٓب أظبعه يآهللؿ ُب ذل  شيئلن, قلؿ ابل الآلمف: أماعني دبر ؾ قلؿ

الالج ( ِٗٓ/  ُٕ)البيلف كالاحصي  ( ِْٓ/  ُ)اؼبدك و : ا ا . يمهلل هللا  هللاتيو أك خداملن, ف  أرل بيل  بأملن 
 (.ْٓٓ/  ْ)كاإلملي  ؼبخاص  خلي  

صاهللاف بل أميو بل خلن بل كدع اعبمح  الآ ش  اؼبم  أبهلل كدع, صحليب جلي , ملف مل أش اؼ ق يل ُب (ْ)
اامايعلب ُب مع فو : ا ا  . كاام ـ, أملف بعد الاا , كملف مل اؼبؤلاو قلهللّٔف,كشهد ال مهللؾ, كملت دبمو اعبلدليو

 (.ِّْ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (  َْٓ/  ِ)أمد الللبو ( ُٖٕ/  ِ)ااصحلب 
 ( .ََِ/  ٓ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ٓ)



613 

جاز أف يستأجرىم ألنو ال يقع الجهاد لهم، ويجوز أف يبلغ (ٔ)[استئجارىم]وإف احتاج إلى 
از أف يبلغ سهم باألجرة سهم راجل وأكثر على أصح الوجهين؛ ألنو عوض في عقد إجارة فج

اإلجارات، فإف حضر المشرؾ والمستأجر ولم يقاتل، فإف كاف ذلك (ٕ)[كسائر]راجل وأكثر 
النهزاـ العدو لم تسقط أجرتو، وإف تركو مع إمكانو والحاجة إليو سقط من أجرتو بالقسط مما 

 .(ٗ)أنها على وجهين: والثاني. عليو على أصح الطريقين(ٖ)[استؤجر]
القتاؿ مستحق عند الحاجة وقد تركو، فسقط قسطو بخبلؼ ما لو زالت الحاجة أف : لنا       

 . إليو
وتقسط األجرة على من بلده مسافة سيره في دار اإلسبلـ إلى موضع الوقعة وعلى القتاؿ      

 . (٘)على أصح الوجهين، والثاني على مسافة سيره في دار الحرب وعلى القتاؿ
 .ل إلى القتاؿ إال بقطعها فقسطت األجرة عليها كمسافة دار الحربأنها مسافة ال يص: لنا      

                                         

 .أثباه كالصهللاب مل. اماي لردف: ُب ااص ( ُ)

 .بيل  فأثباهل بلؽبم ة. ماللي : ُب ااص ( ِ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل بلؽبم ة. اماهللج : ُب ااص ( ّ)

اغبلكم ُب فآه الرلفع  :ا ا  . كديا دهلل اؼبيدع حي  ذم  صلحع اؼبهيب أ ه هبهللز أف تبلغ ااج ة مهمه (ْ)
( ْٕٓ/  ْ)الهللميط (   كمل بعددلِْٖ/  ُٕ)دع هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبي( َِّ/ِ)اؼبهيب ( ُِّ/  ُْ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ( َِٖ/ُٗ)آّمهللع (( ُّٕ)منهلج البللبني ( ُُٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
(   ِِِ/ْ)مل  االج (   ِّٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُّ)منه  الب ب ( ُٖٗ/ْ)ركض البللع 
 .ِٔ/  ٖ)هنليو االج 

 (.ُّّ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
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ويجوز أف يأذف للعبيد إذا رضي مواليهم بالخروج معو؛ ألف المنع منو لحقهم، ويجوز أف  يخرج 
مع ا كنا نغزو ): قالت(ٖ)الربيع بنت معوذ؛ لما روت (ٕ)ومن اشتد من الصبياف (ٔ)[النساء]معو 

ونرد الجرحى والقتلى إلى ، (ٗ)[الماء]و وسلم نخدـ القـو ونسقيهم رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
 .وفيمن اشتد من الصبياف أيضاً معونة .(٘)(المدينة

 .(ٙ)وال يخرج معو مجنوف وال يمكنو من اتباعو؛ ألنو يعرضو للهبلؾ من غير منفعة 
 
 

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ُ)

آّمهللع ( َِْ/  َُ)ركضو البللبني ( ِْٗ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِّ/ِ)اؼبهيب (ِ)
 ( .َُٗ-ُٖٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِٖ/ُٗ)
عا ا  اا صلريو مل ب  الن لر, ؽبل صحبو كركايو , عم ت دد ان تهللفي  ُب خ فو عبد اؼبل   ال بي  بن  معهللذ ابل( ّ)

(  ُّٕٖ/  ْ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا . منو با  كمبعني رض  ا عنهل, كحديثهل ُب الماع الالاو
 ( ُْٔ/  ٕ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 

 .هلب  نب ة  فأثبا. اؼبل: ُب ااص ( ْ)

 .ِِٕٕ( َُٔٓ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب مداكة النالل  اعب حس ُب الل ك ( ٓ)

 ( .َّٗ)غليو البيلف ( َِّ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
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 فصل
وال  .الكبير :حمًا وىوق وال .الكسير :ًا و ىومحطوينبغي أف يتفقد الخيل فبل يدخل في الجيش 

وال يغني  ألنو  يزاحم بو الغانمين في سهمهم ؛الهزيل :وال أعجف وىو .الصغير :ضرعًا وىو
 يرض(ٖ)؛ لما روى جابر(ٕ)خيلهم، ويأخذ عليهم العهد والبيعة  أف ال يفروا (ٔ)[غناء]/ بٙ٘/

لى أف ال نفر و لم نبايعو على فبايعناه ع، (ٗ)[مائة]وخمس  اً كنا يـو الحديبية ألف): اهلل عنو قاؿ
  .(٘)(الموت

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. غنل: ُب ااص ( ُ)

/  ْ)الج مل  ا(   ِِّ)الانبيه (  َِّ/ِ)اؼبهيب ( َِْ/  ٖ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُِٓ/  ْ)ااـ (ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (   َِٖ/ُٗ)آّمهللع ( ّّٖ/  ٔ)ركضو البللبني ( ِّٖ/  َُ)ركضو البللبني( َِِ

 ( .ِْٓ)الال اج الهللدلج ( ٕٗ/ّ)البللع 
عدة غ كات,  , صحليب جلي , غ ا م  رمهللؿ ا جلب  بل عبد ا بل عم ك بل ح اـ اا صلرم الاللم  ( ّ)

 .ّْْص/ُ, كاإلصلبو جّٖٕص/ُ, كأمد الللبو جُِٗص/ُاامايعلب ج: ا ا . دػْٕأكّٕتهللُب منو 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. مليو: ُب ااص ( ْ)

صحي  ماللف مالب اإلملرة بلب  ِِّٗ( ُِٔٓ/  ْ)صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب غ كة اغبديبيو  (ٓ)
, كقد ُٖٔٓ( ُّْٖ/  ّ)يعو ال ضهللاف رب  الر  ة اماحبلب مبليعو اإلملـ اعبيل عند إرادة الآالؿ كبيلف ب

 .ألن كأربعمل و: ذم  البخلرم كماللف ديا ال كايلت الث ث ُب صحيحيهمل كأمث  ركاياهمل بلا 
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من يأتينا  : )؛ لما روي أنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(ٕ)ومن يأخذ أخبار القـو(ٔ)[الطبلئع]ويوجو 
لكل نبي حواري : )فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم. اهلل(ٖ)[يا رسوؿ]أنا : بأخبار القـو ؟ قاؿ الزبير

 . (ٗ)(وحواري الزبير
ما كاف رسوؿ : )قاؿ (ٙ)، لما روى كعب بن مالك(٘)خروجو يـو الخميس ويستحب أف يكوف

 .(ٚ)(اهلل صلى اهلل عليو وسلم يخرج في سفر إال يـو الخميس

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الب ي : ُب ااص ( ُ)

/ ُٗ)آّمهللع  ( ِّٖ/ َُ)ركضو البللبني( ُُٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِّ/ِ)اؼبهيب (ِ)
مل  االج ( ِّٕ/  ٗ)حهللاش   الر كا٘ب علس رباو االج ( ُٖٖ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٖ

(ْ /َِِ.) 
 .كالصهللاب مل أثباه. ي مهللؿ: ُب ااص ( ّ)

 صحي  ماللف  مالب فال   ُِٗٔ( َُْٔ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب فا  البليعو  (ْ)
مل حدي  ُِْٓ( ُٕٖٗ/  ْ)الصحلبو رض  ا تعلٔب عنهف بلب مل فال   طلحو كال ب  رض  ا عنهمل 

 .جلب  بل عبد ا

( ُِٖ/ ُٗ)آّمهللع  (  ِّٖ/ َُ)ركضو البللبني( ُِّ/ِ)اؼبهيب (    ُٖ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
 (.ِّٕ/  ٗ) كا٘ب علس رباو االج حلشيو الر( ُٖٖ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

أبهلل ؿبمد كيآلؿ : أبهلل عبد ال ضبل ك يآلؿ: معع بل ملل  بل أىب معع اا صلرل الاللمس أبهلل عبد ا ك يآلؿ( ٔ)
تهللُب ُب خ فو علس . أبهلل بر  اؼبدٗب الرلع , صحلىب جلي , شهد العآبو ُب قهللؿ اعبمي  , كال اج  عدـ شههللدا بدرا, ن

/  ٓ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ُٕٖ/  ْ)أمد الللبو (  ُِّّ/  ّ)علب ُب مع فو ااصحلب ااماي: ا ا 
َُٔ.)  

/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب مل أراد غ كة فهللرل بل دل كمل أحع اػب كج يهلـل اػبميا  (ٕ)
َُٕٖ )ِٕٖٗ . 



617 

؛ لما روى (ٕ)من المسلمين(ٔ)[طائفة]ويستحب أف يعقد الرايات، ويجعل تحت كل راية  
يا : )هلل صلى اهلل عليو وسلمأسلم فقاؿ رسوؿ ا (ٗ)أف أبا سفياف)عباس رضي اهلل عنو (ٖ)[ابن]

فحبستو حيث أمرني رسوؿ اهلل صلى (  احبسو على الوادي حتى تمر بو جنود اهلل فيراىا! عباس
على راياتها حتى مر  بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في (٘)[القبائل]اهلل عليو وسلم، ومرت بو 

من : منهم إال الحدؽ، فقاؿفيها المهاجروف واألنصار، ال يرى (ٙ)[الخضراء]الكتيبة 
 ىذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في المهاجرين واألنصار، : يا عباس؟ قاؿ فقلت(ٚ)[ىؤالء]

لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة  !واهلل يا أبا الفضل ،قبل(ٛ)[بهؤالء]ما ألحد :فقاؿ
  .(ٜ)(عظيماً 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. طلياه: ُب ااص ( ُ)

 -آّمهللع (   ِّٖ/  َُ)ركضو البللبني( َُِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِّ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
مل  ( ِّٕ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ُٖٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٖ/  ُٗ)

 (.َِِ/  ْ)االج 
 .كالصهللاب مل أثباه.  بل: ُب ااص ( ّ)

,صحليب جلي , أملف علـ الاا  , ملت خ  بل ح ب بل أميو بل عبد مشا الآ ش  اامهللمأبهلل مايلف ص (ْ)
 .ُِْص:ّ, كاإلصلبو جَُص/ّ, كأمد الللبو جُٕٕٔص:ْاامايعلب ج: ا ا . دػ ُب خ فو عثملفّْمنو
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الآبلي : ُب ااص ( ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. اػبا ا: ُب ااص ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. دلكا: ُب ااص ( ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ّٔلكا: ُب ااص ( ٖ)

 ".فهيا حدي  منخ  اإلمنلد صحي : " ٍب قلؿ ( ٗ/  ٖ)اؼبع ف المب  (  ُِّ/  ّ)ش ح معل٘ب ا ثلر (ٗ)



618 

ما روى أبو ىريرة رضي اهلل عنو ل ؛(ٕ)الجيش(ٔ)[بتعبئة]والمستحب أف يدخل إلى دار الحرب 
حد المجنبتين،  أصلى اهلل عليو وسلم فجعل خالد بن الوليد على  رسوؿ اهللكنت مع ):  قاؿ

، وألف ذلك أحوط (ٗ)(على الساقة وبطن الوادي(ٖ)وجعل الزبير على األخرى، وجعل أبا عبيدة
 .وأبلغ في إرىاب العدو لهم 

  

                                         

 .بيل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. باعبيو: ُب ااص ( ُ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٖٓ/  ُٗ)آّمهللع   (ِّٖ/  َُ)ركضو البللبني  (ُِّ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
 (.َِِ/  ْ)مل  االج  (ُٖٖ/  ْ)
دػ ُب طلعهللف ُٖ, صحليب جلي , شهد بدران , تهللُب منو علم  بل عبد ا بل اعب اح بل د ؿ الآ ش  الاه م  (ّ)

 .ٖٔٓص/ّبو ُب سبيي  الصحلبو ج, كاإلصلُِْص/ّ, كأمد الللبو جَُُٕص/ْاامايعلب ج: ا ا . عمهللاس 
 .َُٖٕ( َُْٓ/  ّ)صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب فا  ممو  (ْ)
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 فصل
ويقيم عليهم  اإلسبلـ إلىلدعوة لم يجز قتالهم حتى يدعوىم ام كاف العدو ممن لم تبلغه  فإف

ى  ى        ائ  ائ  چ : ؛ ألنو ال يلزمهم اإلسبلـ قبل العلم بو، ولذلك قاؿ سبحانو(ٔ)الحجة

 .فبل  يجوز قتالهم على ما لم يلزمهم،  )ُٓ: اإلم ا )  چەئ     ەئ  وئ  
؛ لما روى سهل بن (ٕ)م اإلسبلـوإف كاف قد بلغتهم الدعوة فالمستحب أف يعرض عليه 

إذا نزلت ) :كـر اهلل وجهو  بن أبي طالب قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لعلي:  قاؿ (ٖ)سعد
هلل بهداؾ رجبًل ا يهدي(ٗ)[ألف]فواهلل  ،وأخبرىم بما يجب عليهم ،اإلسبلـ إلىبساحتهم فادعهم 

 . (٘)(واحداً خير لك من حمر النعم

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ِِّ)الانبيه ( ُِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُِّ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِّٗ/  ْ)ااـ (ُ)
ىن اؼببللع ُب ش ح ركض أم( ِٖٓ/  ُٗ)آّمهللع (    ِّٗ/  َُ)ركضو البللبني(  َُِ/  ُِ)الرلفع  
 (.ِِّ/  ْ)مل  االج (  ِِْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُٖٖ/  ْ)البللع 

/  َُ)ركضو البللبني (   ِِّ)الانبيه ( ُِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُِّ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِّٗ/  ْ)ااـ (ِ)
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٖٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٖٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ِّٗ

 (.ِِّ/  ْ)مل  االج (   ِِْ/  ٗ)

مه  بل معد بل ملل  بل خللد اا صلرل اػب رجس الاللعدل, أبهلل العبلس له ك ابيه صحبو, ملف امف مه  بل (ّ)
( ِّٔ/  ِ)د الللبو أم. دػ ك قي  بعددل بلؼبدينو ٖٖ:  معد ح  ل , فل ا الن  صلس ا عليه كملف, تهللُب ُب

 (. ََِ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (  ْٔٔ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب 
 .كالصهللاب مل أثباه. لني: ُب ااص ( ْ)
صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب دعل  الن  صلس ا عليه كملف النلس إٔب اإلم ـ كالنبهللة, كأف ا ( ٓ)

صحي  ماللف مالب فال   الصحلبو رض  ا تعلٔب . ِّٖٕ( َُٕٕ/  ّ)ل مل دكف ا ياخي بعاهف بعال أربلب
 .َِْٔ( ُِٕٖ/  ْ)عنهف بلب مل فال   عل  بل أيب طللع رض  ا عنه 

 ( .ّْٔ/  ِ)كّٔيا اللا  ركاا أبهلل داككد ُب الالنل 
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أغار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ):  قاؿ (ٕ)روى نافع ؛ لما(ٔ)عرض جاز فإف قاتلهم من غير
 .  (ٗ)(غافلوف) ، وروي(ٖ)(على بني المصطلق وىم غاروف

                                           :؛ لقولو تعالىأف يسلموا إلىبالجزية قاتلهم كفرىم ف كانوا ممن ال يجوز إقرارىم على  إف

أمرت أف أقاتل ) :قولو صلى اهلل عليو وسلمول  )٣١: الفتح) چ ڀ  ڀ  (٘)[ڀ چ
، (ٚ)(و أموالهم إال بحقها(ٙ)[دماءىم]الناس حتى يقولوا ال الو إال اهلل فإذا قالوىا عصموا مني 

أف يسلموا أو يبذلوا  إلىبالجزية قاتلهم  كفرىمممن يجوز إقرارىم على  / أٚ٘/ وإف كانوا

                                         

 ُٗ)آّمهللع (  ِّٗ/  َُ)لبني ركضو البل( ُِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُِّ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِّٗ/  ْ)ااـ (ُ)
مل  ( ِِْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٖٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِٖٓ/ 

 (.ِِّ/  ْ)االج 

 لف  مهللٔب عبد ا بل عم  بل اػببلب علٓب اؼبدينو , أبهلل عبد ا الآ ش , ٍب العدكم العم م ملف مل مىب أب شه  (ِ)
 (.ّٖٔ/  َُ)هتييع الاهييع . اآنني ملت منو تال  عر ة كمل ومل اؼب

( ٖٖٗ/  ِ)صحي  البخلرم مالب العاو بلب مل مل  مل الع ب رقيآل فهللدع كبلع كجلم  كفدل كمىب اليريو  (ّ)
صحي  ماللف  مالب اعبهلد كالال  بلب جهللاز اإلغلرة علس المالر الييل بللاهف دعهللة اإلم ـ مل غ   َِّْ
, كدهلل مهللصهللؿ عند الرلفع  ُب ااـ أف  لفعل ماع إٔب ابل عهللف َُّٕ( ُّٔٓ/  ّ)ع ـ بلإلغلرة تآدـ اإل

 (.ِّٓ/  ْ)ااـ : ا ا . اف ابل عم  أخربا بيل 

/  ِ)اؼبهيب ( ُِِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  :ا ا . ذم ا ّٔيا اللا  العم ا٘ب كالر ازم كغ نبل( ْ)
؛ اف اؼبع كؼ ُب مصلدر الالنو الت ذم  لدل إمبل دهلل بلللا  ااكؿ, كديا اللا  ليا إا تاال ان , كلعله بلؼبعىن( ُِّ

 .كٓب أجد له أص ن ّٔيا اللا 
 .يآلتلهللدف, كالصهللاب مل أثباه مل اؼبصحن الم ٙب: ُب ااص (ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه. دملكدف: ُب ااص ( ٔ)

  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ  چ :له تعلؿصحي  البخلرم مالب اإليبلف بلب قهلل ( ٕ)

  ( ٓ: الاهللبو)  چې  ۉ ۉ ۅ  ۅۋ
صحي  ماللف مالب اإليبلف بلب اام  بآالؿ النلس ح  يآهلللهللا ا إله إا ا ؿبمد رمهللؿ  ُّٓك  ِٓ( ُٕ/ُ) 

 .ابل عم  كأيب د ي ة كأ ا بل ملل : كدهلل م كم مل ط يو مث  مل الصحلبو منهف.ُِ( ِٓ/ُ... )ا
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چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  :ىقولو تعالل  ؛(ٔ)الجزية

گ  گ   (ٕ)[ک  ک  ک    گ  ]ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

   ٣٢: التوبة چ .گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
إذا ) :إذا بعث أميرًا على جيش أو سرية قاؿ كاف  صلى اهلل عليو وسلم أف النبي) (ٖ)وروى بريدة

صاؿ فأيتهن أجابوؾ إليها فاقبل خ (ٗ)[ثبلث]إحدى  إلىلقيت عدوًا من المشركين فادعهم 
ثم ادعهم إلى ، اإلسبلـ، فإف أجابوؾ فاقبل منهم وكف عنهمإلى ادعهم  ،منهم وكف عنهم

 يهم،فأخبرىم أف لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عل قبلواف إدار الهجرة، ف إلىالتحوؿ من دارىم 
هم كأعراب المؤمنين الذين يجري أن علمهمدار الهجرة فأ إلىأبوا أف يتحولوا وإف قبلوا اإلسبلـ و 

الغنيمة  حتى يجاىدوا مع المؤمنين، فإف  ال فيو  (٘)[الفيء]لهم في  حقعليهم حكم اهلل، وال 
فاقبل منهم  قبلواالجزية، فإف  (ٙ)[إعطاء] إلىفعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، وإف أبوا فادعهم 

 . (ٚ)(قاتلهمو استعن باهلل عليهم ادعهم و وكف عنهم، وإف أبوا ف

                                         

(  ٓٓ/ٕ)الهللميط (  ّْْ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ( ُِّ/ِ)اؼبهيب   (ُُّ/ُْ)اغبلكل المب  ( ِِٓ/  ْ)ااـ (ُ)
 (.ُٖٖ/ْ)أمىن اؼببللع (  ِٕٖ/  ُٗ)آّمهللع (  ِّٗ/َُ)ركضو البللبني

 . مآط ديا اعب   مل ا يو ُب ااص , فأثباه( ِ)

ا صحلىب جلي , أملف علـ اؽب  ة علس مل قي  ,  ب يدة بل اغبصيع بل عبد ا بل اغبلرث ااملمس أبهلل عبد(ّ)
( ُٖٓ/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . دػ بػم ك ّٔ:  تهللُب علـ كشهد غ كة خيرب كالاا  , كملف معه اللهللا ,

 ( .ِٖٔ/  ُ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (  َِٗ/  ُ)أمد الللبو 
 . ب  ألن فأثباه. ثل : ُب ااص ( ْ)

 . ب  نب ة فأثباهل. الا : ُب ااص ( ٓ)

 . كالصهللاب ملأثباه. اعبل: ُب ااص ( ٔ)

كغ دل صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب تأم  اإلملـ اام ا  علس البعهللث ككصياه إيلدف بآداب الل ك  (ٕ)
 (.ُِٔ/ْ), كمنل الرتميم   ُُّٕ( ُّٔٓ/ّ)
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رضي  (ٖ)لما روى أبو الدرداء؛ (ٕ)المسلمين (ٔ)[بضعفاء] أف يستنصر على األعداءويستحب 
فإنما  (٘)[بضعفائكم] (ٗ)[ائتوني]): سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: اهلل عنو قاؿ

 .(ٚ)((ٙ)[بضعفائكم]ترزقوف و تنصروف 
 كاف رسوؿ ): ى أنس رضي اهلل عنو قاؿلما رو ؛ (ٜ)الزحفين(ٛ)[لقاء]ويستحب أف يدعو عند  
 
 
 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. باعال: ُب ااص ( ُ)
/ ُٗ)آّمهللع (  ِّٖ/َُ)ركضو البللبني( ُِِ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِّ/  ِ)اؼبهيب (ِ)

مل  االج ( ِّٖ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ُٖٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٖٖ
 (.ُٔٔ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف (  َِِ/ ْ)
عهلليب  بل علم اا صلرم اػب رج  قلض  دمرو صحلىب جلي , أملف : ل زيد بل قيا كيآلؿ أبهلل الدردا  عهلليب  ب(ّ)

اامايعلب ُب . دػُّدػ كقي  ِّ:  علـ اؽب  ة علس مل قي  , كشهد غ كة خيرب كالاا  , كملف معه اللهللا , تهللُب علـ
 (.ْٕٕ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (  ُٖ/  ْ)أمد الللبو ( ُِِٕ/  ّ)مع فو ااصحلب 

 .اياهلل٘ب, كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص (ْ)

 . بيل  فأثباهل بلؽبم . باعاليمف: ُب ااص ( ٓ)

 . بيل  فأثباهل بلؽبم . باعاليمف: ُب ااص ( ٔ)

معنلا مل حدي  معد ُب صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب مل اماعلف بللاعال  كالصلغبني ُب اغب ب  (ٕ)
 ِ)منل أىب داكد : ا ا . كجل  بألالظ مآلربو ُب بع  الالنل مل حدي  أيب الدردا  , ِّٕٗ( َُُٔ/  ّ)
ديا حدي  حالل صحي , كمالند أضبد : كقلؿ( ِٖٓ/  ّ)منل الرتميم ( ْٓ/  ٔ)منل النالل   ( ّّٕ/ 
 ( .َْٖ/ّ)كالالنل المربل للبيهآ  ( ٖٓ/ُُ)كصحي  ابل حبلف ( ُٖٗ/ٓ)

 . باهلب  نب ة فأث. لآل: ُب ااص ( ٖ)

/ ُٗ)آّمهللع (  ِّٖ/ َُ)ركضو البللبني( ُِّ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِّ/ِ)اؼبهيب (ٗ)
 (.َِِ/  ْ)مل  االج ( ِّٖ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس الاحاو (  ُٖٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ِٖٖ
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، (ٔ)(و بك أقاتل ،و أنت ناصري ،اللهم أنت عضدي) :اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا غزا قاؿ
اللهم إني أجعلك : اؿػصلى اهلل عليو وسلم كاف إذا خاؼ  ق النبيأف ) وروى أبو موسى األشعري

  .(ٕ)(شرورىم و أعوذ بك من ،في نحورىم
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ : ؛ لقولو تعالى(ٖ)رض الجيش على القتاؿويستحب أف يح

يا معشر ): لما روى أبو ىريرة  أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿو   )١٤: األنفال) چڍ  ڌڌ  
  .(٘)(أوباش قريش إذا لقيتموىم غداً فاحصدوىم(ٗ)[ىؤالء] !األنصار

 : (ٙ)وروى سعد
 
 
 
 

                                         

ديا حدي  حالل : كقلؿ(ْْٔ/  ٓ)منل الرتميم  ( ْٖ/ِ)منل أىب داكد كقلؿ الريخ االبل٘ب صحي   (ُ)
كمصنن ابل أيب ( ُْٖ/ّ)كمالند أضبد ( ّٗ/  ّ)كصححه الايل  اؼبآدم  ُب ااحلدي  اؼبخالرة . غ يع
 (.ُّٓ/َُ)شيبو 

كصححه الع اق  ُب زب ي  ( ِٖ/  ُُ)صحي  ابل حبلف ( ُْْ/ْ)مالند أضبد ( َْٖ/  ُ)منل أىب داكد ( ِ)
 (. َْٖ/ُ)منل أيب داكد : عل اغبدي  أ ه صحي   كقلؿ االبل٘ب( ِٔٗ)أحلدي  اإلحيل  

آّمهللع (  ِّٖ/  َُ)ركضو البللبني( ُِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِّ/  ِ)اؼبهيب (ّ)
( ِّٖ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج (   ُٖٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٖٖ/  ُٗ)

 (.َِِ/  ْ)مل  االج 
 . كالصهللاب مل أثباه. دلكا: ُب ااص ( ْ)

, كمالند أضبد َُٖٕ (َُْٓ/  ّ)صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب فا  ممو :دهلل بلا  كبهلل ديا ُب (ٓ)
 . كعلو عليه شعيع اار ؤكط بأف إمنلدا صحي  علس ش ط ماللف ( ّٖٓ/ِ)

منلؼ بل زد ة بل م ب بل م ة بل معع  ابل أديع بل عبد: معد بل أىب كقلص ملل  بل كديع ك يآلؿ (ٔ)
اامايعلب ُب مع فو . دػ ٓٓ:الآ شس أبهلل إمحلؽ ال د ل, صحلىب جلي , أحد العر ة اؼببر يل بلعبنو, تهللُب علـ

 (. ّٕ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ُِٕ/  ِ)أمد الللبو ( َٔٔ/  ِ)ااصحلب 



614 

. (ٔ)(و أمياـر فداؾ أبي ): يو وسلم كنانتو يـو أحد وقاؿرسوؿ اهلل صلى اهلل عل ي  لإل ثن): قاؿ

                                         

ڀ   ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  چ صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب ( ُ)

صحي  ماللف مالب فال   الصحلبو رض  ا  ُّّٖ( ُْٖٗ/  ْ/ )  (ُِِ:  ؿ عم اف) چڀ   
 .ُُِْ( ُٕٖٔ/  ْ)تعلٔب عنهف بلب ُب فا  معد بل أيب كقلص رض  ا عنه 
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عليو وسلم صلى اهلل اهلل  رسوؿأف )لما روى أنس  ؛(ٕ)العدو(ٔ)[لقاء]ويستحب أف يكبر عند 
إذا نزلنا بساحة قـو ، إنا اهلل أكبر خربت خيبر ): القرية قاؿ دخل غزا خيبر، فلما 

لما روى أبو موسى األشعري ؛ (٘)بالتكبير أصواتهم وف، وال يرفع(ٗ)(صباح المنذرين(ٖ)[فساء]
، فجعل الناس (ٙ)[وادٍ ]كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في غزوة فأشرفوا على ): قاؿ

و  اً الناس إنكم ال تدعوف أصم(ٚ)[يا أيها)]: يرفعوف أصواتهم فقاؿ؛ و اهلل أكبر اهلل أكبر؛ يكبروف
 (ٜ)(إنو معكم ،باً إنما تدعوف سميعاً قري ،(ٛ)[غائباً ]ال 

 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. لآل: ُب ااص ( ُ)

 ُٗ)آّمهللع ( ِّٖ/  َُ)ركضو البللبني( ُِّ/  ُِ)رلفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ ال(  ِِّ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
 (.َِِ/  ْ)مل  االج ( ُٖٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٖٖ/ 
 . ب  نب ة فأثباهل. فالل: ُب ااص ( ّ)

صحي  ماللف مالب النملح بلب  ّْٔ( ُْٓ/ُ)صحي  البخلرم مالب الص ة بلب مل ييم  ُب الاخي ( ْ)
 .ُّٓٔ( َُِْ/  ِ)إعالؽ أمو ٍب يا كجهل  فايلو

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ِٖٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٖ/  َُ)ركضو البللبني( ِِّ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)
 (. َِِ/  ْ)مل  االج ( ُٖٖ/  ْ)
 . كالصهللاب مل أثباه, حي  كاامف اؼبآصهللر ينهللب الانهلليل ُب  خ ا عل اليل . كادم: ُب ااص ( ٔ)

 . كالصهللاب مل أثباه. يليهل: ُب ااص ( ٕ)

 . بيل  فأثباهل بلؽبم ة. غليبل: ُب ااص ( ٖ)

اربعهللا  :بلا  ّٖٔٗ( ُُْٓ/  ْ) مالب اؼبللزم بلب غ كة خيرب مل حدي  أيب مهللمس ُب صحي  البخلرم (ٗ)
مالب اليم   ماللفعلس أ االمف إ مف ا تدعهللف أصف كا غل بل إ مف تدعهللف ظبيعل ق يبل كدهلل معمف صحي  

 َِْٕ( َِٕٔ/  ْ) كالدعل  كالاهللبو كاامالالر بلب اماحبلب خا  الصهللت بلليم 
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 فصل
مثلي عدد المسلمين ولم يخافوا / بٚ٘/على  المشركين الزحفاف ولم يزد عدد(ٔ)[التقى]وإذا 

    ٘ٗ: األنفاؿ چ (ٖ)[وئ]ەئ    ەئ   چ: تعالىلقولو ؛ (ٕ)الهبلؾ تعين عليهم فرض الجهاد
 (ٗ)[ہ  ]ۀ  ہ  ہ         ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ   ھ: تعالىلقولو و 

 (ٙٙ: األنفاؿ) چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    (٘)[ھھ  ہ
بخبلؼ المخبر، فدؿ على أنو أمر ا وقع ألنو لو كاف خبرًا لم ؛وىذا أمر بلفظ الخبر

 .(ٛ)، واأللف بمصابرة األلفين(ٚ)[مائتينال]بمصابرة (ٙ)[مائةال]
 ىو مكاف إلىل وىو أف ينتق ،قتاؿلإال متحرفًا لومن تعين عليو فرض الجهاد لم يجز لو أف يولي 

قـو ليعود  إلى ، وىو أف ينضم  (ٜ)[فئة] إلىأو متحيزًا من المكاف الذي كاف فيو، أمكن للقتاؿ 
 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ: لقولو تعالى ؛قتاؿال إلىمعهم 

 

 

                                         

 . كالصهللاب مل أثباه. الاآل: ُب ااص ( ُ)

/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْ-ِّ/  ٕ)الهللميط ( ِِّ/ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/  ُْ)اغبلكل المب  (ِ)
/ ْ)مل  االج ( َِٗ/ ُٗ)آّمهللع (   ُّٕ)منهلج البللبني ( ِْٕ /َُ)ركضو البللبني( كمل بعددلُِْ
 (.َٓٓ/ِ)اإلقنلع للر بي   (ِّْ/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِٓ-ِِْ

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. فيو: ُب ااص ( ّ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . مليو: ُب ااص ( ْ)

 . أثباهل بلؽبم ة بلليل  ف. ملياني: ُب ااص ( ٓ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . اؼبليو: ُب ااص ( ٔ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . اؼبلياني: ُب ااص ( ٕ)

 (. ِِْ/  ْ)مل  االج ( ِّْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُٖ/ُْ)اغبلكل المب  (ٖ)
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . فيو: ُب ااص ( ٗ)
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 ۇئ ٕ)[وئ     ] ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ (ٔ)[ې]ې      ې ۉ
قريبة أو (٘)[الفئة]كانت   (ٗ)[سواء]و)٣١  - ٣٤:األنفال )چۆئ  ۆئ  ۈئ   (ٖ)[ۇئ]

في سرية من سرايا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كنت : )قاؿما روى ابن عمر ؛ ل(ٙ)بعيدة
كيف نصنع وقد فررنا من   :حاص، فلما برزنا قلت فيمنوكنت  ،فحاص الناس حيصة عظيمة

سلم قبل صبلة الفجر،  فجلسنا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و  من اهلل؟بغضب  (ٚ)[بؤنا]الزحف و
نا أ) :فدنونا فقبلنا يده فقاؿ (ال بل أنتم العكاروف): فقاؿ اروفنحن الفر :قلنا ف فلما قمنا 

  .(ٜ)(المسلمين(ٛ)[فئة]

                                         

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . يهللميي: ااص  ُب( ُ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . فيو: ُب ااص ( ِ)

 . ب  نب ة فأثباهل. بل: ُب ااص ( ّ)

 . ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ْ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . الايو: ُب ااص ( ٓ)

هنليو اؼببلع ُب درايو (  ِْ-ِّ/ٕ)الهللميط ( ِِّ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/ُْ)اغبلكل المب  ( ُٕٗ/  ْ)ااـ (ٔ)
منهلج ( ِْٕ/َُ)ركضو البللبني( ُِٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َْٓ/  ُٕ)اؼبيدع 
 ( .ِِٓ/ْ)مل  االج ( ِّْ/ٗ)رباو االج (  َِٗ/ُٗ)آّمهللع  ُّٕ)البللبني 

 . ب  نب ة فأثباهل. بهلل ل: ُب ااص ( ٕ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . فيو: ُب ااص ( ٖ)

ديا حدي  حالل ا  ع فه إا مل حدي  ي يد بل : كقلؿ( ُِٓ/ْ)منل الرتميم ( ّْٗ/ِ)منل أىب داكد ( ٗ)
ب  أ اف : أهنف ف كا مل الآالؿ, كمعىن قهللله: فحلص النلس حيصو, يع : كمعىن قهللله. ضعين: أيب زيلد, كقلؿ االبل٘ب 

 .اليم يا  إٔب إملمه لينص ا ليا ي يد الا ار مل ال حن: ملرالعملركف, كالع
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، فمن اآلفاؽبوىو بالمدينة وجيوشو  ،(ٕ)(كل مسلم(ٔ)[فئة]أنا ): وعن عمر رضي اهلل عنو قاؿ
ما روى أبو ىريرة رضي ؛ ل(ٗ)فقد أثم وارتكب كبيرة(ٖ)ةول ى غير متحرؼ لقتاؿ وال متحيز إلى فئ

وقتل النفس  ،الشرؾ باهلل :أولهن :سبع(٘)[الكبائر]) :صلى اهلل عليو وسلم قاؿ النبياهلل عنو أف 
، و رمي المحصنات ،و فرار يـو الزحف ،وأكل ماؿ اليتيم بداراً  ،بغير حقها، وأكل الربا

 . (ٙ)(األعراب إلىنقبلب االو )
 .(ٚ)(األمر بمصابرة الواحد لبلثنين على سبيل الندب:)عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ وروي

  

                                         

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . مليو: ُب ااص ( ُ)

إف : كقلؿ عنه شعيع اار ؤكط ُب تعليآه ( ٗٗ/ِ)كاغبدي  جل  م فهللعلن مل حدي  ابل عم  ُب مالند أضبد ( ِ)
كالالنل المربل ( ِِٓ/  ٓ)كمصنن عبد ال زاؽ  (ُْٓ/  ٔ)كمهللقهللفلن ُب اؼبصنن ابل أيب شيبو  . إمنلدا ضعين

 . (ُِْ/  ٗ)كصححه اإلملـ ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن  ( ٕٕ/  ٗ)للبيهآ  
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . مليو: ُب ااص ( ّ)

 (. ُْٖ/  ِ)ال كاج  ( ِِِ/ُُ)ركضو البللبني ( ُٖٕ/  ْ)ااـ  (ْ)
 . بلؽبم ة  بلليل  فأثباهل. المبلي : ُب ااص ( ٓ)

كإمبل ال كايو " كاا آ ب إٔب ااع اب: " ليا مل ضمنهل قهللله -جل  ديا اغبدي  ب كايلت ماعددة ماآلربو  (ٔ)
: ا ا ... اجانبهللا الالب  اؼبهللبآلت: أشه دل مل حدي  أيب د ي ة  -الصحيحو ذم  الالح , كٓب أجد ؽبيا ال يلدة 
  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ صحي  البخلرم مالب الهللصليل بلب قهللله تعلٔب 

صحي  ماللف مالب اإليبلف بلب بيلف المبل    ُِٓٔ( َُُٕ/ّ)  )َُ: النالل )  چک  ک  
 .ٖٗ( ِٗ/ُ)كأمربدل

اؼبرههللر عل ابل عبلس خ ؼ ذل , كٓب  عث  علس مل ذم ا اؼبصنن, كقد أكمأ ابل ح   ُب ال كاج  إٔب ضعن  (ٕ)
ديا ميدع ابل عبلس رض  ا عنهمل : آهللله بعد حمليو قهللؿ الرلفع  ُب كجهللب اؼبصلب ةديا ال كايو عل ابل عبلس ب

 (.ّْٖ/  ِ)ال كاج  : ا ا . اؼبرههللر عنه
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 .  (ٕ)ف ذلك  كاف مختصاً بوقعة بدرإوعكرمة  (ٔ)وقاؿ الحسن البصري والضحاؾ
ه صلى اهلل عليو وسلم من : لنا       ، أما إذا غلب (ٖ)[الكبائر]ما قدمناه من عمـو اآلية وعد 

مين  أنهم إف ثبتوا لمثليهم من الكفار ىلكوا لم يجز لهم أف يولوا على أصح على ظن المسل
 . (ٗ)يجوز: الوجهين، والثاني

وألف المجاىد تارة يَػْقُتل (ُٔ ُٓ: اا الؿ) چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : قولو تعالى: لنا      
 .وتارة يُػْقَتل، والنصر موعود من جهة اهلل تعالى مع الصبر

  

                                         

الاحلؾ بل م احف اؽب ٕب أبهلل الآلمف كيآلؿ أبهلل ؿبمد اػب امل٘ب ركل عل بل عم  كابل عبلس ملت منو طبا (ُ)
 (.ّٕٗ/  ْ)الاهييع ( ٖٗٓ / ْ)م  أع ـ النب   . كقي  منو م  كمل و

مل ذم ا مل زبصيص ح مو ذل  بل كة بدر لعله دهلل مأخي مل قلؿ بللندب ُب غ ا, كالآهللؿ بللندب ردَّا ابل حـ   (ِ)
اؼبل  ( ّٔٗ/ ُْ)اغبلكل المب  ( ِْٓ/ٔ)مصنن ابل أيب شيبو : ا ا  ُب ذل  كمل كرد فيه. كغ ا مل العلمل 

 (.ّْْ/  ٓ)الس بل ثلر ( ُْٓ/ َُ)
كردَّ ديا الآهللؿ  ابل حـ  ُب الس ( كمل بعددل ُٗٔٔ/  ٓ)تاال  ابل أيب حلًب : ا ا :. كجل  قهللؿ بللندب ا ا  

 (.ِّّ/ِ) إ ه ليا ؽبف أف يهلللهللا كدهلل الصحي  : كقلؿ صلحع اؼبهيب  (ّْْ/  ٓ)بل ثلر 
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . المبلي : ُب ااص ( ّ)

آّمهللع ( ِْٗ/َُ)ركضو البللبني (  ُِٕ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّّ / ِ)اؼبهيب (ْ)
مل  ( ِّْ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِٗ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٗ/ُٗ)

 ( . ُٖٗ/ْ)إعل و البللبني( ِِٔ/ْ)االج 
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كين على ضعف عدد المسلمين جاز لهم أف يولوا؛ ألف اهلل تعالى لما أمر فإف زاد عدد المشر 
: عليها، وقاؿ ابن عباس(ٖ)[الزائد]دؿ  أنو ال يجب مصابرة  (ٕ)[للمائتين](ٔ)[المائة]بمصابرة 

، فإف غلب على ظنهم أنهم إف (٘)(لم يفر(ٗ)[ثبلثة]من فر  من اثنين فقد فر  ، ومن فر  من )
جاز لهم (ٙ)[يهلكوف]ظنهم أنهم / أٛ٘/يهلكوا فاألفضل أف يثبتوا، وإف غلب على ثبتوا لهم لم 

 . (ٚ)يجب عليهم: االنصراؼ ولم يجب عليهم أف يثبتوا على أصح الوجهين، والوجو الثاني
نيل الشهادة، فإف  -وإف ىلكوا  -أف في انصرافهم كسرًا لقلوب المسلمين وفي ثباتهم : لنا     

  .عليهم انصرفوا فبل إثم
 
 

                                         

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . اؼبليو: ُب ااص ( ُ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . للملياني: ُب ااص ( ِ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة . ال ايد: ُب ااص ( ّ)

 . كالصهللاب مل أثباه.  ثلثه: ُب ااص ( ْ)

اعبهلد ابل ( ٔ/  ٕ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ُْٓ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (  ُّْ)مالند الرلفع  (ٓ)
كقلؿ اؽبيثم  ُب ؾبم  ( َّّ/  ٗ)ابل عبلس إٔب ال مهللؿ ممل ُب اؼبع ف المب  للبربا٘ب كرفعه ( ُّٕ)اؼببلرؾ 

 .ركاا البربا٘ب كرجلله ثآلت( : ِّٖ/  ٓ)ال كا د كمنب  الاهللا د  

 . كالصهللاب مل أثباه. يهلمهللا: ُب ااص ( ٔ)

كا هبهللز الاهللٕب حينهل إا للاح ؼ إٔب أف يمهللف اؼبر مهللف مثلينل فا ع اؼبصلب ة, : ك تليخص ديا ااحهللاؿ مللالٕب( ٕ)
ف ف مل هللا أمث  مل مثلينل ف  ذبع اؼبصلب ة إا إذا رجهلل ل الاا  ّٔف فيالاحع الثبلت, ف ذا ٓب . الآالؿ أك الاحيُّ  إٔب فئو

. الاهللٕب كجهللب: أحدنبل:   جي ذل  ف  ه هبهللز تهلللينل, كاؼبآلـ ُب مصلب هتف أفا  ملٓب  احآو تلالن, ف ف ربآآنلا فهللجهلف
إف ملف ُب الثبلت اؽب ؾ ا  مل غ   مليو كجع الا ار قبعلن, كإف ملف فيه  مليو : كقلؿ اإلملـ. جهللازا: كالثل٘ب

 .قل  ديا اليم قلله اإلملـ دهلل اغبو كأص  الهللجهني أ ه ا هبع لمل يالاحع: فهللجهلف, قلؿ النهللكم ُب ال كضو
البيلف ُب (  ِّّ/  ِ)اؼبهيب ( ْْٓ/  ُٕ)بلع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼب(  ُُٖ/  ُْ)اغبلكم  :ا ا  ُب ذل 

أمىن اؼببللع ( ُِٗ/ُٗ)آّمهللع ( ِْٗ-ِْٖ/  َُ)ركضو البللبني( ُِٕ/ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ُٖٗ/ْ)إعل و البللبني( ِِٔ/ْ)مل  االج (  ِّْ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِٗ/ْ)
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 : فػرع
 

فإف طلباه ولم يطلبهما جاز لو أف يفر؛ ألنو غير  إذا لقي رجل من المسلمين رجلين من الكفار
جاز لو بعد ذلك أف يفر منهما على أصح الوجهين؛ ألف (ٔ)[ابتداءً ]متأىب للقتاؿ، وإف طلبهما 

 .(ٕ)فرض الجهاد في الجماعة دوف االنفراد
 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل  .ابادا: ُب ااص ( ُ)

أف : كديا فيمل إذا لآيه ُب غ  اؼبع مو أك الصن, كأمل فيهل فانببو عليه ااحملـ الاللبآو, كذم  صلحع اغبلكم ( ِ)
اغبلكل : ا ا . عنهمل, كديا مل ذم ا ُب ركضو البللبني كذم  أ ه ااص  ينهـ الالد  مل ميدع الرلفع  أ ه هبهللز أف 

/  َُ)ركضو البللبني( ُِٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّّ/  ِ)هيب اؼب( ُّٖ/  ُْ)المب  
/  ٖ)هنليو االج ( ِِْ/  ْ)مل  االج (  ِّْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ِِٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ِْٗ
ٔٓ. ) 
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 فصل
؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم نهى الصديق (ٔ)محـر لو من الكفار ويكره أف يقصد قتل ذي

فإف قاتلو لم يكره قتلو؛ ألف أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه وقاؿ للنبي صلى اهلل عليو  ،أبيوعن قتل 
ٻ  ]ٱ  ٻ  ٻ  چ  :فمدحو اهلل تعالى على ذلك فقاؿ في حقو. (ٕ)سمعتو يسبك: وسلم

: آّلدلو) چٺ ]ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ (ٖ)[
ِِ(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

أمىن اؼببللع ( َُِ/  ُٗ)ّٓمهللع ا(  ُّٕ)منهلج البللبني (  ِّْ/  َُ)ركضو البللبني( ِّّ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
رباو اغببيع (  ِِِ/  ْ)مل  االج ( َِْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َُٗ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 
 (.ّْٓ)الال اج الهللدلج (   ْٔ/  ٖ)هنليو االج ( ّْٗ/  ْ)علس ش ح اػببيع 

إ٘ب : جل  رج  إٔب الن  صلس ا عليه كملف فآلؿ : قلؿ إ ه منآب  كلمل ركل ملل  بل عم  :قلؿ البيهآ  عنه (ِ)
لآي  العدك كلآي  أيب فيهف فالمع  ل  منه مآللو قبيحو فلف أصرب ح  طعناه بلل م , كح  قالاه, فالم  

 .ِٕ/ٗالالنل  المربل : ا ا .. م م  جيد: اغبدي  كقلؿ عنه البيهآ  ..( عنه الن  صلس ا عليه كملف 

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة . يهللمنهللف:  ُب ااص( ّ)
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 فصل
أف )عمر  (ٖ)[ابن] ؛ لما روى (ٕ)الكفار وال صبيانهم إذا لم يقاتلوا(ٔ)[نساء]ال يجوز قتل 

وألنهم ماؿ للمسلمين فبل ، (٘)(والصبياف(ٗ)[نساءال]صلى اهلل عليو وسلم نهى عن قتل  النبي
 . يكره قتلهم، كما لو قصدوه وىم مسلموفيجوز إتبلفو، فإف قصدوا القتاؿ لم 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل.  الل: ُب ااص ( ُ)

( ُِٗ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْْٓ/ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّّ/ ِ)اؼبهيب (ِ)
ع ش ح ركض أمىن اؼببلل( َُِ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٕ)منهلج البللبني ( ِّْ/َُ)ركضو البللبني

رباو (   ْٔ/  ٖ)هنليو االج (  ِِِ/ْ)مل  االج ( َِْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( َُٗ/ْ)البللع
 (.ّْٓ)الال اج الهللدلج ( ّْٗ/  ْ)اغببيع 

 . ب  ألن فأثباهل. بل: ُب ااص ( ّ)

 . ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ْ)

/  ّ)ُب صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب قا  الصبيلف ُب اغب ب اغبدي  مل حدي  ابل عم   (ٓ)
( ُّْٔ/  ّ)صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب رب ٙب قا  النالل  كالصبيلف ُب اغب ب   ِِٖٓ( َُٖٗ
ُْْٕ. 
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وال يجػػوز قتػػل الخنثػػى المشػػكل إال أف يقاتػػل لجػػواز أف يكػػوف امػػرأة، وأمػػا الشػػيخ الكبيػػر الػػذي ال 
كػاف (ٕ)ألف دريػد بػن الصػمة؛ (ٔ)قتاؿ فيو للكبر أو للزمانة فإف كاف لو رأي في الحرب جاز قتلػو

نػو أشػار علػى ىػوازف يػـو أ(ٗ)[أرائػو]فمن رأي، ذا وكاف وخمسين سنة، (ٖ)[مائة]بلغ  شيخًا كبيراً 
                                                                      (٘)فخالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼذريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين أال يخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  بال

           :  فقاؿ (ٙ)فكاف سبباً في ىزيمتهم بهم فخرج
  (ٛ)يستبينوا الرشد إال ضحى الغد فلم       (ٚ)[اللوى]أمرتهم أمري بمنعرج 

                                         

/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّّ/  ِ)اؼبهيب (  ُّٗ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِْٓ/  ْ)ااـ (ُ)
( ِٓٗ,َُِ/  ُٗ)آّمهللع (  ِْْ/  َُ)ركضو البللبني( ُُّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْْٔ

 (.ِِّ/  ْ)مل  االج (  ُِْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
دريد بل الصمو اعبرم  البم م, مل دهللازف ملف ميد ب  جرف, علش ح  مآط حلجبلا عل عينيه, كأدرؾ (ِ)
 (.ِٕٖ/  ٕ)البدايو كالنهليو . م ـ, كٓب ياللف, فآا  علس ديل اعبلدليو يهلـل حننياإل
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. مليو: ُب ااص ( ّ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ارايه: ُب ااص ( ْ)

عليه كملف ُب غ كة ملل  بل عهللؼ بل معيد أبهلل عل  النص م, ملف أم ان علس اؼبر مني ؼبل قلتلهللا الن  صلس ا (ٓ)
 (ِٔٔ/  ْ)أمد الللبو ( ُّٔٓ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا . دػَِ: حنني ٍب أملف, تهللُب علـ
 ( . ِْٕ/  ٓ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 

 (. ِٕٖ/  ٕ)البدايو كالنهليو  (ٔ)
 . بلليل  كالصهللاب مل أثباه  . اللهللم: ُب ااص ( ٕ)

 (. ِّٖ)زد  ااداب كشب  االبلب : ا ا . ريد بل الصمو كديا البي  مل قهللؿ د (ٖ)
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وقتل ولم ينكر النبي صلى اهلل عليو وسلم قتلو؛ وألف الرأي ىو األصل الذي تبنى الشجاعة عليو، 
 :  ىذا المعنى فقاؿ(ٔ)المتنبي نظمو لهذا  وىو أبلغ في الحرب من القتاؿ ،

 ىو أوؿ و ىي المحل الثاني     الرأي قبل شجاعة الشجعاف 
 كل مكاف(ٕ)[العلياء]بلغت من         اجتمعا لنفس مرةفإذا ىما 

 .(ٖ)طاعن الفرسافمي قبل أبالر         طعن الفتى أقرانو او لربم
، وبو قاؿ أبو حنيفة (ٗ)ال يجوز قتلو: وكذلك إذا لم يكن فيو رأي على أصح القولين، والثاني

 . (٘)ومالك والثوري
وألنو حر مكلف ذكر فجاز  (  ٓ: الاهللبو) چ ھ (ٙ)[ھ] چ     :قولو تعالى: لنا     

 .قتلو بالكفر كالشباب

                                         

أضبد بل اغبالني بل اغبالل بل عبد الصمد المهللُب المندم, أبهلل البيع اؼبان  الرلع  اؼبرههللر, كلد بللمهللفو ُب (ُ)
طبآلت    دو االبل  ُب: ا ا . دػ ّْٓ -دػَّّؿبلو تالمس مندة كإليهل  الباه, ك رأ بللرلـ, علش ُب الارتة مل بني 

 (.ُٗٗ/  ُٔ)م  أع ـ النب   ( ُِٗ)اادبل  
 . ب  نب ة فأثباهل. العليل: ُب ااص ( ِ)

/ ُ)اامثلؿ الالل  ة مل شع  اؼبان  ( َِٔ/  ُ)اؼبث  الالل   ُب أدب الملتع كالرلع  ( ُّٗ/ُ: )ديهللاف اؼبان   (ّ)
س جيل فلآ  دريد بل كقد ركل أبهلل مهللمس أف الن  صلس ا عليه كملف ٓب ف غ مل حنني بع  أبل علم  عل(  ْٓ

, كالالنل ُّْٗ/ْأخ جلا ُب الصحيحني عل أيب م يع, كا ا  صحي  ماللف . الصمو فآا  دريد كدـ  ا أصحلبه
 (.ّّٓ/ٔ) المربل 

كذم  صلحع الهللميط أف الالد  قا  الريخ ااخ ؽ, ممل ذم  صلحع الال اج الهللدلج أف ااظه  قا  الريخ (ْ)
الهللميط ( ِِّ)الانبيه (  ِّْ/ِ)اؼبهيب ( َُّ/ُْ)اغبلكل المب  (  ُٖٔ/ٕ)ااـ :ا ا  . اليم ا رأم له

/ ْ)مل  االج (  ُِْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِٓٗ/ُٗ)آّمهللع (   ُّٕ)منهلج البللبني (  ُِ/ٕ)
 (. ّْٓ)الال اج الهللدلج ( ْٔ/ٖ)هنليو االج ( ِِّ

 (. َُُ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ِٗ/ َُ) خال  اؼببالهللط للال: ا ا  ُب ميدع اغبنايو(ٓ)
من  اعبلي  ش ح (  ٖ/  ِ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب ( ْٗٗ/ُ)اؼبدك و : كا ا  ُب ميدع اؼبللميو

 (.ُْٔ/ ّ)ـباص  خلي  
 ( .ِٗ/  ٓ)اامايملر  :كا ا  قهللؿ الثهللرم ُب 
أثباه مل رمف اؼبصحن, كمثلهل ديا اؼبهللاض  إمل أف تأٌب مل غالو كمههلل النلمخ كالصهللاب مل . اقالهللا: ُب ااص ( ٔ)

 . أك اؼبالامل 
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اقتلوا المشركين واستبقوا  :)؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم(ٔ)ويجوز قتل الشباب من رىبانهم  
رضي اهلل عنو فمحموؿ على النهي عن / بٛ٘/(ٗ)وما روي عن الصديق . (ٖ)((ٕ)[شرخهم]

 .(٘)[لةالمقات]البداية بهم واالشتغاؿ بهم عن 
 

                                         

( ّْٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّّ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٗ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
 (.ِِّ/  ْ)مل  االج ( ِٔٗ/  ُٗ)آّمهللع 

 . أثباه ممل دهلل  ص ال كايو ُب مصلدر اغبدي  ال حآو كالصهللاب مل.  شيهللخهف: ُب ااص ( ِ)

كعلو عليه اار ؤكط بأف إمنلدا ضعين مل أج  تدليا اغبالل البص م كقد عنعنه ( َِ/ٓ)منل أىب داكد  (ّ)
ديا حدي  حالل صحي  غ يع, : كقلؿ( ُٕٗ/ّ)منل الرتميم ( ُِّ/ّّ)مالند أضبد :  كا ا  أيال .

 .كدهلل مل حدي  ظب ة بل جندب

مل ركم عنه دهلل ااث  الآلض  بلؼبن  مل قا  ال دبلف كأصحلب الصهللام , كدهلل مل قهللؿ أيب بم  عند البيهآ  ُب (ْ)
 (.ُْٔ/ْ)ككبهللا عل ابل عبلس عند أضبد ُب اؼبالند ( َٗ/ٗ)الالنل المربل 

 . كالصهللاب مل أثباه اقاال  الاليلؽ ذل .  اؼبآلبلو: ُب ااص ( ٓ)
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 فصل
لما قتل عبد اهلل بن مسعود ): قاؿ (ٖ( )ٕ)[وائل]؛ لما روى أبو (ٔ)ال يجوز قتل رسوؿ الكفار

قد كانا أتيا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  (ٙ)ثاؿآإف ىذا وابن : قاؿ (٘)النواحة(ٗ)[ابن]
  (؟رسوؿ اهلل تشهداف أني): صلى اهلل عليو و سلم لهما النبي فقاؿ، مسيلمةمن عند رسولين 

كنت قاتبًل رسوالً   لو): فقاؿ صلى اهلل عليو و سلم. نشهد أف مسيلمة رسوؿ اهللال، : قاالف
 .(ٚ)(فجرت سنة أف ال تقتل الرسل(.  الضربت أعناقكم

 

                                         

( ِْْ/  َُ)ركضو البللبني( ُّّ-ُِّ/  ُِ)لف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  البي(  ِّْ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
 .( ِِّ/  ْ)مل  االج ( َُٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ِٔٗ/  ُٗ)آّمهللع 

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. كاي : ُب ااص ( ِ)

ليه كملف كٓب يالم  عنه, كدهلل صلحع عبد ا أبهلل كا   شآرو بل ملمو اامدم, ـباـ  أدرؾ الن  صلس ا ع (ّ)
/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب :  ا ا  .بل مالعهللد, كحدث عل عم  كعثملف, ملت منو اثناني كشبل ني لله  ة

( َُٕ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ّٖٔ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ّٕٓ/  ِ)أمد الللبو (  َُٕ
. 
 . كالصهللاب مل أثباه.  بل: ُب ااص ( ْ)

دهلل عبد ا ابل النهللاحو أحد رمهلللني أرملهمل ماليلمو المياب إٔب رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف, كابل النهللاحو ( ٓ)
 (.ِٓ/  ٓ)البدايو كالنهليو ( ِٕٕ/  ِ)م  أع ـ النب   . ديا قاله ابل مالعهللد ُب كاياه

ماليلمو المياب إٔب رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف, قلؿ فيه ابل دهلل أملمو بل أثلؿ أحد رمهلللني أرملهمل (ٔ)
أمل ابل أثلؿ فآد مال ل ا, كأمل ابل النهللاحو فلف ي ؿ ُب  اال  ح  أممل ا منه, ك آ  ابل مث  عل اغبلف  : مالعهللد

 (.ِٓ/  ٓ)نهليو البدايو كال( ِٕٕ/  ِ)م  أع ـ النب   . أمل أملمو بل أثلؿ ف  ه أملف :  البيهآ  قهللله
مالند البيللال  ( ُّ/  ٗ)مالند أيب يعلس .  كعلو عليه شعيع اار ؤكط بأ ه صحي ( َّٗ/  ُ)مالند أضبد ( ٕ)
( ُّْ/  ٓ)ؾبم  ال كا د كمنب  الاهللا د . ركاا أضبد كالب ار كأبهلل يعلس مبهللان, كإمنلددف حالل: كقلؿ اؽبيثم ( ّْص )
  .ل حدي   عيف بل مالعهللدم( ّٖ/  ّ) -ف -كدهلل ُب منل أىب داكد.



628 

 فصل
وصبيانهم فاف كاف في حاؿ التحاـ القتل جاز رميهم ويتوقى (ٔ)[بنسائهم]إذا تترسوا 

أمكن؛ ألنا لو منعنا من رميهم جعل ذلك طريقًا إلى تعطيل الجهاد والصبياف ما   (ٕ)[النساء]
: يوالثان. لم يجز رميهم في أصح القولين(ٖ)[قائمة]والظفر بالمسلمين، واف لم تكن الحرب 

 . (ٗ)يجوز
 .إلى إتبلفهم من غير ضرورة فلم يجز(٘)[يؤدي]أف رميهم في ىذا الحاؿ : لنا      

اري المسلمين فإف كاف في حاؿ التحاـ الحرب جاز رميهم وإف تترسوا بمن معهم من أس 
المسلم ما استطاع لما بيناه، وإف كاف في غير حاؿ التحاـ القتاؿ لم يجز رميهم  (ٙ)[يتوقى]و

المشركين وأطفالهم أف المسلم محقوف الدـ (ٛ)[نساء]، والفرؽ بينهم وبين (ٚ)قواًل واحداً 
 (ٜ)[نساءال]رورة، وحرمة لحرمة اإلسبلـ، فلم يجز رميو من غير ض

                                         

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بنالليهف: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ِ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. قليبو: ُب ااص ( ّ)

-ُِ/  ٕ)الهللميط ( كمل بعددل ْٔٓ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِّ)الانبيه ( ِّْ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
كقد رج  النهللكم ُب ديا  -( ِْٕ-ِْٔ/  َُ)ركضو البللبني( كمل بعددل ُّّ/ ُِ)البيلف للعم ا٘ب (   ِّ

/  ُٗ)آّمهللع (  ٓٔ/  ٖ)هنليو االج ( ُّٕ)منهلج البللبني   -اؼبالألو اعبهللاز كديا خ ؼ مل ذم ا اؼبصنن
 ْ)مل  االج ( ِِْ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج  رباو االج( ُُٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ِٔٗ
 /ِِْ.) 
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللدم: ُب ااص ( ٓ)

 . كالصهللاب مل أثباه  بألن مبهلليو. ياهللقل: ُب ااص ( ٔ)

  اا م اج  مالألو الارتس, كد  مل عايف مالل   الاآه الت تدؿ علس دقو فآه علمل  اؼباللمني, كحالظهف علس (ٕ)
 .دـ اؼباللف حي  أف حا  الناا مل الا كرات اػبما كد  مل مآلصد الر يعو 

 . ب  نب ة فأثباهل.  الل: ُب ااص ( ٖ)

 . ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ٗ)



629 

 . والصبياف لكونهم  مااًل للمسلمين لو أسروا، فجاز رميهم مع عدـ الضرورة
وإف تترسوا بأىل الذمة أو بمن بيننا وبينهم أماف كاف حكمهم ما لو تترسوا بالمسلمين؛ ألف 

 .(ٕ)معصومة مضمونة(ٔ)[دماءىم]
 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. دملدف: ُب ااص ( ُ)

ك مل ملف بيننل كبينه أملف أف كبا   اا م اج  مالألو الارتس, كدنل أيال  نا  إٔب أف مل ةحآهللؽ أد  اليمو أ(ِ)
 .دمه كملله ممل بين  اادلو الر عيو ذل  
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 فصل
: ؛ لقولو تعالى(ٔ)منع من يدخل إليو أو يخرج  منوإذا نزؿ اإلماـ على بلد ليحاصره جاز لو أف ي

أف يحصل لهم قوة  (ٖ)[يُػْؤمن]عليهم وال (ٕ)[تضييقاً ]، وألف فيو  )ٓ: الاهللبو) چۓ   چ 
 .أو ما يتأذى بو المسلموف

؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم نصب (ٗ)بالحجارة المنجنيق ويرميهمويجوز أف ينصب عليهم  
، ويقتل الرجاؿ؛ ألف غايتو (ٚ)وىدـ بو الحيطاف ،(ٙ)منجنيقًا أو عرادة(٘)[الطائف]على أىل 

                                         

أمىن اؼببللع ُب (   ُّٕ)منهلج البللبني ( ِْْ/  َُ)ركضو البللبني(  ُّٖ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
 ( .ْٔ/  ٖ)هنليو االج (   ِِّ/  ْ)مل  االج ( َُٗ/  ْ)ش ح ركض البللع 

 . بيل  كاحدة كالصهللاب بيل ني ممل أثباه. تايآل: ااص ُب ( ِ)

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللمل: ُب ااص ( ّ)

( ْٔٓ/ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّْ/  ِ)اؼبهيب ( ِٖٓ, ِْٕ/  ْ)ااـ ( ّٗٔ/  ٕ)ااـ (ْ)
منهلج (  ِْٓ/  َُ)ركضو البللبني  ( ددلكمل بعُّٓ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِ/  ٕ)الهللميط 
رباو االج ُب ش ح ( َُٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٔٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٕ)البللبني 
 ( .ْٔ/  ٖ)هنليو االج ( ِِّ/  ْ)مل  االج ( ُِْ/  ٗ)اؼبنهلج 

 . اببلليل  فأثباهل بلؽبم ة ممل دهلل الصهلل . البلين: ُب ااص ( ٓ)

غ يع اغبدي  إلب اديف اغب يب : ا ا . الع ادة مهيئو اؼبن نيو كالع ادة اعب ادة اا ثس كالع ادة ض ب مل  بلت ال بي (ٔ)
اؼبع ف . كاؼبن نيو دهلل  لو قديبو مل  ات اغبصلر مل   ت مس ّٔل ح لرة ثآيلو علس اامهللار فاهدمهل  ( ٕٗٔ/  ِ)

 .( ٖٓٓـِ: )الهللميط 
/  ْ)كااص  ُب حصلر البل ن مل حدي  ابل عم  ُب صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب غ كة البل ن  (ٕ)

 ِ)بلب إعبل  اؼبؤلاو قلهللّٔف علس اإلم ـ كتصرب مل قهللل إيبل ه صحي  ماللف مالب ال ملة   ََْٕ( ُِٕٓ
 /ّّٕ )َُٓٗ. 

ٍب (  ْٖ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُّٗ/  ْ)كأمل رميهف بلؼبن نيو فههلل مل حدي  ثهللر بل ي يد ُب منل الرتميم 
ف ينم  عليه كص  إمنلدا, فمأ ه مل: قلؿ البيهآ . ذم  البيهآ  أف أبل ق بو أف ديا اغبدي  أي م  علس مل ركاا

 .كوبام  أ ه إمبل أ م  رميهف يهللمئي بلّٓل يو, كديا اغبدي  مل ركايو أيب عبيدة رض  ا عنه 
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، فقد بعث رسوؿ اهلل صلى  اهلل عليو وسلم إلى ابن أبي (ٔ)[جائز]أف يقتلهم غيلة وذلك 
 .(ٗ)من قتلهما غيلة (ٖ)وكعب بن األشرؼ (ٕ)الحقيق

لطائف نساء وصبياف ونصبو والصبياف، فقد كاف في ا(٘)[نساءال]ويجوز رميهم بو وإف كاف فيهم  
والصبياف مختص بقتلهم صبراً (ٚ)[النساء]، فإف نهيو صلى اهلل عليو وسلم عن قتل (ٙ)عليهم
 .عمداً 

؛ ألنو في معنى الرمي (ٛ)الشوقة عليهمويجوز رميهم بالنار والنفط والحي ات والعقارب، وتفتح  
 .بالمنجنيق ، وألف القصد إىبلكهم وذلك طريق يوصل إليو

  

                                         

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلي : ُب ااص ( ُ)

 , فندب ال مهللؿ دهلل أبهلل راف  م ـ بل أيب اغبآيو اليههللدم, ملف يالد  معع بل ااش ؼ علس رمهللؿ ا( ِ)
 .ُْص/ِالملم  ُب الالريخ ج: ا ا . لآاله  

معع بل ااش ؼ البل  , مل ب   بهلف, ملف ي ث  قالس اؼبر مني ببدر, كيربع بنالل  اؼباللمني, فندب ال مهللؿ ( ّ)
  ّٖص/ِالملم  ُب الالريخ ج: ا ا . دػ ّبع  الصحلبو لآاله ُب الالنو.. 
الربا  بل علزب ُب صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب قا  أىب  أمل حدي  قا  ابل أيب اغبآيو فههلل مل حدي ( ْ)

, كأمل حدي  قا  معع فههلل ُب صحي  البخلرم   ُّْٖ( ُِْٖ/  ْ)راف  عبد ا بل أىب اغبآيو صحي  البخلرم 
, صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب قا    ِّٕٓ( ٕٖٖ/  ِ)مالب اؼبللزم بلب ُب قا  معع بل ااش ؼ 

 .َُُٖ( ُِْٓ/  ّ)ش ؼ طلغهللت اليههللد معع بل اا
 . ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ٓ)

( ُّٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْٔٓ/ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّْ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
/  ْ)ل  االج م( ُِْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ِٔٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ِْْ/  َُ)ركضو البللبني

ِِّ. ) 
 .  ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ٕ)

ركضو (  ُّٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْٖ-ُّٖ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٖ)
 ( .ِْْ/  َُ)البللبني
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: قاؿ (ٖ)الصعب بن جثامة؛ لما روى (ٕ)والصبياف/ أٜ٘/(ٔ)[النساء]ويجوز أف يبيتهم وفيهم 
المشركين يبيتوف فيصاب من  راريذسألت النبي صلى اهلل عليو وسلم عن )
 . (٘)(ىم منهم): وذراريهم فقاؿ(ٗ)[نسائهم]

ما روي أنو صلى اهلل عليو ، و (ٙ)وقد أغار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على بني المصطلق ليبلً 
محموؿ على وجود الكثرة في المسلمين . (ٚ)وسلم كاف إذا طرؽ العدو ليبًل لم يغر حتى يصبح

والثقة بالظفر بهم، أو احترازًا من أف يجني بعض المسلمين على بعض مما إذا كاف فيهم أساري 
 .(ٜ) (ٛ)[شياءاأل]من المسلمين أو من تجارىم أو من أىل الذمة، وأراد رميهم بهذه 

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ُ)
البيلف ُب ميدع ( ْٔٓ/  ُٕ)يو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع هنل(  ِّْ/  ِ)اؼبهيب ( ِٕٓ, ِّٓ/ ْ)ااـ (ِ)

مل  ( ُٖٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِٕٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  
 ( .ِِّ/  ْ)االج 

ت دهلل الصعع بل جثلمو بل قيا الليث  حلين ق يل, أمه أخ  أيب مايلف بل ح ب, صحليب جلي , يآلؿ مل(ّ)
 ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب :ا ا  . ُب خ فو أيب بم , كيآلؿ ُب  خ  خ فو عم , كله أحلدي  ُب الصحي  

 (.ِْٔ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ّٕٗ/ 
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  الليهف: ُب ااص ( ْ)
 َِٖٓ( َُٕٗ/  ّ)الهلللداف كاليرارم  صحي  البخلرم  مالب اعبهلد كالال  بلب أد  الدار يبياهللف فيصلب( ٓ)

مل حدي  أيب د ي ة, كمل حدي  الصعع بل جثلمو ُب صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب جهللاز قا  النالل  
 .ُْٕٓ( ُّْٔ/  ّ)كالصبيلف ُب البيلت مل غ  تعمد 

 .ذل  علس مل ذم كا مبو زب هبه ُب الصحيحني اإلغلرة فآط دكف بيلف أهنل لي ن, كلع  الرلفعيو قلمهللا (ٔ)

مل حدي  أ ا صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب دعل  الن  صلس ا عليه ك ملف إٔب اإلم ـ كالنبهللة  (ٕ)
صحي  ماللف مالب الص ة بلب  ِْٖٕ( َُٕٕ/  ّ)كأف ا ياخي بعاهف بعال أربلبل مل دكف ا 

 .ِّٖ( ِٖٖ)هف ااذاف اإلماللؾ عل اإلغلرة علس قهلـل ُب دار الما  إذا ظب  في

 . ب  نب ة فأثباهل. ااشيل: ُب ااص ( ٖ)

 ( .ِّٓ/  ْ)ااـ :  ا ا  كبهلل ديا اغبم  ُب (ٗ)
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فإف خاؼ إف ترؾ رميهم قاتلوا وظفروا بالمسلمين جاز رميهم؛ ألف حفظ من معنا من المسلمين  
المسلمين جهده، وإف لم يخف ذلك نظرت، فإف كاف  (ٔ)[يتوقى]أولى من حفظ من معهم، و

؛  (ٖ)[جهده]المسلمين    (ٕ)[يتوقى]المسلموف قليبًل في عدد كثير من الكفار جاز رميهم، و
ألف الظاىر أنو ال يصيبهم، وترؾ الرمي أولى؛ خشية أف يصيب مسلمًا، وإف كاف المسلموف كثيراً 

 .(ٗ)لم يجز الرمي؛ ألف الظاىر أنو يصيبهم، فبل يجوز من غير ضرورة
 

                                         

 . كالصهللاب مل أثباه.  ياهللقل: ُب ااص ( ُ)

 . كالصهللاب مل أثباه.  ياهللقل: ُب ااص ( ِ)

 (. ُٕٖ/  ُْ)لكردمكالصهللاب مل أثباه, كدهلل مل يهللافو  ص اغبلكم  للم.  جبهدا: ُب ااص ( ّ)
/  َُ)ركضو البللبني( ُّْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّْ/  ِ)اؼبهيب ( َِٔ/  ْ)ااـ (ْ)

(  ُُٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٕٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٕ)منهلج البللبني ( ِْٓ
 (.ٓٔ-ْٔ/  ٖ)هنليو االج ( ِِْ/  ْ)مل  االج 



634 

 فصل
عقر بأبي سفياف  (ٕ)لما روي أف حنظلة بن الراىب؛ (ٔ)يجوز قتل ما يقاتلوف عليو من الدواب

 : فقاؿ (ٗ)ابن شعوب (ٖ)[فجاء]ط عنو فجلس على صدره  ، فسقجواده
 بطعنة مثل شعاع الشمس          ألحمين صاحبي ونفسي   

، وألنو النبي صلى اهلل عليو وسلم قتل الفرس ما أنكرو  ،(٘)فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفياف
 .إلى قتل الفارس بقتل الفرسيتوصل 

                                         

فلف هب  عندم أف تعآ  : قيد ذل  بعاهف حبلؿ الآالؿ أك بلليب  لألم ؛ ؼبن  الرلفع  قا  ذكات ااركاح, كقهللله( ُ)
فا  ذل  غي  اؼبر مني كقب  لبع  قهللهتف, قي  له إمبل ينلؿ مل : ذكات ااركاح إا علس مل كصا , ف ف قلؿ قل  

ٍب ... نهللع ف  يللظ أحد بأف يأٌب اللل   له مل هنس عل إتيل ه غي  اؼبر مني دبل ملف غ  فبنهللع مل أف ينلؿ, فأمل اؼبم
كلمنه إذا صلر إٔب أف يالرقه فلرمه ٓب يمل له عآ ا ُب تل  اغبلؿ كا تعلٔب أعلف, كأجلب عل : أكرد ديا ااث  كقلؿ

( ِْٕ-ِّٕ/  ْ)ااـ : ا ا . كلمنه إذا صلر إٔب أف يالرقه فلرمه ٓب يمل له عآ ا ُب تل  اغبلؿ: ديا ااث  بآهللله
 (.َُٗ/ُّ)اغبلكل المب  

أمل اغبيهللاف ف ف قلتلهلل ل عليه كاحا نل ُب الآالؿ إٔب عآ ا لدفعهف أك للاا  ّٔف جلز, كإف : كقلؿ النهللكم ؾبم ن ذل 
غنمنل خيلهف كملشياهف كغبآهلل ل كخانل اامرتداد أك ضعن بعاهل كتعير مهللقهل ٓب هب  عآ دل كإت فهل, لمل تيب  

م , كإف خانل أهنف يأخيكف اػبي  كيآلتلهلل نل عليهل كيراد اام  جلز إت فهل, كلهلل غبآهلل ل كمعنل  اللؤدف كصبيلهنف لأل
/  ُٗ)آّمهللع ( ِٖٓ/  َُ)ركضو البللبني(  ِّْ/ِ)اؼبهيب : ا ا  ُب ذل . كخانل امرتداددف ٓب هب  قالهف قبعلن 

ِٕٗ. ) 
ال ادع بل : عم ك, كقي  عبد: اظبه عم ك, كقي : مف أيب علم , فآي دهلل حنالو بل أيب علم , كاخالاهللا ُب ا( ِ)

اامايعلب ُب مع فو ااصحلب :  ا ا  . صيا  بل زيد بل أميو, اؼبع كؼ بلالي  اؼب  مو, امارهد يهلـل أحد
 (.ُّٕ/ِ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ّْٓ/ُ)أمد الللبو ( َّٖ/ُ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ف ل: ُب ااص ( ّ)

شداد بل : دهلل شداد ابل أكس بل شعهللب الليث , كقلؿ غ نبل: دهلل اامهللد بل شعهللب الليث , كقلؿ ابل معد(  ْ)
  (.ِٗٗ/  ِ)هتييع ااظبل  كاللللت : ا ا .  شعهللب الليث  اؼبع كؼ بلبل شعهلل

 (.ٖٖ/  ٕٖ)الالنل المربل للبيهآ   (ٓ)
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 فصل
ۈ    ۈچ : ؛ لقولو تعالى(ٔ)بهم جاز لظفرطع أشجارىم لتخريب منازلهم و ق إلىاحتيج  إفو 

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   چ    ، ولقولو سبحانو  )ِ: اغبر ) چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      

)   ٓ: اغبر ) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ (ٕ)[ٿ   ]ٿ  

                                         

( ُّٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّْ)الانبيه ( ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( َّٔ, ِّٕ/  ْ)ااـ (ُ)
/  ْ)مل  االج ( َِّ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٕ)منهلج البللبني ( ُٓٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 (.ٕٔ/  ٖ)هنليو االج (   ِِٔ
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. قليبو: ُب ااص ( ِ)
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وشجرىم ونخيل خيبر وشجر بني المصطلق، (ٔ)[الطائف]وقد قطع صلى اهلل عليو وسلم نخيل 
وإف لم يحتج إلى ذلك، فإف لم يغلب الظن أنها تحصل  لهم فقطع ىذه أولىوألنو إذا جاز قت

؛ لقوؿ (ٕ)للمسلمين جاز قطعو وتركو، وإف غلب على الظن حصولها للمسلمين فاألولى تركو
؛ (ٗ) (ال تقطع شجرة مثمرة:)حين بعثو إلى الشاـ(ٖ)الصديق رضي اهلل عنو ليزيد بن أبي سفياف

، فإف (٘) صل للمسلمين بوعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  بذلكألنو كاف واثقًا بأنها تح
 ؛ (ٙ)قطع جاز

 .وغيره، وقد حصل للمسلمين (ٚ)[الطائفب]لما رويناه من قطعو صلى اهلل عليو وسلم 
 
 

                                         

 . هل بلؽبم ةبلليل  فأثبا. البلين: ُب ااص ( ُ)

منهلج ( ُّٖ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ِّْ)الانبيه (  ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( َّٔ, ِّٕ/ْ)ااـ (ِ)
( ٕٔ/  ٖ)هنليو االج ( ِِٔ/  ْ)مل  االج ( ُٓٗ/ْ)أمىن اؼببللع (   َِّ/ ُٗ)آّمهللع (  ُّٕ)البللبني 

. 
. أف  علف أف ا  ص  إٔب الاا  ّٔف إا بآبعهل, فآبعهل كاجع: لأحدد: كقد ػبص اؼبلكردم ذل  ُب أربعو أقاللـ

أف تآدر علس الاا  ّٔف كّٔل مل غ  قبعهل, فآبعهل ؿباهللر؛ اهنل ملنف كاماه ؾ اللنل ف ؿباهللر, : كالآالف الثل٘ب
كالآالف . عأف ا يناعهف قبعهل كيناعنل , فآبعهل مبلح كليا بهللاج: كالآالف الثلل . كعلس ديا ضب  هن  أيب بم 

 (.ُٖٔ/  ُْ)اغبلكل المب  :  ا ا . أف ا يناعهف كا يناعنل قبعهل, فآبعهل مم كا, كليا دبحاهللر: ال اب  
ي يد اػب , صحلىب جلي , تهللُب : ي يد بل أىب مايلف صخ  بل ح ب بل أميو الآ شس, أبهلل خللد اامهللل يآلؿ له(ّ)

 (.ٖٓٔ/ٔ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (  ُٕٓٓ/  ْ)ب اامايعلب ُب مع فو ااصحل. دػ بدمرو ُٗأك  ُٖ

 (.ِٕص)مالند أيب بم  (ْ)

صحي  البخلرم أبهللاب : ا ا . ديا مل دا    بهللة ميد ل ك بينل ؿبمد صلس ا عليه كملف حي  بر  باا  الرلـ (ٓ)
يع ُب صحي  ماللف مالب اغب  بلب الرتغ  ُٕٕٔ( ّٔٔ/  ِ)فال   اؼبدينو بلب مل رغع عل اؼبدينو 

 ., كدهلل مل حدي  مايلف بل أيب زد ُّٖٖ( ََُٖ/  ِ)اؼبدينو عند فا  اامصلر 

 . ا ا  الااصي  الاللبو ُب اؼبالألو الاللبآو(ٔ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. بللبلين: ُب ااص ( ٕ)
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 فصل
/ بٜ٘/ې  ې   ى  ى  چ  :يجوز عقد األماف من المسلمين للمشركين؛ لقولو تعالى

 ، )ٔ: الاهللبو) چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
فإف كاف العاقد ىو اإلماـ جاز   )ُٔ: اا الؿ)  چ (ٔ)[جئ]ی  ی   ی  ی      چ :وقولو

، وإف كاف الذي يعقد أميراً وللواحد وأىل بلد وأىل إقليم على حسب ما يرى من المصلحة في
من في غير واليتو فحكمو فيو على إقليم من قبل اإلماـ جاز أف يعقد لجميع من في واليتو، فأما 

حكم بعض آحاد الرعية؛ لعدـ تفويضو إليو، ويجوز للواحد من المسلمين أف يعقده لمن ال يتعطل 
ما : )؛ لقوؿ علي(ٖ)، وأىل قافلة وقلعة(ٕ)[المائة]الجهاد في ناحيتو بأمانو، كالواحد والعشرة و

إف ذمة : )اهلل عليو وسلمإال كتاب اهلل وىذه الصحيفة عن النبي صلى (ٗ)[شيء]عندي 
 (٘)[المبلئكة]المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليو لعنة اهلل و

أىل إقليم وال بلد عظيم؛ ألف في ذلك تعطيبًل للجهاد على (ٚ)[يؤمن]، وال(ٙ)(والناس أجمعين
 .اإلماـ

                                         

 .. ليال  ُب ااص  فأسبمنلدل مل اؼبصحن إسبلملن للمعىن اؼب اد ااماداؿ عليه( ُ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اؼبليو: اص ُب ا( ِ)

كمل  ْٗٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ُْٗ/ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
/  َُ)ركضو البللبني ( كمل بعددل َُْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ْْ-ّْ/  ٕ)الهللميط ( بعددل
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّّ/  ُٗ)آّمهللع (  َِٖ-ِٖٕ

 ( .ِّٕ/  ْ)مل  االج ( ِٔٔ/ٗ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص ( ْ)

 . ب  نب ة فأثباهل. اؼب يمو: ُب ااص ( ٓ)

صحي  ماللف  ُُٕٕ( ُٔٔ/  ِ)نو مل حدي  عل  ُب صحي  البخلرم أبهللاب فال   اؼبدينو  بلب حـ  اؼبدي( ٔ)
مالب اغب  بلب فا  اؼبدينو كدعل  الن  صلس ا عليه كملف فيهل بللربمو كبيلف رب يبهل كرب ٙب صيددل كش  دل 

 .َُّٕ( ْٗٗ/  ِ)كبيلف حدكد ح مهل 

 . بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل.  يهللمل: ُب ااص ( ٕ)



638 

: قالت (ٕ)بنت أبي طالب أـ ىانئ ؛ لما روى  ابن عباس أف(ٔ)وسواء في ذلك الذكر واألنثى 
قد أجرت ): فقاؿ صلى اهلل عليو وسلمو، ابن أمي يزعم أنو قاتل من أجرت إف! اهلل(ٖ)[يا رسوؿ])

 .(٘)وكذلك العبد لو فيو أسوة الحر. (ٗ)(من أجرت
 . (ٙ)ال يصح  أمانو: وقاؿ أبو حنيفة 

مختارًا  ؛ وألنو مسلم مكلف أم ن(ٚ)(يسعى بذمتهم أدناىم: )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا    
 .فصح أمانو كالحر

 
 
 

                                         

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٓ/  ِ)ؼبهيب ا(  ُٓٗ/ُْ)اغبلكل المب  ( ِّٗ/  ْ)ااـ (ُ)
 (.ِّٕ/  ْ)مل  االج ( ِٕٗ/  َُ)ركضو البللبني( َّّ/  ُٗ)آّمهللع ( ُُْ

فلخاو بن  أيب طللع بل عبد اؼببلع اؽبلمشيو الآ شيو, اؼبرههللرة بأـ دل ئ, أخ  أم  اؼبؤمنني عل  بل أيب  (ِ)
عليه كملف, اؽبلمشيو اؼبميو ؽبل صحبو أملم  علـ الاا , ملت  بعد علـ طللع, كبن  عف الن  صلس ا 

 ( .ُّٕ/ٖ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ُٖٖٗ/  ْ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . دػَْ

 . كالصهللاب مل أثباه.  ي مهللؿ: ُب ااص ( ّ)

صحي   َٖٔٓ( َِِٖ/ٓ)هللا صحي  البخلرم مالب اادب بلب مل جل  ُب زعم: جل  بلا  ق يع مل ديا ُب (ْ)
ماللف مالب ص ة اؼباللف يل كقص دل بلب اماحبلب ص ة الاحس كأف أقلهل رمعالف كأمملهل شبلف رمعلت 

 .  ّّٔ( ْٕٗ/ُ)كأكمبهل أرب  رمعلت أك م  كاغب  علس الفاو عليهل 

 ٕ)الهللميط ( َِِ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٓ/  ُْ)المب  اغبلكم ( ٓ)
 ( .ِّٕ/  ْ)مل  االج ( َّّ/  ُٗ)آّمهللع (   ِٕٗ/  َُ)ركضو البللبني(    ّْ/ 
كقد ذم  الململ٘ب أ ه يص  أملف العبد اؼبأذكف ُب الآالؿ, أمل العبد ا هللر عل الآالؿ فآلؿ أبهلل حنياو عليه ال ضبو ( ٔ)

ُب حو : لبديل أف معىن عدـ صحو أملف العبد ا هللر أمكأكض  ابل ع. يص : ا يص , كقلؿ ؿبمد: كأبهلل يهللمن
/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل  (َُٔ/ ٕ)بدا   الصنل   : ا ا . غ ا أمل ُب حو  االه فصحي  ب  خ ؼ

 (.ٖٖ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُٕٔ/ ِ)النان ُب الاالكل ( ُّٕ
قلؿ الريخ ( ّْ/  ّ)ممل ُب منل أىب داكد   ديا ج   مل حدي  عل عم ك بل شعيع عل أبيه عل جدا( ٕ)

 ( .ُٖٓ/  ٗ)كصححه ُب البدر اؼبن  ( ٖٓٗ/  ِ)منل ابل ملجه ( ُٗ/  ٖ)منل النالل   .  االبل٘ب حالل صحي 
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 .  (ٕ)يصح أماف الصبي المميز: ، وقاؿ مالك وأحمد(ٔ)وال يصح أماف الصبي
. (ٗ)(عن الصبي حتى يبلغ(ٖ)[ثبلثة]رفع القلم عن : )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا       

 .ويخالف البالغ فإنو مكلف تصح عقوده فصح أمانو
ال يصح أماف المكره؛ ألنو عقد يتعلق بو حقن الدـ فلم يصح وال يصح أماف المجنوف للخبر، و  

فاف عرؼ أف (٘)[ىؤالء]من المكره كعقد الجزية، فمن دخل من الكفار على أماف واحد من 
أمانو ال يصح حل  قتلو؛ ألنو حربي ال أماف لو، وإف لم يعرؼ فبل يحل قتلو حتى يرجع إلى مأمنو؛ 

 (ٙ)[ما]ألنو دخل على 
 .(ٚ)ظنو أماناً 

 

                                         

آّمهللع ( ِٕٗ/  َُ)ركضو البللبني(  ّْ/  ٕ)الهللميط ( ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٓ/  ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
مل  (  ِٔٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِِ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع  أمىن اؼببللع(  َّٗ/  ُٗ)

 (.ِّٕ/  ْ)االج 
حلشيو العدكم علس ماليو البللع ( ْْْ/  ّ)اليخ ة للآ اُب ( ِٓٓ/  ُ)اؼبدك و : ا ا  ُب ميدع ملل (ِ)

 (.ُُٕ/ّ)ي  من  اعبلي  ش ح ـباص  خل( ُِّ/ّ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  (  ٗ/ِ)ال بل٘ب 
اؼببدع ُب ش ح اؼبآن  ( ُُٔ/  ْ)الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد :كُب ميدع أضبد ركايالف, اؼبيدع منهمل الصحو ا ا 

 (.َِّ/  ْ)اإل صلؼ ُب مع فو ال اج  مل اػب ؼ للم داكم (  ِّٓ/  ّ)
 . ب  ألن فأثباهل. ثلثو: ُب ااص ( ّ)
 .ُُّٓب ص  مبو زب هبه( ْ)
 . كالصهللاب مل أثباهل. دلكا: ُب ااص ( ٓ)

 . زيلدة يآاايهل الاليلؽ( ٔ)

 ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّّ/ُٗ)آّمهللع (  ِٕٗ/ َُ)ركضو البللبني(  ِّٓ/ِ)اؼبهيب (ٕ)
 (.ِّٕ/  ْ)مل  االج (   ِٔٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِِ/ 
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 فصل
أو ال بأس أو ال  ،أو أنت آمن أو مجار ،نتك أو أجرتكأم   :يصح األماف بالقوؿ وىو أف يقوؿ

ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم ؛ (ٔ)وما أشبو ذلك أو ال تخف أو مترس بالفارسية ،خوؼ عليك
 قد أجرت من): ، وقاؿ ألـ ىانئ(ٕ)(من دخل دار أبي سفياف فهو آمن): فتحالقاؿ يـو 

ال  :قلت لو ،قتلو إلىسبيل لك  ال :افز مىر  تل، وقاؿ أنس لعمر رضي اهلل عنو في ق(ٖ)(أجرت
 . (ٗ)عنو فأمسك عمر. بأس

فقد  مترس: فقاؿ لوفمن أتى منكم أعجميًا  ،إف اهلل يعلم كل لساف) :وعن ابن مسعود أنو قاؿ
 .(٘)(نوأم  

  ي والذي نفس): قاؿ رضي اهلل عنو عمرأف (ٚ)لما روى أبو سلمة ؛(ٙ)ويصح األماف باإلشارة
 

                                         

ركضو البللبني ( ُْٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ْْ-ّْ/  ٕ)الهللميط ( ِّٓ/ِ)اؼبهيب (ُ)
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  َّْ/ُٗ)آّمهللع (   ِٕٗ/ َُ)
 (.َِٖ-َِٕ/  ْ)إعل و البللبني( ِّٕ/  ْ)مل  االج ( ِٕٔ/  ٗ)
 .َُٖٕ( َُْٓ/  ّ)فا  ممو مل حدي  أيب د ي ة صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب ( ِ)

 .ُّٗٔب ص  مبو زب هبه (ّ)

( ِِٓ/ِ)منل معيد بل منصهللر ( ٔٗ/ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُُٓ/  ٔ)الآصو ُب مصنن ابل أيب شيبو  (ْ)
 ( .ُٕٓ/  ٗ)كصح  ذل  ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن  ( ُّٕ)مالند الرلفع  

صبأ ل كٓب وبالنهللا أملمنل : آلن مل قهللؿ عم  ُب صحيحه أبهللاب اعب يو كاؼبهللادعو بلب إذا قللهللاذم ا  البخلرم كبهللا معل (ٓ)
كديا ااث  ا أعلمه م كيل مل ط يو ابل مالعهللد, كإمبل دهلل عل عم  رضس ا عنه  : كقلؿ ابل اؼبلآل( ُُٕٓ/  ّ)

 ( .ُٕٔ/ٗ)البدر اؼبن  : ا ا . ميل  ذم ا البخلرم ُب صحيحه
ركضو البللبني ( ُْٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُْٕ/  ُٕ)بلع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼب(ٔ)
مل  االج ( ِٕٔ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِّ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِٕٗ/ َُ)
 (   ْٕٓ)الال اج الهللدلج (  ِّٕ/ْ)
دػ ْ: آ شس اؼبخ كمس, أبهلل ملمو اؼبمس صحلىب جلي , تهللُب علـدهلل عبد ا بل عبد اامد بل د ؿ ال(ٕ)

 ( .ُِٓ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( َُٗ/ّ)أمد الللبو :  ا ا .بلؼبدينو
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، (ٔ)(بو إلى مشرؾ ثم نزؿ إليو على ذلك ثم قتلو لقتلتو/ أٓٙ/بيده لو أف أحدكم أشار بأصبعو 
الحقن واإلشارة شبهة فاكتفي بها في الحقن كما اكتفينا بشبهة  (ٕ)[الدماء]وألف األصل في 

ف فالقوؿ قولو؛ ألنو أعرؼ بما أراد، لم أرد األما: كتاب المجوسي فيو، فإف أشار إليو ثم قاؿ
ويعرؼ المشرؾ أنو ال أماف لو، وال يتعرض لو حتى يرجع إلى مأمنو، فإف مات قبل أف يبين مراده 
من اإلشارة فليس بأماف؛ ألنو يحتمل األماف وغيره، ويرد المشرؾ إلى مأمنو، وإف أم ن مسلم كافراً 

 .بو حقاً لغيره فبطل برده كالبيع؛ ألنو عقد يوجب (ٖ)فرد الكافر األماف بطل
 

                                         

 (.ُٖٕ/  ٗ)البدر اؼبن  . ذم   ابل اؼبلآل أف ديا ااث  غ يع ا وبا ٘ب مل خ جه عنه ( ُ)
 (.ُِْٔ)كمط ُب الالنل كاإلصبلع كااخا ؼ كاا( ِِٗ/  ِ)دهلل ُب منل معيد بل منصهللر : قل 
 . ب  نب ة فأثباهل. الدمل: ُب ااص ( ِ)

/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّْ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٖ)منهلج البللبني ( ِّٓ/ِ)اؼبهيب (ّ)
 (.ُٖ/ٖ)هنليو االج ( ِّٖ/ْ)مل  االج ( ِٕٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  َِّ
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 فصل
 . (ٖ)، وقاؿ األوزاعي يجوز(ٕ)أسيراً (ٔ)[يؤمن]وال يجوز أف 

أنو باألسر ثبت لئلماـ التخير بين قتلو واسترقاقو، فبل يجوز إبطالو عليو، وما روي من : لنا       
 .قساـقصة عمر مع الهرمزاف فبل حجة فيو؛ ألف عمر ىو اإلماـ وقد اختار أحد األ

األماف فلم يملك (ٗ)[إنشاء]كنت آمنتو قبل األسر لم يقبل قولو؛ ألنو ال يملك : ولو قاؿ  
 .(٘)اإلقرار بو

؛ ألنو ليس بأسير، ولو (ٙ)[يؤمنو]ولو حصل مشرؾ في مضيق أو محصورًا في مكاف جاز أف  
من المسلمين أنهم  أقاـ بينة أنو كاف أم نو قبل األسر ثبت حكم األماف في حقو، ولو شهد جماعة

 .(ٚ)أم نوه لم تقبل شهادتهم؛ ألنهم يشهدوف على فعل أنفسهم
 

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللمل: ُب ااص ( ُ)

( ُّْ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٓ/ِ)اؼبهيب ( ُٖٗ/ ُْ)اغبلكل المب  ( َِْ/ْ)ااـ (ِ)
منه  الب ب ( َِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّْ/ُٗ)آّمهللع (  ُّٖ)منهلج البللبني 

 (.َٖ/ ٖ)هنليو االج ( ِّٕ/  ْ)مل  االج ( ِٔٔ/ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج رباو (   ُّّ)

 . (ِْٔ/  َُ)اؼبل  ابل قدامو ( ّ)

 . ب  نب ة فأثباهل. ا رل: ُب ااص ( ْ)

آّمهللع (  ِٕٗ/  َُ)ركضو البللبني ( ُْْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٓ/ِ)اؼبهيب (ٓ)
 ( .َِّ/  ْ)مىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع أ(  َّْ/ُٗ)

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللمنه: ُب ااص ( ٔ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ِٕٗ/  َُ)ركضو البللبني(  ُْْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع (ٕ)
 (.َِّ/  ْ)البللع 
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 فصل
؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم  (ٔ)إذا حصل في األسر امرأة أو صبي حرين رقا بنفس األسر

وقسم سبي ىوازف ثم ، (ٕ)قسم سبي بني المصطلق واصطفى صفية من سبي خيبر
 ،(ٙ)والولداف(٘)[النساء]ونهى عن قتل  ،(ٗ)الناس فنزلوا ؿواستنز  ،ىوازف فنزؿ(ٖ)[استنػزلتو]

 .فدؿ أنو حكم برقهم باألسر
وإف أسر حر بالغ عاقل من أىل القتاؿ فاإلماـ مخير فيو بين القتل والمن واالسترقاؽ  
؛ لقولو (ٛ)، فإف اختار القتل فلو قتلون، يفعل من ذلك ما فيو مصلحة للمسلمي(ٚ)[الفداء]و

 وألف النبي صلى اهلل عليو وسلم قتل يـو بدر ،  )ٓ: الاهللبو)         چھ  ھ  چ : ىتعال
 : من قريش(ٜ)[ثبلثةً ]
 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٔ,ُِ/  ٕ)الهللميط ( ْْٔ / ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٓ/ِ)اؼبهيب (ُ)
 ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  َّْ/ُٗ)آّمهللع ( ِِٓ/  َُ)ركضو البللبني (  ُٖٖ/ ُِ)الرلفع 

 (.َٕ/  ٖ)هنليو االج ( ِِّ/  ْ)مل  االج (  ِْٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٗ/ 
مالند أيب ( ٖٖ/ِْ)الامهيد ( َُٓ/ ٔ)مصنن ابل أيب شيبو ( َِْ/ُٗ) مالند أضبد دهلل منحدي  عل رو ُب( ِ)

ركاا أضبد كأبهلل يعلس كالب ار كالبربا٘ب كرجلله رجلؿ : كقلؿ اؽبيثم (   َِِ/  ّ)اؼبع ف المب  ( ُْٗ/ ٔ)يعلس 
 (.ُٓٓ/  ٔ)ؾبم  ال كا د كمنب  الاهللا د : ا ا . الصحي 

 . الصهللاب مل أثباهك .  امانن لنه: ُب ااص ( ّ)

 .  ُِْٖ( َُٖ/  ِ)صحي  البخلرم مالب الهللمللو بلب إذا كدع شيئلن لهللمي  أك شاي  قهلـل جلز ( ْ)

 . ب  نب ة  فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ٓ)

 .ُِْٔب ص  مبو زب هبه (ٔ)

 . ب  نب ة  فأثباهل. الادا: ُب ااص ( ٕ)

رباو ( َِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّّٖ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِّٖ/  ٕ)ااـ (ٖ)
( َُٓ/  ُ)ماليو ااخيلر ( ُُِ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ِْٗ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 (.ٗٔ/  ٖ)هنليو االج 
 . ب  ألن فأثباهل. ثلثو: ُب ااص ( ٗ)
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وقتل يـو أحد أبا عزة . (ٗ)(ٖ)، وعقبة بن أبي معيط(ٕ)، والنضر بن الحارث(ٔ)مطعم بن عدي
 . (ٚ)خطل(ٙ)[ابن]وقتل يـو الفتح . (٘)الجمحي

وألنو    )ْ: ؿبمد)    چ (ٜ)[ک]فإما من ًا بعد وإما } چ :قولو تعالى؛ ل(ٛ)وإف رأى المن  عليو من  
 ، (ٓٔ)صلى اهلل عليو وسلم  من  على أبي عزة الجمحي وعلى ثمامة الحنفي

 
 

                                         

الملم  ُب الالريخ : ا ا  . هللف , ملت قب  كقعو بدرمل ب   اؼببعف بل عدل بل  هللف  بل عبد منلؼ,( ُ)
 .ٕٖٓص/ُج
البدايو كالنهليو : ا ا . يهلـل بدر كض ب عنآه صربان   النا  بل اغبلرث مل شيلطني ق يل أم ا رمهللؿ ا( ِ)
 .َّٓص/ّج
. كض ب عنآه صربان يهلـل بدر   عآبو بل أيب معيط بل أيب عم ك بل أميو, مل شيلطني ق يل, أم ا رمهللؿ ا(ّ)

 .َّٓص/ّالبدايو كالنهليو ج: ا ا 
صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال   ِّٕ( ْٗ)قصو قا  عآبو جل ت مل حدي  ابل مالعهللد صحي  البخلرم ( ْ)

 ْ)أمل قصو مبعف فآد قلؿ ُب الالخيص اغبب   ُْٕٗ( ُُْٖ/  ّ)بلب مل لآ  الن  مل أذل اؼبر مني كاؼبنلفآني 
بل عدم رب ين, كالصهللاب طعيمو بل عدم, كميا أخ جه ابل أيب شيبو, كخرب قا  الث ثو ركاا أيالن  اؼببعف( ِٖٗ/ 

 (.َّٔ/  ٕ)ابل أيب شيبو ُب اؼبصنن 
ليه ك ملف ب  فديو كاشرتط أبهلل ع ة عم ك بل عبد ا اعبمح  أم  يهلـل بدر, فملَّ عليه رمهللؿ ا صلس ا ع( ٓ)

 (.َُ/  ْ)البدايو كالنهليو : ا ا  . آا  ف يهلـل أحدأم  ك ا يآلتله, أعليه 
 ( .ٓٔ/  ٗ)الالنل المربل ( ُٓٓ/  ٔ)كقصو قا  أيب ع ة أخ جهل البيهآ  ُب مع فو الالنل كا ثلر 

 . كالصهللاب  مل أثباه.  بل: ُب ااص ( ٔ)

 ْ)البدايو كالنهليو : ا ا .   ماعلآلن بأمالر المعبودهلل عبد ا بل خب , كدهلل فبل أددر الن  دمه يهلـل ا لاا , فآا( ٕ)
 ُْٕٗ( ٓٓٔ/  ِ)صحي  البخلرم مالب اغب  بلب دخهللؿ اغبـ  كممو بل  إح اـ  :كقصو قاله كردت ُب( ِِٗ/ 

 .  ُّٕٓ( ٖٗٗ/  ِ)صحي  ماللف مالب اغب  بلب جهللاز دخهللؿ ممو بل  إح اـ 
 .  اا اؼب اج  للمالألو الاللبآو(ٖ)
 . ب  نب ة  فأثب  مل دهلل رمف اؼبصحن. فدا: ص ُب اا( ٗ)

شبلمو بل أثلؿ بل النعملف اغبنا  أبهلل أملمو اليملم , ملف ميد أد  اليملمو, ثب  علس إم مه أيلـ ال دة, كغبو (َُ)
لبو اإلصلبو ُب سبيي  الصح. بللع   بل اغبا م , ُب صب  فبل ثب  معه, فآلت  اؼب تديل مل أد  البح يل كقا  بعد ذل 

 (.ِْٗ/  ُ)أمد الللبو ( ُِّ/ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( َُْ/ُ)
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 . (ٕ)(ٔ)وأبي العاص بن الربيع
 چ (ٗ)[فداءً ] وإما چ: ؛ لقولو تعالى(ٖ)وإف رأى أف يفادي بو بماؿ أو بأسرى  المسلمين فادى

أف النبي صلى اهلل عليو وسلم فادى أسيرًا من عقيل )ولما روى عمراف بن الحصين    )ْ :ؿبمد)
 .(٘)(ثقيف هماتأسر برجلين من أصحابو 
 فإف كاف من غير العرب استرقو إف كاف ممن لو كتاب أو شبهة /بٓٙ/وإف رأى أف يسترقو 

    چۅ  ۅ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ  :؛ لما روي عن ابن عباس في قولو تعالى(ٙ)كتاب

قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أمر اهلل (ٚ)[يومئذٍ ]نزلت يـو بدر والمسلموف  (ٚٙ: األنفاؿ)
، فجعل اهلل نبيو صلى اهلل عليو (ٜ) )ْ: ؿبمد) چ (ٛ)[ک]ڑ  ک  ک  ک   چتعالى في األسارى 

                                         

, فبل شهد بدران م  ق يل كأم  فيهل ٍب قدـ ُب فدا ه أخهللا عم ك عبد الع م بل عبد مشاأبهلل العلص بل ال بي  بل (ُ)
( ُٖٓ/ٓ)أمد الللبو  :ا ا . دبلؿ دفعاه اليه زينع بن  رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف, ٍب أملف كحالل أم مه

 (.ِْٖ/ٕ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( َُُٕ/ْ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب 
صحي  البخلرم  أبهللاب اؼباللجد بلب ااغااللؿ إذا أملف كربط :  قصو شبلمو كردت مل حدي  أيب د ي ة ُب(ِ)

اام  كحباله كجهللاز  صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب ربط َْٓ( ُٕٔ/ُ)اام  أيال ُب اؼبال د 
, فآصو أيب العلص قب  قلي , مبو زب هبهل, كأمل قصو أيب ع ة كأيب العلص فآد  ُْٕٔ( ُّٖٔ/  ّ)اؼبل عليه 
 . ْٓٔص  قصو أيب الع ة ُبكا ا  

 .  اا اؼب اج  للمالألو الاللبآو(ّ)
 . ب  نب ة  فأثب  مل دهلل رمف اؼبصحن. فدا: ُب ااص ( ْ)

 . ُُْٔ( ُِِٔ/ّ)لنير بلب ا كفل  لنير ُب معصيو ا كا فيمل ا يبل  العبد صحي  ماللف مالب ا (ٓ)

كمل  ّْٕ/ ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٔ/ِ)اؼبهيب ( ُٕٔ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٔ)
ركضو ( ِْٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( كمل بعددل ُُٓ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( بعددل

 (.ٗٔ/ٖ)هنليو االج ( ِِٖ/ْ)مل  االج ( َّٓ/ ُٗ)آّمهللع (  ُّٕ)منهلج البللبني ( ُِٓ/َُ)البللبني 
 . فأثب  اؽبم ة. يهللمييو : ُب ااص ( ٕ)

 . ب  نب ة  فأثب  مل دهلل رمف اؼبصحن. فدا: ُب ااص ( ٖ)

كّٔيا الاليلؽ ُب الالنل المربل للبيهآ   ُّٕٔ( ُّّٖ/  ّ)اإلشلرة لن كؿ ا يو ُب بدر جل  ُب صحي  ماللف  (ٗ)
 (.ُُٗ/  ٗ)البدر اؼبن  :  ا ا . كتعآبه ابل اؼبلآل بأف منآب ( ِّّ/  ٔ)
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فادوىم، وإف  (ٕ)[شاؤوا]قتلوا، وإف (ٔ)[شاؤوا]؛ إف روسلم والمؤمنوف في أمر األسارى بالخيا
 . (ٖ)من عبدة األوثاف فكذلك على أصح الوجهين، والثاني ال يجوز استرقاقو اكانو 

من جاز  (ٗ)[ألف]وما روينا عن ابن عباس، وىو مطلق لم يقيده بكتابي وال وثني، : لنا       
  المن  عليو في األسر جاز استرقاقو كالكتابي، وكذلك إف كاف من العرب على أصح القولين،

 
 . (٘)ال يجوز استرقاقو: والقوؿ الثاني

 . لنا أف من جاز المن  عليو والمفاداة بو في األسر جاز استرقاقو كغير العرب     
إذا تزوج عربي كتابية فأتت منو بولد ثم أسر ذلك الولد رؽ  باألسر على القوؿ الصحيح، لما 

  (ٙ)[والء]قدمتو، وعلى القوؿ الثاني ىو حر ال 
 .(ٚ)عليو

عنهم  (ٛ)[نائب]وال يختار اإلماـ من األقساـ األربعة إال ما فيو حظ اإلسبلـ والمسلمين؛ ألنو  
 فبل يختار إال ما فيو حظهم، فإف أسر قوماً من أىل الكتاب ونسائهم وصبيانهم فسألوه أف يخليهم 

 
 
 

                                         

 . بهللاكيل ب  نب ة  فأثباهل. شلككا: ُب ااص ( ُ)

 . بهللاكيل ب  نب ة  فأثباهل. شلككا: ُب ااص ( ِ)

اغبلكم ) كذم  اؼبلكردم أف الالد  مل ميدع الرلفع  دهلل جهللاز امرتقلقه   اا اؼب اج  الاللبآو ؼبالألو اامرتقلؽ( ّ)
 (.ُِٓ/َُركضو البللبني ) ممل ذم  النهللكم أف الصحي  دهلل جهللاز اامرتقلؽ لعبدة ااكثلف ( ُٕٔ/ُْ: المب 

 (. ِّٔ/  ِ)اؼبهيب : كالصهللاب مل أثباه للاليلؽ, كيهللافو مل ُب. ا: ُب ااص ( ْ)
: ) ُب ال كضو جهللاز امرتقلؽ الع ب ممل دهلل اعبديد اؼبرههللر, كدهلل الصحي  ممل ُب ركضو البللبني  كذم  النهللكم (ٓ)

 . اا اؼب اج  الاللبآو ؼبالألو اامرتقلؽ(  ُِٓ/َُ
 . ب  نب ة فأثباهل. كا: ُب ااص ( ٔ)
 (.ِّٔ/  ِ)اؼبهيب  (ُِٓ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا . كالآهللؿ ااكؿ دهلل اعبديد ُب اؼبيدع( ٕ)

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  ليع: ُب ااص ( ٖ)
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لك في الجزية ويعقد لهم الذمة لم يكن لو ذ (ٕ)[إعطاء]وذريتهم على  (ٔ)[نساءىم]و
ا، سلمو وذريتهم؛ ألنهم غنيمة، وأما الرجاؿ فإنهم  ببذؿ الجزية حـر قتلهم كما لو أ (ٖ)[نسائهم]
استرقهم، أو من  عليهم، أو فادى بهم، وتفيد المفاداة  (ٗ)[شاء]ا، ويكوف اإلماـ مخيراً إف سلمو أ

المفاداة بهم إسقاط حكم االسترقاؽ عنهم، وإذا استولى الجيش على عبيد ألىل الحرب بالغين 
 .(٘)م يكن لئلماـ قتلهم وال المن عليهم؛ ألنهم ماؿ للمسلمينل
 

 : فرع
 

ـُ ما يراه عزره الفتياتو، وال  ضماف عليو وقاؿ . (ٙ)إذا  قتل األسيَر مسلٌم قبل أف يختار اإلما
 .أنو حر مباح الدـ: لنا. (ٚ)يلزمو ديتو: األوزاعي

                                         

 . كالصهللاب مل أثباه.  اللدف: ُب ااص ( ُ)
 . ب  نب ة فأثباه.  اعبل: ُب ااص ( ِ)
 . كالصهللاب مل أثباه.   اللدف: ُب ااص ( ّ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. شل: ُب ااص ( ْ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ُْٗ-ْٖٔ/  ُٗ)لع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼبب( ِّٗ,ِّٔ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)

رباو االج ُب ش ح (  َُٓ -ََٓ)ماليو ااخيلر ( ُّّ, ِّّ/ ُٗ)آّمهللع  ( ُّٓ,ُْٕ/  ُِ)الرلفع  
 ( .َُِ -ََِ/ ْ)إعل و البللبني(   ِِٖ-ِِٕ/  ْ)مل  االج ( ِْٕ-ِْٔ/  ٗ)اؼبنهلج 

البيلف ُب ميدع ( ِِٓ/َُ)ركضو البللبني( ُّٗ/ْ)أمىن اؼببللع ( ِّٔ/ ِ) اؼبهيب( ُٖٕ/ُْ)اغبلكم (ٔ)
 (.ٗٔ/ٖ)هنليو االج ( ِِٖ/ْ)مل  االج (   ُّّ/  ُٗ)آّمهللع (   ُّٓ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  

 (.ُٖٕ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٕ)
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 فصل
أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال : )و وسلم؛ لقولو صلى اهلل علي(ٔ)إذا أسلم األسير حقن دمو

، وال يرؽ بنفس (ٖ)(وأموالهم إال بحقها (ٕ)[دماءىم]الو إال اهلل، فإذا قالوىا عصموا مني 
 (ٚ)[الفداء]االسترقاؽ والمن و: (ٙ)[شياءأ] (٘)[ثبلثة]الخيار فيو في  (ٗ)[يبقى]إسبلمو، بل 

 . (ٛ)س اإلسبلـيرؽ بنف: أصح القولين، والقوؿ الثاني ا، ىذ
، وألنو ال يرؽ بنفس (ٜ)بعد إسبلمو يأف النبي صلى اهلل عليو وسلم فادى باألسير العقيل: لنا     

 .األسر فبل يرؽ باإلسبلـ بخبلؼ المرأة والصبي
/ أٔٙ/لم يجز إال أف يكوف لو عشيرة يأمن معهم على دينو  (ٓٔ)[الفداء]فإف اختار اإلماـ فيو  

بماؿ كاف للغانمين وإنما صار لهم وإف كاف من قبل الخيرة فيو لئلماـ ألف ونفسو، وإذا فاداه 
، وبنفس األسر ما كاف مااًل، فإذا  (ٔٔ)[نائبهم]اإلماـ إنما يختار ما فيو مصلحة المسلمين؛ ألنو 

                                         

( ُّٓ/   ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع   البيلف(  ِّٗ/ ِ)اؼبهيب ( ُٖٕ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
(    ٗٓٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِِٖ/ْ)مل  االج ( ِْٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِّْ/  ُٗ)آّمهللع 

 (. َّٔ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ٗٔ/ٖ)هنليو االج 
 . ب  نب ة  فأثباهل. دملدف: ُب ااص ( ِ)
 .ُُُٔب ص  همبو زب هب (ّ)

 . بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. يبآل: ُب ااص ( ْ)
 . ب  ألن  فأثباهل. ثلثو: ُب ااص ( ٓ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. اشيل: ُب ااص ( ٔ)
 . ب  نب ة  فأثباهل. الادا: ُب ااص ( ٕ)
/  ِ)اؼبهيب ( ِٖٔ/  ْ)ااـ :  ا  ا. عرب النهللكم ُب ال كضو أف أظه  الآهلللني دهلل اػبيلر ُب ااشيل  اؼبيمهللرة (ٖ)

( ُّٕ)منهلج البللبني ( ِِٓ/  َُ)ركضو البللبني (  ُّٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٔ
غليو البيلف ( ٗٔ/  ٖ)هنليو االج ( ِِٖ/  ْ)مل  االج ( َِٓ)ماليو ااخيلر ( ُّّ/  ُٗ)آّمهللع 

 (.َّٔ)ش ح زبد ابل رم ف 

 .ُْٔٔب ص  زب هبه مبو (ٗ)

 . ب  نب ة  فأثباهل. الادا: ُب ااص ( َُ)
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  ليبهف: ُب ااص ( ُُ)
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، أال ترى لو قتل من عليو دين كاف (ٔ)كاف مااًل  تعي ن حقهم فيو؛ ألنهم أسروه فهو كسبهم
ارثو دوف مستحق الدين، فلو عفا الوارث عن القصاص تعلق حق صاحب الدين بها، الخيار إلى و 

 .ووجب صرفها في دينو كذلك ىاىنا
 

 : فرع
إذا ملف لألم  زكجو ف ف امرتقه اإلملـ أك قاله زال  ال كجيو, كإف ملَّ عليه أك فلدل به فلل كجيو بلقيو,  

  ا ي يله, كلهلل أم  ص  له زكجو زال  زكجياه بناا كالا ؽ أف اامرتقلؽ كاؼبهللت ي ي ف اؼبل  كاام
اام ؛ ا ه ي ؽ بلام  خب ؼ البللغ ف  ه ا ي ؽ إا بلاخايلر ل قه, كميل  اؼب أة إذا مبي  زال  

 . (ِ)زكجياهل حبدكث اامرتقلؽ فيهل
حلم  ح  تا , كا  (ْ)[تهللطأ]ا  أف  (ّ)مبليل أكطلسكؽبيا أم  صلس ا عليه كملف ُب 

 .(ٕ)[الهللط ], كلهلل مل   ال كجيو بلقيو مل أبلح (ٔ)ح  ربي  (ٓ)[حل  ]
  

                                         

 ُٗ)آّمهللع (  ِِٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ُْٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٔ/ِ)اؼبهيب (ُ)
غليو البيلف ( . ٗٔ/ٖ)هنليو االج (   ِِٖ/  ْ)الج مل  ا( َِٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُّْ/ 

  (َّٔ)ش ح زبد ابل رم ف 
(  ِٕ/ٕ)الهللميط (  ِّْ)الانبيه ( َِْ-ِّٗ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ُِِ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)

اإلقنلع ( ِِٗ/ْ)مل  االج ( ُْٗ/ْ)أمىن اؼببللع (   ِّٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِِٓ/  َُ)ركضو البللبني
 ( .َِّ/  ْ)إعل و البللبني ( ُّٓ/  ٓ)رباو اغببيع ( َٕ/ٖ)هنليو االج (  َٔٓ/  ِ)للر بي  

 . ( ٖٓ: )ر صحلح ا ثلر مرلرؽ اا هللا. د ُب ديلر دهللازف كدهلل مهللض  ح ب يهلـل حنني كا: أكطلس ( ّ)
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. تهللط : ُب ااص ( ْ)
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. حلي : ُب ااص ( ٓ)
مع فو ( ِٖ/  ْ)مصنن ابل أيب شيبو .  صحي : قلؿ االبل٘ب ( ُِّ/  ِ)مل حدي  أيب معيد منل أىب داكد (ٔ)

كذم  له ابل اؼبلآل عدة ( ِّٗ/  ٓ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُِِ/  ِ)اؼبالادرؾ ( ٕٔ/  ٔ)الالنل كا ثلر للبيهآ  
 (.ُْْ/  ُ)كحالنه ابل ح   ُب الالخيص اغبب  ( ُِْ/  ّ)شهللادد ُب البدر اؼبن  

  .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الهللط : ُب ااص ( ٕ)
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كا يلـ  إذا بلع ال كجو مللميهل مل غ  زكجهل حي  ا يناالخ  ملحهل؛ ا ه ليا اماحداث مل  كإمبل 
 .(ُ)دهلل ا اآلؿ

 
 

 :فرع
 

 .(ٕ)ارحكم الشيخ الذي ال قتاؿ فيو وال رأي لو في الحرب حكم الشاب على القوؿ المخت
 

                                         

(  ِٕ/ٕ)الهللميط (  ِّْ)الانبيه (  َِْ-ِّٗ/ ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ُِِ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُ)
اإلقنلع ( ِِٗ/ْ)مل  االج (  ُْٗ/ْ)أمىن اؼببللع ( ِّٖ/ُٗ)آّمهللع ( ِِٓ/َُ)ركضو البللبني

 (  . َِّ/ْ)لبني إعل و البل( ُّٓ/ٓ)رباو اغببيع (  َٕ/ٖ)هنليو االج ( َٔٓ/ِ)للر بي  

 .ِْٔ, ا ا  ص مبو ُب قا  المالر ُب اؼبع مو (ِ)
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 فصل
إذا رأى اإلماـ قتل األسير قتلو لما قدمناه من فعل النبي صلى اهلل عليو وسلم، فيضرب عنقو 

 چڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  چ : بالسيف؛ لقولو تعالى

م ر كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا أ: )؛ لما روى بريدة قاؿ(ٔ)وال يُمث ل بو) ْ: ؿبمد)
ال تمثلوا  (ٕ) [و]اغزوا باسم اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، ال تغدروا : )قاؿ ريةسأميرًا على جيش أو 

 .(ٖ)(وال تغلوا
لما بعث شرحبيل بن )؛ لما روي أنو (ٗ)ويكره حمل رأس من قتل من الكفار إلى ببلد اإلسبلـ

 ،(٘)حسنة
 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ (    ِٓ/ ٕ)الهللميط ( ( ِّٔ/ِ)اؼبهيب (  ُٕٓ/ُْ)اغبلكل المب  ( ِْٕ/ْ)ااـ (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (  ُّْ/ُٗ)آّمهللع ( ُِٓ/َُ)ركضو البللبني(  ُْٓ/ُِ)الرلفع  
 (. ُُّ/ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (  ِِٔ/ْ)مل  االج ( ُّٗ/ْ)البللع

 .ليال  ُب ااص , كزدهتل ممل ُب  ص ال كايو ُب مصلدردل( ِ)

مل حدي  طهللي  ُب صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب تأم  اإلملـ اام ا  علس البعهللث ككصياه إيلدف ( ّ)
 .ُُّٕ( ُّٔٓ/  ّ)بآداب الل ك كغ دل 

ركضو البللبني ( ُْٓ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٔ/ِ)اؼبهيب (  ِْٓ/ُْ)كل المب  اغبل(ْ)
 (.ُُّ/ٓ)رباو اغببيع (  ُْٗ/ْ)أمىن اؼببللع (  ُّْ/ُٗ)آّمهللع ( ُِٓ/َُ)

آاايه كذم  اعبهللي  أ ه إذا أراد الل اة ضب  رؤكس المالر إٔب ب د اإلم ـ بأف ليال  منصهللصو للرلفع , كاليم ي
كقد تعلو . قيلمه م اديو ذل , ف  ه ٓب يعهد ُب زمل أصحلب رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف, كليا فيهل فل دة

ااصحلب دبل ركم مل أث  أيب بم , كذم  الل إب ُب الهللميط  خ فلن ُب جهللاز ضب  الل اة ر كس المالر إٔب ب د 
هنليو اؼببلع ( ِٓ/  ٕ)الهللميط . مهللف  مليو ُب قلع المالر ف  يم ااإلم ـ , قهللؿ بللم ادو إذ ا فل دة فيه إا أف ي

 (.َْٓ/  ُٕ)ُب درايو اؼبيدع 
ش حبي  بل عبد ا بل اؼببلع بل اللب ين, المندم حلين ب  زد ة, صحليب جلي , يع ؼ بر حبي  بل حالنو (ٓ)

أمد :  ا ا  .دػُٖان إٔب مص , كتهللُب علـ كد  أمه, أملف دبمو, كدلج  إٔب اغببرو, كغ ا م  رمهللؿ ا كأكفدا رمهلل 
 (.ِّٖ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( َّٔ/  ِ)الللبو 
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ال تحملوا الجيف إلى : ضي اهلل عنو قاؿإلى الصديق ر  برأس يناؽ البطريق(ٔ)وعمرو بن العاص 
ال : قاؿ. إنهم يفعلوف بنا ىذا!  يا خليفة رسوؿ اهلل: قاؿ. مدينة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 . (ٕ)(تحملوا إلينا

                                         

) فلت  مص  ملت ُب  الالهم  الآ ش , صحليب جلي , أملف قب  الاا  , عم ك بل العلص بل كا   بل دلشف(ُ)
كاإلصلبو ُب سبيي  ( ِٗٓص/ْج)كأمد الللبو ( ُُْٖص/ّج)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا (. دػّْ

 (. َٓٔص/ْج)الصحلبو 
كصح  ( َْْ/  ٕ)ش ح مرم  ا ثلر ( ُِّ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( َِْ/  ٓ)منل النالل   المربل (ِ)

 (. َُٕ/ ٗ)البدر اؼبن  : ا ا . ابل اؼبلآل أث ان كبهلل ديا
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 فصل
استرقاؽ األسير أو أف يفاديو بماؿ كاف ذلك ملكًا للغانمين لما قدمتو،  (ٕ)اإلماـ(ٔ)إذا اختار

أف يسقط الماؿ أو أف يطلق األسير لم يجز إال برضا الغانمين،  وكذلك لو أسر  فإف أراد اإلماـ
 .(ٖ)عبداً فأراد أف يمن عليو؛ ألف الجميع ماؿ لهم، فبل يجوز إسقاطو بغير إذنهم

أف )أخبراه  (٘)، والمسور ابن مخرمة(ٗ)واألصل فيو ما روى عروة بن الزبير أف مرواف بن الحكم 
إف إخوانكم : )وفد ىوازف مسلمين قاؿ(ٙ) [جاءه]اهلل عليو وسلم لما  /بٔٙ/رسوؿ اهلل صلى 

 ، (ٜ) [تائبين] (ٛ) [جاؤوا] (ٚ) [ىؤالء]

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ : دؿ ميلؽ اؼبالألو ُبفأمآبنلدل لعدـ كجهللد مل يآاايهل, ممل ي. رأم: زاد ُب ااص  دنل(ُ)
 ( . ِّٕ-ِّٔ/  ِ)كاؼبهيب ( ُٔٓ/  ُِ)الرلفع  

-ِّٔ/  ِ)اؼبهيب : فأمآبنلدل لعدـ كجهللد مل يآاايهل, ممل يدؿ ميلؽ اؼبالألو ُب. قب : زاد ُب ااص  دنل(ِ)
 (.ُٔٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٕ

(  ُٔٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٗ-ِّٕ/  ِ)اؼبهيب ( ُٕٓ,ّٖٗ/ ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( َُٓ)ماليو ااخيلر ( ِّّ,ُّْ/  ُٗ)آّمهللع ( ِِٗ/  َُ)ركضو البللبني

 (   . َِٖ/ْ)البللع 
مهللم, كدهلل ابل عف عثملف بل م كاف بل اغبمف بل أيب العلص بل أميو بل عبد مشا بل عبد منلؼ الآ ش  اا( ْ)

أمد الللبو . دػٓٔ:عالف بل أيب العلص, كلد علس عهد رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف منو اثناني مل اؽب  ة, تهللُب علـ
 (. ِٕٓ/  ٔ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو (  ّٖٔ/  ْ)
عبد ال ضبل ال د ل, صحليب اؼبالهللر بل ـب مو بل  هللف  بل أديع بل عبد منلؼ بل زد ة بل م ب الآ شس, أبهلل (ٓ)

اإلصلبو ُب سبيي  (  ُّٗٗ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . دػ ْٔ: الهللفلة : دػ, تهللُب علـ ِجلي ,كلد ُب 
  (.ُُٗ/  ٔ)الصحلبو 

 .كالصهللاب مل أثباه. جلا: ُب ااص (ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. دهللا: ُب ااص (ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل. جلككا: ُب ااص (ٖ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. تليبني: ُب ااص (ٗ)
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ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أف يكوف (ٔ) [يطيب]وإني قد رأيت أف أرد  إليهم، فمن أحب أف 
يا ]قد طبنا لك : لناسفقاؿ ا" اهلل علينا فليفعل(ٕ) [يفيء]على حقو حتى نعطيو إي اه من أوؿ ما 

 .(ٗ)(اهلل (ٖ) [رسوؿ
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رد )أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير : قاؿ الزىري 

والصبياف والرجاؿ إلى ىوازف حين (ٙ) [النساء]سبيًا من سبي ىوازف من (٘) [آالؼ]ستة 
 .(ٚ)(أسلموا

ه وقوتو جاز لو قتلو؛ ألنو أعلم بالمصلحة، ويغـر قيمتو وإف رأى اإلماـ قتل العبد األسير لشر  
 . (ٛ)للغانمين؛ ألنو ماؿ من أموالهم

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه ممل دهلل  ص اغبدي . يبع: ُب ااص (ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. يا : ُب ااص (ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ي مهللؿ: ُب ااص (ّ)

 . ُِْٖ( َُٖ/  ِ)صحي  البخلرم مالب الهللمللو بلب إذا كدع شيئل لهللمي  أك شاي  قهلـل جلز  (ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. الن: ُب ااص (ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص (ٔ)

كعلو عليه أ ه حدي  ( ّّٗ/  ُُ)ش ح مرم  ا ثلر ( ّٕٗ/  ٓ)كدهلل بلا  ـباص  ُب مصنن عبد ال زاؽ  (ٕ)
 .منآب  

آّمهللع (  ِٖٗ, ُِٓ/َُ)ركضو البللبني ( ُٕٓ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٕ/ِ)اؼبهيب (ٖ)
 (.ِِٕ/  ْ)مل  االج (  ِْٕ/ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج (  َِٓ)ماليو ااخيلر ( ُّْ/ُٗ)
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 فصل
مستحبة : أقساـ(ٕ) [ثبلثة]؛ وىي على (ٔ)وال بأس بالمبارزة: قاؿ الشافعي رضي اهلل عنو

 .(ٗ)ومكروىة (ٖ) [جائزة]و
وحمزة بن عبد المطلب، ، (ٙ) (٘) [الحارث]ما روي أف عبيدة بن : واألصل في مشروعيتها 

ابني ربيعة، والوليد بن  (ٛ)وعتبة (ٚ)وعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم بارزوا يـو بدر شيبة
 .(ٓٔ)بأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم (ٜ)عتبة

                                         

 ( ِّْ/  ْ)ااـ  (ُ)

 .ب  ألن فأثباهل. ثلثو: ُب ااص (ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلي ة: ُب ااص (ّ)

ركضو ( ُٕٓ/  ُِ)يلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  الب(  ِّٕ/ِ)اؼبهيب ( ِِٓ/ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٔ -ُّٓ/ُٗ)آّمهللع (  ُّٕ)منهلج البللبني ( َِٓ/َُ)البللبني

 (.ٕٔ/ ٖ)هنليو االج ( ِِٔ/ْ)مل  االج (    ِْٓ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِٗ/ْ)
 .أثباه كالصهللاب مل. اغب ث: ُب ااص (ٓ)

عبيدة بل اغبلرث بل اؼببلع بل عبد منلؼ الآ ش  اؼببل  أملف قديبلن, دلج  كشهد بدران كبلرز فيهل فا به شيبو (ٔ)
اإلصلبو ُب سبيي  : ا ا .علس ملقه فحم  ضب ة كعل  علس شيبو فآا ا كاحام  عبيدة فملت بعد ذل  بللصا ا 

 (. ْْٗ/ ّ)أمد الللبو ( ََُِ/ّ)لب اامايعلب ُب مع فو ااصح( ِْْ/  ْ)الصحلبو 
 ( ِّٕ/ّ)البدايو كالنهليو : ا ا . شيبو بل ربيعو  ابل عبد مشا الآ ش  بلرز يهلـل بدر ضب ة, فآاله ضب ة(ٕ)
عابو بل ربيعو  ابل عبد مشا الآ ش  بلرز يهلـل بدر عبيدة اخالن عبيدة كعابو با باني م نبل أثب  صلحبه كم  (ٖ)

 ( .ِّٕ/ّ)البدايو كالنهليو : ا ا  .ل علس عابو فيفال عليهضب ة كعل  بأميلفهم
 (.ِّٕ/ّ)البدايو كالنهليو : ا ا . الهللليد بل عابو بل ربيعو  ابل عبد مشا الآ ش  بلرز يهلـل بدر فآاله عل ( ٗ)
صحي  ماللف مالب الااال  بلب ُب  ّْٕٕ( ُْٖٓ/ ْ)صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب قا  أيب جه   (َُ)

 .َّّّ( ِِّّ/  ْ)  ( ُٗ: اغب )   چ  ڻں  ں  ڻ     ڻ  ڻ چتعلٔب قهللله 
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إف النبي صلى اهلل : ، وقيل(ٕ)فقتلو  (ٔ) وكذلك في يـو خيبر  بارز علي كـر اهلل وجهو مرحباً 
 .(٘)محمد بن مسلمة  (ٗ) [يبارزه](ٖ) [أف  أمر]عليو وسلم 

فالمستحب منها أف يخرج المسلم الشجاع إلى من طلب الِبراز من المشركين، ألنو إذا لم يبرز  
فهي أف يبدأ المسلم  (ٙ) [الجائزة]إليو أحد من المسلمين انكسرت قلوب المسلمين، وأما 

 . (ٚ)أنها مكروىة : يالشجاع فيطلب الِبراز، ىذا أصح الوجهين، والثان
 .(ٛ) [جائزة]أنو واثق من نفسو بالشجاعة لكن ال يؤمن أف ينكسر، واألصل عدمو فكانت : لنا  
فسو بالثبات؛ ألنو ال غير واثق من ن هيئةالفهو أف يطلب الِبراز رجل ضعيف وأما المكروىة  

 بين  (ٜ) [المنغمر]ؼتو ومقاومتو، فإذا لم يوجد منو انكسر المسلموف بو، بخبليلغ تُػْرتقب
 
 
 

                                         

 (.ُٕٖ/ْ)البدايو كالنهليو : ا ا . م حع اليههللدم اشاه  بآهللته, خ ج ي ذب  يهلـل خيرب, كقا  يهللمهل(ُ)
( ُّّْ/  ّ)مل حدي  ملمو ابل اامهللع صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب غ كة ذم ق د كغ دل (ِ)

َُٖٕ. 
 (.ِْٗ/ ُْ)لدة يآاايهل الاليلؽ ممل يدؿ عليه ميلؽ اؼبلكردم ُب اغبلكم ُب فآه الرلفع  زي( ّ)

 .كالصهللاب مل أثبالا ممل دهلل مآااس الاليلؽ. بلرز: ُب ااص (ْ)

كالآصو م كيو  .كالصحي  اليم عليه أمث  أد  الال  كأد  اغبدي  أف عليلن دهلل اليم قا  م حبلن اليههللدل خبيرب( ٓ)
 .(ُّٕٕ/ّ)اامايعلب: كينا  ( ْْٗ/  ّ)اؼبالادرؾ ( ّّٗ/  ِّ)د مالند أضب: ُب

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اعبلي ة: ُب ااص (ٔ)

اؼب اج  الاللبآو ُب مالألو اؼببلرزة كذم  النهللكم أف الصحي  دهلل أف يبدأ بلؼببلرزة مل وبالنهل كفبل ج ب  االه كع ؼ (ٕ)
 (َِٓ/َُ) ركضو البللبني : ا ا  .فام ا له اؼببلرزة ابادا  قهللته كج أته, أمل الاعين اليم ا يثو بنااله

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. جلي ة: ُب ااص (ٖ)

 .كالصهللاب مل أثباه ؼبهللافآو ميلؽ مل بعدا مل اإلف اد.  اؼبنلم يل: ُب ااص (ٗ)
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؛ (ٔ)، والمستحب أف ال يبارز أحد إال بإذف اإلماـ أو أمير الجيشتوليغالجيش فإنو ال يرتقب 
،  (ٕ)ألف علياً كـر اهلل وجهو وحمزة وعبيدة لم يبارزوا يـو بدر إال بإذف النبي صلى اهلل عليو وسلم

فبل يبارز إال بإذنو، فإف    (ٖ) [معاونتو] وألف األمير أعرؼ بالحاؿ ومن يبرز إليو، وقد يفتقر إلى
 . (ٗ)برز بغير إذف األمير جاز على أصح الوجهين، والثاني ال يجوز

، وألنو غاية ما فيو أنو يغرر بنفسو في سبيل اهلل تعالى فبل وأنو ال يبارز إال من وثق بنفس: لنا      
 .يحـر

ين رميو؛ ألنو كافر ال أماف لو، وإف وإذا بارز مشرؾ من غير شرط جاز لكل أحد من المسلم 
لو بشرطو، فأيهما ول ى مختارًا أو  (٘) [الوفاء]وجب / إٔٙ/شرط أف ال يقاتلو  إال من برز إليو 

لكل واحد من المسلمين رمي المشرؾ؛ ألنو إنما شرط األماف  (ٙ) [حينئذٍ ]مثخنًا أو منهزمًا جاز 
أصحابو في حاؿ القتاؿ فأنجدوه أو بدؤوا في حاؿ القتاؿ وقد انقضى، وكذلك لو استنجد 

بمعاونتو فلم يمنعهم؛ ألنو نقض الشرط، ولو منعهم فلم يمتنعوا جاز للمسلمين جميعًا معاونة 
وال يجوز لهم رمي من بارزه؛ ألنو لم يوجد ما ينقض أمانو، وىكذا . صاحبهم بدفع من أعاف عليو

يبرز إليو، وكانت العادة أف ال يقاتلو غيره؛ ألف   الحكم لو لم يشترط المبارز أف ال يقاتلو غير من
إف ترؾ رميو مستحب، وإف شرط أف ال يرميو أحد : المتعارؼ كالمشروط، ىذا ىو المذىب، وقيل

                                         

 ٔٓٔص : ا ا   .اؼب اج  الاللبآو ُب مالألو اؼببلرزة(ُ)

, كا ا  ملم  ِِّ/ْ  ( ُٗ: اغب )   چ  ڻں  ڻ     ڻ  ڻں   چصحي  ماللف بلب : ا ا  (ِ)

 .ُُٕ/ُاغبلدثو ُب مالند أضبد 

 .كالصهللاب مل أثباه.  معهلل اه: ُب ااص (ّ)

,  كاؼب اج  الاللبآو ُب مالألو اؼببلرزة, َِٓ/ َُكركضو البللبني   ِّٕ/ ِاؼبهيب : كينا  . كالصحي  اعبهللاز (ْ)
 .ٔٓٔص : ا ا  

 .ب  نب ة  فأثباه .الهللفل: ُب ااص (ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  حينيي: ُب ااص (ٔ)
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لو بذلك، فإف ول ى المسلم عنو فأتبعو لقتلو جاز لكل  (ٔ)[الوفاء]حتى يرجع إلى مأمنو وجب
 .(ٕ) مسلم رميو؛ ألنو نقض الشرط فسقط أمانو

 
 : فرع

 
 اً بارز علي (ٗ)أف عمرو بن عبد ود  )؛ لما روي (ٖ)يجوز للمسلم أف يخدع من أبرز إليو ليقتلو

أنا أحب أف أقتلك،  : فقاؿ علي. أخي (٘)[ابن]ما أحب أف أقتلك يا : فانتسب إليو فقاؿ
قد : ما بارزت اثنين، فالتفت عمرو؛ فضربو علي، فقاؿ: فغضب عمرو، فالتفت إليو، فقاؿ علي

 .(ٙ)(الحرب خدعة: خدعتني،  فقاؿ علي

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. الهللفل: ُب ااص (ُ)

(   ْٔ/  ٕ)الهللميط ( ِّّ)الانبيه ( ِّٕ/  ِ)اؼبهيب (   ِّٓ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِٕٓ/  ْ)ااـ (ِ)
مل  ( َِٓ/  ْ)ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش  (  ُّٕ-ُّٔ/  ُٗ)آّمهللع (  ِْٖ/َُ)ركضو البللبني 

 (.ّْٓ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٔ/ْ)االج 
كديا يؤخي ُب اؼبيدع مل تنصيصهف علس جهللاز  اغايلؿ المالر عندمل يبلآهللا في هللز له خدعهف كاغايلؽبف, كأمل (ّ)

: كا ا  ُب اؼبالألو(. َُُِ/ّ)بخلرم صحي  ال: اغب ب خدعو ممل ُب: عند اؼببلرزة فيدؿ عليه عمهلـل قهللؿ أيب د ي ة
مل  ( ّْٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِِٖ/  َُ)ركضو البللبني ( ِِْ/ِ)اؼبهيب ( َِٕ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  

 ( .ِّٗ/  ْ)االج 
عم ك بل عبد كدٍّ, أحد ب  علم  بل لؤم اؼبخ كم , قلت  يهلـل بدر ف  ح فلف يرهد يهلـل أحد, فلمل ملف يهلـل (ْ)

 (.َُٓ/ْ)البدايو كالنهليو : ا ا . خ ج دهلل كخيله فنلدل للمبلرزة فربز له عل  فآالهاػبندؽ 
 .ب  ألن فأثباهل. بل: ُب ااص (ٓ)

 (.ّْ/  ّ)قصو مبلرزة عل  لعم ك بل عبد كدٍّ ركادل اغبلمف ُب اؼبالادرؾ (ٔ)
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 فصل
، وقاؿ أبو حنيفة (ٔ)فإف غر ر بنفسو من لو سهم في قتل كافر مقبل  على الحرب استحق سلبو

 . (ٕ)ال يستحق السلب إال بشرط األمير: ومالك
سلم يـو خرجنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و : )رضي اهلل عنو قاؿ (ٖ)ما روى  أبو قتادة: لنا     

 (ٗ)[ورائو]حنين فرأيت رجبًل من المشركين عبل رجبًل من المسلمين فاستدرت لو حتى أتيتو من 
الموت منها، ثم  (٘)[رائحة]فضربتو بالسيف على حبل عاتقو، فانثنى علي  فضم ني ضم ًة وجدت 

؛ فلو سلبوو بينة من قتل قتيبًل لو علي: )الموت، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم (ٙ)[أدركو]
فقاؿ  ،وسلب ذلك الرجل عندي فأرضو، اهلل (ٚ)[يارسوؿ]صدؽ : فقاؿ رجل ،فقصصت عليو

 ،أسد من أسد اهلل تعالى يقاتل عن  اهلل فيعطيك سلبو إلىإذًا ال يعمد   (ٛ)!اهلل الىاً  :أبو بكر

                                         

البيلف ُب ميدع (   ّٖٓ -ّٕٓ/ ْ)الهللميط ( ِّّ)الانبيه ( ِّٕ/ِ)اؼبهيب (  ََْ/ٖ)اغبلكل المب  (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ( َّٓ)ماليو ااخيلر ( ُّٕ/ُٗ)آّمهللع (  ِّٕ/ٔ)ركضو البللبني( ُّٔ/ُِ)اإلملـ الرلفع  

  (.َُُ-ََُ/ّ)مل  االج (  ٓٗ/ّ)ش ح ركض البللع 
لاعلي   ااخايلر(   ُُٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٕٗ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا  ُب ميدع ااحنلؼ( ِ)

 (. ُِٓ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُِّ/  ْ)اؼبخالر 
(  َُّ/  ّ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ُٕٓ/  ٔ)اليخ ة للآ اُب ( : ُٖٓ/  ُ)اؼبدك و : ا ا  ُب ميدع اؼبللميو

 ( .ُْٗ)الثم  الدا٘ب ش ح رمللو ابل أيب زيد الآ كا٘ب ( ُٔ/  ِ)حلشيو العدكم 
 .ينههللف م ادو أك رب يبلن أف يعلل اإلملـ ذل  قب  اؼبع مو؛ لئ  تبب   يلت آّلدديل ممل ُب اؼب اج  الاللبآوكاؼبللميو 

اغبلرث بل ربع  بل بلدمو أبهلل قالدة اا صلرم اػب رج , شهد الهللقل   م  الن  صلس ا عليه كملف ابادا  مل (ّ)
ا علس ممو عل  ُب خ فاه, كشهد صا (  ُّٗ/  ُ)أمد الللبو . دػ ْٓ: ني معه, كملت بلؼبدينو  علـكقعو أحد, كاَّ

 (.ِّٕ/  ٕ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. كرايه: ُب ااص ( ْ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. راوبو: ُب ااص ( ٓ)

 .كالصهللاب مل أثباه مل مصلدر اغبدي .  أذف له: ُب ااص ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  مهللؿي  : ُب ااص ( ٕ)

 (.ِّٕ/  ٓ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  . ا كا ا يمهللف ذا, أك ا كا اام  ذا: ادل ا أم( ٖ)
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فابتعت بو  الدرع تفبع فأعطاني ( صدؽ فأعطو إياه): فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 .(ٖ)(في اإلسبلـ (ٕ)لتووإنو ألوؿ ماؿ تأث   ،في بني سلمة (ٔ)مخرفاً 

وإف كاف ممن ال سهم لو كالمخذ ؿ والكافر إذا حضر من غير إذف لم يستحقو؛ ألنو ال يستحق  
السهم الراتب فالسلب أولى، وإف كاف يرضخ لو كالصبي والكافر إذا حضر باإلذف والمرأة استحق 

أصح الوجهين؛ ألف لو حقًا في الغنيمة فهو كمستحق السهم،  وأما من لم يُغر ر  السلب على
الصف فقتلو لم يستحق سلبو، وكذا لو قتل من  (ٗ)[وراء]من / بٕٙ/بنفسو في قتلو بأف رماه 

وقاؿ أبو . (٘)ً  من ليس مقببًل على الحرب كاألسير والمثخن والمنهـز لم يستحق سلبو أيضا
 . (ٙ)ركاً استحق سلبوكل مسلم قتل مش: ثور

       

                                         

 (. ِْ/  ِ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  . اغبل ط مل النخ  ىب ؼ منه ال طع: اؼبخ ؼ دهلل( ُ)
 (.ِّ/ُ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  : ا ا . أص ؾبمهللع ذك : كملؿ مؤث  أم. صبعاه: تأثلاه( ِ)
صحي  البخلرم مالب اػبما بلب مل ٓب ىبما اام ب كمل قا  قاي  فله ملبه مل غ  أف ىبما كحمف ( ّ)

/  ّ)صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب اماحآلؽ الآلت  ملع الآاي   ِّٕٗ( ُُْْ/  ّ)اإلملـ فيه 
َُّٕ )ُُٕٓ. 

 .ب  نب ة فأثباهل.  كرا: ص ُب اا( ْ)

ماليو ( ُّٖ-ُّٕ/ ُٗ)آّمهللع    (ّٕٓ -ّٔٓ/ْ)الهللميط  (ِّٓ)الانبيه ( ِّٖ, ِّٕ/ ِ)اؼبهيب (ٓ)
البيلف ُب ميدع  (ٕٕ)منه  الب ب ( ٓٗ, ْٗ/ ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّٓ,َْٓااخيلر 

غليو البيلف ش ح    (ّٔٓ-ِٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ََُ؛ٗٗ/ّ)مل  االج   (ُِٕ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  
 (. َّٗ)زبد ابل رم ف 

 ( .َٔ/  ٓ)اامايملر ( َُِ/ ُُ)ااكمط ُب الالنل كاإلصبلع كااخا ؼ (ٔ)
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فلم يدفع النبي  ،قد أثخنو غبلماف من األنصارما روي أف ابن مسعود قتل أبا جهل وكاف : لنا 
من قتل مشركاً : )وىذا يقيد مطلق قولو صلى اهلل عليو وسلم ،(ٔ)سلبوإليو  صلى اهلل عليو وسلم

 .(ٕ)(فلو سلبو
فإنو يستحق سلبو؛ ألنو مقاتل، فإف الحرب َكر  وفَػر ، وإف ِلَيِكر   (ٖ)[موؿ  ]أما إذا قتلو وىو  

اشترؾ اثناف في القتل اشتركا في السلب؛ الشتراكهما في سببو، ولو قطع أحدىما يديو أو رجليو 
وقتلو ثاٍف فالسلب للقاتل على أصح الوجهين؛ ألنو ىو الذي كف شره، فعلى ىذا لو قطع األوؿ 

ثاني فسلبو لؤلوؿ؛ ألنو ىو الذي كف شره، وعلى ىذا لو أسر كافراً يديو ورجليو معًا ثم قتلو ال
ال : والثاني. سلبو على أصح القولين (ٗ)[استحق  ]مقببًل على الحرب وسل مو إلى اإلماـ 

 .  (٘)يستحقو
 .أف تغريره بنفسو في أسره أبلغ من التغرير في قتلو، فكاف باالستحقاؽ أولى: لنا      

  

                                         

صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال بلب  ّْٕٓ( ُْٖٓ/  ْ)صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب قا  أيب جه  ( ُ)
 .ََُٖ( ُِْْ/  ّ)قا  أيب جه  

كّٔيا اللا  دهلل ُب ش ح مرم  ( ُّٖ/  ّ)دهلل ُب الرتميم مل حدي  أيب قالدة بلا   خ  منل الرتميم  ( ِ)
/  ِ)ااحلدي  اؼبخالرة : ا ا . كركاا الايل  اؼبآدم  كصححه( ِٕٔ)مالند البيللال  ( ِٕٔ/  ُِ)ا ثلر 
 .مل حدي  أ ا(ُِّ

 . اف اامف اؼبآصهللر وبيؼ يلؤا عل ال ف  كاعب كالصهللاب مل أثباه؛ .  مهللٕب: ُب ااص ( ّ)

 (. ِّٖ/  ِ)زيلدة يآاايهل الاليلؽ, كمآب  ُب ااص  ممل يدؿ عليه مل ُب اؼبهيب ( ْ)
( ّٖٓ/  ْ)الهللميط ( ِّّ)الانبيه (  ِّٖ/ ِ)اؼبهيب ( ََْ/  ٖ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُْٗ/  ْ)ااـ (ٓ)

 (   ُِٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
ماليو ااخيلر ( ُّٖ-ُّٕ/ ُٗ)آّمهللع . كذم  ُب ال كضو أف ااظه  أ ه يالاحو ملبه( ّّٕ/  ٔ)البللبني 
مل  االج (   ُّْ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٓٗ/ ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْٓ

(ّ/َُُ ). 
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و اإلماـ أو قتلو فسلبو لمن أسره لما قدمتو، وإف استرقو أو فاداه بماؿ لم يختص فإف َمن  علي
برقبتو وال الماؿ الذي فاداه بو من أسره على أصح القولين المبنيين على القولين في استحقاؽ 

، ولهذا جاز لئلماـ أف يطلقو، فإذا  (ٔ)[فيئو]السلب؛ ألنو بتسليمو إلى اإلماـ سقط حقو من 
 .(ٕ)أو فاداه بماؿ لم يتعلق بو حقو بل يكوف للغانميناسترقو 

ما تثبت يده عليو في حالة القتاؿ من الثياب التي يقاتل فيها، والسبلح الذي يقاتل بو، : والسلب 
والمركوب الذي يقاتل عليو؛ ألنو ىو الذي يسلب عنو، وكذلك ما كاف  معو من منطقة أو سوار 

 .  (ٖ)ليس ذلك من السلب: والثاني. ح القولينأو خاتم أو نفقة في وسطو على أص
أنها تسلب منو فهي كجنة الحرب، فأما ما ال يد لو عليو كخيمتو وما لو فيها من الرحل : لنا       

 .(ٗ)أو سبلح أو كراع فليس من السلب؛ ألنو ال يد لو عليو حتى يسلب منها فبل يستحقو القاتل

                                         

الاليلؽ, كقد ذم  النهللكم أف ااظه  دهلل اؼبن  اف الاللع ا يآ   كالصهللاب مل أثباه ممل دهلل. عنيه: ُب ااص ( ُ)
 ( . ّْٕ/ ٔ)ركضو البللبني : ا ا  . عليه
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٗٓ/  ْ)الهللميط ( ِّٖ/  ِ)اؼبهيب ( َُٓ -ُْٗ/ْ)ااـ (ِ)

رباو ( ٓٗ/  ّ) ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش( ُّٖ/ُٗ)آّمهللع ( ّْٕ-ّّٕ/  ٔ)ركضو البللبني( ُِٕ
 .( َُُ/ ّ)مل  االج (  ُُْ/  ٕ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

كمل  ّْٓ/ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع( ِّّ)الانبيه (   ِّٖ/  ِ)اؼبهيب ( َُٓ -ُْٗ/ْ)ااـ (ّ)
 هالنهللكم أف ااظه  أ  كذم ( ّٕٓ-ّْٕ/  ٔ)ركضو البللبني( ُِٕ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع ( بعددل

رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ٔٗ-ٓٗ/ّ)أمىن اؼببللع ( ُّٖ/  ُٗ)آّمهللع .  وماللهللب ليعارب ملبل اهن
 ( .َُُ/ ّ)مل  االج ( ُُْ/ٕ)
 .اؼب اج  الاللبآو( ْ)
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وقاؿ عمر رضي اهلل . (ٖ)وبو قاؿ مالك. (ٕ)يخمس: ، وقاؿ ابن عباس(ٔ)وال يخمس السلب
 . (ٗ)إف كاف كثيراً خمس: عنو

 (ٙ)[قضى]أف النبي صلى اهلل عليو وسلم )وخالد بن الوليد (٘)ما روى عوؼ بن مالك: لنا       
 .(ٚ)بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب

                                         

. ش   ٓب هب  ت مهكديا علس اؼبرههللر ُب اؼبيدع, كأجلب الرلفع  عل أث  ابل عبلس بأ ه إذا ثب  عل الن  ( ُ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( َْٔ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٖ/  ِ)اؼبهيب ( َُٓ/  ْ)ااـ :  ا ا 

أمىن ( ُّٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ّّٕ/  ٔ)ركضو البللبني( ٔٗ-ٓٗ/  ّ( )ّٔٓ/  ِ( )ُْٔ/  ُِ)الرلفع  
 (  .َُُ/ ّ)اإلقنلع للر بي  مل  االج ( ُْْ/  ٕ)نهلج اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  رباو االج ُب ش ح اؼب

 (. ُِِ/ ٓ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ْٕٗ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (ِ)
ذم  ابل عبد الرب عل ملل  ُب ديا ركايو بللاخميا كركايو أخ ل ب د ذل  إٔب ملي اا اإلملـ؛ إف شل  ٓب ىبما ( ّ)

 (. ٗٗ)الآهللا ني الاآهيو (  ُْٖ/ ُٖ)البيلف كالاحصي  ( ُٔ/ ٓ)مايملر اا. الاللع كإف شل  طباله
 ( .ُِِ/  ٓ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ْ)
عهللؼ بل ملل  بل أىب عهللؼ ااش عس اللبالٗب أبهلل عبد ال ضبل ,صحلىب جلي , أكؿ مرلددا خيرب كضب  رايو (ٓ)

 ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . دػ ّٕ: بل م كاف علـ أش   يهلـل الاا , ممل الرلـ كملت َب خ فو عبد اؼبل 
 ( .ُِّ/  ٓ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ُِِٔ/ 
 . بألن طهلليلو, كالصهللاب مل أثباه. قال: ُب ااص ( ٔ)
كصححه ابل اؼبلآل ُب ( ُِٔ/  ِ)منل معيد بل منصهللر ( ِٔ/  ِٖ)مالند أضبد ( ِْ/ ّ)منل أىب داكد ( ٕ)

 (.ّْٓ/  ٕ)البدر اؼبن  
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 . (ٖ)من خمس المصالح (ٕ)[مالك]، وقاؿ (ٔ)ويستحق السلب من أصل الغنيمة 
باستحقاقو، ولم يشترط كونو من الخمس، فإف كاف مستحقو  (ٗ)[قضى]الحديث فإنو : لنا       

أصحهما أنو يضم؛ : ممن لو سهم راتب في الغنيمة، فهل يضم سهمو إلى السلب؟ فيو وجهاف
 .(٘)ألنو يستحقو بسبب غير السبب الذي استحق السهم بو، وىو شهود الوقعة

 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٔ)الانبيه (  ِْْ/ِ)اؼبهيب ( ّّٗ/ٖ)اغبلكل المب  ( َُٓ/ْ)ااـ (ُ)
 هنليو االج ( ٗٗ/  ّ)االج مل  ( ّْٓ/  ُٗ)آّمهللع (    ُّٕ/  ٔ)ركضو البللبني( ُْٔ/  ٔ(   )ُٓٔ/ُِ)
 . ب  ألن فأثباهل. مل : ُب ااص ( ِ)
الر ح المب  للريخ الدردي    ُٓ/  ِ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب ( ِِْ/  ّ)للآ اُب  اليخ ة(ّ)

 ((. ُٖٓ/ّ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( َُٗ/ِ)كحلشيو الدمهللق  
 . بألن طهلليلو, كالصهللاب مل أثباه. قال: ُب ااص ( ْ)
اغبلكل المب  : ا ا  . يا اؼبهللض  أف هبم  له بينهمل ذم  اؼبلكردم ُب اغبلكم أف ديا ظلد   ص الرلفع  ُب د(ٓ)
 (.ٖٗ/ّ)أمىن اؼببللع ( ُْٓ/  ٕ)حلشيو ابل قلمف العبلدم علس رباو االج ( ُٔٓ/ُْ)
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 فصل
أف النبي صلى اهلل )؛ لما روي (ٔ)فنزؿ أىلها على حكم حاكم جاز/ أٖٙ/اـ قلعة إذا حاصر اإلم

، فحكم بقتل رجالهم وسبي (ٕ)عليو وسلم حاصر بني قريظة، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ
حكمت فيهم بحكم اهلل من : )وذراريهم، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم (ٖ)[نسائهم]

  .(ٗ) (فوؽ سبعة أرقعة
الُحكاـ،  (٘)[شرائط]ويجب أف يكوف الحاكم مسلماً حراً بالغاً عاقبًل عداًل عالماً ذكرًا؛ ألف ىذه 

إال أنو يجوز أف يكوف أعمى بخبلؼ غيره من الحكاـ؛ ألنو يحكم بما استفاض من المصلحة 
 .(ٙ)فيهم، فاستوى فيو البصير واألعمى

 لو إليهم، فإف حكم جاز إف كاف جامعاً ويكره أف يكوف حسن الرأي فيهم؛ لما يخاؼ من مي
المعتبرة، وإف نزلوا على حكم حاكم  يختارونو لم يجز حتى يكوف جامعاً  (ٚ)[للشرائط]
 .(ٔ)التي ذكرناىا، وإف نزلوا على حكم اثنين جاز، ويكوف الحكم ما اتفقا عليو (ٛ)[للشرائط]

                                         

هنليو اؼببلع ُب درايو (  ِّْ)الانبيه (  ِّٖ/  ِ)اؼبهيب (  ِٕٗ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِٔٔ/  ْ)ااـ (ُ)
/  َُ)ركضو البللبني( ُٓٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َٓ/  ٕ)الهللميط ( ُْٓ/  ُٕ)اؼبيدع 
 .(َِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِِّ/  ُٗ)آّمهللع (   ُِٗ

,صحليب جلي , ميد ااكس, شهد بدران بلتالؽ, كرم  بالهف يهلـل اػبندؽ معد بل معلذ بل النعملف اا صلرم(ِ)
/ ِاامايعلب :ا ا . حمف ُب ب  ق ياو كأجيب  دعهللته ُب ذل , ٍب ا اآ  ج حه فملت فعلش بعد ذل  شه ان ح 

 .ْٖ/ّكاإلصلبو ( ُِِ/  ِ), أمد الللبو َِٔ
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  الليهف: ُب ااص ( ّ)
 / ّ)صحي  البخلرم مالب الرهلدات بلب تعدي  النالل  بعاهل بعالن : أص  الآصو مل حدي  عل رو ُب(ْ)

صحي  ماللف مالب الاهللبو بلب ُب حدي  اإلف  كقبهللؿ . مل ركايو أيب معيد اػبدرم رض  ا عنه ِٖٕٖ( َُُٕ
كمالب ( ٕٓ/ِ), كدهلل ّٔيا اللا  عند ابل معد ُب الببآلت المربل ابل معد ُٖٕٔ( ُّٖٖ/  ّ)تهللبو الآلذؼ 

 (.ّْْ/ُ)اامهللاؿ ابل زقبهلليه 
 . ل بلؽبم ةبلليل  فأثباه. ش ايط: ُب ااص ( ٓ)
/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّْ)الانبيه (  ِّٖ/  ِ)اؼبهيب ( َِٖ-ِٕٗ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٔ)

/ َُ)ركضو البللبني( ُٔٔ-ُٓٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َٓ/  ٕ)الهللميط ( كمل بعددل ُْٓ
 (.ّٕٓ/  ْ)مل  االج ( َِٖ/  ْ)لبللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ا( ِّّ/  ُٗ)آّمهللع (  ُِٗ

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. للر ايط: ُب ااص ( ٕ)
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. للر ايط: ُب ااص ( ٖ)
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حكم من يجوز أف يكوف حاكماً وإف نزلوا على  حكم من ال يجوز أف يكوف حاكمًا، أو على  
فمات، أو على حكم اثنين فماتا أو أحدىما فإف اتفقوا على غيره ممن يصلح أف يكوف حاكماً 

 . (ٕ)قاـ مقامو
وإف طلبوا من ال يصلح أو لم يتفقوا على شخص رُد وا إلى مأمنهم، وكانوا على الحصار حتى 

من القتل أو االسترقاؽ أو المن  أو الفداء؛  يتفقوا، وال يحكم الحاكم إال بما فيو حظ للمسلمين
لهم، فبل يفعل إال ما فيو مصلحتهم، فإف رأى المصلحة في المن  على مقاتلتهم  (ٖ)[نائب]ألنو 

وترؾ ذريتهم جاز، كما يجوز أف يمن  على األسارى للمصلحة، ويجوز أف يحكم بعقد الذمة وأخذ 
  (ٗ)وزال يج: والثاني. الجزية على أصح الوجهين

       

                                         

( ُِٗ/ َُ)ركضو البللبني( ُٔٔ-ُٓٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ِّٖ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
 (.َِٖ/ ْ)ع ُب ش ح ركض البللع أمىن اؼببلل( ِّّ/  ُٗ)آّمهللع 

/  ُٗ)آّمهللع ( ِِٗ/ َُ)ركضو البللبني( ُٔٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٖ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
ِّّ.) 

 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  ليع: ُب ااص ( ّ)
 ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب( ِّْ)الانبيه ( ِّٗ/  ِ)اؼبهيب  (كمل بعددل َِٖ/  ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
ركضو . كذم  النهللكم الهللجهني, كأف ااص  ممل ذم ا اؼبصنن( ِّٗ-ِِٗ/  َُ)ركضو البللبني( ُٔٔ/  ُِ)

 (.َِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّّ/  ُٗ)آّمهللع   (.َِٗ/َُ: ) البللبني 
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أنو قد تكوف المصلحة فيو، وإف حكم أف من أسلم منهم استرقو ومن أقاـ على كفره قتلو : لنا
جاز، فإف أراد بعد ذلك أف يحكم بقتل من حكم باسترقاقو أو استرقاؽ من حكم بقتلو لم يجز لو 

بنفسو ومالو  ذلك؛ ألنو خبلؼ شرطو، ولو رأى الحاكم أو اإلماـ أف يمن  على من حكم بقتلو
 (ٕ)[بن]أف يهب لو الزبير ؛ ألف ثابتًا األنصاري سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم (ٔ)جاز

 . (ٗ)ففعلمن قريظة ومالو  (ٖ)باطا اليهودي
ويخالف ماؿ الغنيمة إذا حازىا المسلموف؛ ألف ملكهم استقر عليو، ولو أسلموا قبل الحكم 

سترقاقهم بخبلؼ األسير؛ ألف فيو حق االسترقاؽ، ولو كاف أحرزوا أنفسهم وأموالهم، وال يجوز ا
بعد الحكم بقتلهم سقط القتل ولم يجز استرقاقهم لما ذكرتو، ولو حكم بمالهم كاف غنيمة؛ ألنو 
استحق بالقهر، ولو حكم باسترقاقهم ثم رأى أف يمن  عليهم لم يجز إال برضا الغانمين؛ ألنهم 

 .(٘)صاروا مااًل لهم
 

                                         

البيلف ُب  (ِّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِّّ/  ُٗ)هللع آّم( كمل بعددل َِٖ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ّٖٔ/  ٕ)ااـ (ُ)
 (ُٔٔ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  

 ( ِّْ)الانبيه ( ِّٗ-ِِٗ/  َُ)ركضو البللبني( َِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع   
  . كالصهللاب مل أثباه.  ابل: ُب ااص ( ِ)
. د عم , ملَّ عليه رمهللؿ ا حي  ُب غ كة ب  ق ياوال ب  بل بلطل, أحد يههللد ب  ق ياو, كملف شيخلن مب ان ق(ّ)

 (.ُِٓ/  ْ)البدايو كالنهليو : ا ا 
 . (ٔٔ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( ّٓٓ/  ٔ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( ْ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ّٖٔ/  ٕ)ااـ (ٓ)

 (.ِّْ-ِّّ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٗ/  َُ)كمل بعدا  ركضو البللبني ُٔٔ
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 فصل
أمرت : )؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم(ٔ)األسر عصم دمو ومالو/ بٖٙ/أسلم من الكفار قبل من 

وأموالهم إال  (ٕ)[دماءىم]أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال الو إال اهلل فإذا قالوىا عصموا مني 
 . (ٖ)(بحقها

لو زوجة جاز فإف كانت لو منفعة بإجاره لم يجز أف يملك عليو ألنها من جملة أموالو ولو كاف 
 . (ٗ)استرقاقها على المذىب وفي وجو ال يجوز

حكم الماؿ، ولهذا ال تضمن بالغصب،  (٘)[تعطى]أف منفعة البضع ليست بماؿ وال : لنا      
أسلما فأحرز إسبلمهما أموالهما  (ٙ)[شعبة]وإف كاف لو ولد صغير لم يجز استرقاقو؛ ألف ابني 

بيو، وكذا لو كاف لو حمل من حربية؛ ألنو محكـو بإسبلمو  وأوالدىما، وألنو محكـو بإسبلمو كأ
كالولد المنفصل، ويجوز استرقاؽ الحامل بو على أصح الوجهين؛ ألنها حربية ال أماف لها، فإذا 

 .(ٚ)استرقت لم يسر الرؽ إلى الحمل
 . (ٛ)يسري الرؽ كما يسري العتق: وقاؿ أبو حنيفة 
 

                                         

آّمهللع (  ِِٓ/َُ)ركضو البللبني ( ُٕٔ/ُِ)البيلف ( َّٓ/ُٕ)هنليو اؼببلع (  ِّٗ/ِ)اؼبهيب (ُ)
 (.ِِٗ/ْ)مل  االج (  ُْٗ/ْ)أمىن اؼببللع (  َِٓ)ماليو ااخيلر( ِّْ, َِٓ/ُٗ)
  .فأثباهل  ب  نب ة. دملدف: ُب ااص ( ِ)
 .َُُٔب ص  مبو زب هبه (ّ)

  (ِّٗ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
 . بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباهل. تعبل: ُب ااص ( ٓ)
 . كالصهللاب مل أثباه. معبو: ُب ااص ( ٔ)
ركضو ( ُٗٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٗ/ِ)اؼبهيب ( َِِ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٕ)

كديا دهلل ( َُِ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّْ/ُٗ)آّمهللع (  ِْٓ-ِّٓ/ َُ)البللبني
 .الصحي  ممل ُب ركضو البللبني 

 (. ْٗ/  ٓ)البح  ال ا و (  ٓ/ِ)درر اغبملـ ش ح غ ر ااحملـ ( ِٔ-ُٔ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  (ٖ)
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فإنها ال  (ٔ)[األعضاء]يجوز استرقاقو كالمنفصل، ويخالف  أنو محكـو  بإسبلمو وحريتو، فبل: لنا
 .تستقل بحكم دوف الجملة

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. ااعال: ُب ااص ( ُ)
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 فصل
 (ٔ)[ڎ]ڌ  ڎ      چ  :لقولو عز وجل ؛ولد صغير تبعو في اإلسبلـإذا أسلم  رجل ولو 

، وكذلك المرأة؛ ألنها أحد األبوين،  )ُِ: البهللر) چ (ٖ)[ڑ]ڈ  ژ   ژ   (ٕ)[ڈ]
ولد حمل تبع المسلم في إسبلمو؛ ألنو ال يصح إسبلمو بنفسو فتبع وكذلك لو أسلم أحدىما وال

أحد أبويو في اإلسبلـ كالمنفصل، ولو أسلم أحد األبوين وأقاـ اآلخر على كفره تبع الولد المسلم 
وعلوه في تبعية (٘) (اإلسبلـ يعلو وال يعلى عليو: )؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم(ٗ)في اإلسبلـ

 .المسلم تظهر
 كل مولود يولد :)؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم(ٙ)أقاـ األبواف على كفرىما فالولد تبع لهماوإف  

 (على الفطرة، وإنما أبواه يهودانو وينصرانو ويمجسانو حتى يعرب عنو لسانو؛ إما شاكرًا وإما كفوراً 
(ٚ). 

                                         

 . كالصهللاب مل أثباه ممل ُب اؼبصحن. اتبعنلدف: ُب ااص ( ُ)
 . كالصهللاب مل أثباه ممل ُب اؼبصحن. ذريلهتف: ُب ااص ( ِ)
 . كالصهللاب مل أثباه ممل ُب اؼبصحن. ذريلهتف: ُب ااص ( ّ)
/ ْ)الهللميط ( ُّٓ)الانبيه ( ِّٗ/  ِ)اؼبهيب (  كمل بعددل ْٗٓ/  ُْ)اغبلكل المب  ( َْ/  ٔ)ااـ (ْ)

( ِّْ/  ِ)مل  االج ( ِّٓ/  َُ(  )ِّٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ/  ٖ)ركضو البللبني( ْٕ/  ٔ( )ُِّ
 (.َُٗ,َِِ/  ْ)إعل و البللبني(   َٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  

/  ٔ)كجل  م فهللعلن ُب الالنل المربل للبيهآ  ( ْْٓ/ُ)جل  ديا مهللقهللفلن علس ابل عبلس ُب صحي  البخلرم (ٓ)
 ( .ِٔٗ/  ّ)احلدي  اؼبخالرة مل حدي  عل ي بل عم ك كحالنه الايل  ُب ا(  َِٓ

( ْٕ/  ٔ( )ُِّ/ ْ)الهللميط ( ُّٓ)الانبيه ( ِّٗ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ْٗٓ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٔ)
اإلقنلع للر بي  ( ِّْ/  ِ)مل  االج (ِّٓ/  َُ)ك (  ِّٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٖ/  ٖ)ركضو البللبني

 (َُٗ,َِِ/  ْ)البللبنيإعل و (  َٔٓ/  ِ)

صحي  البخلرم مالب اعبنل    بلب إذا أملف : أص  اغبدي  بأق  مل ديا الاليلؽ مل حدي  أيب د ي ة ُب (ٕ)
صحي  ماللف  مالب الآدر  ُِِٗ( ْٔٓ/ُ)الص  فملت د  يصلس عليه كد  يع ض علس الص  اإلم ـ  
مل  ِٖٓٔ( َِْٕ/  ْ)مالر كأطالؿ اؼباللمني بلب معىن م  مهلللهللد يهلللد علس الاب ة كحمف مهللت أطالؿ ال

عند أضبد, " ح  يع ب عنه لالل ه إمل شلم ا كإمل ماهللرا : " ركايو أيب د ي ة رض  ا عنه, كقد كردت ال يلدة
 (.ّّٓ/ّ)اؼبالند . كلمل إمنلدا ضعين 
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مو بنفسو فتبع أحد لو بلغ الولد مجنونًا ثم أسلم أحد أبويو تبعو في اإلسبلـ؛ ألنو ال يصح إسبل
. أبويو كالصغير، ولو بلغ عاقبًل ثم ُجن  ثم أسلم أحد أبويو تبعو في اإلسبلـ على أصح الوجهين

 . (ٔ)ال يتبعو: والثاني
 .أنو ال يصح إسبلمو بنفسو، فتبع أحد أبويو كما لو بلغ مجنوناً : لنا      

 

                                         

آّمهللع ( ُِٖ/  ٖ)ركضو البللبني( ْٕ/  ٔ)الهللميط (ُِّ/  ْ)الهللميط (  ُّٓ)الانبيه ( ِّٗ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
إعل و ( ِّْ/  ِ)مل  االج ( ّّٓ/  ٔ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ِّٓ/  َُ(  )ِّٔ/  ُٗ)

 ( .َُٗ,َِِ/ ْ)البللبني
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 فصل
و أحد أبويو مقيمًا على كفره فالولد كافر لما إذا سبى المسلم صغيرًا من أوالد الكفار فإف كاف مع

قدمتو؛ وإف سبي وحده حكم بإسبلمو تبعًا لسابيو على أصح الوجهين؛ ألنو ال يصح إسبلمو 
بنفسو، وليس معو من يتبعو في كفره، فحكم بتبعيتو لسابيو، بخبلؼ من اشترى صغيرًا كافرًا فإف 

فتو، والسبي أحدث فيو ملكًا لم يكن فجاز أف لم يحدث فيو ملكًا وإنما بدؿ إضا (ٔ)[الشراء]
، ولهذا لو سبيت الزوجة وحدىا أو مع زوجها ينفسخ نكاحها، حر ين  (ٕ)يحدث فيو تبعية لم تكن

الفسخ وىو السبي، ولو اشترى أمة متزوجة لم ينفسخ / أٗٙ/كانا أو مملوكين؛ لوجود سبب 
 .(ٗ)واحداً ببل خبلؼ فيو أنو يتبع السابي وجهاً ( الشامل)، وذكر في (ٖ)النكاح

  

                                         

 . ب  نب ة فأثباهل. الر ا: ُب ااص ( ُ)
لصهللاب اؼبآبهللع به ُب ماع ذم  النهللكم أف اؼباللف إذا مىب طا  منا دا عل أبهلليه ف  ه وبمف ب م مه كأف ديا ا(ِ)

/  َُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا  . ميا ذم  اؼبلكردم ُب مالبه اغبلكم (  ُّْ/ٓ)ركضو البللبني . اؼبيدع
   (َُٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّٓ/  ٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّّ)الانبيه ( ْٖٔ

/  ْ)ك ( َُٓ/  ِ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُّٕ/  ُٓ)ع آّمهلل (  ِّْ/  ٓ)ركضو البللبني
( ّٕٔ/  ِ)اإلقنلع للر بي    (ِْْ-ِّْ/  ِ)مل  االج   (ّْٓ/  ٔ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٗ

    (ُٗٗ/  ْ)إعل و البللبني (ُّٗ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع   ( ْٖٓ/  ٓ)هنليو االج  
( ُّٕ/  ُٓ)آّمهللع ( ُْٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ/  ُْ)غبلكم ُب فآه الرلفع  ا(ّ)

رباو اغببيع ( ْٕٓ/  ّ)هنليو االج (   ِْْ-ِّْ/  ِ)مل  االج (   َِّ/  ْ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 (   .ُّٗ/  ٓ)علس ش ح اػببيع  

 ( .ِْ/  ٖ)لفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ الر (ْ)



673 

، وعن أحمد في رواية إف لم يكن (ٔ)وحكي عن األوزاعي أنو يتبع السابي وإف كاف معو أحد أبويو
تبع  أمو إف كاف معو: ، وقاؿ مالك(ٕ)معو أبواه جميعًا تبع السابي،  وعنو رواية مثل مذىبنا

 . (ٗ)لمولود ال يتبع أمو في الدينعلى أصلو أف ا (ٖ)[بناء]السابي، وإف كاف معو أبوه تبعو؛ 
أف ملك السابي لؤلبوين ال يمنع اتباعو لهما في الدين، ولهذا لو كاف لمسلم عبد وأمة  : لنا       

وإنما أبواه : )، وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم(٘)كافراف فولد بينهما ولد كاف تبعًا ألبويو
إذا حكمنا بإسبلمو فالتفريع بي ن، وإف حكمنا ، فهو حكاية عن الوقوع المتعارؼ، و (ٙ)(يهودانو

 . (ٛ)ال يجوز ألنو يرد إلى دار الحرب: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٚ)بكفره جاز بيعو من أىل الحرب
، ويجوز رد (ٜ)(أنو صلى اهلل عليو وسلم باع سبي بني قريظة من أىل الحرب)ما روي : لنا       

،  وقاؿ (ٓٔ)فإف مات أبو الصغير لم يصر مسلماً الممنوف عليو والمفادى بو إلى دار الحرب، 
 . (ٔٔ)يصير مسلماً : أبو حنيفة

                                         

  (ّْٔ/  َُ)اؼبل  ا بل قدامو (ُ)

 (.ُّٓ/ ْ)اإل صلؼ (  ُِٕ/ٔ)الا كع  (  ّْٔ/َُ)اؼبل  : كاؼبعاد عند اعبنلبلو ال كايو ااكٔب ممل ُب( ِ)
 . ب  نب ة فأثباهل. بنل: ُب ااص ( ّ)
من  ( َٕ/  ٖ)خلي  للخ ش  ش ح ـباص  ( ِّٖ)ـباص  خلي  (  ّٕٗ/  ٖ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  (ْ)

 ( . ِِٖ/  ٗ)اعبلي  ش ح ـباص  خلي  
  (.ِْٕ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٓ)
 .ُُٕٔب ص  مبو زب هبه( ٔ)

  (.ِْٕ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٕ)
كيم ا بيعهف مل أد  اغب ب اهنف صلركا مل أد  دار ل ف  يبلعهللف مل أد  اغب ب ليعيدكدف إٔب : قلؿ الال خال (ٖ)

اؼببالهللط ( ِّٕ/  ٕ)ااـ : ا ا . كذل  مل ذم ا الرلفع  ُب ااـ عل أيب حنياو. ب فياآهللكا ّٔف علس اؼباللمنيدار اغب  
 (.ّٔ/  َُ)للال خال  

 (.ُِٖ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ ( ٗ)

 ( .ُُٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُ)

 ( :ُّٗ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   (ُُ)
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؛ وألنو كافر مات أبواه فلم يصر مسلمًا كالبالغ، وقولو صلى (ٔ)لنا أنو إجماع أىل العصر       
 . يحمبلنو عليو، وقد حمبله وىو داه (ٕ)(وإنما أبواه يهودانو: )اهلل عليو وسلم

الحرب ال يعرؼ نسبو تبع السابي في اإلسبلـ لما قدمتو، فإذا أعتقو ثبت  وإذا سبي صبي من دار
، فإف أقر بعد عتقو بنسب أب أو جد أو أخ أو ابن عم لم يقبل؛ ألنو يبطل  (ٖ)[الوالء]لو عليو 

أنو إف كاف قد مضى بعد : (ٗ)[الثبلثة]حق معتقو من إرثو، وإف أقر بنسب ولد فأصح الوجوه 
دتو فيو قبل؛ ألنو يملك أف يستولد، وقد وجد زماف إمكانو، وإف لم يمض عتقو زماف يمكن وال

 .(٘)ال يقبل: يقبل مطلقًا، والثالث: زماف إمكانو لم يقبل، والثاني
 

                                         

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : لع ام  دهلل ُب الصل  كحدا ا م  اب ٍب ملت فيالمد ُبااصب( ُ)
ُُٕ. ) 

 ُُٕٔب ص  مبو زب هبه( ِ)

 . ب  نب ة فأثباهل. الهللا: ُب ااص ( ّ)
 . ب  ألن فأثباهل. الثلثو: ُب ااص ( ْ)
 (ِْٖ-ِْٕ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٓ)
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 فصل
إذا وصف اإلسبلـ صبي عاقل من أوالد الكفار لم يحكم بإسبلمو على ظاىر المذىب، وفيو  

 . (ٕ)يصح إسبلمو مطلقاً : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٔ)يصح في أحكاـ اآلخرة: وجو أنو يصح، وقيل
، وألنو (ٗ)(عن الصبي حتى يبلغ (ٖ)[ثبلثة]رفع القلم عن : )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا     

غير مكلف فلم يصح إسبلمو كمن ال تمييز لو، فعلى ىذا يحاؿ بينو وبين أىلو من الكفار؛ ألنو ال 
إلسبلـ، فإذا بلغ فإف وصف اإلسبلـ حكم بإسبلمو من من أف يخدعوه ويزىدوه في ا (٘)[يؤمن]
، وإف وصف الكفر ُىد د وضرب وطولب باإلسبلـ، فإف أصر  ُسل م إلى أىلو من (ٙ)[حينئذٍ ]

 . (ٚ)الكفار
  

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّٗ/ ْ)الهللميط ( ِّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ْٔ/  ٖ)ع  اغبلكم ُب فآه الرلف(ُ)
/ ِ)مل  االج ( ِّٕ/  ُٗ)آّمهللع (  ْٖ/ ُ)منهلج البللبني ( ِْٗ/  ٓ)ركضو البللبني ( ُُٕ/  ُِ)

 (.ْٖٓ/ ْ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (  ِْْ

 ( .ُْٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُٕٓ/  ْ)اؼبخالر ااخايلر لاعلي  ( َُْ/  ٕ)بدا   الصنل   (ِ)
 . كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص ( ّ)
 .ُُّٓب  مبو زب هبه( ْ)

 . بهللاك غ  مهمهللزة  فأثباهل بلؽبم ة. يهللمل: ُب ااص ( ٓ)
 . بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. حينيي: ُب ااص ( ٔ)
( ُِٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ُّٓ)الانبيه ( ِّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ْٔ/ ٖ)اغبلكل المب  (ٕ)

حلشيو ( ََٓ/  ِ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّٕ/  ُٗ)آّمهللع (  ِْٗ/  ٓ)ركضو البللبني
 ( .ُٗٗ/  ْ)إعل و البللبني( ِْْ/  ِ)مل  االج (  ِّٓ/  ٔ)الر كا٘ب علس  رباو االج 
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إذا سبيت امرأة ومعها ولد صغير لم يجز أف يفرؽ بينهما في القسمة فينظر قيمتهما معًا، فإف بلغا 
قيمتهما على سهم واحد باعهما جملة ورد ثمنهما في (ٔ)[زادت]يو، وإف سهم واحد دفعهما إل

من فرؽ بين والدة وولدىا فرؽ اهلل : )اهلل عليو وسلم قاؿ/ بٗٙ/؛ ألف النبي صلى  (ٕ)الغنيمة
إذا صار لو سبع سنين : ، فإذا بلغ جاز التفريق بينهما، وفي قوؿ(ٖ)(بينو وبين أحبتو يـو القيامة

 . (٘)، وبو قاؿ مالك(ٗ)زأوثماف سنين جا
       

قيل . ال يفرؽ بين األـ وولدىا: )ما روى عبادة بن الصامت أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: لنا
 . (ٙ)(حتى يبلغ الغبلـ وتحيض الجارية: إلى متى؟ قيل

                                         

 . أثباه كالصهللاب مل.  زاد: ُب ااص ( ُ)
البيلف ( ِٗٓ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٗ/  ِ)اؼبهيب ( ِِْ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)

أمىن اؼببللع (   ُٗٔ/  ٖ)فا  الع ي  ش ح الهللجي  ( ِّٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٕ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ِِ/  ّ)إعل و البللبني(  ّْٕ/  ّ)هنليو االج ( ّٖ/  ِ)مل  االج ( َْ/  ِ)ُب ش ح ركض البللع 

( ْٖٔ/  ّٖ)مالند أضبد ( ٕٔٓ/  ِ)منل ابل ملجه ( ُٕٓ/  ِ)دهلل مل حدي  أيب أيهللب منل الرتميم ( ّ)
حدي  : كقلؿ الرتميم ُب مننه( ّٔ/  ِ)اؼبالادرؾ . كعلو عليه شعيع اار ؤكط بأ ه حالل دب مهللع ط قه كشهللاددا

كقلؿ حدي  (  ّٔ/ِ) اؼبالادرؾ علس الصحيحني ( ُٗٓ/  ٔ)ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن   كصححه. حالل غ يع
 ( .ُِٔ/ٗ) صحي  علس ش ط ماللف كٓب ىب جه , الالنل المربل للبيهآ  مل حدي  أيب أيهللب اا صلرم 

 . اا م اج  للمالألو الاللبآو(ْ)
مهللادع اعبلي  ُب ش ح ـباص  ( ِّٕ/  ٔ)  خلي  الالج كاإلملي  ؼبخاص( َٓٗ/  ِ)الملُب ُب فآه أد  اؼبدينو (ٓ)

 (.ْٕ/  ٓ)من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  ( َّٕ/  ْ)خلي  
كضعاه البيهآ  , كصححه ( ٖٔ/  ّ)منل الدارقب  ( ُِٖ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( ْٔ/  ِ)اؼبالادرؾ ( ٔ)

عليه اليد  ُب الالخيص بأ ه مهللضهللع  كعلو( ُِٓ/  ٔ)البدر اؼبن  . اغبلمف, كتعآبه ابل اؼبلآل بأ ه ضعين
 .كابل حاللف مياب 
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، ولهذا إذا اختار أمو بعدما اختار أباه نقل  إليها، وألف ويخالف التخيير بين األبوين فإنو غير الـز
، وحكى أصحابنا عن (ٕ)بخبلؼ التفريق بينهما في الملك(ٔ)[رؤيتو]اختياره أباه ال يحـر األـ 

 . (ٖ)أحمد أنو ال يجوز التفريق بينهما وإف بلغ
بين والدة : )ما قدمناه من الحديث، وىذا يخص عمـو قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا     

ضانة األـ ويستغني عنها، ويجوز لو االنفراد فجاز للمالك أف ؛ وألنو بالبلوغ تسقط ح(ٗ)(وولدىا
 .يفرؽ بينهما

أنو أحد األبوين فهو كاألـ، وألنو : والجدة في ذلك كاألـ، واألب كاألـ في أصح الوجهين، لنا 
، وقاؿ أبو حنيفة ال (٘)يساويها في الحنو  والشفقة، فإف فر ؽ بينهما في البيع فسد البيع

 . (ٙ)يفسد
أف علياً كـر اهلل وجهو  فر ؽ بين األـ وولدىا، فنهاه النبي صلى اهلل عليو وسلم )ما روي : لنا       

 ، (ٚ)(عن ذلك ورّد البيع

                                         

 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. ركياه: ُب ااص ( ُ)
 .مبو بيلف ذل  ُب اغبال و (ِ)

مبللع أكٕب ( ْٗٓ/  َُ)اؼبل  ( ُْٔ/  َُ)الر ح المب  ابل قدامو : تل  د  إحدل ال كاياني عنه ممل ُب( ّ)
 (.ِٔٓ/  ِ)النهس 

 .ُٕٔٔب ص  مبو زب هبه( ْ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا  . ذم  أبهلل حلمد الل إب ُب الهللميط ُب اؼبيدع أف الالد  أف الهللالد مللهللالدة(ٓ)
 ٖ)فا  الع ي  ش ح الهللجي  ( ُّٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ٗٔ-ٖٔ/  ّ)الهللميط ( َّٓ/  ُٕ)
( ِِ/  ّ)إعل و البللبني( ّٗ -ّٖ/ ِ)مل  االج ( ُْ/  ِ)ش ح ركض البللع  أمىن اؼببللع ُب(   ُٗٔ/ 

 (.ُُٕ/  ٔ)ااـ 
 ( .ُٖٕ/  ِ)درر اغبملـ ش ح غ ر ااحملـ ( ْٓ/  ّ)اؽبدايو ُب ش ح بدايو اؼببادم (ٔ)
( ُِٔ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  .  كحمف االبل٘ب علس ديا اغبدي  بأ ه حالل( ّٔ/  ّ)منل أىب داكد ( ٕ)

ك آ  ابل اؼبلآل عل اػببليب عدـ اتصلؿ ديا اغبدي  ممل أكضحه أبهللا داكد  حي  ( ٔٔ/  ّ)منل الدارقب  
كدهلل أكٔب أف : ذم  أف ميمهلل لن ٓب يدرؾ عليلن, ٍب ذم  قهللؿ اغبلمف باصحيحه كقلؿ البيهآ  عل أحد شهللاددا له

 (.ُِٔ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُِٓ/  ٔ)البدر اؼبن  :  ا ا . يمهللف ؿباهللظل لمث ة شهللاددا



678 

إلى معنى في المبيع بخبلؼ البيع في وقت (ٔ)[عائد]وألنو يستضر  الوالد والوالدة بو، فهو 
 .(ٕ)[النداء]
وكذلك كل ذي . (ٗ)ال يجوز: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٖ)ويجوز التفريق بين األخوين في البيع 

 . (٘)رحم
أنها قرابة ال تمنع قبوؿ الشهادة، فلم يحـر التفريق في البيع كقرابة بني العم، وما روي : لنا       

 .(ٚ)من النهي عنو محموؿ على التنزيو(ٙ)[المؤمنين]عن أمير 
 
 

                                         

 . بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. عليد: ُب ااص ( ُ)
 . ب  نب ة فأثباهل. الندا: ُب ااص ( ِ)
آّمهللع ( ُْٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٓ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُِٗ/  ْ)ااـ (ّ)
/  ِ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِٖٓ/  َُ)ركضػو البللبني  (ّٗ/  ِ)معػ  االج ( َّّ/  ُٗ)

ُْ.) 
 (.ِٖ/  ِ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ِِٖ/  ٓ)بدا   الصنل   ( ُّٗ/  ُّ)اؼببالهللط للال خال  (ْ)
/  ُٗ)آّمهللع (  ِٖٓ/  َُ)ركضػو البللبني ( ُْٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِٗ/  ْ)ااـ (ٓ)

 ( .ّٗ/  ِ)مل  االج ( ُْ/  ِ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّّ
 . بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل. اؼبهللمنني: ُب ااص ( ٔ)
 (. ِْٓ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا . فيحم  اعبم  بينهمل علس ااماحبلب( ٕ)
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 فصل
وما يصلح بو  (ٔ)[حلوى]داـ وفاكهة وإذا دخل الجيش دار حرب فوجدوا مأكواًل من قوت وإ

ال يجوز إال بإذف : وقاؿ الزىري. (ٕ)القوت جاز لهم أخذه وأكلو من غير ضماف إذا احتاجوا إليو
 . (ٖ)اإلماـ

المغازي العسل والفاكهة فنأكلو  في(٘)[نصيب]كنا ):  عمر قاؿ(ٗ)[ابن]روى ما : لنا       
الرجل منو قدر  يأخذ) :عن طعاـ خيبر فقاؿ (ٛ)ابن أبي أوفى (ٚ)[ُسئل]و .(ٙ)(نرفعو

 .يو غالباً وألف الحاجة تدعو إل ؛(ٜ)(حاجتو
  

                                         

 . بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. حلهللا: ُب ااص ( ُ)
/  َُ)ركضو البللبني( ّْ/  ٕ)الهللميط ( ّْٖ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِْ/  ِ)هيب اؼب(ِ)

(  ُٕٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّّ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٖ)منهلج البللبني (   ِِٔ-ُِٔ
/  ٖ)هنليو االج (  ِِّ/  ْ) مل  االج( ِٕٓ-ِٔٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِّ)منه  الب ب 

ْٕ.   ) 
 ( .ِٓ/  ٓ)اامايملر (ّ)

 . كالصهللاب مل أثباه.  بل: ُب ااص ( ْ)
 . كالصهللاب مل أثباه ممل ُب ـبلرج اغبدي .  صع: ُب ااص ( ٓ)
 .ِٖٓٗ( ُُْٗ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اػبما بلب مل يصيع مل البعلـ ُب أرض اغب ب ( ٔ)

 . كالصهللاب مل أثباه.  مي : ُب ااص ( ٕ)
ابل أيب أكُب,  خ  مل تهللُب بللمهللفو مل الصحلبو, كدهلل : عبد ا بل علآو بل خللد اػب اع  ااملم , كيآلؿ له(ٖ)

/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . دػ ٕٖ: أحد مل بلي  بيعو ال ضهللاف, كشهد اغبديبيو كخيرب, تهللُب علـ
ُٖ.) 

ااحلدي  اؼبخالرة ( َٔ/ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( ْٗٔ/ ُّ)مالند أضبد ( ٕٔ / ٗ)ش ح مرم  ا ثلر ( ٗ)
(ُّ  /ُُٖ. ) 
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 (ٕ)[مغفل]لما روى عبد اهلل بن ؛ (ٔ)ويجوز أخذه أيضًا من غير حاجة إليو على أصح الوجهين 
ال أعطي أحدًا من ىذا  :شحم فأتيتو فالتزمتو ثم قلتفيو ي يـو خيبر جراب ل  دُ ): قاؿ (ٖ)
 .  (٘) (إذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتبسم إلي  و  ت  ففالت ،اليـو (ٗ)[شيئاً ]
يجوز أكلو من غير  ، فإنو ال، ويخالف طعاـ الغيروما زاد على الحاجة لنهاه عنأخذ لو لم يجز ف

، بعوضإال  يجوز أكلو الغير الوطعاـ فجاز من غير حاجة،  ضرورة، وىذا يجوز من غير ضرورة
؛ لما رويناه من (ٙ)يجوز أكلو بغير عوض، وال فرؽ بين أف يأذف لهم اإلماـ  فيو أو ال يأذف وىذا

 . عمر (ٚ)[ابن]حديث 

                                         

كذم  أبهلل إمحلؽ الر ازم صلحع اؼبهيب أ ه هبهللز ؽبف اام  مل غ  حلجو, كديا دهلل ظلد  اؼبيدع, كقهللؿ (ُ)
كركضو ( كمل بعددل ّْٓ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِْ/  ِ)اؼبهيب : ا ا  . أمث  ااصحلب 

/  ْ)مل  االج ( ِٕٓ-ِٔٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُّّ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٔ/َُ)البللبني 
 ( .َِٖ/  ِ)إعل و البللبني ( ُٕٗ/  ْ( )ْٕ/  ٖ)هنليو االج (  ِِّ

 .معآ ؛ كالصهللاب مل أثباه مل مصلدر الاخ ي : ُب ااص (ِ)
دػ ك قي  بعد  ٕٓ: ا  بل عبد هنف, أبهلل عبد ال ضبل اؼب ٗب    ؿ البص ة,  صحلىب جلي , تهللُب علـعبد ا بل مل(ّ)

 (.ِِْ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ٔٗٗ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا . ذل 
 .كالصهللاب مل أثباه  مل مصلدر ااث . شيل: ُب ااص (ْ)
 .ُِٕٕ( ُّّٗ/  ّ) بلب جهللاز اام  مل طعلـ اللنيمو ُب دار اغب ب صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال ( ٓ)
 (.ُّّ/  ُٗ)آّمهللع (  ِّْ)الانبيه  (َِْ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه. بل: ُب ااص (ٕ)
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الحاجة إنما تدعو إلى أكلو دوف بيعو، وال يجوز أف / أ٘ٙ/منو؛ ألف  (ٔ)[شيئاً ]وال يجوز أف يبيع 
ى مشتريو نظرت؛ فاف باعو من منو وسلمو إل (ٕ)[شيئاً ]يقرضو؛ ألنو في معنى البيع، فإف باع 

؛ ألنو ممن يجوز لو أخذه وقد حصل في يده،  فإف (ٖ)[البائع]بعض الغانمين صار أحق بو من  
صار أحق بو لما ذكرتو، وإف باعو من غير الغانمين وجب على المشتري رده (ٗ)[البائع]رده إلى 

فلزمو رده إلى (٘)[ابتداءً ] إلى الغنيمة؛ ألنو اشتراه ممن ال يملك بيعو، فبل يجوز لو أخذه
 .(ٙ)مستحقيو

ويجوز أف يعلف منو دوابو؛ ألف الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى األكل، وال يجوز أف يدُىن منو  
شعره أو شعر دابتو؛ ألف الحاجة ال تدعوا إليو، ويجوز أف يدىن منو حافر دوابو؛ ألنها قد 

عم منو ما معو من الجوارح كالصقر فتمس الحاجة إليو في ذلك، وال يجوز أف يط (ٚ)تحفى
؛ ألف الحاجة ال تدعوا إليها في بلد العدو، ولو بقيت معو بقية من الطعاـ بعد العود (ٛ)ونحوه

. إلى ببلد اإلسبلـ لم يجب ردىا في المغنم قليبًل كاف أو كثيرًا على أصح قولي أصح الطريقين
 إف كاف قليبًل لم يجب رد ه، وإف كاف كثيراً  :والطريق الثاني. يجب رده في المغنم: والقوؿ الثاني

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. شيل: ُب ااص (ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه  . شيل: ُب ااص (ِ)
 .أثب  الملمو بلؽبم ةبلليل  ف. البلي : ُب ااص (ّ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. البلي : ُب ااص (ْ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. ابادا: ُب ااص (ٓ)
 (.ُّّ/  ُٗ)آّمهللع (كمل بعددل ّْٖ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِْ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
/  ٕ)الصحلح لل هللد م ( ُٖٔ/  ُ)اؼبع ف الهللميط  :ا ا . ا الح  حلف دل كرؽَّ مل مث ة اؼبر : رباس الدابو( ٕ)

ُٔٔ.) 

ب  الالد  أ ه هبهللز ذل  إذا ٓب هبد غ ا مل اللحف؛ اف /  : أٓٔ/جل  ُب حلشيو اؼبخبهللط ُب اللهللحو رقف( ٖ)
اامانلع مل إطعلمه يؤدم إٔب تلاه م  أ ه ملؿ ؿبرـت ذك مناعو لصلحبه, كإرملله إضلعو ملؿ م  أ ه يؤدم إٔب 

 .أدػ. ُب اارض, ف  ه يآا  البيهللر    علس مياو كديا ا هبهللز    قلنلا فاللد
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 .(ٔ)وجب رد ه
إف كاف قبل قسمة الغنيمة رده في المغنم، وإف كاف بعد القسمة رده : وقاؿ أبو حنيفة وأبو يوسف 

 . (ٕ)إلى اإلماـ يصنع فيو ما يرى
فبل يلزمو رده،  أنو لما جعل أحق  بو في دار الحرب من غير حاجة بو إليو صار كالسلب: لنا      

فعلى ىذا إذا أقرض رجبًل طعامًا في دار الحرب لزمو رد بدلو عليو في دار الحرب وفي دار 
 .(ٖ)اإلسبلـ

 

                                         

كذم ا أبهلل إمحلؽ الر ازم ُب اؼبهيب أف ديا دهلل الصحي , كلمل ذم  ُب ركضو البللبني أف أظه  ااقهللاؿ أ ه (ُ)
( كمل بعددلُٔٔ/ُْ) اغبلكم ُب فآه الرلفع : ا ا  . هبع ردا إٔب اؼبلنف ل كاؿ اغبلجو كاؼبأخهللذ ماعلو حو اعبمي 

آّمهللع ( ِٓٔ-ُِٔ/َُ)ركضو البللبني( كمل بعددل ِْْ/ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِْ/ِ)اؼبهيب 
رباو االج (  ِّّ-ِِّ/ْ)مل  االج (   ُٖٗ -ُٕٗ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّّ/ُٗ)
 (.ٕٔ-ْٕ/ٖ)هنليو االج (ِٕٓ/ٗ)
 (.ُّٔ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  ُِْ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ََّ/  ّ)هل  رباو الاآ( ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِٓٔ/َُ)ركضو البللبني ( ُٗٔ/ُْ)اغبلكل المب  (  ِٕٕ/  ْ)ااـ (ّ)
 (. ٕٓ/ٖ)هنليو االج ( ِّّ/ْ)مل  االج   (ِٖٓ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ُٖٗ/ْ)
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 فصل
غالبًا، فإف احتاج  الحاجة إليوو دعال ت ألنو ؛وال يجوز تناوؿ ما يصاب من األدوية من غير حاجة  

تدعو الحاجة إلى تناولها غالبًا،  فلم يجز تناولها غنيمة ال ألنو  ؛ضمافال بشرطناولو أف يتجاز إليو 
من الثياب وال ركوب (ٔ)[شيء]إال بشرط الضماف كلبس الثياب، وال يجوز لو لبس 

صلى اهلل عليو  أف النبي  (ٗ)لما روى رويفع بن ثابت األنصاري؛ (ٖ)من الدواب(ٕ)[شيء]
المسلمين حتى (ٙ)[فيء]دابة من باهلل واليـو اآلخر فبل يركب (٘)[يؤمن]من كاف ): وسلم قاؿ

 المسلمين(ٛ)[فيء]باهلل واليـو اآلخر فبل يلبس ثوباً من (ٚ)[يؤمن]ومن كاف  ،ا أعجفو رده فيوذإ
، وألف المجاىد ال تدعو حاجتو في الغالب إلى ثوب يلبسو وال دابة (ٜ)(حتى إذا أخلقو رده فيو

إف حصل فيو؛ ألنو متعد  في (ٓٔ)[نقصو]يركبها، فإف خالف ولبس أو ركب لزمو أجرة مثلو وأرش 
 .(ٔٔ)ذلك فهو كالغاصب

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص (ُ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. ش : ُب ااص (ِ)
(   ّْٔ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِْ/  ِ)اؼبهيب ( ُٕٔ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)

/  ُٗ)مهللع آّ( ِِٔ/  َُ)ركضو البللبني( ُٖٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ّّ/  ٕ)الهللميط 
 (  .ْٕ/  ٖ)هنليو االج  ( ُِّ/  ْ)مل  االج (  ُٕٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ِّّ

 ركيا  بل ثلب  بل الالمل بل عدل اا صلرل اؼبدٗب, ممل مص , ك كٔب إم ة ب قو ك ملت ّٔل,( ْ)
اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( َُٓ/  ِ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . دػ  ٔٓ: صحلىب جلي , غ ا أف يآيل, تهللُب علـ

 ( . ٕٖ/  ِ)أمد الللبو ( َْٓ/  ِ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللمل: ُب ااص (ٓ)
 .ب  نب ة فأثباهل. ُب: ُب ااص (ٔ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللمل: ُب ااص (ٕ)
 .ب  نب ة فأثباهل. ُب: ُب ااص (ٖ)
/  ِٖ)مالند أضبد ( ِْٖ/ ِ)منل الرتميم ( ُّٕ/ّ)منل أيب داكد . صحي حدي  حالل : كقلؿ االبل٘ب (ٗ)

كصححه ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن  . ديا حدي  حالل: ـباص ان كقلؿ( ُِْ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ ( ُٗٗ
(ٗ  /ُّٕ.) 

 .كالاليلؽ يآاا  مل أثباه.  آص: ُب ااص (َُ)
 ( .ِّّ/  ُٗ)آّمهللع ( َِْ/  ِ) اؼبهيب(  ُٕٔ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُُ)
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 فصل
من الحيواف ليأكلو؛ ألنو تدعو الحاجة إلى أكلو غالبًا كالطعاـ، (ٔ)[يؤكل]ويجوز أف يذبح ما   

 . (ٕ)يلزمو: وال يلزمو ضمانو على ظاىر المذىب، وقيل
 .يلزمو ضمانو كالطعاـأنو مطعـو تدعوا الحاجة إلى تناولو غالبًا، فلم : لنا      

؛ ألف الحاجة ال تدعو إليو غالبًا، فإف (ٗ)[سقاءً ]وال (ٖ)[حذاءً ]أىبها وال يجوز أف يتخذ من  
ذلك لزمو رده في المغنم وأجرة مثلو للمدة التي ثبتت يده عليو، / ب٘ٙ/من (٘)[شيئاً ]اتخذ 
لو في الزيادة حق،  إف حدث بو كالغاصب، فإف زادت قيمتو بالصنعة لم يكن(ٙ)[نقصو]وأرش 

 .(ٚ) وإف نقصت بالصنعة لزمو أرش نقصانو
 

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة . يهللم : ُب ااص (ُ)
كذم  النهللكم ُب ال كضو أف الصحي  جهللاز ذب  اغبيهللاف ( ِِٔ/  َُ)ركضو البللبني( َِْ/  ِ)اؼبهيب (ِ)

مل  االج ( ِٕٓ/  ٗ)نهلج رباو االج ُب ش ح اؼب(  ُٕٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ( ِّّ/  ُٗ)آّمهللع . اؼبأمهللؿ
 (.ْٕ/  ٖ)هنليو االج (  ُِّ/  ْ)
 .ب  نب ة فأثباهل.  حيا: ُب ااص (ّ)
 .ب  نب ة فأثباهل.  مآل: ُب ااص (ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه.  شيل: ُب ااص (ٓ)
 .كالاليلؽ يآاا  مل أثباه.  آص: ُب ااص (ٔ)
 ( .ِّّ/ُٗ)آّمهللع ( َِْ/ِ)اؼبهيب ( ُٖٔ-ُٕٔ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِٕٗ/ ْ)ااـ (ٕ)
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 فصل
وإف وجدوا كتبًا للمشركين نظرت؛ فإف كاف فيها نحو أو طب أو أشعار أو أخبار وما أشبو ذلك  
كانت غنيمة، وإف كانت كفرًا وزندقة أو التوراة أو اإلنجيل لم يجز تركها على حالها؛ ألف النظر 

وبأوعيتها، (ٕ)[بها]ُغسلت وانتفع (ٔ)[َرؽ  ]عداـ ما فيها، فإف كانت في فيها معصية، فيجب إ
 (ٖ)وإف كانت في ورؽ لم يحرؽ؛ ألنو إتبلؼ ماؿ، ولكن يمزؽ بحيث يصلح لعمل الكاغد

 .(ٗ)ونحوه

                                         

 .(ُٗٔ/  ٓ)الصحلح لل هللد م : ا ا . مل يماع فيه, كدهلل جلد رقيو: ال َّؽ بللاا (ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. به: ُب ااص (ِ)
 (.ُٕٗ/ِ)اؼبع ف الهللميط (  َّٖ/  ّ)لاللف الع ب . لا  فلرس مع َّب, كدهلل الآ طلس: الملغد دهلل( ّ)
البيلف ُب ( ُّ/  ٕ)الهللميط ( ْْْ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِْ/ِ)اؼبهيب (   ِٕٗ/ْ)ااـ (ْ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ِّّ/ُٗ)آّمهللع (  ِٗٓ/َُ)ركضو البللبني(  ُٕٗ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 (   .ِِٕ/ْ)لج مل  اا( ِْٔ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ُٔٗ/ ْ)البللع 

مل ليا دبحاهللر علس اؼباللمني كدهلل مل فيه طع أك حاللب أك شع  : أحدنبل: كد  ض بلف : كقلؿ اؼبلكردم عل مابهف
مل ملف ؿباهللران علس اؼباللمني مل ماع : كالا ب الثل٘ب. أك أدب فارتؾ علس حلؽبل, كتآالف ُب اؼبلنف م  مل   أمهللاؽبف

علس حلؽبل كميل  الاهللراة كاإلقبي  اهنمل قد بدا كغ ا عمل أ  ؽبمل ا تعلٔب ش مهف كشبه ما دف ف  هبهللز أف ترتؾ 
عليه, ف  ت ُب اؼبن  مل ت مهل علس حلؽبل ؾب ل ماع ش مهف, فالال  كا رب ؽ بللنلر, كإف اخالر بع  الاآهل  

ياهل إذا غالل  مناعو ا هبهللز إح اقهل؛ ا ه ردبل ملف فيهل مل أظبل  ا تعلٔب مل يصلف عل اإلح اؽ, كاف ُب أكع
. اماه مهل علس الللمبني, ف ف ٓب يبمل غاللهل م ق  ح  ىباس مل فيهل مل الر ؾ ٍب بيع  ُب اؼبلنف إف ملف ؽبل قيمو

 (.َُٕ/ُْ)اغبلكم : ا ا 
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 فصل
ظروفها فإف كانوا  ا، وأم(ٔ)[إبقاؤىا]وإف أصابوا خمرًا في أيدي المشركين أراقوىا؛ ألنو ال يجوز 

ثقيلة كانت غنيمة، وإف لم يمكن حملها إال (ٕ)[مؤونة]وف إليها ويمكن حملها من غير يحتاج
 .(٘)ينتفعوا بها(ٗ)[لئبل]تزيد على قيمتها كسرت؛ (ٖ)[بمؤونة]
، (ٚ)[اقتناءىا]كانت فيها عدوى أو لم يكن؛ ألف ٙ)[سواء]وإف أصابوا خنازير قتلوىا   محـر

لم يكن غنيمة، فإف (ٛ)[ماشية]وإف كاف كلب صيد أو وإف أصابوا كلبًا فإف كاف عقورًا قتل، 
؛ ألنها ليست بماؿ، وإف لم يكن (ٜ)[شيء]أرادىا بعض الغانمين دفعت إليو ولم تحسب عليو 

في الغانمين من يريدىا، فإف أرادىا أحد من أىل الخمس دفعت إليو، وإف لم يرغب فيها أحد 
، وإف تنازعوا فيها فإف أمكنت قسمتها عدداً خليت ولم تقتل؛ ألنو ال ضرر فيها وتصلح لمنفعة
 .(ٓٔ)من غير تقويم قسمت، وإف لم يكن أقرع بينهم فيها

 . (ٔٔ)وأما الُبزاة والصقور والفهود والسنانير، فكل ما يجوز بيعو فهو غنيمة بكل حاؿ 
وإف أصابوا ما يوجد مباحًا في دار اإلسبلـ كالحشيش والحجر والصيد فإف لم يكونوا 

ال يكوف غنيمة؛ ألنو ال يملك عليهم بالقهر، وإف كاف عليو أثر (ٕ)[آلخذه]فهو (ٔ)[نويملكو ]
                                         

 .ب  نب ة علس الهللاك كالصهللاب مل أثباه. ابآلكدل: ُب ااص (ُ)
 .ل أثباهب  نب ة كالصهللاب م. مهللك و: ُب ااص (ِ)
 .ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه. دبهللك و: ُب ااص (ّ)
 .كالصهللاب مل أثباه. لي : ُب ااص (ْ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (    ُِْ/ِ)اؼبهيب ( ُُٕ-َُٕ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)

أمىن ( ّّّ-ِّّ/ُٗ)آّمهللع (  ِٗٓ/َُ)ركضو البللبني( ُُْ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( َُٖ
 ( .ُٔٗ/ ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 . ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه. مهللا: ُب ااص (ٔ)
 .ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه. اقانلدل: ُب ااص (ٕ)
 .كالصهللاب مل أثباه. مل اشيه: ُب ااص (ٖ)
 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص (ٗ)
أمىن ( َُٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِْ/ِ)اؼبهيب ( ُُٕ/ُْ)  اغبلكم ُب فآه الرلفع(َُ)

ركضو ( ِْٔ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ُٔٗ/ ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 (.ّّّ-ِّّ/ُٗ)آّمهللع (  ِٗٓ/َُ)البللبني

 (.ُٕٗ/ ْ)للع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض الب( ُُٕ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُُ)
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والموسـو أوالمخضوب والحجر المنحوت فهو غنيمة؛ ألف ذلك  (ٖ)الملك كالصيد المقرط
دليبًل على ثبوت يدىم عليو وإزالتها عنو بالقهر، وإف وجدوا ما يجوز أف يكوف للمسلمين ويجوز 

كين كالوتد المنحوت والعصا والقوس والسكين عر فو سنة، فإف لم يعرفو أف يكوف للمشر 
 .(ٗ)المسلموف فهو غنيمة، وإف اد عاه مسلم لم يعطو إال ببينة

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه.  يبلمهللا: ُب ااص (ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه.  اخيا: ُب ااص (ِ)
 (.َٖٖ)الآلمهللس ايط . مل كض  عليه الآ ط, كالآ ط مل يعلو ُب شحمو ااذف: اؼبآ َّط(ّ)
 (.ُِٔ/َُ)ركضو البللبني ( ُُٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٖ/  ْ)ااـ (ْ)
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 فصل
وإف فتحت أرض عنوة ووجد فيها موات فهو لمن أحياه؛ ألنو لم يثبت للمشركين عليو يد، وإف 

ك، والمنع يثبت حق  التملك كالتحجر، فكاف تثبت المل(ٔ)[اإلحياء]منعوا عنو؛ ألف حقيقة 
 .(ٖ)ىذا أصح الوجهين(ٕ)[لئلحياء]الحكم 

؛ ألف (ٗ)[باإلحياء]ولو فتحت صلحاً على أف تكوف األرض لهم لم يجز للمسلم أف يملك فيها  
، فأما مكة حرسها اهلل تعالى، فإنما فتحها رسوؿ اهلل صلى اهلل (٘)األرض لهم فكاف مواتها لهم

 .(ٙ)مع أبي سفياف قبل دخولو مكة/ أٙٙ/سلم بأماف تقدـ منو عليو و 
 . (ٚ)فتحها عنوة: وقاؿ أبو حنيفة ومالك واألوزاعي 

      

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. ااحيل: ُب ااص (ُ)
 .ب  نب ة فأثباهل. ل حيل: ُب ااص (ِ)
ٓب ييم  ُب اؼبهيب مهللل الآهللؿ حبمف ثبهللت ( ُِْ/ِ)اؼبهيب ( َِٗ/ ٕ)اغبلكل المب  ( ْٓ,ُٓ/ ْ)ااـ (ّ)

ركضو ( ُُٖ/  ُِ)ع  البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلف( ِْٖ-ِّٖ/  ٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع . اإلحيل 
/  ٔ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج (  َُِ/ْ)أمىن اؼببللع (  ّّّ/  ُٗ)آّمهللع ( ِٕٓ/  َُ)البللبني
َِْ. ) 

 .ب  نب ة فأثباهل. بلاحيل: ُب ااص (ْ)
 .اؼب اج  الاللبآو(ٓ)
 .ّٖٔراج  مل ص  مبو زب هبه(ٔ)
/  ّ)اؼببالهللط للال خال  ( ُُٓ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُُٓ/  ْ)ؼبخالر ااخايلر لاعلي  ا: ا ا  ُب ميدع اغبنايو( ٕ)
 (.ٖٓ/  ِ)بدا   الصنل   (  ٕ

ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ٖٔٓ/  ْ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي   (ِْٕ/  ّ)اليخ ة : ا ا  ُب ميدع اؼبللميو
 ( . َُ/  ِ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب ( ُِٗ/  ّ)

 (. َُٓ/  ٓ)اامايملر :  قهللؿ ااكزاع كا ا  ُب
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قاؿ العباس  ِبَمر  الظ ْهَرافِ  لما نزؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : )ما رواه ابن عباس قاؿ: لنا
إنو  ووسلم مكة عنوة قبل أف يأتوه فيستأمنون دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو(ٔ)[لئن]واهلل : قلت

لهبلؾ قريش، فجلست على بغلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لعل ي أجد ذا حاجة يأتي مكة 
فيخبرىم بمكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فيخرجوا إليو فيستأمنونو، فإني ألسيُر إذ سمعت  

وقد خرجوا  (٘)، وحكيم بن حزاـ(ٗ) (ٖ)[ورقاء]بن (ٕ) (بديل)كبلـ أبي سفياف و
فعرؼ  !حنظل (ٚ)[أبا]يا : الخبر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،  فقلت (ٙ)[يتحسسوف]

ىذا رسوؿ اهلل : أنت وأمي، قلت (ٛ)[بأبي]ما بالك : نعم، قاؿ: قلت !أبو الفضل: صوتي فقاؿ
من المسلمين،  (ٓٔ)[الؼآ]بما ال قبل لكم، بو بعشرة (ٜ)[قد جاءكم]صلى اهلل عليو وسلم 

لك رسوؿ اهلل   (ٖٔ)[أستأمن]ُعْجَزة ىذه البغلة : ؟  قلت (ٕٔ)[تأمرني] (ٔٔ)[بم: ]قاؿ

                                         

 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. لني: ُب ااص (ُ)
 . ي يد؛ كالصهللاب مل أثباه: ُب ااص ( ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. كرقل: ُب ااص (ّ)
امهللاؿ بلعبع ا و ح  بدي  بل كرقل  اػب اع  أملف يهلـل فا  ممو, أم ا الن  صلس ا عليه كملف أف وب س الالبليل كا(ْ)

/  ُ)أمد الللبو ( َُٓ/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . يآدـ عليه مل ممو , كملف ميد قهللمه, تهللُب دبمو
 (. ِٕٓ/  ُ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو   ( َِّ

اه حميف بل ح اـ بل خهلليلد بل أمد بل عبد الع ل بل قصس بل م ب الآ شس اامدل , أبهلل خللد اؼبمس عم(ٓ)
اامايعلب ُب مع فو : ا ا . دػ أك بعددل  ْٓ:خدهبو بن  خهلليلد, صحليب أملف يهلـل الاا  كحالل إم مه, تهللُب علـ

 (.ُُِ/ِ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ِِٓ/ُ)أمد الللبو  (ِّٔ/ُ)ااصحلب 
: الصحي  بلا كالصهللاب مل أثباه بثبلت النهللف, كدهلل  ص ركايو خلرج الصحي , كُب . ياحالالهللا: ُب ااص (ٔ)

 .يلامالهللف, كميأٌب زب ي   الآصو ا حآلن 
 .فأثب  الصهللاب. بل: ُب ااص (ٕ)
 .كالصهللاب مل أثباه. بلم : ُب ااص (ٖ)
 .مآب  مل ااص  فأثباه مل ميلؽ الآصو ُب مصلدردل( ٗ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الن: ُب ااص (َُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. دبل: ُب ااص (ُُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. أم ٘بي: ُب ااص (ُِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. امالمل: ُب ااص (ُّ)
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 (ٕ)[بو]ظفر بك ليضربن  عنقك، فأردفو وخرج بو فركض  (ٔ)[لئن]اهلل عليو وسلم، فواهلل 

يراف المسلمين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نحو رسوؿ اهلل، كلما مر بنار من ن (ٖ)[بغلة]
عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على بغلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، حتى مر بنار : قالوا

الحمد هلل  الذي أمكنني منك من غير عهد وال عقد، : عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو، فقاؿ
ىذا أبو ! اهلل (ٗ)[يا رسوؿ: ]واشتد  نحو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حتى دخل عليو، فقاؿ

اهلل قد  (٘)[يا رسوؿ: ]سفياف عدو اهلل قد أمكن اهلل منو من غير عهد وال عقد،  فقاؿ العباس
فرجع بو إلى منزلو، فلما أصبح غدا بو ( اذىب فقد أجرناه حتى تذىب بو بالغداة: )أجرتو، فقاؿ

لقى سبلحو فهو آمن، إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فعقد األماف ألىل مكة على أف من أ
! اهلل (ٙ)[يا رسوؿ: ]ومن يغلق بابو فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، فقاؿ العباس

فهو  (ٛ)[سفياف]من دخل دار أبي : )رجل يحب الفخر، فقاؿ (ٚ)[سفياف]إف أبا  عليك
 .  (ٜ)(آمن

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. لني: ُب ااص (ُ)
 .ليال  ُب ااص  كيآاايهل ميلؽ الم ـ ممل ُب مصلدر الآصو مدا    النبهللة ممل ميأٌب(ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه.  عله: ُب ااص (ّ)
 .مل أثباهكالصهللاب . ي مهللؿ: ُب ااص (ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ي مهللؿ: ُب ااص (ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ي مهللؿ: ُب ااص (ٔ)
 .ب  ألن فأثباه. ماني: ُب ااص (ٕ)
 .ب  ألن فأثباه. ماني: ُب ااص (ٖ)
 .  َُٖٕ( َُْٓ/  ّ)صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب فا  ممو  (ٗ)
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. س كلهم إال ستة أنفسأف النبي صلى اهلل عليو وسلم آمن النا)وروى أنس وسعد بن أبي وقاص 
، (ٗ)بن صبابة (ٖ)[مقيس]، و(ٕ)، وعبد اهلل بن سعد بن أبي السرح(ٔ)[خطل]ابن : يعني

 .(ٚ)(كانتا لعبد اهلل بن سعد  (ٙ)، وقينتين(٘)والحرث بن نفيل
  

                                         

 .دنل ممل ُب مصلدر الآصو كالصهللاب اؼبثب .  ااخب : ُب ااص (ُ)
, صحليب جلي , أملف قب  الاا  كدلج , ٍب ارتد, ٍب جل  تل بلن ُب فا  عبد ا بل معد بل أيب م ح العلم م ( ِ)

أمد (  ُٖٗ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا . دػٗٓمنه ذل , ملت منو  ممو, فآب  ال مهللؿ 
 (. َُٗ/  ْ)لصحلبو اإلصلبو ُب سبيي  ا( ُٓٓ/  ّ)الللبو 

 .كالصهللاب مل أثباه. مآر : ُب ااص (ّ)
مآيا بل صبلبو بل ح ف بل ياللر المنل٘ب الآ شس شلع , اشاه  ُب اعبلدليو,كشهد بدران م  اؼبر مني, قدـ مل ( ْ)

كغبو  ممو ماه ا اام ـ اخي ديو أخيه مل ماللف قاله خبأ فآباهل ٍب ت قع قلت  أخيه ح  ظا  به كقاله, كارتد
  (.ُٔٓ/  ْ)البدايو كالنهليو . بآ يل فآاله اؼباللمهللف يهلـل فا  ممو

  (.ُٔٓ/  ْ)البدايو كالنهليو : ا ا . دهلل أحد مل اماثنلدف ال مهللؿ مل ااملف العلـ يهلـل الاا (  ٓ)
  (.ُّٓ/ ْ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  : ا ا . الآينالف ما دنبل قينو, كد  اامو غن  أك ٓب تلل( ٔ)
/  ٕ)منل النالل   :أربعو  ا  كام أتني  ُب: جل  بلا ( ُّ/  ٓ)دا   النبهللة : ميلؽ ديا الآصو مبهللان ُب( ٕ)

مندا صحي , أمل قصو اام  بآا  ابل خب  : كقلؿ( ِٕ/  ِ)ااحلدي  اؼبخالرة للايل  اؼبآدم  ( َُٓ
صحي  ُْٕٗ( ٓٓٔ/  ِ)ل  ُب اغب ب فه  عل أ ا ُب صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب قا  النال
 .ُّٕٓ( ٖٗٗ/  ِ)ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب رب ٙب قا  النالل  كالصبيػلف ُب اغبػ ب 
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أٌخ كريٌم وابن أٍخ كريٍم، : قالوا( ما تروني صانع بكم: )وأما ما رووه من قولو صلى اهلل عليو وسلم
 (ٔ)(ال تثريب عليكم اليـو يغفر اهلل لكم:أقوؿ كما قاؿ أخي يوسف: )اؿ صلى اهلل عليو وسلم فق

أنتم : )فمحموؿ على أنو أراىم أنو قادر عليهم، وقد من  عليهم بالصلح وأطلقهم بو، فقاؿ
ىذا الخبلؼ معرفة ما جرى عليو  (ٗ)[فائدة]و فدخلوه،، فمن  عليهم بو (ٖ)((ٕ)[الطلقاء]

: قاؿ. فتحها عنوة: ، وألنو صلى اهلل عليو وسلم لم يقسم أموالهم وال أراضيهم، فمن قاؿالحاؿ
/ بٙٙ/فتحها صلحًا : ومن قاؿ. يتخير فيهم كما يتخير فيما فتحو من الببلد عنوة فكا
 .(ٙ)ما كاف لو التخير فيهم كما يتخير فيما فتحو عنوة (٘)[قاؿ]
 

                                         

ك البه ابل ( ِّٓ/  ّ)ش ح معل٘ب ا ثلر ( ُُٖ/ ٗ)الالنل المربل للبيهآ  (  ِّٖ/  ٔ)منل النالل   المربل (ُ)
 (.ُٖ/  ٖ)فا  البلرم :  ا ا. ح   ُب الاا  ا بل إمحلؽ م م ن كحالل مندا

 .ب  نب ة فأثباهل. البلآل: ُب ااص (ِ)
 . االه اغبدي  الاللبو (ّ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. فليدا: ُب ااص (ْ)
 .زيلدة اقاالدل الاليلؽ( ٓ)
 ( .ِْٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِٓ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٔ)
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 فصل
الحرب وِخيَف أف يستنقذوه  ينظر فيو، فإف كاف غير الحيواف  ما أصابو المسلموف من أمواؿ أىل

جاز إتبلفو، وإف كاف حيوانا لم يجز قتلها لمغايظتهم ،وال إذا خافوا أخذىا، وال إذا وقف بعضها 
 . (ٔ)عليهم،  إذا لم تدع إليو ضرورة

 .(ٕ)يجوز قتل الحيواف المأكوؿ لغير األكل من غير ضرورة: وقاؿ أبو حنيفة 
من قتل عصفوراً : )ما روى عبد اهلل بن عمرو بن العاص أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: لنا 

أف ): اهلل، وما حقها؟ قاؿ (ٗ)[يا رسوؿ]: قيل .عن قتلها(ٖ) [اهلل] فما فوقها بغير حقها سألو
 .(٘)(رميوويقطع رأسها يأكلها وال ويذبحها ي
مسلموف خيلهم وخافوا إف استرجعوىا قاتلوىم قد أخذ الف و كيإف دعت ضرورة إلى قتلو بأف ف 

 .، كما يجوز قتلها في حاؿ قتالهم(ٙ)عليها فقهروىم جاز قتلها
  

                                         

 . ُب جهللاز إت ؼ أمهللاؿ أد  اغب ب ديا اؼبالألو مبو ذم دل(ُ)

 (.ُِٕ/  ِ)النان ُب الاالكل (ّٕ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  ( ِ)
 .ليال  مهللجهللدة ُب ااص ؛ كأثباهل مل مصلدر الاخ ي ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ي مهللؿ: ُب ااص (ْ)
 ْ)ا ضعين, اؼبالادرؾ كعلو عليه شعيع اار ؤكط بأف إمنلد( ُٔٔ/ِ)مالند أضبد ( َِٔ/  ٕ)منل النالل   (ٓ)
كأعله ابل الآبلف ُب بيلف الهللدف  (ّٕٔ/  ٗ)كصححه ابل اؼبآل ُب البدر اؼبن  ( َِْ/  ُّ)شعع اإليبلف ( ُِٔ/ 

 الالنل( ّٕٕ/ْ)الالنل المربل للنالل   :   ا ا . كاللا  للنالل   كالبيهآ ( َٗٓ/  ْ)كاإليهلـ ُب مالب ااحملـ 
  (.ٖٔ/ٗ)المربل للبيهآ  

 .اؼبالألو مبو ذم دل ديا(ٔ)
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 فصل
نظرت، فإف كاف ممن حضر الوقعة نظرت، فإف كاف قبل  نصابًا من الغنيمة سارؽإذا سرؽ   

وإف كاف بعد التخميس والقسمة لم يقطع؛ ألف لو حقًا في أربعة أخماسها وحقًا في الخمس، 
التخميس والقسمة فإف سرؽ من الخمس لم يقطع؛ ألف لو فيها حقًا؛ ألنو مرصد لمصالح 

النصاب  (ٔ)[دوف]المسلمين، وإف سرؽ من األربعة األخماس فإف سرؽ قدر حقو أو أكثر منو 
ما لم يقطع؛ ألف قدر حقو لو فيو شبهة، وما دوف النصاب ال قطع فيو، وإف كانت الزيادة نصابًا ف

في الجميع، فهو كالماؿ المشترؾ،   (ٕ)[شائع]زاد فبل قطع عليو في أصح الوجهين؛ ألف حقو 
 . (ٗ)كاف حراً أو عبدًا؛ ألنو يستحق الرضخ كما يستحق الحر السهم   (ٖ)[سواء]و

وإف كاف السارؽ لم يحضر الوقعة، فإف كاف من قبل التخميس لم يقطع؛ ألف لو حقًا في الخمس، 
ه، فإف سرؽ من الخمس فبل قطع عليو، وإف سرؽ من األربعة األخماس، فإف كاف لو وإف كاف بعد

في الغانمين أب أو ابن لم يقطع؛ ألف لو حقًا في نصيبهم، وال قطع عليو في سرقو مالهما، وإف  
كاف فيهم زوجتو انبنى على القولين في قطع الزوج بسرقة ماؿ زوجتو، وإف لم يكن فيهم من لو 

 .(٘)و قطع النتفاء الشبهة عن سرقتوشبهة في مال

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. بدكف: ُب ااص (ُ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. شلي : ُب ااص (ِ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص (ّ)
( ُِْ/  ِ)اؼبهيب ( َِٕ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا  . كدهلل ااص  ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو(ْ)

 ُٗ)آّمهللع (  ِٖٔ/  َُ)ركضو البللبني( ُٖٓ-ُْٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (    ِْٔ)يه الانب
 (.ُٗٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ّّٕ/ 
ركضو ( ُٖٓ-ُْٖ/  ُِ)البيلف للعم ا٘ب (  ِْٔ)الانبيه ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب ( َِٕ/  ُْ)اغبلكم (ٓ)

 (.ُٗٗ/  ْ)ىن اؼببللع أم( ّّٕ/  ُٗ)آّمهللع (   ِٖٔ/  َُ)البللبني
. كُب الآب  بال قو م ٍّ مل ال كجني ا خ  أقهللاؿ, كبعاهف وبم  ط يآني, كق ر النهللكم ُب ال كضو أف ااظه  الآب 

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٖٖ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ّْٔ/  ُّ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا 
 (.َُِ/  َُ)بني ركضو البلل( ْٕٔ/  ُِ)الرلفع  
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 فصل
يثبت لكل واحٍد حق التملك، وال تملك : فقد ملكوىا، وقيل (ٔ)[الغنائم]إذا حاز المسلموف   

 .  (ٕ)أسقطُت حقي سقط: إال باختيار التملك، ولو قاؿ
أف ملك  أنو بالحيازة زاؿ ملك الكفار عنها، فمن ضرورتو أف يزوؿ إلى المسلمين، إال : لنا      

منو مشاع؛ ألف لئلماـ أف يعين  (ٗ)[جزءٍ ]بعينو أو  (ٖ)[شيء]كل واحد منهم ليس بمستقر في 
األمبلؾ المشتركة، فلما ضعف (ٙ)[سائر]بغير اختياره بخبلؼ  (٘)[شيء]حق كل واحد في 

رجل من الغانمين  (ٚ)[وطئ]ملكو جاز أف يسقطو بإسقاطو بخبلؼ الميراث، فعلى ىذا إذا 
 .(ٛ)المغنم قبل القسمة لم يجب عليو الحد جارية من

 .(ٜ)الحد/ أٚٙ/يجب : يوقاؿ أبو ثور ومالك و األوزاع 
       

                                         

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. اللنلٙب: ُب ااص (ُ)
 ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُِْ/  ِ)اؼبهيب : ا ا : كمآهللط اغبو بلإلمآلط دهلل ااص  ُب اؼبيدع( ِ)
أمىن ( ِٔٔ/  َُ)ركضو البللبني( ُِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٔ/  ٕ)الهللميط ( َٕٓ/ 

( ِّْ/  ْ)مل  االج (    ِٗٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٖٗ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 (.ْٔٓ)الال اج الهللدلج 

 . ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل.  ج : ُب ااص (ْ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص ( ٓ)

 .لليل  فأثب  الملمو بلؽبم ةب. ملي : ُب ااص (ٔ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. كط : ُب ااص (ٕ)
البيلف ( ُِٓ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ُِْ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٓ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٖ)

أمىن اؼببللع  (ّّٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِٗٔ-ِٕٔ/  َُ)ركضو البللبني ( ُٖٓ/ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (  .ُٖٗ/ْ)ُب ش ح ركض البللع 

ش ح ـباص  خلي  ( ٕٔٓ/  ْ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  ( ِْٕ/  ّ)اليخ ة للآ اُب : ا ا  ُب قهللؿ ملل ( ٗ)
 ( .ٕٕ/  ٖ)للخ ش  

 (.ُٓٓ/  َُ)اؼبل  ( ِّٓ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : كا ا  ُب قهللؿ أيب ثهللر كااكزاع 
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كجارية ابنو، فإف كاف جاىبلً  (ٔ)[بوطئها]أف لو فيها شبهة الملك، فلم يجب عليو الحد : لنا
بشبهة، فأوجب   (ٕ)[وطء]وُعِذَر، وإف كاف عالمًا ُعز ر، ويجب عليو المهر؛ ألنو  بالتحريم عرؼ

الشبهة في غيرىا، ويضاؼ ىذا المهر إلى الغنيمة؛ ألنو عوض مشترؾ  منها، (ٖ)[كوطء]المهر 
وإنما وجب جميع المهر ألف حقو ليس بمشاع في جميع أعياف الغنيمة، وإنما يتعلق حقو بجملة 

المهر عنو ألف الغنيمة ال بأعيانها، فإذا قسمت الغنيمة وحصلت الجارية في نصيبو لم يسقط 
 .(ٗ)بالقسمة تعين حقو فيها، وإف أحبلها كاف الولد حراً ولحقو نسبو

 . (٘)الولد رقيق، وال يلحقو نسبو: وقاؿ أبو حنيفة 
سقط فيو الحد لشبهة الملك، فثبت فيو حرية الولد ونسبو، كما لو (ٙ)[وطء]أنو : لنا       

تصير ىذه األمة أـ ولد لو في الحاؿ؛ ألنها الزنا، وال (ٛ)[وطء]جارية ابنو، بخبلؼ (ٚ)[وطئ]
ما علقت منو في ملكو، فإذا ملكها بعد ذلك صارت أـ ولد لو في أصح القولين، وال يجوز 
، فلم يجز قسمتها لذلك بل يجب  قسمتها في الغنيمة؛ ألنو ال يجوز بيعها ألنها حامل بحر 

أنو ينبني على القولين ىل تصير أـ : الثانيتقويمها عليو قواًل واحدًا على أصح الطريقين، والطريق 
وضعتو في غير ملكو،  (ٜ)[ألنها]ولد  أـ ال؟ فإف وضعت الولد قبل تقويمها عليو لزمو قيمتو؛ 

وقد أسقط رق و بشبهة، وترد قيمتو في المغنم لما ذكرتو في مهرىا، وإف وضعتو بعد تقويمها عليو 

                                         

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. بهللطيهل: ُب ااص (ُ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. كط : ُب ااص (ِ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللط : ُب ااص (ّ)
  (ِٗٔ/  َُ)ركضو البللبني(  ّٖ/  ٕ)الهللميط ( ُِْ/  ِ)اؼبهيب   (ِّٓ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ْ)

 (  .ُٗٗ/ْ)للع ُب ش ح ركض البللع أمىن اؼبب( ّّٖ/ُٗ)آّمهللع 
/  ٓ)البح  ال ا و ( ُٓٓ/  ِ)اعبهللد ة الن ة علس ـباص  الآدكرم (  ُِِ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   (ٓ)

ُٗ. ) 
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. كط : ُب ااص (ٔ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. كط : ُب ااص (ٕ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة .كط : ُب ااص (ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ا ه: ُب ااص (ٗ)
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بعد القسمة وقبل اختيار التملك (ٔ)[الوطء]كم لم يلزمو قيمتو؛ ألنها وضعتو في ملكو، وح
 .(ٕ)حكمو قبل القسمة

ولو كاف في الغنيمة من يعتق عليو بالملك لم يعتق قبل القسمة إما لعدـ ملكو فيو أو لعدـ تعينو،  
فإف حصل في نصيبو واختار تملكو عتق عليو، وكذا إذا حصل لو بعضو وكاف موسرًا بقيمة 

 . (ٖ)باقية
ه منفردًا بو لم يعتق باألسر؛ ألنو ال يملكو إال أف يختار اإلماـ استرقاقو، ويختار الولد إذا أسر أبا

ملكو فيعتق أربعة أخماسو ويسري إلى خمسو إف كاف موسرًا بو، وكذا إف أسر أم و أو ولده الصغير 
 . (ٗ)واختار تملكهما

لقهر، ولو قهر ولده أو والده صح؛ ألنو ملكها با (٘) إذا قهر الحربي زوجتو فباعها من مسلم   
 .(ٙ)فباعو لم يصح ألنو عتق بملكو

 

                                         

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. الهللط : ُب ااص (ُ)
هنليو ( (   ُِْ, ُْٖ)الانبيه (   ِٖٔ, ُِْ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِّٓ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)

/  َُ( )ُِّ/  ٕ)ركضو البللبني(    ُّٗ/  ٓ)الهللميط ( ُِٓ/  ُٕ( )ُٕٗ/  ُِ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 
 (.ُْٓ/  ْ)مل  االج ََِ-ُٗٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ( َِ/  َِ)آّمهللع ( ِْٕ

ركضو البللبني ( ُٖٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َِْ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   (ّ)
 (  .ِْٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ََِ/  ْ)لع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البل(  ِْٕ/َُ)
ركضو (  ُٖٖ, ّٖٓ/  ٖ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ-ِّٗ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   (ْ)

 ( .َُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ِْٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِْٕ/  َُ)البللبني 
 .فأمآباه لعدـ كجهللد مل يآاايهل كقد ضي ب فهللقهل  ُب ااص  .ا ه: زاد ُب ااص  دنل( ٓ)
 (. ُٖٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َْٗ/  ُٗ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ٔ)
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 فصل
أو سرقة نصاب  (ٔ)[يكافئو]إذا أتى المسلم في دار الحرب ما يوجب قصاصًا أو حدًا كقتل من 

 . (ٕ)أو زِنا بمسلمة وجب عليو ما يجب في دار اإلسبلـ
وف معو إماـ أو وال قصاص إال أف يك(ٖ)[حد  ]ال يجب عليو : وقاؿ أبو حنيفة

 . (٘)اإلماـ(ٗ)[نائب]
أنو موضع يحـر عليو فيو الزنا فوجب عليو فيو حده كدار اإلسبلـ، أو كما لو كاف معو : لنا       

 .، ويخالف الحربي ألنو غير ملتـز ألحكاـ اإلسبلـ(ٙ)[نائبو]إماـ أو 
 .  (ٛ)ألبي حنيفة في دار الحرب خبلفاً / بٚٙ/أف يقيم الحد عليو (ٚ)[نائبو]ولئلماـ أو 

                                         

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. يملفيه: ُب ااص (ُ)
يف عليه اغبد, كا يبنعنل اػبهللؼ عليه مل إذا أصلب ال ج  حدان كدهلل ؿبلص  للعدك أق:قلؿ الرلفع  رضبه ا( ِ)

 (. ِِٔ/  ْ)ااـ : ا ا . اللحهللؽ بلؼبر مني أف  آيف حد ا تعلٔب, كلهلل فعلنل تهللقيلن أف يلاع مل أقمنل عليه اغبد أبدا
كم ـ الرلفع  ؿبمهللؿ علس مل إذا يهللجد مآا و لاأخ  اغبد, كعلس ديا ياهللافو ذل  م  مل ذم ا الرلفعيو مل تآييد 
ذل  بعد اػبهللؼ مل فانو ادكد  ب دة ادكد كالاحلؽ بأد  اغب ب,  كليا ذم  اؼبلكردم أ ه إذا ٓب يمل ُب دار اغب ب 
مل له إقلمو اغبد أخ  إٔب دار اإلم ـ, كإف ملف ُب دار اغب ب مل يآيمهل ملإلملـ أك مل كاا اإلملـ ف ف ملف له عير 

 ب أك غبلجاه إٔب قالؿ ادكد أخَّ  حدا إٔب دار اإلم ـ , كإف ٓب يمل له عير يبنعه مل إقلماهل لارلغله بادب  اغب
قدـ حدا ُب دار اغب ب, ٍب أكض  أف مل ذم ا اؼب ٘ب عل الرلفع  مل اخا ؼ جهللابه ا وبم  علس اخا ؼ قهلللني ب  

. د ُب دار اغب ب مل ٓب وبن فانو اخا ؼ حللني, كليا  فآد ق ر النهللكم ُب ال كضو أف اؼبرههللر أف لالملـ أف يآيف اغب
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ْْٔ/  ٔ)الهللميط (  ُِْ/  ِ)اؼبهيب ( َُِ/  ُْ)اغبلكل المب  : ا ا 
/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّّٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ْٗ/  َُ)ركضو البللبني( ُٖٗ/  ُِ)

ُُّ.) 
 .باهكالصهللاب مل أث. حدا: ُب ااص (ّ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة.  ليع: ُب ااص (ْ)
/  ٓ)البح  ال ا و (  ْٖ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  ّْ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٗٗ/  ٗ)اؼببالهللط للال خال  (ٓ)
ٔ.)  
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة.  ليبه: ُب ااص (ٔ)
 . ةبلليل  فأثب  الملمو بلؽبم.  ليبه: ُب ااص (ٕ)
  . اا اؼب اج  الاللبآو ُب اؼبيدبني (ٖ)
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إقامتو فيو كدار اإلسبلـ، وما روي عن عمر (ٔ)[فجازت]أنو موضع يجب فيو الحد : لنا       
؛ فمذىبو أو قولو من غير إجماع عليو، أو (ٕ)(ال تقيموا الحدود في دار الشرؾ: )رضي اهلل عنو

من عليو الحد من ألنو يشغلو ذلك عن الجهاد إال أف تكوف إقامتو تضعف المسلمين بأف يكوف 
 .القواد والشجعاف فيضعفو عن الجهاد، أو يدعوه إلى االنصراؼ

 .؛ ألنو في ذلك كأحد الرعية(ٖ)وال يقيم الحد أمير السرية 
 

                                         

 .كالاليلؽ يآاا  مل أثباه. ف لز: ُب ااص (ُ)
 (ْٓ/  ٕ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  :  ا ا . جل  معىن ديا ااث  عل عم  كعل زيد بل ثلب ( ِ)

 (. َُٓ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  

 (. ّّٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُٖٗ/  ُِ)يدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب م( ُِّ/  ِ)اؼبهيب (  ّْٕ/  ٕ)ااـ (ّ)
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 فصل
إذا كتب بعض المسلمين إلى أحد من المشركين يخبرىم بأخبار اإلماـ وما عـز عليو من قصدىم 

كتب إلى قريش يخبرىم بقصد   (ٕ)بلتعة أبي بن حاطبأف )لما روي  ؛(ٔ)ويذكر أحوالو لم يقتل
خلف المرأة (ٗ)والمقداد  (ٖ)النبي صلى اهلل عليو وسلم، فأعلمو اهلل ذلك، فأنفذ عليًا والزبير

ما حملك على : )، فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(ٙ) (٘)[عقاصها]التي حملت الكتاب، وكاف في 
،  فواهلل ما اخترت الكفر بعد اإلسبلـ، وال فعلتو يا رسوؿ ال تعجل علي  : فقاؿ(  ىذا يا حاطب؟

ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وإف قريشًا لهم  (ٚ)[امرأً ]ارتدادًا عن ديني، ولكن كنت 
. فيها قرابات يحموف بها أىاليهم، فأحببت إف فاتني ذلك أف أتخذ عندىم يدًا يحموف بها قرابتي

قد : )فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم. أضرب عنق ىذا المنافق دعني: فقاؿ عمر رضواف اهلل عليو

                                         

 (.ّّْ/  ُٗ)آّمهللع (  َُٗ/  ُِ)البيلف للعم ا٘ب ( ِِْ/  ِ)اؼبهيب ( ِٓٔ/  ْ)ااـ (ُ)
حلطع بل أيب بلاعو عم ك بل عم  اللخم , صحليب جلي , شهد كقل   مث ة م  رمهللؿ ا كمنهل بدر, كملف مل (ِ)

. دػَّ  صلس ا عليه كملف بمالبه إٔب اؼبآهللقا صلحع ااممندريو كملت ُب اؼبدينو ُب أشد ال ملة, بعثه الن
 (. ْ/  ِ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ُّْ/  ُ)أمد الللبو (  ُِّ/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب 

كابل عماه, أملف ال ب    , حهللارم رمهللؿ اأبهلل عبد ا ال ب  بل العهللاـ بل خهلليلد بل أمد الآ ش  اامدم (ّ)
( ٕٗ/  ِ)أمد الللبو (  َُٓ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا . دػ ّٔكدهلل ابل طبا عر  منو قيًا  منو 

 (. ّٓٓ/  ِ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 
لييل مل هللا اؼبآداد بل عم ك, كيع ؼ بلبل اامهللد, المندل البه اٗب اغبا م , صحليب جلي , دهلل أحد الالبعو ا(ْ)

اامايعلب : ا ا . دػ ّّكتهللُب علس مآ بو منهل, فحم  إليهل كدفل فيهل منو . أكؿ مل أظه  اإلم ـ, كممل اؼبدينو
 (. َِِ/  ٔ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ْٕٓ/  ْ)أمد الللبو ( َُْٖ/  ْ)ُب مع فو ااصحلب 

 .غبدي فأثب  مل دهلل الصهللاب ممل ُب مصلدر ا. عآصاهل: ُب ااص (ٓ)
 .دهلل اػبيط اليم تعآص به أط اؼ اليكا ع: كقي . ضال  دل, صب  عآيصو أك عآصو: عآلصهل( ٔ)
 (.ِٕٔ/  ّ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث   
 .ك الصهللاب مل أثباه. ام ا: ُب ااص (ٕ)
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فقد غفرت  (ٔ)[شئتم]اعملوا ما : شهد بدرًا، وما يدريك أف اهلل اطلع على أىل بدر، فقاؿ
 .(ٕ)(لكم

عذر ولم يعزر للخبر،  (ٖ)[الهيئات]فإف كاف من كاتب من ذوي : قاؿ الشافعي رضي اهلل عنو 
أقيلوا ذوي :  )؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم(٘)ُعز ر (ٗ)[الهيئات]وإف لم يكن من ذوي 

 .ال تقاؿ (ٛ)[الهيئات]فدؿ أف عثرة غير ذوي  ،(ٚ)(عثراتهم (ٙ)[الهيئات]
 
 
 
 
 

                                         

 .فأثب  الملمو بلؽبم ة . شياف: ُب ااص (ُ)
صحي  ماللف  ِْٖٓ( َُٓٗ/  ّ)كالال  بلب اعبلمهللس مل حدي  عل  ُب صحي  البخلرم مالب اعبهلد ( ِ)

مالب فال   الصحلبو رض  ا تعلٔب عنهف بلب مل فال   أد  بدر رض  ا عنهف كقصو حلطع بل أيب 
 ., كديا اغبدي  مل ركايو عل  بل أيب طللع رض  ا عنهِْْٗ( ُُْٗ/  ْ)بلاعو 

 .م ةب  نب ة فأثب  الملمو بلؽب. اؽبيلت: ُب ااص (ّ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. اؽبيلت: ُب ااص (ْ)
 (.ِٓٔ-ِْٔ/  ْ)ااـ : كبهلل م مه ديا جل  ُب (ٓ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. اؽبيلت: ُب ااص (ٔ)
إا اغبدكد, كدهلل مل حدي  : جل ت بع  ركايلت ديا اغبدي  بلماثنل  اغبدكد, كذل  ب يلدة ُب  خ ا كد ( ٕ)
/ ِْ)مالند أضبد ( ّٖٓ/ِ)منل أيب داكد   .بأ ه صحي : كقلؿ االبل٘ب ( ِِّ/  ْ)رو ممل ُب منل أىب داكد عل 

( ِٕٕ/  ّ)اؼبع ف ااكمط (  ّْ/  ٗ)حليو ااكليل  ( ِٔٗ)صحي  ابل حبلف ( ُٓٔ)اادب اؼبا د (  ََّ
 (. َْٓ/  َُ)شعع اإليبلف 
 ( . ِّٕ/  ٖ)البدر اؼبن  :   ا ا . ف ااماثنل كقد ص  اغبدي  اؼبيمهللر بدك : قلؿ ابل اؼبلآل

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. اؽبيلت: ُب ااص (ٖ)
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 فصل
 (ٕ)[مالك]، وقاؿ (ٔ)إذا قهر المشركوف المسلمين على أموالهم وأحرزوىا بدارىم لم يملكوىا  

صاحبها قبل القسمة فهو أحق، وإف كاف بعد  (ٗ)[جاء]فإف  ،(ٖ)هانيملكو : وأحمد وأبو حنيفة
، وقاؿ أبو (ٚ)وروي عن أحمد أنو ال حق لو فيها بعد القسمة. (ٙ)بقيمتها (٘)[أخذىا]القسمة 

 . (ٛ)ال يملكوف المكاتب وال أـ الولد: حنيفة
      

                                         

البيلف ُب ميدع ( َْٗ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٓ)الانبيه ( ِٖٕ/  ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
 (.ّْٔ/  ُٗ)ع  آّمهلل (   ِّٗ/  َُ)ركضو البللبني(  َُٗ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  

 .الصهللاب مل أثباه. مل : ُب ااص (ِ)
 (.َُِ/  ٓ)البح  ال ا و (  َُٓ/  ِ)اؽبدايو ش ح البدايو ( ُِٕ/  ٕ)بدا   الصنل   : ا ا  ُب قهللؿ أيب حنياو (ّ)

 ( ُْ/  ِ)حلشيو العدكم علس ماليو البللع ال بل٘ب ( ٖٓ: ص)ال مللو للآ كا٘ب : كا ا  ُب قهللؿ ملل 
 ( .ُْٖ) الثم  الدا٘ب ش ح رمللو ابل أيب زيد الآ كا٘ب (  َّْ/  ُ)الدكا٘ب علس رمللو ابل أيب زيد الآ كا٘ب  الاهللامه

كذم  ( ُٕٓ/  ْ)اإل صلؼ للم داكم  (  ّٓٓ-ّْٓ/  ّ)اؼببدع ( َْٕ/  َُ)اؼبل  : كا ا  ُب ركايت أضبد
لآلض  كدهلل اؼبيدع كذم  أبهلل اػببلب أف ظلد   صلحع اإل صلؼ أف المالر يبلمهللف أمهللاؿ اؼباللمني كذم  ذل  ا

إف أضبد ٓب ينص : م ـ أضبد أهنف ا يبلمهللهنل, كأيداا علس ذل  بع  ااصحلب, ٍب ذم  أف الريخ تآ  الديل قلؿ 
 (ُُٔ/ْ)اإل صلؼ .علس اؼبل  كا عدمه, كإمبل  ص علس أحملـ أخي منهل ذل  

 .م ةب  نب ة فأثب  الملمو بلؽب. جل: ُب ااص (ْ)
 .كمآااس الاليلؽ مل أثباه. أخي: ُب ااص (ٓ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( َْٗ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٓ)الانبيه ( ِٖٕ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٔ)

 (.ّْٔ/  ُٗ)آّمهللع  (    ِّٗ/  َُ)ركضو البللبني(  َُٗ/  ُِ)الرلفع  
 (.ُٕٓ/ْ)اإل صلؼ للم داكم ( ّٓٓ/  ّ)اؼببدع   (َْٕ/َُ)اؼبل  (ٕ)
الدر اؼبخالر كحلشيو ( َُٓ/  ٓ)البح  ال ا و (  ِّٔ/  ّ)تبيني اغبآل و ( ُّْ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (ٖ)

 ( . ُّٔ/  ْ)ابل علبديل 
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، وما (ٕ)(مسلم إال عن طيب نفس منو (ٔ)[امرئ]ال يحل ماؿ : )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا
أف المشركين أغاروا على سرح المدينة فذىبوا بو وذىبوا )بن الحصين (ٖ) (عمراف)روي عن 

ناقة النبي صلى اهلل عليو وسلم، وأسروا امرأة من المسلمين، فركبتها وجعلت  (ٗ)[بالعضباء]
سلم ، فقدمت المدينة ليبًل فأخبرت النبي صلى اهلل عليو و  (٘)[لتنحرنها]عليها إف نجاىا اهلل 

لنذر في معصية اهلل، وال فيما ال يملك ابن  (ٚ)[فاءو ]ال  !ما جزتها (ٙ)[بئس: )]فقاؿ
 .(ٛ)(آدـ

 (ٜ)[جاء]وألف من ال يملك رقبة اإلنساف بالقهر ال يملك مالو بالقهر كالمسلم، فعلى ىذا إذا  

ت في بعد القسمة دفع إلى من وقع (ٓٔ)[جاء]وإف / أٛٙ/صاحبها قبل القسمة فهو أحق بها، 
عت سهمو قيمتها من خمس الخمس؛ ألنو ُمَعد  لمصالح المسلمين، وىذا من مصالحهم، ودف

 . (ٔٔ)القسمة مشقة نقضالعين إلى  مالكها؛ ألف في 
   

                                         

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. ام م: ُب ااص (ُ)
 .ُِّٓب ص  مبو زب هبه( ِ)

 .ل أثباهعم ؛ كالصهللاب م: ُب ااص ( ّ)

 .فأثب  مل دهلل الصهللاب. بللعصبل: ُب ااص (ْ)
 .فأثب  الصهللاب مل مصدر اغبدي . لانح دل: ُب ااص (ٓ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. بيا: ُب ااص (ٔ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. كفل: ُب ااص (ٕ)
/  ّ) معصيو ا كا فيمل ا يبل  العبد اغبدي  أصله ُب صحي  ماللف مالب النير بلب ا كفل  لنير ُب( ٖ)

 . كاللا  ؽبمل ( َّْ/ْٓ)كأضبد ُب مالندا ( ِّٕ/ّ), منل أيب داكد ُُْٔ( ُِِٔ

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. جل: ُب ااص (ٗ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. جل: ُب ااص (َُ)
آّمهللع (  ِْٗ/  َُ)ركضو البللبني( ُُٗ-َُٗ/  ُِ) البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع ( ِّٓ)الانبيه ( ُُ)
 (.ّّْ, َُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٔ/  ُٗ)
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، وقاؿ مالك وأحمد وأبو يوسف (ٔ)إذا أبق عبد مسلم إلى دار الحرب لم يملكوه بأخذه
  .(ٕ)ونيملكو : ومحمد
 . عليو امن استولو ما قدمناه في: لنا       

   
إذا أسلم رجل في دار الحرب ولو ماؿ وعقار، أو دخل إليها مسلم وابتاع عقارًا أو مااًل ثم ظهر 

 .(ٖ)المسلموف على مالو وعقاره لم يملكوه
أو في يد مسلم أو  (ٗ)[في يده]يغنم عقاره، وأما غيره من أموالو، فإف كاف : وقاؿ أبو حنيفة 

 . (٘)في يد حربي غنم ذمي لم يغنم، وإف كاف
 . أف الجميع ماؿ مسلم فبل يملك غنيمة كما لو كاف في دار اإلسبلـ: لنا       

الكفار مسلمًا وأطلقوه من غير شرط، فلو أف يغتالهم  في النفس والماؿ؛ ألنو ال أماف  رإذا أس  
لو أف يغتالهم في  منو في أماف، ولم يجز الهم، وإف أطلقوه على أنو في أماف ولم يستأمنوه كانو 

 . (6)نفس وال ماؿ على أصح الوجهين

                                         

 (.ّْْ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٕٔ/  ٕ( )ِٖٔ/  ْ)ااـ  (ُ)
/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ِٕٕ/  ِ)النان ُب الاالكل للاللدم : ا ا  ُب قهللؿ أيب يهللمن كؿبمد( ِ)

 ( .ُِٔ/  ْ) )الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُِٖ
 ( .ََِ/  ّ)من  اعبلي  ( ََٔ/  ِ)البيلف كالاحصي  ( َٓٓ/  ُ)اؼبدك و : ا ا  ُب قهللؿ ملل 

( ْٕٕ/  َُ)اؼبل  : ممل ق را اؼب دكام  كاؼبيدع مل ذم ا اؼبصننكأمل قهللؿ أضبد فه  إحدل ال كايلت ُب اؼبيدع, 
 ( .َٖ/  ّ)مرلؼ الآنلع عل منت اإلقنلع ( ُُٔ/  ْ)اإل صلؼ للم داكم ( َُٓ/  ْ)ملـ أضبد الملُب ُب فآه اإل

( ِّٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ِْٗ/  َُ)ركضو البللبني( ُْٗ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ّٖٖ/  ٕ( )ِٔٗ/  ْ)ااـ (ّ)
 ( .َِٓ)ماليو ااخيلر 

 . كدهلل مل تؤمدا م اج  اؼبالألو عل ااحنلؼُب ااص  ملمو غ  ماههللمو, كالاليلؽ يآاا  مل أثباه, (ْ)
( ُْٓ/  ْ) )الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ٓٗ/  ٓ)البح  ال ا و (   ٕٔ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  (ٓ)

 ( .كمل بعددل ِّٓ/  ِ)الاالكل اؽبنديو 
اغبلكم ُب فآه الرلفع  (  ِِٗ/  ْ)ااـ : ا ا  . كديا دهلل الصحي  ممل ذم ا النهللكم رضبه ا تعلٔب ُب ال كضو (ٔ)
( ْٔ/  ٕ)الهللميط ( ّٗٓ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِِْ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل َِٕ/  ُْ)

ركضو ( ّْٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (    ُّٖ)منهلج البللبني 
مل  االج (  ُّّ)منه  الب ب ( َِٓ/  ْ)لع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البل( ِّٖ-ِِٖ/َُ)البللبني

 . (ِٖ/  ٖ)هنليو االج ( ِّٗ/  ْ)
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أف يكونوا منو في أماف، فإف أخذ في الخروج عنهم  (ٔ)[اقتضى]أنهم لما أمنوه : لنا        
ألنهم نقضوا األماف لو فانتقض في ؛ (ٕ)[اغتيالهم]فأدركوه ومنعوه بطل األماف وكاف لو قتالهم و

تدأ وحلف أنو إف أطلق لم يخرج إلى دار اإلسبلـ، فهي يمين حقهم، ولو كاف محبوسًا عندىم فاب
 .  ( )إكراه على أصح الوجهين، فإذا خرج فبل كفارة عليو

منو  اأنو لم يجد طريقًا إلى الخروج إال باليمين، فكاف في حكم المكره، كما لو طلبو : لنا        
ولو أطلقوه إلى دار  .م يحكم بكفره، ولهذا لو تلفظ األسير بكلمة الكفر ل (ٗ)[ابتداءً ]اليمين 

، وقاؿ الزىري (ٙ)بو (٘)[الوفاء]اإلسبلـ وُشرط عليو أف يعود إليهم أو يحمل لهم مااًل لم يلزمو 
 (ٜ)[الوفاء]يلزمو : ، وقاؿ الحسن والثوري والنخعي(8)بهما (ٚ)[الوفاء]يلزمو : واألوزاعي

 .  (  )وىو وجو ألصحابنا ،(  )بالماؿ دوف الرجوع
        

                                         

 .كالصهللاب مل  أثباه. اقاال: ُب ااص (ُ)
 .تم رت ديا الملمو ُب ااص  م تني فأمآب  إحدانبل( ِ)
 ( ِّٖ/َُ) بللبني ركضو ال: ا ا  . اؼب اج  الاللبآو, كذم  النهللكم ُب ال كضو أف ااص  أ ه ليا يبني إم اا(ّ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. ابادا: ُب ااص (ْ)
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. الهللفل: ُب ااص (ٓ)
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ُِٕ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِِٗ/  ْ)ااـ (  ِِٔ/  ْ)ااـ  (ٔ)
رباو االج ُب ش ح ( َِٓ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع أمىن ( ّْٖ/  ُٗ)آّمهللع  (  ّٗٓ/  ُٕ)

 ( ِّٗ/  ْ)مل  االج ( ُِٕ/  ٗ)اؼبنهلج 
 ( َُّ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف    

ف ف شلرطهف عليه مم دلن فههلل للهلل كإف صلغبهف ـبالران ٓب هبع بعثه ا ه الا اـ بل  حو لمل : قلؿ النهللكم ُب ال كضو
قهللؿ هبع لئ  يبانعهللا مل إط ؽ ااملرل كُب قهللؿ قدٙب هبع بع  اؼبلؿ أك العهللد إليهف كاؼبرههللر ااكؿ  يالاحع, كُب

 (ِّٖ/  َُ)ركضو البللبني :  ا ا . كبه قب  اعبمههللر
 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. الهللفل: ُب ااص (ٕ)
 (.ّٗٓ/  َُ)اؼبل  ( ٖ)

 .ملمو بلؽبم ةب  نب ة فأثب  ال. الهللفل: ُب ااص (ٗ)
 .الاللبآو  ج ا اا اؼب  (َُ)

رباو االج ُب ش ح ( ِّٖ/ َُ)ركضو البللبني( ِّْ/  ِ)اؼبهيب (  ُِٕ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ُُ)
 ( .َِْ/  ْ)مل  االج ( ُِٕ/  ٗ)اؼبنهلج 
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أبي  (ٕ) [أما حديث] مستحق عليو،و (ٔ)[غير]أف إقامتو في دار الحرب معصية، والماؿ : لنا
 )َُ: اؼبماحنو) چ  ۈۇ  ۆ  ۆ   ۈچ : فمنسوخ بقولو تعالى (5)( )وأبي جندؿ( )بصير

أو نحملو على أنو كاف لهما عشيرة تنصرىما، والمستحب أف يبذؿ لهما الماؿ ليكوف طريقًا إلى 
، وىذا ال يناسب اإليجاب، وال يملكوف الماؿ وال إمساكو، كما لو دخل (6)األسارى إطبلؽ

 . إليهم بأماف
إذا دخل مسلم دار حرب بأماف فقهر إنسانًا أو سرؽ مااًل لم يملكو؛ ألف عقد األماف حر ـ عليو   

ر اإلسبلـ، ، ولو عاد إلى دا(ٚ)[قضاؤه]أنفسهم وأموالهم، وكذلك إذا اقترض منهم مااًل لزمو 
 . (ٛ)فدخل الحربي إليها بأماف فطالبو بمالو لزمو دفعو إليو لما قدمتو

   

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه.  مل : ُب ااص (ُ)
 .ايهلزيلدة ليال  ُب ااص , كلمل الاليلؽ يآا(ِ)
أبهلل بص  عابو بل أميد بل جلريو بل أميد بل عبد ا بل ملمو بل عبد ا بل غ ة بل عهللؼ بل ثآين الثآا , ( ّ)

اإلصلبو ُب ( ّٓ/  ٓ)أمد الللبو . كدهلل مرههللر بمنياه م ض, فملت, فدفنه أبهلل جندؿ كصلس عليه. كمنياه أبهلل بص 
 (. َُِٓ/  ّ)ااصحلب  اامايعلب ُب مع فو( ّّْ/  ْ)سبيي  الصحلبو 

: امف أيب جندؿ بل مهي : أبهلل جندؿ بل مهي  بل عم ك العلم م, كدهلل مل ب  علم  بل لؤم, قلؿ ال ب (ْ)
أملف دبمو فال نه أبهللا كقيدا, فلمل ملف يهلـل اغبديبيو د ب أبهلل جندؿ إٔب الن  صلس ا عليه كملف, ٍب أملف . العلص 

/  ْ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . لدديل بللرلـ ح  ملتل ُب خ فو عم أبهللا, فلف ي ؿ أبهلل جندؿ كأبهللا ؾب
 (.ٗٔ/  ٕ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو  (ْٓ/  ٓ)أمد الللبو ( ُُِٔ

( ْٕٗ/  ِ)صحي  البخلرم مالب الر كط بلب الر كط ُب اعبهلد كاؼبصلغبو م  أد  اغب ب كمالبو الر كط (ٓ)
ُِٖٓ. 

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّْٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٖ/  َُ)و البللبنيركض(  ِّْ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
 (.ّٖ/  ٖ)هنليو االج ( َِْ/  ْ)مل  االج ( َِٓ/  ْ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. قالكا: ُب ااص (ٕ)
آّمهللع (   ُِٗ/  َُ)ركضو البللبني( ِّّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِْٔ/  ِ)اؼبهيب (ٖ)
(ُٗ  /ّْٓ.) 
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فهي غنيمة؛ (ٔ)[قائمة]إذا أىدى المشركوف إلى أمير الجيش أو أحد المسلمين ىدية والحرب 
من دار اإلسبلـ فهي لمن  (ٕ)[يرتحلوا]ألنهم أىدوىا عن غلبة وقهر، وإف كاف ذلك قبل أف 

 .(ٖ)لهم/ بٛٙ/؛ لعدـ الغلبة أىديت إليو

                                         

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. قليبه: ُب ااص (ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ارربلهللا: ُب ااص (ِ)
  (َِٔ/  َُ)ركضو البللبني ( ِّّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع    (ِِّ/  ُْ)اغبلكل المب   ((ّ)

/  ّ)مل  االج  (ُْٓ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ُٔٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
ّٗ.) 



718 

 باب األنفاؿ

ىو الزيادة على السهم المستحق بالقتاؿ، ويجوز ألمير الجيش أف ينفل من يفعل فعبلً : النفل
يفضي إلى الظفر بالعدو، كالتجسس والداللة على طريق أو قلعة، أو التقدـ بالدخوؿ  إلى دار 

أف النبي صلى )لما روى عبادة بن الصامت  ؛(ٔ)الحرب أو الرجوع إليها بعد خروج الجيش منها
 .(ٖ) (الربع وفي القفوؿ الثلث (ٕ)اهلل عليو وسلم كاف ينفل في البدأة

  

                                         

البيلف ُب ميدع (   ّّٓ/  ْ)الهللميط ( َْٓ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّْ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
 أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض( ّْٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ّٖٔ/  ٔ)ركضو البللبني ( ُٔٗ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  

 ( .ُْٕ/  ٔ)هنليو االج ( َُِ/  ّ)مل  االج (   ّٗ/  ّ)البللع 
د  الال يو الت : الال يو الت ينايدل اإلملـ أكؿ مل يدخ  ب د العدك, كقي : اخايلن ُب تع ين البدأة, فآي  د  (ِ)

  (.ُٕٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   .ينايدل اإلملـ كق  دخهللله ب د العدك
كقلؿ  (ُّٔ/  ّ)ااحلدي  اؼبخالرة : كا ا . إ ه حالل: كاللا  له,كقلؿ عنه االبل٘ب ( ُِٖ/  ّ)منل الرتميم (ّ)

 .إمنلدا حالل: اؼبآدم  ُب اؼبخالرة
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وتقدير النفل إلى رأي أمير الجيش؛ ألنو أعلم بمصلحتو، وينبغي أف يجعلو على قدر العمل كما 
نو في البداية؛ ألنو يدخل فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فإف التغرير في القفوؿ أكثر م

والعدو على حذر، وفي البداية يدخل والعدو على غير حذر، ويجوز أف يشترط النفل 
في يده من ماؿ المسلمين وما يأخذه من أمواؿ المشركين، فإف شرطو مما في يده لم (ٔ)[ِمم ا]

في رد اآلبق، يجز أف يكوف مجهواًل؛ ألنو ال تدعو الحاجة إلى احتماؿ الجهالة فيو كالجعل 
كاف الناس يعطوف : )؛ لما روي عن سعيد بن المسيب أنو قاؿ(ٕ)فيكوف من خمس الخمس

؛ وألنو من مصالح المسلمين، فكاف الخمس جهتو (ٖ)(النفل من خمس الخمس
المصالح، ويستحقو الدليل بمجرد الداللة وإف لم تفتح القلعة، وإف شرطو من ماؿ (ٗ)[كسائر]

من دلني على القلعة : ف مجهواًل للحديث في أوؿ الباب، فإف من قاؿالمشركين جاز أف يكو 
على (٘)[شيئاً ]الفبلنية فلو منها جاريو فدلو عليها رجل نظرت، فإف لم تفتح لم يستحق 

 . (ٙ)يرضخ لو: المذىب، وقيل
 و منها صار تقديره أنها إف فتحت استحق ذلك بخبلؼ ما ل(ٚ)[شيئاً ]أنو لما شرط لو : لنا        

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. مل: ُب ااص (ُ)
لف ُب ميدع البي(  ّّٓ/  ْ)الهللميط ( ِّْ/  ِ)اؼبهيب (  كمل بعددل ّٓٗ/  ٖ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ّْٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ْٗ)منهلج البللبني ( كمل بعددلُٕٗ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  
 (.ُْٕ/  ٔ)هنليو االج ( َُِ/  ّ)مل  االج ( ّٖٔ/  ٔ)ركضو البللبني (  ّٗ/  ّ)البللع 

عل أبيه عل جدا ممل ُب الالنل المربل  كديا قد جل  حملياه مل فع  ال مهللؿ مل حدي  عم ك بل شعيع( ّ)
 (.ِِٓ)اؼب امي  ايب داكد ( ُّْ/  ٔ)للبيهآ  

 (.ُٕ/ ٓ)اامايملر (  ُّْ/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ  : كأمل قهللؿ معيد بل اؼباليع فههلل ُب
 .بلليل  أثب  الملمو بلؽبم ة. ماللي : ُب ااص (ْ)
 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص (ٓ)
كمل  َِِ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  :  ا ا . كضعن الر ازم ُب الانبيه كالنهللكم ُب ال كضو الآهللؿ بلل ضخ(ٔ)

كمل  ْْٖ, ْٕٕ/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّْ)كالانبيه ( كمل بعددل ِّْ/  ِ)اؼبهيب ( بعددل
آّمهللع (   كمل بعددل ِٖٔ/  َُ)كضو البللبني ر ( كمل بعددلُٗٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( بعددل

 ْ)مل  االج ( كمل بعددل ِِٕ/  ٗ)رباو االج ( كمل بعددل َِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ( كمل بعددل ّْٗ/  ُٗ)
 (.كمل بعددل ُِْ/ 
 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص (ٕ)
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 .مما في يده فإنو جعل العوض في مقابلة الداللة وحدىا (ٔ)[شيئاً ]شرط لو 
وإف فتحت لم تخُل إما أف تفتح عنوة أو صلحًا، فإف فتحت عنوة ولم يكن فيها جارية أو كاف  

؛ ألف استحقاقو تعلق (ٕ)[شيئاً ]قد شرط لو جارية معينة فلم  تكن فيها لم يستحق 
، وإف(ٖ)[بشيء] بما شرط (ٗ)[وفاءً ]كانت الجارية فيها باقية على حالها سلمت إليو   وىو معدـو

 .(٘)لو، وال حق فيها للغانمين وال ألصحاب الخمس؛ ألنو استحقها بسبب سابق الستحقاقهم
جميع جواري القلعة قبل القدرة عليهن لم  أسلمرية قد أسلمت قبل الفتح أو فإف كانت الجا

قبل القدرة منع من ذلك، وال تسلم إلى الدليل  مسلمًا كاف أو  تسترؽ واحدة منهن؛ ألف اإلسبلـ 
؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم صالح أىل مكة عاـ الحديبية (ٙ)كافرًا، لكن تجب لو قيمتها

مسلمات منعو اهلل من ردىن (ٜ)[نساءٌ ] (ٛ)[جاءه]مسلماً، فلما (ٚ)[جاءه]على أف يرد  من 
 چ    ىې   ې   ى  ېچ  :وأمره برد  مهورىن بقولو )َُ: نواؼبماح) چ  ۈۇ  ۆ  ۆ   ۈچ  فقاؿ

    ( َُ: اؼبماحنو).(ٓٔ)
وإف أسلمت بعد القدرة عليها، فإف كاف الدليل مسلمًا سلمت إليو؛ ألنو يجوز أف يتملكها، وإف  

على أصح (ٔٔ)[بناءً ]كاف كافرًا لم تسلم إليو؛ ألنو ال يجوز أف يتملكها وصار حقو في قيمتها 
يجوز لو أف يملك العبد المسلم، ولو أسلم الدليل بعد ذلك لم / أٜٙ/ين في أف الكافر ال  القول

                                         

 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص (ُ)
 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. شيل: ااص  ُب(ِ)
 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. بر : ُب ااص (ّ)
 .بدكف نب ة فأثباهل. كفل: ُب ااص (ْ)
 .اؼب اج  الاللبآو (ٓ)
 .اؼب اج  الاللبآو (ٔ)
 .بدكف نب ة فأثباهل. جلا: ُب ااص (ٕ)
 .بدكف نب ة فأثباهل. جلا: ُب ااص (ٖ)
 .نب ة فأثباهل بدكف.  الل: ُب ااص (ٗ)
 (.ِّٓ/  ِّ)جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف (َُ)
 .بدكف نب ة فأثباهل. بنل: ُب ااص (ُُ)
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يستحقها؛ ألنو أسلم بعد أف صار حقو في قيمتها، ولو ماتت األمة قبل ذلك لم يستحق قيمتها 
 . (ٔ)يستحقها: على أصح القولين، وفي الثاني

، فصار كما لو لم تكن فيها جارية، (ٕ)[ائتف]أف استحقاقو مشروط باإلمكاف، وىو : لنا        
ويخالف إذا أسلمت؛ ألف تسليمها إنما منع لمعنى حادث فانتقل حقو إلى القيمة، أما إذا فتحت 
القلعة صلحًا، فإف لم تدخل الجارية فيو، فالحكم على ما سبق، وإف دخلت فيو، فالصلح صحيح 

ح الصلح فيها، وتكوف مستحقة ال يص: فيها وفي غيرىا على المذىب المنصوص، وقيل
 .  (ٖ)للدليل

أف الدليل لو عفا عنها كاف الصلح نافدًا، ولو لم يكن صحيحًا لم ينفد إال بأف : لنا        
أترضى بغيرىا أو بقيمتها؟ فإف رضي أمضيا الصلح، وإف : يستأنف، فيقاؿ للدليل على ىذا

تها ونأخذىا، فإف رضي دفع إليو أف نعطيك قيم(٘)[أترضى: ]قلنا لصاحب القلعة(ٗ)[أبى]
قيمتها ويكوف ذلك جاريًا مجرى الرضخ، وإف لم يفعل ذلك فسخنا العقد؛ ألنو تعذر 

، ويردوف إلى قلعتهم ويمكنوف من تحصينها كما كانت من غير زيادة؛ ألنو بطل (ٙ)[إمضاؤه]
ية للدليل بحكم الصلح،  فوجب ردىم إلى ما كانوا عليو، فإف فتحت بعد ذلك عنوة كانت الجار 

 .(ٛ)لو(ٚ)[شيء]شرطو السابق، وإف لم تفتح فبل 
 
 
 
 

                                         

اؼب اج  الاللبآو ؼبالألو الدالو علس الآلعو كمل يلحو ّٔل, كذم  النهللكم ُب ال كضو أف اؼبيدع كجهللب بدؽبل كذل   (ُ)
 (.ِٖٖ/َُ)ركضو البللبني : ا ا  . قهللؿ اؼبصنن كمل رجحه ُب قيماهل علس أص  الآهلللني 

 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. فلي : ُب ااص (ِ)
 .اؼب اج  الاللبآو ؼبالألو الدالو علس الآلعو كمل يلحو ّٔل(ّ)
 .كالصهللاب مل  أثباه بلالن اؼببهلليو. ابل: ُب ااص (ْ)
 .كالصهللاب مل  أثباه بلالن اؼببهلليو. ات ضل: ُب ااص (ٓ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة أثباهل مهمهللزة . امالكا: ُب ااص (ٔ)
 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. ش : ُب ااص (ٕ)
 .اؼب اج  الاللبآو ؼبالألو الدالو علس الآلعو(ٖ)
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 فصل
فهو لو، لم يصح ىذا (ٕ)[شيئاً ]من أخذ : (ٔ)[اإلحراز]إذا قاؿ األمير قبل الحرب أو قبل   

. يصح: الشرط،  ومن أخذ شيئًا لم يختص بو ووجب رده إلى المغنم على أصح القولين، والثاني
 . (٘)وىو مذىب أبي حنيفة .(ٗ)ُتص  بواخ (ٖ)[شيئاً ]ومن أخذ 

من الغنيمة شرط لمن ال يستحقو من غير شرط،  فلم يستحقو بالشرط (ٙ)[جزءٌ ]أنو : لنا       
فهو (ٚ)[شيئاً ]من أخذ : )كما لو شرطو لغير الغانمين، وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم يـو بدر

 .(ٔٔ) (ٓٔ)[يشاء]بدر كانت لو يفعل فيها ما (ٜ)[غنائم]، فإف (ٛ)(لو
  

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ااح ار: ُب ااص (ُ)
 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص (ِ)
 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص (ّ)
/  ِ)اؼبهيب, ( َّْ/  ٖ)اغبلكل المب  (  َِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُٓ/  ْ)ااـ (ْ)

ركضو (  ّْٓ/  ْ)الهللميط (  ِّٓ)الانبيه . كالصحي  أ ه ا يص  الر ط: كقلؿ صلحع اؼبهيب ( ِْْ
( ِٔٓ/  ٗ)اؼبنهلج  رباو االج ُب ش ح( ّٗ/  ّ)أمىن اؼببللع (   ُّٓ/  ُٗ)آّمهللع (  َّٕ/  ٔ)البللبني

 (.َِٕ/  ِ)إعل و البللبني
الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ٗٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( ِٖٓ/  ّ)تبيني اغبآل و ( ُُٖ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٓ)
(ْ  /ُّٓ . ) 
 .كا معىن ؽبل, كالصهللاب مل أثباه.  ح : ُب ااص (ٔ)
 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص (ٕ)
الالنل المربل للبيهآ  . كقلؿ اآو إف إمنلدا ضعين( ُُٗ/ّ)دهلل مل حدي  معد أيب كقلص مالند أضبد ( ٖ)
اربلؼ اػب ة ( ّّّ/ٕ)البدر اؼبن   :ا ا . كضعاه ابل اؼبلآل كابل ح  ( ُّٖ/ُِ)ش ح مرم  ا ثلر ( ُّٓ/ٔ)

 .مل حدي  معد بل أيب كقلص( َٕ/ ٓ)اؼبه ة ب كا د اؼبالل يد العر ة 
 .بلليل  دكف نب ة فأثباهل. غنلٙب: ُب ااص (ٗ)
 .بدكف نب ة فأثباهل. يرل: ُب ااص (َُ)
أمىن اؼببللع ( َِْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٓ/  ْ)الهللميط ( َّْ/  ٖ)اغبلكل المب  (ُُ)

 ( .ّٗ/  ّ)ُب ش ح ركض البللع 
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وأرى المصلحة في زماننا أف يفتى بصحتو؛ لتعذر أمر االحتراز : قاؿ الشيخ أيده اهلل بتوفيقو
 .والقسمة

يملك بعد، وإنما ثبت لو  لمسقطت حقي من الغنيمة سقط؛ ألنو أ: ولو قاؿ مجاىد قبل القسمة 
لى أصح الوجهين لما وىبت نصيبي، صح وسقط نصيبو ع: حق التملك فهو كالشفيع، ولو قاؿ

 . (ٔ)إف أراد بها اإلسقاط صح، وإف أراد التملك لم يصح: قدمتو، وقيل
 .إنو لم يملك وإنما لو حق التملك فانصرؼ إلى إسقاطو: لنا       

ولو باع نصيبو منها بعد اإلحراز واختيار التملك فإف كاف معلوماً صح، وإف كاف قبل االختيار صح 
 .(ٖ)فيو حق الشفعة (ٕ)[شقصاً ]كاف معلوماً وإف لم يستقر، كما لو باع على أصح الوجهين إذا  

 

                                         

: رلم  الصحو, مبآ  اإلشلرة إٔب ديا  اؼبالألو, كا ا ذم  النهللكم ُب ال كضو أف أصحهمل عند صلحع ال( ُ)
 (.ْٔٓ)الال اج الهللدلج ( ٕٓ/ ٖ)هنليو االج ( ِّّ/ ْ)مل  االج ( ِٔٔ/َُ)ركضو البللبني

 .بالني مهملو فأثباهل بللرني. مآصل: ُب ااص (ِ)
 (.ُِٕ-ُِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُٔ/  ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
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 باب قسمة الغنيمة
، فإف كاف فيها سلب لقاتل (ٔ)كل ماؿ ُأخذ من المشركين بإيجاؼ الخيل والركاب: الغنيمة  

مصلحة ثم يدفع منها أجرة النػ ق اؿ والحافظ؛ ألن ها ل/ بٜٙ/ُسل م إليو ولم يخم س لما ذكرناه، 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ   :الماؿ فقدمت على غيرىا ثم يقسم الباقي على خمسة؛ لقولو تعالى

فدؿ  أنها تقسم أخماسًا، فسهم ألىل الخمس،    )ُْ: اا الؿ)      چپ  پ  پ   (ٕ)[پ]
 .(ٖ)وأربعة أسهم للغانمين 

 .(ٗ)من غير عذر ويستحب أف تكوف القسمة في دار الحرب، ويكره تأخيرىا إلى دار اإلسبلـ 

                                         

 ( .ُّٕ: ص)رب ي  ألالظ الانبيه (ُ)
 . ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص ( ِ)

 ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُْٔ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِْْ/ِ)اؼبهيب ( ُْٔ/  ْ)ااـ (ّ)
منهلج ( ّٕٔ/ٔ)ركضو البللبني( َِٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِْٓ/  ْ)الهللميط ( َّٓ/ 

رباو االج (  ٕٔ)منه  الب ب ( ٓٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ( ّٓٓ-ّْٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ّٗ)البللبني 
 (.ُْٔ/  ٔ)هنليو االج (   ّٗ/ّ)مل  االج ( ُْْ/ٕ)
هنليو ( ُْْ / ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج : ا ا . كؿب  م ادو الاأخ  مل ٓب يبلبهل الللمبهللف, كإا حـ  الاأخ (ْ)

 . .كينا  ُب ذل  أيالن اؼب اج  الاللبآو( ُْٔ/  ٔ)االج 
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 . (ٔ)ال يجوز: وقاؿ أبو حنيفة 
 . (ٗ)قسمة الرجاؿ (ٖ)[تؤخر]تقسم األمواؿ و: ، وقاؿ مالك(ٕ)فإف قسم اإلماـ صحت القسمة

( بدر بشعب من شعاب بدر (٘)[غنائم]أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قسم )ما روي : لنا       
، (ٜ)على مياىهمبني المصطلق  (ٛ)[غنائم]سم ، وق(ٚ)قريبًا من بدر (ٙ)[الصفراء: ]يقاؿ لو
، وألف كل موضع جاز فيو (ٕٔ)حنين (ٔٔ)[وادٍ ]حنين بأوطاس وىو  (ٓٔ)[غنائم]وقسم 

االغتناـ جاز فيو االقتساـ كدار اإلسبلـ، ويخالف حاؿ قياـ الحرب؛ ألنو لم يثبت للغانمين فيها 
 .حق التملك

                                         

الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُُِ/  ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   ( ُٖ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  (ُ)
(ْ  /ُُْ . ) 
 (.ٓٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٔ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخ : ُب ااص (ّ)
/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( َٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُِّ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُٔٗ)اػب اج ايب يهللمن (ْ)

ُّْ.) 

اؼبدك و . خصهلكأمل قهللؿ ملل  فآد جل  ُب اؼبدك و أ ه أجلز قالماهل ُب دار اغب ب كبيعهل ميل ؛ اف اؼباللمني أحو ب  
 ( .َُْ/  ّ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( َْٓ/  ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. غنلٙب: ُب ااص (ٓ)
 .ب  نب ة فأثباهل. الصا ا: ُب ااص (ٔ)
 ..مل ركايو ؿبمد بل إمحلؽ بل ياللر ( َّٓ/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ  (ٕ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. غنلٙب: ُب ااص (ٖ)
مل ركايو ابل عهللف كدهلل ق يع فبل أخ جه البخلرم ُب صحيحه, بلب مل مل  ( ْٓ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  (ٗ)

 .َُّٕ( ُّٔٓ/ ّ), كماللف َِّْ( ٖٔٗ/ِ) مل الع ب رقيآل كمىب اليريو 

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. غنلٙب: ُب ااص (َُ)
 .كالصهللاب مل أثباهل.  كادم: ُب ااص (ُُ)
نل ف حنني بأكطلس فههلل ىبللن مل أخ جه البخلرم مل حدي  أ ا ُب الصحي  بأف قالمهل ملف أمل قالمو غ (ُِ)

( ُُُٔ/ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب مل قالف اللنيمو ُب غ كا كما ا : ا ا . بلعبع ا و
 ., مل ركايو أ ا رض  ا عنهَُِٗ
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 فصل
الة سوي بينهم؛ لتساويهم في سبب االستحقاؽ، وإف  فإف كاف الجيش كلهم فرسانًا أو كلهم رج

أسهم؛ سهم لو  (ٔ)[ثبلثة]كاف بعضهم فرسانًا وبعضهم رجالة فاضل بينهم؛ فيجعل للفارس 
 .(ٕ)وسهماف لفرسو، وللراجل سهم واحد

 . (ٖ)للفارس سهماف، وللراجل سهم واحد، وخالفو صاحباه: وقاؿ أبو حنيفة 
 (ٗ)[ثبلثة]أف النبي صلى اهلل عليو وسلم أسهم للرجل ولفرسو )ما روى ابن عمر : لنا       

 .؛ سهم لو وسهماف لفرسو(٘)(أسهم

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص ( ُ)
هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٓ)الانبيه (  ِْْ/  ِ)اؼبهيب ( ُْْ/  ٖ)اغبلكل المب  ( ّٔٓ/  ٕ)ااـ (ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ّٓٓ/  ُٗ)آّمهللع (   ّّٖ/  ٔ)ركضو البللبني( ِْٓ/  ْ)الهللميط ( ْٕٗ/  ُُ)

 (.ْٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َُْ/  ّ)مل  االج (  ٕٗ/  ّ)ركض البللع 
ااخايلر (  ُِٕ/  ٕ)بدا   الصنل   (  ُْ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  : ا ا . كصلحبلا قهللؽبمل مآهللؿ الرلفع ( ّ)

 (.ٓٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُّٖ/  ْ)لاعلي  اؼبخالر 
 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص ( ْ)
صحي  ماللف  َِٖٕ( َُُٓ/  ّ)اغبدي  أصله ُب  صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب مهلـ الا س  (ٓ)

 .ُِٕٔ( ُّّٖ/  ّ)مالب اعبهلد كالال  بلب ميايو قالمو اللنيمو بني اغبلض يل 
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أعطاني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : )ابنتو عنو قاؿ (ٔ)فأما حديث المقداد  فقد روت كريمة 
 .، وروايتنا ال معارض لها(ٗ)[فتوقفاف]، فقد اختلفت الروايتاف(ٖ)(أسهم (ٕ)[ثبلثة]وسلم 

يقاتل، وال شاب على شيخ؛ ألف الجميع  لمعلى جباف، وال من قاتل على من  وال يفضل شجاع
وقاؿ الحسن . (ٙ)وال يسهم لمركوب غير الخيل (٘)[سواء]في شهود الوقعة وفي إرىاب العدو 

 .(ٔ: اغبر ) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   چ  :؛ لقولو تعالى(ٚ)يسهم لئلبل: البصري
والمراد . (ٛ)(الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يـو القيامة: )صلى اهلل عليو وسلمقولو : لنا      

الغنيمة، وقد علقها بها، وألنو لم ينقل أنو صلى اهلل عليو وسلم أسهم لمركوب غير : بالخير
لم  (ٓٔ)[الفيء]، وأما اآلية فتدؿ على إف (ٜ)الخيل، وقد كانوا  يحضروف بالبخت

على أنو يقسم لها، وقد تحضر اإلبل الجيش  (ٕٔ)[تدؿ]و، وال الركاب علي (ٔٔ)[يوَجف]

                                         

م يبو بن  اؼبآداد بل اامهللد المنديو, ركت عل أمهل ضبلعو بن  ال ب  بل عبد اؼببلع, ك ركل عنهل زكجهل عبد (ُ)
 (.ْٕٓ/  ُِ)يع الاهييع هتي. ا بل كدع بل زمعو كابناهل , ذم دل بل حبلف ُب الثآلت

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص ( ِ)
 ( .َُٖ/  ٓ)منل الدارقب   (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. فيآالف: ُب ااص ( ْ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ٓ)
 (.ِٕٓ/  ْ)الهللميط ( ُْْ/  ٖ)اغبلكل المب  (ٔ)
 (. ّْٖ/  َُ)اؼبل  ( ٕٓ/  ٓ)اامايملر (ٕ)

دهلل مل حدي  ج ي  بل عبد ا صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب اػبي  معآهللد ُب  هللاصيهل اػب  إٔب يهلـل ( ٖ)
صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب اػبي  معآهللد ُب  هللاصيهل اػب  إٔب يهلـل  ِْٗٔ( َُْٕ/ّ)الآيلمو 
 .مل حدي  ابل عم  رض  ا عنهمل  ُُٕٖ( ُِْٗ/ّ)الآيلمو 

 ( َُُ/ُ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  . صبلؿ طهللاؿ ااعنلؽ, كاعبم  خب  كخبلٌب, كد  ملمو مع َّبو: البخ ( ٗ)

 .ب  نب ة  فأثباهل. الا : ُب ااص ( َُ)
 (.ِّٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : كالصهللاب مل أثباه ممل ُب.  يهللجع: ُب ااص ( ُُ)
 .مل أثباه كالصهللاب.  يدؿ: ُب ااص ( ُِ)
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لحمل األنفاؿ ال للقتاؿ  فهي كالبغاؿ، وبها يفسد ما  ذكره من جواز المسابقة عليها، وألف اإلبل 
 .(ٕ)الخيل من الكر  والفر  والطلب والهرب فلم تلحق بها (ٔ)[تغِني غناء]ال 

ه عربياف، وبين البرذوف الذي أبواه عجمياف،  والمقرؼ ويسوى في الخيل بين العتيق الذي أبوا 
 .(ٖ)الذي أمو عربية وأبوه عجمي،  والهجين الذي أبوه عربي وأمو عجمية

: ، وقاؿ أحمد(ٗ)، ويسهم للهجين والمقرؼ سهم واحد/ أٓٚ/اليسهم للبرذوف : وقاؿ األوزاعي
 .(ٙ)، وىو رواية عن أبي يوسف(٘)يسهم لما عدا العربي سهم واحد

أنو حيواف يسهم لجنسو، فبل يفضل أنواعو فيو على غيره كاآلدميين، وألف البرذوف : لنا       
، فقد زاد على العربي من ىذا الوجو، فبل ينقص عنو لتقصيره عنو في الجري  .أصبر وأكر 

إف فأما من كاف فرسو حطمًا أو قحمًا أو ضرعاً أو أعجف فإف كاف يمكن القتاؿ عليو أسهم لو، و  
يسهم : أحدىما: أنها  على قولين: لم يمكن لم يسهم لو، ىذا أصح الطريقين، والطريق الثاني

 .  (ٚ)ال يسهم : للجميع، والثاني

                                         

 (.ُِٓ/  ْ)كالصهللاب مل أثباه , كدهلل مل يآلرب لا  ااـ .  تعىن عنل: ُب ااص ( ُ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ (   ْٖٓ/ْ)الهللميط (  ِْٓ/ ِ)اؼبهيب ( ّٔٓ/  ٕ)ااـ ( ُْٖ/ٖ)اغبلكل المب  (ِ)

آّمهللع (  ّّٖ / ٔ)ركضو البللبني( ٕٗ/ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُُِ/ُِ)الرلفع  
 (.ُّّ/ْ)مل  االج ( َٓٓ)ماليو ااخيلر ( ّٓٓ/ُٗ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ْٖٓ/  ْ)الهللميط (  ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٖ/  ٖ)اغبلكل المب  (ّ)

 أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض( َٓٓ)ماليو ااخيلر ( ّٓٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ّّٖ/  ٔ)ركضو البللبني( ُُِ
 (.ُّّ/  ْ)مل  االج (  ُْٕ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٕٗ/  ّ)البللع 

 ( . ٕٓ/  ٓ)اامايملر ( ُْٗ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو ( ْ)
 ( ُّٕ/  ْ)اإل صلؼ للم داكم (.  ُِٓ/  َُ)الر ح المب  ابل قدامو ( ّْٔ/  َُ)اؼبل  (ٓ)
 (.ُِٔ/  ٕ)الصنل    بدا  (  ِٕٔ/  ِ)النان ُب الاالكل (ٔ)
كذم  صلحع اؼبهيب أف ااقيا أ ه إف أممل الآالؿ فله  الالهف, كإا ف , كذم  النهللكم ُب ال كضو أ ه ا مهف  (ٕ)

له, كديا دهلل أظه  الآهلللني؛ ا ه ا فل دة فيه, كقد صب  الريخ أبهلل إمحلؽ بني الآهلللني ممل ذم ا اؼبصنن, قل  كديا 
كديا فيمل لهلل ٓب يعلف بنه  . الا س ُب الآالؿ, كأممل الآالؿ عليه ف  ه يالاحو كإا ف دهلل ال اج  ا ه إذا شلرؾ 

(  ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٖ/  ٖ)اغبلكل المب  : ا ا . اإلملـ عل إحالرا , ف ف علف النه  كأحا ا ٓب يالهف له 
/  ُٗ)آّمهللع (  ّّٖ/  ٔ)نيركضو البللب(   ُِِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ْٖٓ/  ْ)الهللميط 
/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٕٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َٓٓ)ماليو ااخيلر ( ّٓٓ
 ( .ُّّ/  ْ)مل  االج (  ُْٕ
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فيو، فهو  (ٕ)[غناء]غيره، وإذا لم يمكن فبل  (ٔ)[أغنى غناء]أنو إذا أمكن القتاؿ عليو فقد : لنا
 .كالحمير

 .(ٗ)يسهم لفرسين: وقاؿ األوزاعي وأحمد، (ٖ)وال يسهم لرجل ألكثر من فرس واحد 
أف الزبير حضر خيبر بأفراس فلم يسهم لو النبي صلى اهلل عليو وسلم )ما روى ابن عمر : لنا       

أف النبي صلى اهلل عليو وسلم أعطاه خمسة أسهم  )، وما رواه مكحوؿ عنو (٘)(إال لفرس واحد
وى الشافعي بإسناده عن عروة بخبلفو فكانت ، وقد ر (ٚ)، فهو مرسل(ٙ)(سهم لو وأربعة لفرسيو

 . (ٛ)روايتنا أولى

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه .  أعنل عنل: ُب ااص ( ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه .  عنل: ُب ااص ( ِ)
البيلف ُب ( ْٕٗ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٔ/  ُْ)اغبلكل المب  (ّ)

(   ٕٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ّٓٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِّ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ْٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َُْ/  ّ)مل  االج ( ُْٕ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 (.ُْٕ/  ْ)اإل صلؼ للم داكم (  ّٖٔ/  ّ)اؼببدع    (ّْٖ/  َُ)اؼبل  (ْ)
 (.ِّٔ/  ٕ)ااـ : كا ا  قهللؿ ااكزاع  ُب

كحمف ابل ( ِّٔ/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُٕٖ/  ٓ)مصنن عبد ال زاؽ ( ِِٖ/  ٔ)منل النالل   ( ٓ)
 (. ِّٓ/  ّ)ح   بل آبلعه ُب الالخيص اغبب  

 ( ِّٖ/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُٕٖ/  ٓ)ن عبد ال زاؽ مصن( ٔ)

  (.ِّٖ/ ٔ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُّٗ/  ٓ)قلله البيهآ    آ ن عل الرلفع  ُب مع فو الالنل كا ثلر ( ٕ)
 ( .ُّٓ/  ْ)ااـ (ٖ)
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؛ ألف اإلرىاب حصل (ٕ) (ٔ)[ماء]ويعطى الفارس سهم فرسو وإف كاف القتاؿ على حصن أو في 
، وألنو قد التـز (ٖ)[الماء]بحضوره، ويحتاج إليو عند النزوؿ من الحصن والخروج من 

 .(ٗ)[مؤنتو]

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل .  مل: ُب ااص ( ُ)
 (.ّٓٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِْ/  ُِ)الرلفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ِْٓ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
 .ب  نب ة فأثباهل .  اؼبل: ُب ااص ( ّ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل . مهلل اه: ُب ااص ( ْ)
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 فصل
فارس،  (ٕ)[أغنى غناء]سهم فارس؛ ألنو  (ٔ)[يعطى]تل عليو فإنو من حضر بفرس مغصوب وقا

: أنها على قولين: ويكوف لو سهم وسهماف لصاحب الفرس، ىذا أصح الطريقين، والطريق الثاني
 . (ٖ)ال يسهم للفرس: ىذا أحدىما، والثاني

. صوبةأف معصيتو بالغصب ال تقدح في المقصود،  فهو كما لو صلى في دار مغ: لنا       
أنها تنبني : ويختص صاحب الفرس بالسهمين  قواًل واحدًا على أصح الطريقين، والطريق الثاني

لزمو ( الشامل)على القولين في ربح الدراىم المغصوبة، وإذا أوجبنا السهم وىو اختيار صاحب 
 .  (ٗ)أجرة الفرس المغصوب منو

على سهم الراجل إنما استحقت باإلرىاب والصحيح ىو األوؿ؛ ألف الزيادة : قاؿ الشيخ أيده اهلل
والمعونة بالفرس، وذلك ال صنع للغاصب فيو، ولهذا لو كاف معو فرس والقتاؿ على حصن أو في 

استحق سهم الفرس، بخبلؼ البضاعة فإف الربح ال يحصل إال بفعل المضارب، وكما  (٘)[الماء]
والجناية،  فكذلك صرؼ سهم  على الغصب (ٙ)[بجر ئو]أف صرؼ ربح الدراىم  إلى الغاصب 

منو،  (ٛ)[جزء]على غصب فرس الغير، والسهم قد ال تقع األجرة بأدنى  (ٚ)[بجر ئو]الفرس إليو 
سهم لو وسهماف  : )إف السهمين وجبا للفارس بسبب الفرس نص الحديث يرده، فإنو قاؿ: وقولو
 .(ٜ)(لفرسو

                                         

 .بألن طهلليلو كالصهللاب أثباه. يعبل: ُب ااص ( ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. اعىن عنل: ُب ااص ( ِ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْٗٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٔ/  ُْ)اغبلكل المب  (ّ)

/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّٓٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّْٖ/  ٔ)ركضو البللبني ( ِّٓ)الانبيه ( ُِْ
 .إف اؼبيدع أ ه يالهف له كيمهللف مهمه للللصع : كقلؿ ُب ال كضو ( َُْ/  ّ)مل  االج (  ُٕٗ

قلؿ ُب الآدٙب دهلل : لبآو, كمالألو الدرادف اؼبلصهللبو فيمل لهلل اشرتل ملعو كرب  فا  ال اب  قهللاف اؼب اج  الال(ْ)
للملصهللب منه ؛ ا ه مبل  ملمه فصلر مللثم ة كالهلللد فعلس ديا يامه الللصع إذا تلن ُب يدا, كقلؿ ُب اعبديد دهلل 

 (َّٕ/ُ)اؼبهيب . للللصع؛ ا ه بدؿ ؼبلله فملف له
 .ب  نب ة فأثباهل . ؼبلا: ُب ااص ( ٓ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. هب يه: ُب ااص ( ٔ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. هب يه: ُب ااص ( ٕ)
 .ب  نب ة فأثباهل. ج : ُب ااص ( ٖ)
 .ُُٕٔب ص  مبو زب هبه( ٗ)
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؛ ألنو (ٔ)[الثبلثة]فإنو يستحق األسهم /بٓٚ/فرسًا أو استعاره وشهد بو الوقعةأما إذا استأجر 
 .(ٕ)يملك القتاؿ عليو فهو كما لو اشتراه

 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباهل. الثلثه: ُب ااص ( ُ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( ( َِْ/  ٖ)اغبلكل المب  ( ّٕٓ/  ٕ)ااـ (ِ)

مل  االج ( ٕٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ّٓٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ّْٖ/  ٔ)ركضو البللبني ( ُِْ
(ّ  /َُْ. ) 
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 فصل
إذا دخل دار الحرب بفرس فلما قامت الحرب إلى أف انقضت و ُأحرزت الغنيمة لم يكن لو فرس 

فرسو أو  (ٔ)[أعار]بأف نفقت أو باعها أو أجرىا أو أعارىا فانو ال يعطى سهم فارس، وكذلك لو 
 .  (ٕ)ُغِصَب منو إلى أف انقضت الحرب لم يستحق سهم الفارس، وفيو وجو أنو يستحقو

أف خروجو من يده يسقط سهمو وإف كاف بغير اختياره، كما لو ضل  عن الوقعة إلى أف : لنا        
انقضت الحرب، وإف كاف ذلك كلو بعد حيازة الغنيمة لم يسقط سهمو، وإف كاف بعد تقضي 

حيازة الغنيمة انبنى على أف  الغنيمة ىل ملكت قبل الحيازة أـ ال؟  أما إذا دخل دار الحرب وقبل 
الحرب وال فرس لو ثم ملك فرسًا أو استعاره أو استأجره وحضر بو الحرب فإنو  يستحق سهم 

 . (ٖ)فارس؛ ألنو شهد الوقعة فارساً 
، وإف باعو أو (ٗ)م فارسإذا دخل دار الحرب فارسًا ثم مات فرسو أعطي سه: وقاؿ أبو حنيفة

وىبو فعنو روايتاف، وإف دخل راجبًل ثم اشترى فرسًا وحضر بو الوقعة لم يعط سهم فارس في 
 .(٘)إحدى الروايتين

، بخبلؼ موتو  (ٙ)أنو حيواف نسهم لو فإذا مات قبل الحيازة سقط سهمو كاآلدمي: لنا        
 .عة فارساً بعد تقضي الحرب، فإف السبب قد وجد وىو شهود الوق

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. علر: ُب ااص ( ُ)
/ ُِ)البيلف للعم ا٘ب (  ُْٖ/ ٔ)هنليو االج ( ِّٓ)الانبيه ( ِْٓ/ِ)اؼبهيب ( َِْ/ ٖ)اغبلكل المب  (ِ)

 (.َُّ/ّ)مل  االج (  ّٓٓ/ ُٗ)آّمهللع (   ّٖٕ/ٔ)ركضو البللبني( ُِٓ-ُِْ
(   ّٖٓ/ ٔ)ركضو البللبني( ِّٓ)الانبيه ( ِْٓ/ ِ)اؼبهيب ( َِْ/  ٖ)اغبلكل المب  ( ّٕٓ/  ٕ)ااـ (ّ)

 (.َُّ/ ّ)مل  االج (  ٕٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ( ّٔٓ/ ُٗ)آّمهللع 
 (. ٓٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُّٕ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُِٔ/  ٕ)بدا   الصنل   (ْ)
 (.ٔٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُّٕ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُِٕ/  ٕ)بدا   الصنل   (ٓ)
 (.ِْٖ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِْ/  ٖ)اغبلكل المب  (ٔ)
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 فصل
ونفور الطحاؿ  (ٔ)ومن حضر الحرب ثم مرض مرضًا يقدر معو على الحرب والقتاؿ كالسعاؿ 

والحمى الخفيفة والصداع اليسير أسهم لو وإف لم يقاتل؛ ألنو بمنزلة  الصحيح، وإف كاف ال يقدر 
زة أو بعد تقضي معو على القتاؿ لم يسهم لو؛ ألنو ال يصلح للقتاؿ، وإف حدث بو ذلك بعد الحيا

يسهم لو مع المرض : الحرب فقد تقدـ ذكره، وإف كاف مرضو بجراحة في الحرب، فحيث قلنا
؛ ألف ذلك (ٕ)ال يسهم لو مع المرض فأصح القولين ىاىنا أنو يسهم لو: فهنا أولى، وحيث قلنا

  .مما يكثر وجوده، والحرماف بسببو يُػَفتػ ُر ىمم المجاىدين  عن الجهاد

                                         

 (. ُُُّ)الآلمهللس ايط : ا ا . ح مو تدف  ّٔل الببيعو أذل عل ال  و كااعال  الت تاص  ّٔل: الالعلؿ كالالعلو( ُ)
إذا شهد الهللقعو صحيحل, ٍب م ض م ضل ا يبن  الآالؿ ٓب يبب  حآه , كإف ملف غ  ذل   : قلؿ النهللكم ُب ال كضو (ِ)

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ُِْ/  ٖ)اغبلكل المب  : ا ا  . أحدنبل ا يبب  : افملل مل و كالالِب قآ  بب ف حآه قهلل 
/  ٔ)ركضو البللبني ( ُِٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْْٓ/  ْ)الهللميط ( ّْٖ/  ُُ)اؼبيدع 
 ( .َّٗ)غليو البيلف ( َُّ-ٕٗ/  ّ)مل  االج ( ٔٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّٖٕ
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 فصل
 حق  في الغنيمة لمخذ ٍؿ وال لمن يرجف بالمسلمين وال لكافر حضر بغير إذف اإلماـ أو وال  

فسادىم، ويرضخ  (ٕ)[يؤمن](ٔ) نائبو؛ ألنو ال مصلحة  للمسلمين في حضورىا، وال
 .(ٗ)والمرأة والعبد والكافر إذا حضر بإذف اإلماـ، وال يسهم لو (ٖ)[للصبي]

يسهم للصبي : ، وقاؿ مالك(ٙ)والصبياف والمشركين (٘)[للنساء]يسهم : وقاؿ األوزاعي
  .(ٚ)المراىق إذا أطاؽ القتاؿ

إلى ابن عباس (ٓٔ)كتب نجدة  الحروري: )قاؿ (ٜ) (ٛ)[ىرمز]ما روى يزيد بن : لنا      
ىل كن يشهدف الحرب مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟ وىل كاف  (ٔٔ)[النساء]يسألو عن 

قد كن يشهدف الحرب مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، : ابن عباسيضرب لهن بسهم؟ فقاؿ 
 .(ٕٔ)(بسهم فبل/ أٔٚ/فأما الضرب لهن 

                                         

 .ديا الملمو م رت ُب ااص , كلع  ذل  خبأ مل النلمخ(ُ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  الملمو بلؽبم ة . يهللمل: ُب ااص ( ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الص : ُب ااص ( ّ)
( َّٔ/ُٗ)آّمهللع  ( ْْٓ, ّٔٓ/ ْ)الهللميط ( ِْٓ/  ِ)اؼبهيب  ( ُٕٓ-ُٔٓ/ ُْ)اغبلكل المب  (ْ)

/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّْٕ/ ٔ) ركضو البللبني  ( ٔٗ/  ّ)ُب ش ح ركض البللع  أمىن اؼببللع
 (.ُِِ/  ْ)مل  االج  (ُْٓ

 .ب  نب ة فأثباهل. للنالل: ُب ااص ( ٓ)
 (.ُِٕ/  ٓ)اامايملر (ٔ)
حلشيو العدكم ( ْٕٓ / ْ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  ( ِْٗ/  ّ)اليخ ة ( ّّٓ/  ِ)البيلف كالاحصي  (ٕ)

 (  .ُّ/  ِ)علس ماليو البللع ال بل٘ب 
 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبلدثو. د ر: ُب ااص ( ٖ)
هتييع  :ا ا . دػ ََُي يد بل د م  اؼبدٗب, أبهلل عبد ا مهللٔب بىن لي  مل أكامط الالبعني, تهللُب علس رأس (ٗ)

 (.ِّّ/  ُُ)الاهييع 
كرم اغبنا  مل ب  حنياو رأس الا قو الن ديو اؼبع كفو بللن دات, ا ا د عل مل   اػبهللارج بآرا  قبدة بل علم  اغب  (َُ)

 (.َِٔ/ٓ)تلريخ اإلم ـ لالملـ اليد  . دػ ٗٔكاغب كريو فنالبهللا إليه, كقدـ قبدة ممو, كقا  منو 
 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ُُ)
لد كالال  بلب النالل  الللزيلت ي ضخ ؽبل كا يالهف كالنه  عل قا  أصله ُب ماللف صحي  ماللف مالب اعبه( ُِ)

 . ُُِٖ( ُْْْ/  ّ)صبيلف أد  اغب ب 
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ليسوا من أىل الجهاد ، ولهذا ال يجب عليهم، فبل يسهم لهم، والكافر ال  (ٔ)[ىؤالء]وألف  
أنها  ، فيحتمل(ٖ)حشرج (ٕ)وأما خبر جدة، يخلص نيتو للمسلمين فبل يساويهم في االستحقاؽ

 .بالثمر وحده اخصهأرادت بالسهم الحظ والنصيب دوف السهم الكامل، أال ترى أنو 
غزوت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأنا غبلـ مملوؾ، فلما فتح : )قاؿ (ٗ)وقد روى عمير

اهلل سهمي، فلم يضرب لي بسهم، وأعطاني سيفاً  (٘)[يا رسوؿ: ]اهلل على نبيو خيبر قلت
 . (ٚ)(المتاع (ٙ)وكنت أخط بنعلو في األرض، وأمر لي من خرثيفتقلدت بو، 

أىل السهم، فبل  (ٜ)[غناء]أىل الرضخ دوف  (ٛ)[غناء]وال يبلغ بالرضخ سهم راجل؛ ألف 
بين أىل  (ٓٔ)[يفاضل]يسوي بينهم  باجتهاده، كما ال يبلغ بالتعزير الحد، ويجوز لئلماـ أف 

ل السهم؛ ألف السهم مقدر بالنص، فلم يختلف الرضخ على قدر االنتفاع بهم، بخبلؼ أى
باختبلؼ المقاتلين، والرضخ ثبت باالجتهاد فاختلف، كما أف دية الحر لما  ثبتت نصًا لم 

 .(ٔٔ)تختلف، وقيمة العبد لما ثبتت باالجتهاد اختلفت
                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. دهللا: ُب ااص ( ُ)
أمد : ا ا . أـ أبيه, صحلبيو جليلو, خ ج  م  ال مهللؿ ُب خيرب  أـ زيلد ااش عيو, كد  جدة حر ج بل زيلد(ِ)

 . (ُِِ/  ٖ)لبو ُب سبيي  الصحلبو اإلص ( ّّْ/  ٔ)الللبو 
 (.ِّّ/ُُ)هتييع الاهييع  :ا ا . حر ج بل زيلد ااش عس أك النخعس, مل كمط مل الالبعني(ّ)
 ّ)أمد الللبو  (ُُِِ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا . عم  مهللٔب  يب اللحف شهد م  مهللاا خيرب(ْ)
 (.ُّٕ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو   (  .ُٖٕ/  
 .كالصهللاب مل أثباه. ي مهللؿ: ُب ااص ( ٓ)
  ( .ُٗ/  ِ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  : ا ا . أثلث البي  كمالعه: اػب ث (ٔ)

/  ِ)منل ابل ملجه .  ديا حدي  حالل صحي : قلؿ ك ( ُٕٗ/  ّ)منل الرتميم ( ِٕ/  ّ)منل أىب داكد (ٕ)
 . (َِٕ/  ّٔ)مالند أضبد ( ِٓٗ

 .كالصهللاب مل أثباه. عنل: ص ُب اا( ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه. غنل: ُب ااص ( ٗ)
 .كالصهللاب مل أثباه. يالص : ُب ااص ( َُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُِِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   ( ُْْ/  ٖ)اغبلكل المب  (ُُ)

/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ّّٔ/  ُٗ)آّمهللع  ( ّّٖ, َّٕ/ ٔ)ركضو البللبني( ْٗ-ّٗ/  ّ)البللع 
 . (َُٓ/  ٔ)هنليو االج ( ْٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي   ( َُٓ/  ّ)مل  االج ( ُْٖ
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كاف لكافر أو  (ٕ)[سواء]،  (ٔ)[الثبلثة]ويكوف الرضخ من خمس الخمس على أصح الطرؽ   

أنها قولين في قوؿ من الخمس، وفي قوؿ من أربعة أخماس الغنيمة، : مسلم، والطريق الثاني
 . (ٖ)إف كاف لكافر فمن الخمس، وإف كاف لمسلم فعلى القولين: والطريق الثالث

أف مستحقو ليس من الغانمين وال من أىل الخمس، وإنما ىو من جملة مصالح : لنا        
 .رصد لمصالحهمالمسلمين، وىذا السهم م

وإف حضر أجير في إجارة مقدرة بالزماف، فهو مخير بين السهم واألجرة التي تجب بقدره وقت  
اختار األجرة  (ٗ)[إف]القتاؿ إلى أف يحوز الغنيمة دوف غيرىا، فأيهما اختار سقط اآلخر، إال أنو 

: جرة والسهم، والثالثيجمع لو بين األ: ، والثاني (٘)[الثبلثة]رضخ لو معها، ىذا أصح األقواؿ 
 . (ٙ)يرضخ لو مع األجرة

        

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الثلثه: ُب ااص ( ُ)
 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص ( ِ)
ؼبل  كاؼبنهلج كالاحاو أف ااظه  أف ال ضخ ؿبله كمل رجحه اؼبصنن خ ؼ اؼبعامد ُب اؼبيدع, فا  ال كضو كا( ّ)

, ْٖٕ/ ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب ( َْٖ/  ٖ)اغبلكل المب  : ا ا . ااربعو ااطبلس
آّمهللع ( ُّٕ/  ٔ)ركضو البللبني( َِِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ّٔٓ/  ْ)الهللميط (  ْٖٓ

هنليو ( ْٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َُٓ/  ّ)مل  االج ( ُْٖ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّّٔ/  ُٗ)
 (.ْٗ( )َُٓ/  ٔ)االج 

 .زيلدة اقاالدل الاليلؽ( ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الثلثه: ُب ااص ( ٓ)
اؼبهيب (  ُّٕ-ُّٔ/ُْ) ك( ِْْ/ٖ)اغبلكل المب : ا ا . ك الع العم ا٘ب ااص  دنل امث  ااصحلب(ٔ)
ركضو ( َِِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٕ/ٕ)الهللميط ( ِّٔ -ِّٓ)الانبيه (  ِْٔ/ِ)

 ( ُْٕ/ ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ّّٔ/ُٗ)آّمهللع (   ُّٖ-َّٖ/ ٔ)البللبني
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أف ىذا : أنها منفعة واحدة فبل يستحق بها عوضاف، ىذا أصح الطريقين، وفيها طريق ثافٍ : لنا
االختبلؼ فيمن استأجره اإلماـ لخدمة المجاىدين من سهم الغزاة مخي ر بين أف يأخذ األجرة 

يأخذ السهم فتتوفر األجرة عليهم، أما من استأجره رجل من  فيتوفر السهم على الغزاة، وبين أف
: أحدىما: الرعية فبل معنى لتخييره بين السهم وأجرة يأخذىا من مالو، بل يكوف على قولين

يستحق الرضخ، وتحقيقو أف المستأَجر لخدمة المجاىدين ليس منهم، : يستحق السهم، والثاني
ألنو شهد الوقعة  وىو من  ؛(ٔ)ستحق السهم قواًل واحداً ولو كانت اإلجارة على منفعة في ذمتو ا

 .أىل القتاؿ كمن حضر وعليو دين

                                         

-ْٔٓ/  ْ)الهللميط ( ْٖٖ/ُُ) هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع(  ِْٔ/ِ)اؼبهيب ( ِْْ/ٖ)اغبلكل المب  (ُ)
أ ه ىب  بني : ذم  اؼبصنن أ ه ا يالاحو العهللض, كقلؿ النهللكم ُب ال كضو ( َِْ/َُ)ركضو البللبني(   ْٕٓ

/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ّّٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٖ-َّٖ/ٔ)ركضو البللبني: ااج ة كالالهف, كدهلل قهللؿ اامث يل 
ْٓٔ.) 
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  (ٔ)[يُعفى]وإف استأجر ذميًا يقاتل مع المسلمين جاز، وال تقدر لو مدة؛ ألف في ذلك غررًا، و

ف ؛ ألنو لم يعمل، وإف كا (ٕ)[شيئاً ]عن ىذه الجهالة للحاجة، فإف لم يكن قتاؿ لم يستحق 
ىناؾ قتاؿ فإف قاتل استحق األجرة لحصوؿ العمل، وإف لم يقاتل لم يستحق في أصح الوجهين؛ 

استحقاقو مقابل بالعمل بخبلؼ المسلم، فإف استحقاقو مقابل بالحضور، فإف / بٔٚ/ألف 
عليو من   (ٖ)[الزائد]زادت األجرة على سهم الراجل فإنو يدفع إليو ما دوف السهم من الغنيمة، و

 .(ٗ)المصالح على أصح الوجهين، وفي الثاني يدفع الجميع من الغنيمةسهم 
 

 :فرع
 
والصبياف ودخلوا دار الحرب وغنموا  مااًل فأصح الوجوه  (٘)[النساء]إذا انفرد العبيد و 
أنو يخمس ويقسم اإلماـ الباقي بينهم على ما يراه من التفضيل كما في الرضخ، : (ٙ)[الثبلثة]

يخمس ويقسم كما تقسم الغنيمة بين : لهم والباقي لبيت الماؿ، والثالثيرضخ : وفي الثاني
 .(ٕ)الغانمين

                                         

 .يلو كالصهللاب مل أثباهبألن طهلل . يعال: ُب ااص ( ُ)
 .كالصهللاب مل أثباه. شيل: ُب ااص ( ِ)
 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه. ال ايد: ُب ااص ( ّ)
إف : ذم  النهللكم ُب ال كضو أ ه إف حا  اليم  ب ذف اإلملـ فله ااج ة فآط كإا فله ال ضخ علس الصحي , كقي  ( ْ)

( َّٕ/  ٔ)ركضو البللبني( ْٕٓ-ْٓٓ/  ْ)الهللميط ( ُّٔ/  ُْ)اغبلكل المب  : ا ا  . قلت  يالاحو كإا ف 
رباو االج ُب ( ٔٗ, ْٗ/ ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّّٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ِِْ -ُِْ/ َُ)ك 

 .َُٓ/  ٔ( )ّٔ/  ٖ)هنليو االج ( ِِِ/ْ)ك( َُٓ/  ّ)مل  االج (   َِْ/  ٗ)ش ح اؼبنهلج 
 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه. الثلثه: ُب ااص ( ٔ)
(   ِٕٗ/  ُْ)اغبلكل المب  : ا ا . كذم  ُب البيلف ماو أكجه, كقد رج  النهللكم ُب ال كضو مل رجحه اؼبصنن دنل(ٕ)

 ّ)لبللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ا( ُّٕ/  ٔ)ركضو البللبني ( َِِ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 ( . ُْٗ/  ٔ)هنليو االج ( َُْ/  ّ)مل  االج (  ُْٕ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ْٗ/ 
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وأما تجار الجيش فإف قاتلوا وجب لهم السهم قواًل واحدًا، وإف لم يقاتلوا رضخ لهم على أصح 

إف لم : ، والطريق الثاني(ٔ)[الثبلثة]القولين، ويسهم لهم في القوؿ الثاني، وىو أصح الطرؽ 
أنها على القولين في : قاتلوا لم يسهم لهم قواًل واحدًا، وإف قاتلوا فعلى قولين، والثالثي

 . (ٕ)الحالين
 .أنهم من أىل القتاؿ وقد قاتلوا فاستحقوا السهم كغير التجار: لنا       

 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. الثلثه: ُب ااص ( ُ)
( ّّٔ/  ُٗ)آّمهللع (   ِّٔ)الانبيه ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٔ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ُّٓ/  ْ)ااـ (ِ)

/  ّ)مل  االج (  ُْٕ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ٔٗ/  ّ) ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش
 (.ُْٖ/  ٔ)هنليو االج (  ْٔٓ-ّٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َُْ
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الحرب استحق (ٔ)[انقضاء]إذا لحق بالجيش مدد أو أفلت أسير مسلم ولحق بهم فإف كاف قبل 

لسهم المحدد، وأما األسير فإف قاتل استحق قواًل واحدًا، وإف لم يقاتل استحق على أصح ا
 . (ٕ)القولين، وال يستحق على الثاني

الحرب وقبل الحيازة (ٖ)[انقضاء]أنو شهد الوقعة وىو من أىل القتاؿ، وإف كاف بعد : لنا       
ملكوا كاف كما لو حضر قبل الحيازة، وإف لم ي: قد ملك الغانموف لم يشاركهم، وإف قلنا: فإف قلنا

 .(٘) (ٗ)[شيئاً ]لحق المدد أو أفلت األسير بعد الحيازة لم يستحقا 
اإلماـ (ٙ)[يقسم]إف أدركوىم في دار الحرب أسهم لهم إذا كاف قبل أف : وقاؿ أبو حنيفة 

 . (ٚ)الغنيمة
 .(ٜ)[أسرى]م كما لو كانوا الحرب فلم يشاركوى(ٛ)[انقضاء]أف المدد لحق بهم بعد : لنا       

 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. ا آال: ُب ااص ( ُ)
/  ُٕ)ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼببلع (  ِْٔ/  ِ)اؼبهيب  ُٗٓ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ُّٓ/  ْ)ااـ (ِ)

أمىن (  ّّٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٖ/  ٔ)ركضو البللبني( ِِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْْْ
 ( .َُّ/  ّ)مل  االج ( ْٖٔ/  ِٖ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٔٗ/  ّ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 .ب  نب ة فأثباهل. ا آال: ُب ااص ( ّ)
 .ب  نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص ( ْ)
 . اؼب اج  الاللبآو( ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه. قالف: ُب ااص ( ٔ)
 ( .ِٗ/  ٓ)البح  ال ا و (  ُِٓ/  ّ)تبيني اغبآل و ( ُّْ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ٕ)
 .ب  نب ة فأثباهل. ا آال: ُب ااص ( ٖ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ام ا: ُب ااص ( ٗ)
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سرية من الجيش إلى الجهة التي يقصدىا أو إلى غيرىا  (ٔ)[أنفذ]إذا خرج أمير في جيش و  
، وحكي عن الحسن (ٕ)ف غنمت السرية شاركهم الجيش، وإف غنم الجيش شاركتهم السريةإف

 . (ٖ)البصري أف السرية تنفرد بما غنمت
ى اهلل عليو وسلم أسرى سرية ِقَبَل أوطاس فغنمت فأشرؾ بينهما وبين أنو صل)ما روي  : لنا        
الغنيمة لمن شهد ) :، وىذا أولى من دليل الخطاب في قولو صلى اهلل عليو وسلم(ٗ)(الجيش
 . (٘)(الوقعة

                                         

 (.ِْٔ/  ِ)اؼبهيب :  ممل يدؿ عليه مل ُب. أ اي: ملمو غ  مع مو ُب ااص , كلعلهل( ُ)
 ْ)ااـ : ا ا . ك البه العم ا٘ب للملفو, كأضلؼ الل إب ُب الهللميط اشرتاط مهللهنف بللآ ب منهف مرتصديل لنص هتف( ِ)
/  ُُ)ليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع هن(  ِّٔ)الانبيه (  ِْٔ/  ِ)اؼبهيب ( ِْٕ/ ٖ)اغبلكل المب  ( ُّٓ/ 

 ُٗ)آّمهللع ( ّٕٗ/ ٔ)ركضو البللبني( ِِٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْْٓ/  ْ)الهللميط  ( ْٖٗ
اإلقنلع للر بي  ( َُّ/  ّ)مل  االج ( ّٕٔ/  ٕ)ك (   ٔٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٔ/ 
(ِ  /ّٓٔ.) 
البيلف ُب : ا ا . كدهلل قهللؿ ملفو العلمل , إا اغبالل البص م, ف  ه قلؿ ا يارلرملف: العم ا٘ب قل  ن   البه إليه( ّ)

 ( .ِِٓ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
كاؼباللمهللف يد علس مل مهللادف يالعس : كأمل اغبدي  فلليم كجد لا فههلل مل ُب خببو الاا  مل قهللؿ ال مهللؿ( ْ)

الالنل ( ُِْ/  ٓ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  : ا ا . . ت د م ايلدف علس قعدهتفبيماهف أد لدف ي د عليهف أقصلدف 
 (.ّْٗ/  ّ)الصل ل للبيهآ  

كأمل مل أشلر إليه اؼبصنن فآد ذم ا الرلفع  ُب ااـ دكف مند, كذم  أث ان كبهللا فمل ط يو ابل إمحلؽ م م يو بعث  
 (. َّٔ/  ٕ)ك ( ُّٓ/  ْ)ااـ :   ا ا . قب  ال ـك

 ٔ)مصنن ابل أيب شيبو  (  ِٖٓ/  ِ)منل معيد بل منصهللر (  َِّ/  ٓ)مصنن عبد ال زاؽ : جل  مهللقهللفلن ُب( ٓ)
كصح  مندا ابل . كدهلل غ يع م فهللعلن : كذم  ابل اؼبلآل أف ديا اغبدي  رفعه بعاهف كتعآع ذل  بآهللله( ْْٗ/ 

 (.ِّٕ/  ّ)الالخيص اغبب  ( ِّّ/  ٕ)البدر اؼبن  : ا ا . ح   العالآ ٘ب
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الواحد  ا كالجيشمفالصحيح أنه ؛إلى جهتين ولو بعثهاوكذلك لو بعث سريتين إلى جهة واحدة 
إف كل واحدة مع الجيش كالجيش، لكن لكل سرية حكم االنفراد عن  ، وقيلمع الجيش

 .  (ٔ)األخرى
 .أف كل واحدة منهما من الجيش فكانتا كسرية واحدة :لنا         

فقد كاف  ،ف الجيش ال يشاركهاإسرية وأقاـ مع الجيش في بلده فغنمت ف (ٕ)[أنفذ] إذاأما  
و بالمدينة، فإذا غنمت لم يشاركهم، وألف الجيش وسلم يبعث السرايا وى/ إٔٚ/صلى اهلل عليو 

لها، ولو بعث سريتين إلى (ٖ)[ردءٌ ]المقيم ليس بمجاىد، بخبلؼ الخارج إلى الجهاد، فإنو 
جهتين فغنمتا لم تشارؾ إحداىما األخرى على الصحيح، ويفارؽ إذا بعثهما بعد خروجو؛ ألنو 

 . (ٗ)صل يجمعهماأصل لهما وجامع بينهما، فإذا أقاـ لم يكن لهما أ
مع أىل العدؿ شاركهم في الغنيمة، وكاف ألىل العدؿ أف يُوِصُلوا الخمس (٘)[باغية]ولو غزت 

 .(ٙ)إلى اإلماـ من نصيب الباغية

                                         

هنليو اؼببلع ( ِّٔ)الانبيه (  ِْٔ/  ِ)اؼبهيب (  ِْٖ/  ٖ)اغبلكل المب  ( ّٕٔ/  ٕ)ك ( ُّٓ/  ْ)ااـ (ُ)
ركضو (  ِِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْْٓ/  ْ)الهللميط  ( ْٖٗ/  ُُ)ُب درايو اؼبيدع 

/  ّ)مل  االج (  ٔٗ/  ّ) ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش(  ّْٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٕٗ/  ٔ)البللبني
 (.ُْٔ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ّٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( َُّ

 (.ِْٔ/  ِ)اؼبهيب :  ممل يدؿ عليه مل ُب. أ اي: ملمو غ  مع مو ُب ااص , كلعلهل( ِ)
, كال د  دهلل العهللف, كيبلو ذل  (ِْٔ/  ٖ)ع  اغبلكم ُب فآه الرلف. كالاليلؽ يآاا  مل أثباه. ردُّ : ُب ااص (ّ)

عني
ي
 (.ِِٓ/  ُ)اؼبصبلح اؼبن  ( ٕٓ/  ِ)الصحلح لل هللد م : ا ا . أيالن علس اؼب

كذم  صلحع اؼبهيب أف الصحي  دهلل اؼبرلرمو اهنل مل جيل ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب (  ِْٖ/  ٖ)اغبلكل المب  (ْ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ْٓٓ/  ْ)الهللميط ( ْٖٗ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا  . كاحد
رباو اغببيع علس ( ُْٖ/  ٔ)هنليو االج (  ّْٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٕٗ/  ٔ)ركضو البللبني( ِِٔ -ِِٓ/ ُِ)

 (. ُْٔ/  ٓ)ش ح اػببيع 
 . كالصهللاب مل أثباه. بلعيو: ُب ااص (ٓ)
 (.ّٔ/  َُ)ركضو البللبني( ّْٔ/  ٖ)ع  اغبلكم ُب فآه الرلف( ُْٓ/  ْ)ااـ (ٔ)
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 :فرع
؛ ا ه ُب مصلحاهف, (ِ)جلمهللملن فلنف اعبيل قب  عهللدا شلرمهف علس أص  الهللجهني (ُ)[أ اي]إذا  

 .ماه معهفكقد خلط  بنااله, فههلل أ ا  مل إقل
 

 :فرع
إذا غنم أىل الذمة ماؿ المشركين فإف كاف بإذف اإلماـ أقرىم على ما شرط لهم، وإف كاف بغير  

ينتزعو منهم : إذنو فأصح الوجهين أنو ال ينتزعو منهم وال يخمس، فقد نص الشافعي عليو، والثاني
 . (ٖ)ويرضخ لهم

كما لو تغل ب بعُض أىل الحرب على   ،موبأحكاوا مجاىدين فلم يطالبوا أنهم ليس: لنا        
 .بعض

 

                                         

 (.ِْٔ/  ِ)اؼبهيب :  ممل يدؿ عليه مل ُب. أ اي: ملمو غ  مع مو ُب ااص , كلعلهل( ُ)
ركضو ( ِِٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا  . ديا دهلل ااص  ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو(ِ)

( ِْْ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ٔٗ/  ّ)ض البللع أمىن اؼببللع ُب ش ح رك (  َّٖ/  ٔ)البللبني
هنليو ( ُْٖ/  ٔ)هنليو االج ( َِٓ/  ِ)إعل و البللبني( ّٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  (   َُّ/  ّ)مل  االج 

 (.ٔٔ/  ٖ)االج 
مل  االج (  ُُْ/  ٕ)الج  حلشيو الر كا٘ب علس رباو ا( ْٖٗ-ْٖٖ/  ُٗ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ّ)
 (. ِّٓ)الال اج الهللدلج (   ّْْ/  ٖ)هنليو االج ( ِٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ٗٗ/  ّ)
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 باب قسم الخمس
كاف في حياتو فيصرؼ   سهم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:أسهم ةيقسم الخمس على خمس 

 .(ٕ)سقط سهمو بموتو: ، وقاؿ أبو حنيفة(ٔ)بعد موتو في مصالح المسلمين
الكعبة،  فقد  (ٗ)لى يصرؼ في  رتاجسهم  هلل تعا: يقسم على ستة أسهم: (ٖ)وقاؿ أبو العالية 

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا أتاه المغنم مد يده فيقبض، فما حصل في يده جعلو في 
 .(٘)رتاج الكعبة 

أف النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف يقسم الخمس على خمسة )ما روى ابن عمر وابن عباس : لنا 
 .(ٙ)(أسهم

تشريفاً : ضاؼ اهلل تعالى ذلك إلى نفسو تبركًا باالفتتاح بو، وقيلأ(ٚ)[إنو: ]فأما اآلية فقيل 
قطعاً : وقيل(ُٖ: اعبل)  چ... ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ چ : للمضاؼ، كقولو تعالى

إف المضاؼ إلى اهلل : لما كانت الملوؾ تفعلو قبل اإلسبلـ، فإنها كانت تأخذه ألنفسها، وقيل
ألف مصارفو مصارؼ : ا عطف اإلضافة على اإلضافة، وقيلتعالى ىو المضاؼ إلى رسولو، وإنم

 .(ٛ)حقوؽ اهلل

                                         

( َٓٓ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٓ)الانبيه ( ِْٗ/  ٖ)اغبلكل المب  ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
/  ُٗ)آّمهللع (   ّٓٓ/  ٔ)ركضو البللبني( ِِٖ/  ُِ)لفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ الر(   ِٔٓ/  ْ)الهللميط 
 ( .َُُ/  ّ)مل  االج (  َٔٓ)ماليو ااخيلر ( ّٗٔ

 (.ٖٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُّٗ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (ُِٓ/  ٕ)بدا   الصنل   (ِ)

سبيف, مرههللر ُب الالبعني له إدراؾ يآلؿ إ ه أبهلل العلليو, رفي  بل مه اف ال يلح , مهللٔب ام أة مل ريلح, ببل مل ( ّ)
 (.ِْٔ/  ّ)هتييع الاهييع . دػ َٗدخ  علس أيب بم  كصلس خلن عم  ت 

 (.َّْ/  ِ)الصحلح لل هللد م . البلب العايف, كميل  ال تلج: ال ت  بللاح ي (ْ)
 ( .ََٓ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (ٓ)

  (.َُّ/  ّ)ثلر ش ح معل٘ب ا ( ُِ)مالب اامهللاؿ ايب عبيد ( ٔ)

 .كالصهللاب مل أثباه. إهنل: ُب ااص (ٕ)
تاال  الآ  ف العايف ( ُِْٔ/  ُ)مالتي  الليع أك الااال  المب  ( ْٖٓ/  ُّ)جلم  البيلف عل تأكي  الآ  ف (ٖ)
 (. ُْٖ/  ٕ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ٗٓ/  ْ)
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ويضعو (ٔ)[يشاء]كاف يفعل ذلك؛ ألف لو أف يصطفي من الغنيمة ما  كوفوأما الخبر فإنما ي 
 .، ولو كاف على وجو السهم ألحرزه وحرزه كغيره من السهاـ(ٕ)[يشاء]حيث 

 . (ٖ)ـ يصرفو فيما يرىوقد حكى أصحابنا عن مالك أف الخمس إلى اإلما 
نص القرآف، فإنو بين مصارفو، فتعين صرفو فيها كمصارؼ الزكاة، فعلى ىذا يصرؼ : لنا         

سد الثغور، فإف فيها حفظ : سهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في المصالح العامة، وأىمها
يُػَرد  على ، وذىب بعض العلماء إلى أنو (ٗ)اإلسبلـ والمسلمين ثم األىم فأالىم

 . (ٙ)السهاـ(٘)[بقية]
 . (ٚ)بموتو/  بٕٚ/يسقط : وقاؿ أبو حنيفة

         

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. يرل: ُب ااص (ُ)
 .ب  نب ة فأثباهل. يرل: ُب ااص (ِ)
/  ُ)اؼبدك و : ا ا . كم  قهللؿ ملل  ُب ذل  ف  ه يياٍلاىًحعُّ لالملـ أف يعب  منه اق بل  ال مهللؿ حبالع مل ي ل( ّ)

 (.ُِٗ/  ّ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  (  ِْْ/  ّ)اليخ ة للآ اُب ( ُْٓ
( ِْٔ/  ُِ)ف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  البيل(  ِِٓ/  ْ)الهللميط (  ِّٓ)الانبيه (  ِْٕ/  ِ)اؼبهيب (ْ)

رباو االج (  ٖٖ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ّٗٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٓٓ/  ٔ)ركضو البللبني 
-ُّٔ/  ٔ)هنليو االج (  ٓٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْٗ-ّٗ/  ّ)مل  االج ( ُِّ/  ٕ)ُب ش ح اؼبنهلج 

ُّٕ .) 
 :.ااص  غ  مع مو كالصهللاب مل أثباه ممل ُبالملمو ُب (ٓ)
ك آ  الرلفع  رضبه ا عل بع  العلمل  أف ديا الالهف ي د علس أد  الالهملف الييل : قلؿ النهللكم ُب ال كضو(ٔ)

 ذم دف ا تعلٔب فيم  أبهلل الا ج ال از أف بع  ااصحلب جع  ديا قهللا للرلفع  ا ه اماحالنه 
ديا الالهف يص ؼ إٔب اإلملـ ا ه خلياو رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف كدياف النآ ف كحمس ُب الهللميط كجهل أف  

 (.ّٓٓ/  ٔ)ركضو البللبني : ا ا . شلذاف م دكداف 
  (.ٖٗ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُّٗ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (ُِٓ/  ٕ)بدا   الصنل   (ٕ)
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أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حين صدر  من خيبر تناوؿ ) (ٔ)ما روى جبير بن مطعم: لنا
 (ٖ)[أفاء]والذي نفسي بيده مالي مما : )من بعيره ثم قاؿ من األرض أو وبرة (ٕ)[شيئاً ]بيده 

 .(ٗ)(إال الخمس، والخمس مردود عليكم اهلل
. فجعلو لجميع المسلمين، وال يمكن صرفو إلى جميع المسلمين إال بصرفو في مصالحهم العامة

 .(٘)من ينسب إلى ىاشم والمطلب ابني عبد مناؼ: وسهم لذوي القربى وىم
ت يسقط سهمهم بموت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ لفوا: وقاؿ أصحاب أبي حنيفة

 . (ٙ)نصرتهم
           

                                         

صحليب جلي , ملف مل علمل  ق يل : آ ش , أبهلل عدمجب  بل مبعف بل عدم بل  هللف  بل عبد منلؼ ال(ُ)
اإلصلبو (  ِّّ/  ُ)أمد الللبو ( ِِّ/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب . دػ ٗٓتهللُب بلؼبدينو, ت . كملدهتف

 (.ِْٔ/  ُ)ُب سبيي  الصحلبو 
 .كالصهللاب مل أثباه. شيل: ُب ااص (ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. شيل: ُب ااص (ّ)
مالند (  ُٓ/  ّ)اؼبالادرؾ ( ِٗٓ/  ُٖ)اؼبع ف المب  ( ُُّ/  ٕ)منل النالل   ( ُٓ/  ّ)داكد  منل أىب( ْ)

 (. ُُّ/  ّ)ضمل حدي  طهللي , كحالنه الايل  ُب ااحلدي  اؼبخالرة ( ُّّٗ)أضبد 
 ركضو( ِّٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِٓ/  ْ)الهللميط ( ِّٓ)الانبيه ( ِْٕ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)

رباو االج ُب ش ح (  ٖٖ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّٗٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٓٓ/  ٔ)البللبني 
 ( .ُّٕ-ُّٔ/  ٔ)هنليو االج ( ٓٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  (  ْٗ-ّٗ/  ّ)مل  االج ( ُِّ/  ٕ)اؼبنهلج 

الدر اؼبخالر ( ُُّ/  ْ)اخايلر لاعلي  اؼبخالر ا(  ُِٓ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُٖ/  ّ)اؼببالهللط للال خال  ( ٔ)
 (.َُٓ/  ْ)كحلشيو ابل علبديل 
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ذوي القربى  سهم  لما قسم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) :ما روى جبير بن مطعم  قاؿ: لنا
: فقلنا صلى اهلل عليو وسلم رسوؿ اهلل بن عفاف  وعثماف أتيت أنا ،بين بني ىاشم وبني المطلب

فما باؿ  بو منهم، وضعك اهلل مكانك الذي ببل ننكر فضلهم فبنو ىاشم  أمااهلل  (ٔ)[يا رسوؿ]
 (ٕ)[فشيء]بنو ىاشم وبنو المطلب  أما): قاؿفإخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، 

 . (ٖ)(شبك بين أصابعوو  (.واحد
أما من كانت أمو منهم وأبوه من غيرىم فإنو ال يستحقو؛ ألنو صلى اهلل عليو وسلم لم يدفع إلى 

بتو من أبيو، ويستوي فيو الذكر واألنثى والكبير والصغير؛ قرابتو من أمو، وإنما خص بو قرا
 .(ٗ)الشتراكهم في االسم، لكن يدفع  إلى الذكر سهمين وإلى األنثى سهماً 

 .(٘)يسوى فيو بين الذكر واألنثى: وقاؿ المزني وأبو ثور 
الوصية،  أنو يستحق بقرابة األب ففضل الذكر فيو على األنثى كالميراث، ويخالف: لنا          

 .(ٙ)[مسألتنا]فإنها عكس 
وكذلك ولد األـ، ويسوى فيو بين القاصي والداني، فينظر ما في كل بلد أو إقليم من الماؿ أو ما  

 فيو من المستحقين ويجمعهما، ويعطى كل أىل بلد من الماؿ الذي فيو بقدر نسبتهم من العدد، 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ي مهللؿ: ُب ااص (ُ)
 .ب  نب ة  فأثباهل. فر : ُب ااص (ِ)
 .  ُُّّ( َُِٗ/ ّ)ق يل  صحي  البخلرم مالب اؼبنلقع بلب منلقع: ا ا . دهلل ُب الصحي  بدكف الاربي (ّ)

/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ  ( َّٓ/  ِٕ)مالند أضبد ( َُّ/  ٕ)منل النالل   : ربي  فل ا  فيهكأمل م  الا
 (.ُّٕ/  ٕ)كصححه ابل اؼبلآل ُب البدر اؼبن  ( ُّْ

ركضو ( َِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِٓ/  ْ)الهللميط ( ِّٓ)الانبيه ( ِْٕ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
رباو االج ُب ش ح ( ٖٖ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   ّٗٔ/  ُٗ)مهللع آّ(  ّٓٓ/  ٔ)البللبني 
 (   .ُّٕ-ُّٔ/  ٔ)هنليو االج ( ٓٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْٗ-ّٗ/  ّ)مل  االج ( ُِّ/  ٕ)اؼبنهلج 

/  ُِ)يدع اإلملـ الرلفع  البيلف ُب م(  ّْٓ/  ٖ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  :  ا ا  ُب قهللؿ اؼب ٘ب كأبهلل ثهللر(ٓ)
َِّ.)  

 .كالصهللاب مل أثباه. ماللانل: ُب ااص (ٔ)
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 .(ٔ)ونسبة ما عندىم  من جملة الماؿ
 .  (ٕ)يفرؽ ما في كل بلد على ما فيو منهم: يوقاؿ المروز  

المستحقين كالميراث،  (ٖ)[سائر]أنو ماؿ مستحق بقرابة األب، فوجب أف يعم بو : لنا          
؛ ألنو قل  أف ينفك اوإذا فعل ما ذكرناه لم يوجد فيو مشقة، ويخالف الصدقة حيث ال يجوز نقله

، فإنو قد يوجد الخمس في بلد (ٗ)[مسألتنا]خبلؼ بلد بحكم العادة من أىلها ومن الصدقة، ب
 .دوف بلد، فلو لم يفعل حرمنا بعض المستحقين

منو العباس،  (ٙ)[أعطى]؛ ألف النبي صلى اهلل عليو مسلم (٘)ويسو ى فيو بين الغني والفقير 
 . وكاف موسراً يعوؿ عام ة بني المطلب

يستوي فيو : مذىب المشهور، وفي قوؿوىو كل صغير فقير ال أب لو على ال: وسهم لليتامى
 . (ٚ)الغني والفقير

يكوف مالو مانعًا  أولى، ويسوى فيو بين الداني  (ٛ)[فؤلف]أنو لو كاف ألبيو ماؿ لم يستحق، : لنا 
 . (ٜ)والقاصي على ما ذكرناه في سهم ذوي القربى

                                         

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( (     ّٗٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٓٓ/  ٔ)ركضو البللبني (  ِْٕ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
-ُّٔ/  ٔ)لج هنليو اا( ْٗ-ّٗ/  ّ)مل  االج ( ُِّ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ٖٖ/  ّ)البللع 
ُّٕ.  ) 

 (.ّْٔ/  ٖ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِ)
 .بلليل   فأثب  الملمو بلؽبم ة. ملي : ُب ااص (ّ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ماللانل: ُب ااص (ْ)
 ُٗ)آّمهللع (  ّٓٓ/  ٔ)ركضو البللبني( َِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (. ِْٕ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)
/  ّ)مل  االج ( ُِّ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٖٖ/  ّ)ؼببللع ُب ش ح ركض البللع أمىن ا( ّٗٔ/ 
 ( .  ُّٕ-ُّٔ/  ٔ)هنليو االج ( ْٗ-ّٗ
 .بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. اعبل: ُب ااص (ٔ)
/  ُِ)ملـ الرلفع  البيلف ُب ميدع اإل(  ِّٓ/ ْ)الهللميط (  ِْٕ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٕ/  ٖ)اغبلكل المب  (ٕ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( َّٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٗ)منهلج البللبني  (  ّٔٓ/  ٔ)ركضو البللبني( ِِّ
/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ْٗ/  ّ)مل  االج (   ُّّ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٖٗ-ٖٖ/  ّ)البللع 
 ( .َِٕ/  ِ)لبنيإعل و البل( ُّٖ/  ٔ)هنليو االج (   ٔٔٓ

 .كالصهللاب مل أثباه. فلني: ُب ااص (ٖ)
 . اؼب اج  الاللبآو(ٗ)
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وىل يعم بو ومساكينهم،  (ٔ)[فقرائهم]وىو كل محتاج من المسلمين من : وسهم للمساكين
 .(ٕ)المساكين في كل الببلد على ما قدمناه في اليتامى

للسفر في غير معصية، إال / أٖٚ/(ٖ)[منشئ]وىو كل مسافر أو : وسهم البن السبيل 
 .(٘)ال يأخذ إال مع الفقر، والمجتاز يأخذ للحاجة وإف كاف غنياً في بلده(ٗ)[المنشئ]أف 
 

 

                                         

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. فآ ايهف: ُب ااص (ُ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ِّٓ/ ْ)الهللميط ( ِْٕ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٖ/  ٖ)اغبلكل المب  (ِ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( َّٕ/  ُٗ)آّمهللع (   ّٗ)ج البللبني  منهل (  ّٔٓ/  ٔ)ركضو البللبني( ِّّ
( ٔٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ٓٗ/  ّ)مل  االج ( ُّْ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ٖٗ/  ّ)البللع 

 (.ُّٖ/  ٔ)هنليو االج ( َِٕ/  ِ)إعل و البللبني
 .م ةبلليل  فأثب  الملمو بلؽب. منر : ُب ااص (ّ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. اؼبنر : ُب ااص (ْ)
ركضو ( ِّّ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِْٕ/  ِ)اؼبهيب ( َْْ-ّْٗ/  ٖ)اغبلكل المب  (ٓ)

(  ٖٗ/ ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّٕ/  ُٗ)آّمهللع (  ّٗ)منهلج البللبني ( ّٔٓ/  ٔ)البللبني
إعل و ( ُّٖ/  ٔ)هنليو االج ( ِّٓ/ ْ)الهللميط ( ٓٗ/  ّ)مل  االج (  ُّْ/  ٕ)الج ُب ش ح اؼبنهلج رباو ا
 (   .َِٕ/  ِ)البللبني
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 (ٕ) (ٔ)[الفيء]باب قسمة 
ما انجلى عنو : أحدىما: وىو ضرباف.غير قتاؿ نالماؿ المأخوذ من الكفار م: (ٖ)[الفيء]و

الكفار من خوؼ المسلمين أو بذلوه للكف عنهم، فهذا يخم س ويصرؼ خمسو إلى من يصرؼ 
، ويصرؼ جميعو مصرؼ (٘)[الفيء]ال يخمس :، وقاؿ أبو حنيفة(ٗ)إليو خمس الغنيمة

 . (ٙ)الخمس
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    (ٚ)[ڈ]ڈ    چ  :ىقولو تعال: لنا         

  ( ٕ: اغبر ) چگ  گ  ڳ  ڳ  

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الا : ُب ااص ( ُ)

رج , : فل  أم: ؿال جهللع, يآل: مل بعد ال كاؿ مل الا , كالا   ميل : الا , كالا  : الا   ُب الللو يأٌب دبعىن(ِ)
اؼبع ف (  ّْٓ/  ُ)تلج الع كس ( ُِٔ/  ُ)لاللف الع ب . اللنيمو كاػب اج: كالا   ميل . رج : كفل  مل غابه

 ( . َٕٕ/  ِ)الهللميط 
رب ي  ألالظ الانبيه : ا ا .الا   ملؿ حص  للماللمني مل مالر بدكف قالؿ كإهبلؼ خي  كرملب: ك الا   اصب حلن 

 (.َُٕ)الاع يالت ( ُّٔ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الا : ُب ااص ( ّ)

( ُِٓ/ْ)الهللميط ( ُْْٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٓ)اؼبهيب  الانبيه ( ّٖٖ/ٖ)اغبلكم المب  (ْ)
( ٖٖ-ٕٖ/ّ)أمىن اؼببللع ( ّْٓ/ٔ)ركضو البللبني( ِّْ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِْٕ/ِ)

 (.َِٓ/ِ)إعل و البللبني (  ُْٓ/ٓ)رباو اغببيع ( ِٗ/ّ)مل  االج 
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الا : ُب ااص ( ٓ)

 ( . ُّٖ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ٖٗ/  ٓ)البح  ال ا و (  ُُٕ/  ٕ)بدا   الصنل   (ٔ)
 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. افل: ُب ااص ( ٕ)
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ما أخذ من غير خوؼ كالجزية وعشور تجاراتهم، وماؿ من مات منهم  في دار اإلسبلـ : والثاني
خمس األوؿ على أصح  صرؼ نمذا أيضًا يخمس ويصرؼ خمسو إلى وال وارث لو، فه

  .(ٕ)، خبلفاً لمالك(ٔ)القولين
 .أنو ماؿ مأخوذ من الكفار بحكم الكفر فوجب تخميسو كالقسم األوؿ: لنا        

 (ٗ) َكَفِدؾ، فإنها كانت لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في حياتو  (ٖ)[الفيء]أما أربعة أخماس  
ويصرؼ الباقي في مصالح  (٘)[نسائو]وأمواؿ بني النضير صدقة ال يملكها، ينفق منها على 

وذىب بعض أىل العلم إلى أنو كاف يملكها، وانتقلت بعده إلى من قاـ باألمر  ،(ٙ)المسلمين
 .  (ٛ)رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى بناتو (ٚ)[نساء]ينفق منها على 

         

                                         

(  ُِٓ/  ْ)الهللميط ( ُْْٓ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِْٕ/  ِ)اؼبهيب ( ّٖٖ/  ٖ)اغبلكل المب  (ُ)
/  ٔ)هنليو االج  ( ّٗ)منهلج البللبني ( ّْٓ/  ٔ)ركضو البللبني( ِّْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 ( .ّٗ/  ّ)مل  االج ( ُّْ
 ( . ُِٖ/ ّ)من  اعبلي  ( ُُ/ ِ)شيو العدكم حل( َٖٓ/ ِ)البيلف كالاحصي  ( ّّٗ/  ُ)اؼبدك و ( ِ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الا : ُب ااص ( ّ)

 .( َُِٔ/ْ: )الصحلح تلج الللو كصحلح الع بيو : ا ا  . امف ق يو خبيرب : فدؾ ( ْ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  الليه: ُب ااص ( ٓ)

البيلف ( ْْٕ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِْٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٗ/  ٖ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٔ)
( َٖٓ)ماليو ااخيلر ( ّٕٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ٕ/  ٕ)ركضو البللبني ( ِّٓ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 (.ُّٗ/  ٔ)هنليو االج ( ٕٗ/  ّ)مل  االج 
 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة.  الل: ُب ااص ( ٕ)

/  ُُ)يدع هنليو اؼببلع ُب درايو اؼب: ا ا . كٓب يالمّْه. ذم  اعبهللي  أف الرلفع   الع ديا إٔب بع  الاللن( ٖ)
ْْٖ.) 
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 (ال نورث، ما تركناه صدقة (ٔ)[األنبياء]نحن معاشر : )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا
 . ال تورث (ٗ)[ءاألنبيا]أف  (ٖ)[فأخبر](ٕ)

وليها أبو بكر على ما وليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : )وروي عن عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ
 .، فأخبر أنها كانت والية ال ملكاً (٘) (وسلم

فالمراد بو أف  ،(ٙ) (ما أطعم اهلل نبيًا طعمة إال جعلها لمن بعده: )فأما قولو صلى اهلل عليو وسلم 
كانت مملوكة لو وورثها من بعده زوجاتو : (ٚ)وقالت الرافضة. ، ال أنو يملكهاهايليمن يقـو بعده 
 .(ٛ) وابنتو دوف عمو

          

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. اا بيل: ُب ااص ( ُ)

 ِِٔٗ( ُُِٔ/  ّ)كدهلل مل حدي  ملل  بل أكس عل عم  ممل ُب صحي  البخلرم مالب ف ض اػبما ( ِ)
 .ا  هللرث مل ت منل صدقو : بلا  ُٕٕٓ( ُّٕٔ/  ّ)صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب حمف الا   

 .ل الاليلؽزيلدة يآاايه( ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. اا بيل: ُب ااص ( ْ)

 ( .ِِّ)مالند الرلفع  ( ُّٓ/  ٕ)منل النالل   ( ُْْ/  ّ)منل أيب داكد ( ٓ)
 (.َُّ/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ ( ُِٗ/  ُ)مالند أضبد ( ُْْ/  ّ)مل حدي  أيب الباي  منل أيب داكد ( ٔ)
امف؛ ل فاهف إملمو أيب بم  كعم , كدف ؾبمعهللف علس أف الن   صَّ علس اماخ ؼ ك ال افاو امبل ظبهللا ّٔيا ا( ٕ)

علس بل أيب طللع بلظبه, كأظه  ذل  كأعلنه كأف أمث  الصحلبو ضلهللا برتمهف ااقادا  به بعد كفلة الن , كأف اإلملمو 
 (.ُٔ)مآلات اإلم ميني :  ا ا . إا بنص كتهللفيو, كإهنل ق ابو  ا تمهللف

 ( .َِِ/  ٔ)فا  البلرم ابل ح   ( ٖ)
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نحن : )ما رواه الصديق وجماعة من الصحابة رضي اهلل عنهم أنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: لنا
ر من الصحابة فلم ، وكاف ذلك بمحض(ٖ)(ما تركناه صدقة (ٕ)[نورث]ال  (ٔ)[األنبياء]معاشر 

ن ا أنها لم تكن ملكًا لتورث، وأما قولو تعالى ڦ  ڦ  چ  :ينكره أحد، فكاف إجماعًا، وألن ا بيػ 

فلم يرد بو الماؿ؛ ألنو إنما قصد مدحو، وال مدحة في إرث الماؿ، وإنما    (ُٔ: النم ) چ  ڄڦ
 .أراد أنو ورث نبوتو وعلمو

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فإنو يكوف مصروفاً (٘)[موت]بعد (ٗ)[الفيء]أما ما يحصل من  
 . (ٙ)يختص بو الجند المقاتلة: في مصالح المسلمين في أصح القولين، والقوؿ الثاني

أف الماؿ راتب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في حياتو، فُصِرؼ في مصالح : لنا          
لنا للمقاتلة فر قو عليهم على قدر كفايتهم كخمس الخمس، فإذا ق/ بٖٚ/المسلمين بعد وفاتو 

من الكفاية على قوؿ، وىو الصحيح، لما نقل من  (ٚ)[أكثر]على قوؿ، ويجوز أف يعطيهم 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. اا بيل: ُب ااص ( ُ)

 .ديا الملمو م رت ُب ااص , كلع  ذل  خبأ مل النلمخ(ِ)

 .ُْْٕب ص  مبو زب هبه(ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الا  : ُب ااص ( ْ)

 .ؿ الاع يناؼبهللت, كالصهللاب مل أثباه, لعد اجاملع اإلضلفو كأ: ُب ااص (ٓ)

/  ْ)الهللميط ( ْْٖ/ ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِْٖ/  ِ)اؼبهيب (  ُّٗ/  ٖ)اغبلكل المب  (ٔ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ّٓٓ/  ٔ)ركضو البللبني(( ِّٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِٓ

 .َِٔ/ ِ)إعل و البللبني(   ّٗ/  ّ)مل  االج ( ِٗ/  ّ)البللع 
 .كالصهللاب مل أثباه.  امرت: ُب ااص (ٕ)



745 

إنو للمصالح بدأ بأىمها وىو سد الثغور ثم األىم : الراشدين، وإف قلنا (ٔ)[الخلفاء]تفضيل 
 .(ٕ)فاألىم

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل.  اػبلال: ُب ااص (ُ)

ركضو (  ِّٕ-ِّٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِْٗ/  ِ)اؼبهيب  ( ْْْ/  ٖ)اغبلكل المب  (ِ)
/  ِ)إعل و البللبني( َُْ/  ٕ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ّٖٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّٓٔ/  ٔ,َِٓ)البللبني
 (.ّْْ/  ٖ)هنليو االج ( َِٔ
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 فصل
؛ لما روى (ٕ)المقاتلة وأرزاقهم (ٔ)[أسماء]لدفتر الذي فيو ينبغي لئلماـ أف يتخذ ديوانًا، وىو ا

فلما إلى عمر،  ألف درىم (ٖ)[بثمانمائة] قدمت من عند أبي موسى األشعري: )أبو ىريرة قاؿ
قد   إنو: صلى الصبح اجتمع إليو نفر من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ

يا ]بك : فقالوا ،بمن أبدأ أشيروا علي  ف ،اإلسبلـ لناس ماؿ لم يأتهم مثلو منذ كافا (ٗ)[جاء]
األقرب  أبدأ برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بل :قاؿف ،ذلك ولي   فأنتالمؤمنين  (٘)[أمير

 .(ٙ)(فاألقرب،  فوضع الديواف على ذلك

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل.  اظبل: ُب ااص (ُ)

/  ْ)الهللميط ( ِٖٓ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِْٖ/  ِ)اؼبهيب ( ْْْ/  ٖ)اغبلكل المب  (ِ)
آّمهللع (   ّٗ)منهلج البللبني ( ّٗٓ/  ٔ)ركضو البللبني ( ِّٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ِٕٓ

رباو (  ٕٕ)منه  الب ب ( ٖٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   َٖٓ)ماليو ااخيلر ( َّٖ/  ُٗ)
 ( .ٓٗ/  ّ)مل  االج (  ُّٓ/  ٕ)االج 

 .كالصهللاب مل أثباه. بثملف مليه: ُب ااص (ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. جل: ُب ااص (ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  يلم : ُب ااص (ٓ)

: كقلؿ ابل مث ( ّْٔ/ٔ)الالنل المربل للبيهآ ( َٔٔ/ِ)اامهللاؿ ابل زقبهلليه ( ْٕٓ/ٔ)مصنن ابل أيب شيبو ( ٔ)
 (. ْٖٕ/  ِ)مالند الالركؽ ابل مث  : ا ا . إمنلدا جيد صحي 
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ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم جعل عاـ ؛(ٕ)عريفاً  (ٔ)[طائفة]ويستحب أف يجعل على كل 
وللغزاة، ويجعل  (ٗ)[للعطاء]ويجمعهم ، و يقـو بمصالحهم، وألن(ٖ)على كل عشرة عريفاً خيبر 
؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم جعل يـو الفتح للمهاجرين (ٙ)شعارًا تعرؼ بو (٘)[طائفة]لكل 

 .(ٚ)شعارًا، ولؤلوس شعاراً، وللخزرج شعاراً 
  

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  طلياو: ُب ااص (ُ)

البيلف ُب ميدع ( ُْٗ( ِٕٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٖ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٔ/  ٖ)اغبلكل المب  ( ُٔٔ/  ْ)ااـ (ِ)
ماليو ( َّٖ/  ُٗ)آّمهللع (   ّٗ)منهلج البللبني ( ّٗٓ/  ٔ)ركضو البللبني ( ِّٕ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  

(  ُّٓ/  ٕ)االج  رباو(   ٕٕ)منه  الب ب ( ٖٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َٖٓ)ااخيلر 
 (. َّٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ُّٗ/  ٔ)هنليو االج ( ٔٗ/  ّ)مل  االج 

صحي  البخلرم مالب اؼبللزم بلب قهللؿ : ا ا . كذل  ُب م  دهللازف كدهلل ُب البخلرم مل غ  ذم  عدد الع فل (ّ)
ہچ ا تعلٔب  ے    ہۀ   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   /  ْ)  )ِٓ: بوالاهلل ) چہ  
ركم عل ال د م أف الن  صلس ا عليه كملف ع ؼ علـ حنني علس م  : كقلؿ الرلفع  ُب ااـ. َْْٔ( ُٗٔٓ

 (. ُٔٔ/  ْ)ااـ :  ا ا . عر ة ع يالن 
 .ب  نب ة فأثباهل. للعبل: ُب ااص (ْ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  طلياو: ُب ااص (ٓ)

 ( .ُٔٔ/  ْ)ااـ ( ُْٔ/  ٖ)اغبلكل المب  ( ٔ)
, كجل  عند اغبلمف أ ه جع  لم ٍّ (ُٔٔ/  ْ)ااـ :  أمل مهلل ه ُب فا  ممو فآد ذم ا الرلفع  بدكف مند ممل ُب(ٕ)

/  ْ)الالنل الصل ل للبيهآ  (  ُّٔ/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ ( ُُٔ/  ِ)منهف شعلران ُب بدر ممل ُب اؼبالادرؾ 
 ( . ِِْ/  ٔ)لف ُب بدر أك غ ا ممل ُب اؼبع ف المب  للبربا٘ب كجل  كبهللا دكف بيلف أف ذل  م( ّٓ
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يجعلو في كل أسبوع وال في كل شهر، فإنو يشغلهم  في كل سنة مرة أو مرتين، وال ءلعطااويجعل 
أو النضر بن  فهر بن مالك كل من انتسب إلى : بقريش، وىم لعطاءاعن الجهاد، ويبدأ في 

، وألف النبي صلى اهلل عليو وسلم (ٖ)(قدموا قريشاً ) :لقولو صلى اهلل عليو وسلم (ٕ)؛(ٔ)كنانة
بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن كبلب بن مرة  محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلبمنهم؛ ألنو 

 ؛ويقدـ من قريش بني ىاشم. (ٗ)ةبن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان
ألف النبي  ؛(٘)المطلب يويضم إليهم بن ،ألنهم أقرب قريش إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

واحد وشبك بين  (ٙ)[شيء]المطلب إنما بنو ىاشم وبنو ): صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
 .(ٚ)(أصابعو

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٖٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٖ/ِ)اؼبهيب ( ْٕٔ/ٖ)اغبلكل المب  ( ُٔٔ/  ْ)ااـ (ُ)
/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٖ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ/ ٔ)للبني ركضو الب( ِّٖ/ُِ)الرلفع  

/  ٔ)هنليو االج ( ٔٗ/  ّ)مل  االج ( ُّٗ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ٕٕ)منه  الب ب ( َٗ
 ( .َِٔ/  ِ)إعل و البللبني( َُْ

د لف مل  يبو بل مدرمو بل إليلس بل ما  بل   ار بل معد بل عد لف, كعخ  بل ملل  بل النا  بل منل و بل فه (ِ)
ا ا  . كلد إظبلعي  بل إب اديف عليهمل الص ة كالال ـ, ك بينل صلس ا عليه كملف مل كلد النا  بل منل و 

 (َِِٗ/ ْ)اؼبؤتلن كاؼبخالن لدار قب  ( ْٕٗ/ُ: )تلريخ اإلم ـ ابل برلر 

حليو ااكليل  ( ُْٓ)مصنن عبد ال زاؽ ( َِْ/  ٔ)دهلل مل حدي  مه  بل أيب حثمو مصنن ابل أيب شيبو ( ّ)
 (.ُٔٗ)الالنل الصل ل للبيهآ  ( ُٓٓ/  ّ)شعع اإليبلف (  ِٖٕ)مالند الرلفع  ( ْٔ/  ٗ)

 (.َّٓ/  ٔ)فا  البلرم . أخ جه عبد ال زاؽ ب منلد صحي  لمنه م م  كله شهللادد: كقلؿ ابل ح   ُب الاا 
/  ُ)الال ة النبهلليو  ا بل درلـ ( ٕ/  ّ)المربل ابل معد  الببآلت: ا ا  ُب ملاللو النالع الر ين( ْ)

 ( . ُٖٗ/  ُ)الال ة النبهلليو ابل مث  (ٖٗ
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٖٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٖ/ِ)اؼبهيب ( ِْٔ/ٖ)اغبلكل المب  (  ُٔٔ/  ْ)ااـ (ٓ)

/  ّ) اؼببللع ُب ش ح ركض البللع أمىن( ُّٖ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ/ ٔ)ركضو البللبني ( ِّٖ/ُِ)الرلفع  
/  ٔ)هنليو االج ( ٕٗ-ٔٗ/  ّ)مل  االج ( ُّٕ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (   ٕٕ)منه  الب ب ( َٗ
 ( .َِٔ/  ِ)إعل و البللبني( َُْ

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ش : ُب ااص (ٔ)

 .ُّٖٕب ص  مبو زب هبه(ٕ)
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إذا كاف فكاف  ،حضرت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعطيهم): وعن عمر رضي اهلل عنو قاؿ
ثم  ،في الهاشمي قدمو على المطلبي، وإذا كاف في المطلبي قدمو على الهاشمي (ٔ)[الُمسن]

  ؛(ٕ)(على بني نوفل [شمس]ني عبد عبد مناؼ، ويقدـ بابني يعطي بني عبد شمس وبني نوفل 
أنشد آدـ بن عبد العزيز بن عمر وفيو   هم أقرب إلى ىاشم ألنو أخوه ألبويو، ونوفل أخوه ألبيوألن

 :  (ٖ)بن عبد العزيز
 قوؿ ذي بر ودين وحسب            لػػػػاهلل إني قائ (ٗ)[أمين]يا 
 عبد المطلب د شمس عمػعب             د شمس ال تهنها إنماػػػعب

 (٘)ا بعد ألـ وألبمػػػػوى             شماً ػاىو عبد شمس كاف يتل

                                         

 .صهللاب مل أثباهكال. الالل: ُب ااص (ُ)

 ( .ُٔٗ/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ ( ُٔٔ/  ْ)ااـ (ِ)

 دـ بل عبد الع ي  بل عم  ابل عبد الع ي  بل م كاف اامهللٌم , ملف بللرلـ حني ذدع مل  أد  بياه,  ٍب ممل (ّ)
 (. ْٗٓ/  ٕ)يخ مدينو دمرو  تلر . الع اؽ بعد ذل  كملف شلع ان ملجنلن,ٍب تنال  بعد

 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب اؼبصدر الالٕب. مني: ُب ااص (ْ)

 ( .ُُٖ/  ٓ)أخبلر ممو للالمه  (ٓ)
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ألف فيهم أصهار رسوؿ  ؛(ٔ)ثم يعطي عبد العزى وعبد الدار، ويقدـ عبد العزى على عبد الدار
المطيبين  حلف (ٖ)[فيهم]ومنهم، (ٕ)خديجة بنت خويلد/ أٗٚ/ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فإف

 .(ٗ)ع الظالمدفالمظلـو و  ةوىما حلفاف كانا من قريش اجتمعا على نصر وحلف الفضوؿ، 
شهدت حلف الفضوؿ ): رضي اهلل عنها أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ (٘)[عائشة]وروت 

 .(ٙ)(ى مثلو في اإلسبلـ ألجبتدعيت إلولو 
قدـ جة لدر ، فإف استوى اثناف في ااً قريشيستوعب األقرب فاألقرب حتى  ىوعلى ىذا يعط 
 .يالمطلبو  يهاشمفي اللما رويناه من حديث عمر ؛ (ٛ) (ٚ)[األسن  ]
 فإف استويا في السن قدـ أقدمهما ىجرة وسابقة، فإذا انقضت قريش قدـ األنصار على  

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٖٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٖ/ِ)اؼبهيب ( ْٕٔ/ٖ)اغبلكل المب  (  ُٔٔ/  ْ)ااـ (ُ)
/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٖ/  ُٗ)مهللع آّ(  ُّٔ/ ٔ)ركضو البللبني (  ِّٗ/ُِ)الرلفع  

/  ّ)مل  االج ( ُّٕ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  َُْ/  ٔ)هنليو االج ( ٕٕ)منه  الب ب ( َٗ
 ( .َِٔ/  ِ)إعل و البللبني( ٔٗ
لف ااكٔب, كلدت دبمو, ت كجهل خدهبو بن  خهلليلد بل أمد بل عبد الع ل, زكجو رمهللؿ ا صلس ا عليه كم(ِ)

رمهللؿ ا قب  النبهللة فهلللدت له الآلمف كعبد ا كزينع كرقيو كأـ ملثهلـل كفلطمو, كؼبل بع  ال مهللؿ دعلدل إٔب اام ـ 
( ََٔ/  ٕ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . فمل   أكؿ مل أملف مل ال جلؿ كالنالل , كمل   كفلة خدهبو دبمو

 (.ٖٕ/ ٔ)أمد الللبو ( ُُٕٖ/ْ) فو ااصحلب اامايعلب ُب مع
 .كالصهللاب مل أثباه. فيه: ُب ااص (ّ)

الال ة النبهلليو ابل  ( ُِٖ/  ُ)الببآلت المربل ابل معد ( كمل بعددل ِْٔ/  ُ)الال ة النبهلليو  ا بل درلـ (ْ)
 ( .ِٖٓ-ِٕٓ/  ُ)مث  

 .بلليل   فأثباهل بلؽبم ة. عليره: ُب ااص (ٓ)

: كقلؿ ابل اؼبلآل عل ديا اغبدي ( ّٕٔ -ّٔٔ/  ٔ)الالنل المربل للبيهآ ( َِِ/  ُٓ)م  ا ثلر ش ح مر(ٔ)
 ( .ِّٓ/  ٕ)البدر اؼبن  : ا ا . ديا اغبدي  صحي 

 (.ِْٗ/  ِ)كالصهللاب مل أثباه ممل ُب اؼبهيب . ااثنني: ُب ااص (ٕ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِٖٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ْْٔ/ ٖ)اغبلكل المب  (ٖ)
( ُٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّٖ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ/  ٔ)ركضو البللبني(  َِْ/ُِ)

 ( .َُْ/  ٔ)هنليو االج ( ٕٗ/  ّ)مل  االج (  ُّٕ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  
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 (ٕ)[سائر]ثم يقسم على  ،لما لهم من السابقة واآلثار الحميدة في اإلسبلـ ؛العرب (ٔ)[سائر]
هم منوال يقدـ  ،العجم يثم يعطوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم منهم، كوف رسبرب  لفضيلتهم الع

 .  الذي يستوفوف بو النسب لفقد ؛(ٖ) إال بالسن والسابقة
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ملي : ُب ااص (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ملي :  ااص ُب(ِ)

 .ُُٕٓب ص  اؼب اج  الاللبآو( ّ)
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 فصل
أمر  (ٔ)[يكفوا]ويقسم عليهم على قدر كفايتهم ألنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد، فوجب أف 

؛ ليزيد أباه في رزقو (ٖ)الهم حتى المنفوسعدد عي (ٕ)[العطاء]المؤنة، ويتعاىد اإلماـ وقت 
العياؿ وقد يقل وف، ويتعرؼ أسعار ما يحتاجوف إليو، فقد تغلو وقد  كثرت، وقد (ٗ)[مؤونتو]لثقل 

: ترخص، فيقـو بكفايتهم بالغة ما بلغت، وىل يجوز أف يزيدىم على قدر الكفاية؟ على قولين
إف إكثاره كاف لمن أكثر لو لكثرة : لالجواز؛ لفعل عمر رضي اهلل عنو، وقي: أوالىما

 .(ٚ)كالغانمين في الغنيمة(ٙ)[سواء]وزيادة حاجتو، وىم فيو (٘)[مؤونتو]

                                         

 .بللبل  اؼبهللحدة, فأثباهل بلليل  اؼبثنلا. بماهللا: ُب ااص (ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. العبل: ُب ااص (ِ)

  (.ٖٔٓ/  ُٔ)تلج الع كس مل جهللاد  الآلمهللس : ا ا . اؼبهلللهللد: اؼبناهللس  أم( ّ)
 .  نب ة علس الهللاك فأثباهلب. مهللك اه: ُب ااص (ْ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. مهللك اه: ُب ااص (ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص (ٔ)

البيلف ُب ميدع ( ِٖٓ/ْ)الهللميط ( ِّٔ)الانبيه (  ِْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ْْْ-ّْْ/  ٖ)اغبلكل المب  (ٕ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ِّٖ/ُٗ)آّمهللع (  ّٗ)منهلج البللبني ( ُُْ-َِْ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  

/  ٔ)هنليو االج ( ٖٗ-ٕٗ/ ّ)مل  االج ( ُّٗ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ( ُٗ, ٖٗ/ّ)البللع 
ُُْ . 
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 فصل
صبي وال مجنوف؛ ألنهما ليسا من أىل الجهاد، وكذلك المرأة (ٔ)[الفيء]وال يعطى من 

، وال (ٕ)[نتومؤو ]والضعيف الذي ال يقدر على القتاؿ لما ذكرتو، لكن يزاد في رزؽ من يلزمو 
 .(ٗ)العبيد ألنفسهم(ٖ)[يُعطى]
  

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل . الا : ُب ااص (ُ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. مهللك اه: ُب ااص (ِ)

 .لن طهلليلو فأثباهل بلؼببهلليوبأ. تعبل: ُب ااص (ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٖٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٗ/  ِ)اؼبهيب ( ّْْ/  ٖ)اغبلكل المب  ( ُّٔ/  ْ)ااـ (ْ)
( ُٗ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُُٔ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِْ/  ُِ)الرلفع  

 (.ٕٗ/ ّ)مل  االج 
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أف الصديق رضي اهلل عنو كاف يسوي بين الناس ويعطي العبيد، فقاؿ لو عمر رضي اهلل )وقد روي 
تجعل الذين جاىدوا في سبيل اهلل بأموالهم وأنفسهم وىجروا ديارىم  ! يا خليفة رسوؿ اهلل: عنو

إنما عملوا هلل، وإنما أجورىم على اهلل، وإنما الدنيا : (ٔ)[فقاؿ]كمن دخلوا في اإلسبلـ كرىا؟ 
، وأخرج (ٕ)[آالؼ]، فلما ولي عمر فاضل بين الناس، وروي أنو بلغ تفضيلو إلى خمسة ( ببلغ

، وىو اختيار الشافعي؛ (ٖ)العبيد، ولما ولي علي كـر اهلل وجهو سو ى بين الناس وأخرج العبيد
و اإلرصاد للجهاد، فأما عبيد التجارة أو الزينة فإنهم ال ألنهم استووا في سبب االستحقاؽ، وى

 .(ٙ( )٘)[مؤونتو]، وإف كانوا لمصالح الحرب دخلوا في (ٗ)[مؤونتو]يدخلوف في 

                                         

 .فآللهللا, كالصهللاب مل أثباه ممل ُب ـب ج ااث  :ُب ااص (ُ)

 .فأثب  مل دهلل الصهللاب. الن: ُب ااص (ِ)

 (.َّٓ/ّ)ش ح معل٘ب ا ثلر ( َّٓ,ّْٖ/ٔ)الالنل المربل للبيهآ  ( ِْٓ/ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (ّ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. مهللك اه: ُب ااص (ْ)

 .هللاك فأثباهلب  نب ة علس ال. مهللك اه: ُب ااص (ٓ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (   َّٔ-ّٗٓ/  ٔ)ركضو البللبني( ِّٓ/  ُُ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ٔ)
 (.ٔٗ/  ّ)مل  االج ( ٖٗ/  ّ)البللع 
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 فصل
فإف مرض المجاىد نظرت، فإف كاف مرضًا يرجى زوالو كالحمى والصداع ونحوىما لم يمنع 

؛ وألنو في حكم الصحيح، أال ترى أنو ال ؛ ألنو ال يخرج بذلك عن أىلية الجهاد(ٔ)[العطاء]
زوالو كالعمى والفلج (ٕ)[يرجى]مرضًا ال / بٗٚ/يجوز أف يستنيب في الحج، وإف كاف 

 .(ٖ)ونحوىما، فإنو يخرج بو من أىل الجهاد، لكنو يعطى كما تعطى الذرية

                                         

 .ب  نب ة علس فأثباهل. العبل: ُب ااص (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ي جل: ُب ااص (ِ)

/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ْْٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٗ/  ِ)هيب اؼب(  ّْٓ/ ٖ)اغبلكل المب  (ّ)
مل  االج ( ُٗ/ ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِّٖ/ُٗ)آّمهللع ( ِّٔ/ٔ)ركضو البللبني( ِِْ

 (.َّٗ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ( ُُْ/ٔ)هنليو االج ( ٕٗ/  ّ)
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 فصل
لقولين؛ ألف في إذا مات المجاىد وخلف ولدًا صغيرًا وزوجو وذريتو، فإنهم  يعطوف على أصح ا

المجاىد قدر كفايتو دوف ما يدخره (ٕ)[يعطى]مصلحة الجهاد، ألنو إنما (ٔ)[إعطائهم]
ذر يتو من بعده تجرد للجهاد، وإذا علم أنهم ال يكفوف (ٗ)[ُتكفى]، فإذا علم أنو (ٖ)[لعائلتو]

الصغير إلى  الزوجة واالبنة إلى أف تتزوج واالبن(٘)[يعطى]بعده اشتغل بالكسب لهم، فعلى ىذا 
 .(ٙ)أف يبلغ

فإف كاف ال يصلح للجهاد كاألعمى والزمن أعطي كفايتو حياتو، وإف كاف يصلح للجهاد فإف اختار 
وسقط ما كاف يعطى بسبب أبيو، وإف لم يرد الجهاد لم يكن لو (ٚ)[العطاء]أف يجاىد فرض لو 

 (ٓٔ)[لفيءا]وماؿ (ٜ)[العطاء]حق واشتغل بالكسب، وإذا دخل وقت (ٛ)[الفيء]في 

                                         

 .ألن كبيل  فأثب  الملمو مل دهلل الصهللاب   ب . عبليهف: ُب ااص (ُ)

 .بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. يعبل: ُب ااص (ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. لعليلاه: ُب ااص (ّ)

 .بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. تمال: ُب ااص (ْ)

 .بألن طهلليلو كالصهللاب مل أثباه. تعبل: ُب ااص (ٓ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  َّٓ,ِٗٓ/  ْ)الهللميط ( ِْٗ/ِ)اؼبهيب ( َْٓ/ ٖ)اغبلكل المب  (ٔ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ّّٖ-ِّٖ/ُٗ)آّمهللع ( ّّٔ/ٔ)ركضو البللبني( ِّْ-ِِْ/ ُِ)
ح زبد غليو البيلف ش  ( ُُْ/ٔ)هنليو االج ( ٕٗ/ّ)مل  االج ( َُْ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٗ/ّ)

 (  .َّٗ)ابل رم ف 
 .ب  نب ة فأثباهل . العبل: ُب ااص (ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل . الا : ُب ااص (ٖ)

 .ب  نب ة فأثباهل . العبل: ُب ااص (ٗ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة . الا : ُب ااص (َُ)
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في يد اإلماـ فمات مجاىدًا ينتقل حقو إلى ورثتو، وإف لم يكن الماؿ قد حصل لم يستحق ورثتو 
الحوؿ وإف لم يحصل (ٕ)[حوالف]إف مات بعد : ، ىذا أصح الوجهين، والوجو الثاني(ٔ)[شيئاً ]

 . (ٗ)نصيبة إلى ورثتو، وإف مات قبل الحوؿ لم ينتقل(ٖ)[و]الماؿ في يد الوالي انتقل حقو 
أف االستحقاؽ ال يتعلق إال بموجود، فإذا وجد تعلق حقو فورث، وأما مجرد الزماف : لنا          

الموضع الذي وجبت فيو الزكاة (٘)[فقراء]فبل يتعلق االستحقاؽ بو، ومثلو في الزكاة إذا تعين 
 .وقلنا ال يجوز نقلها

 

                                         

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة . شيل: ُب ااص (ُ)

 .فأثباه بالآهللط النهللف. حهللا: ُب ااص (ِ)

 .زيلدة اقاالدل الاليلؽ( ّ)

( ِْْ-ِّْ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِْٗ/ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِْٓ/ ٖ)اغبلكل المب  (ْ)
 (.ٖٗ/ّ)مل  االج ( ّّٖ-ِّٖ/ُٗ)آّمهللع (  ّّٔ/ٔ)ركضو البللبني

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة . فآ ا: ُب ااص (ٓ)
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 فصل
الخمس، ويصير سهم  كاف خمسها ألىل(ٕ)[أراضٍ ] (ٔ)[الفيء]إذا كاف في 

والمساكين وابن السبيل منها وقفًا وجهًا واحدًا دوف سهم ذوي القربى على أصح (ٖ)[الفقراء]
الوجهين، بخبلؼ بقية السهاـ، فإنها لم ترد إلى نظر اإلماـ، وأما أربعة أخماسها فإنها تكوف وقفاً 

إف : لطريقين، والطريق الثانيإنها تكوف للمصالح أو للمقاتلة على أصح ا: قلنا(ٗ)[سواء]أيضًا 
 . (٘)إنها للمقاتلة فعلى وجهين: إنها للمصالح كانت وقفًا، وإف قلنا: قلنا
أنها وإف كانت للمقاتلة إال أف أمرىا موكوؿ إلى اجتهاد اإلماـ؛ ألنو يعطيهم على قدر  : لنا   

ما ينقل،  كفايتهم ومصالحهم، والوقف لهم ولمن بعدىم كسهم المصالح من الخمس، بخبلؼ
 .فإنو ال يتأبد نفعو، والغنيمة ال اجتهاد لو فيها

                                         

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة  .الا : ُب ااص (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. اراض : ُب ااص (ِ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة . الاآ ا: ُب ااص (ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص (ْ)

البيلف ُب ميدع ( َّٓ/  ْ)الهللميط ( ِّٔ)الانبيه ( ِْٗ/  ِ)اؼبهيب (  َْٔ-ْٗٓ/ ٖ)اغبلكل المب  (ٓ)
(  َُْ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٓٔ-ّْٔ/  ٔ)ركضو البللبني ( ِْٕ-ِْٔ/  ُِ)لفع  اإلملـ الر

 (.ُِْ/  ٔ)هنليو االج (   ٗٗ/  ّ)مل  االج 
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، وروي عن عمر وعلي ومعاذ أف اإلماـ يتخير بين (ٔ)وأراضي الغنيمة عندنا تقسم بين الغانمين
 .(ٗ)والثوري(ٖ)، وبو قاؿ ابن المبارؾ(ٕ)القسمة والوقف

ويضرب عليهم الخراج،  أف يقر أىلها عليها : يتخير فيهما، وفي ثالث: وقاؿ أبو حنيفة 
 . (ٙ)يصير حقاً على رقبة األرض ال يسقط(٘)[و]

 . (ٚ)تصير ىذه وقفاً بنفس االغتناـ: وقاؿ مالك
أنو صلى اهلل عليو وسلم قسم خيبر، وألنها تملك بالعقد فملكت باالغتناـ كالمنقوؿ، : لنا       

نها، وأما ما وقف من خيبر وأما ىوازف فإف أرضهم لم تملك عليهم؛ ألنو قاتلهم خارجين ع
إلى التلفظ بكلمة الوقف؛ ألنو  (ٛ)[اإلماـ]، وال يفتقر / أ٘ٚ/فيحتمل أنو وقفو باختيار الغانمين 

والصبياف، ويصرؼ غلتها إلى  (ٜ)[النساء]وقٌف ثبت شرعًا فلم يفتقر إلى لفظ اإلماـ كاسترقاؽ 
 .(ٓٔ)مصالح المسلمين

                                         

البيلف ُب     (ُِْ/  ٔ)هنليو االج ( ِْٖ/  ٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِٔٔ/ ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
( ِٕٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ِْٗ/  ِ)اؼبهيب  (ّٖٔ/  ُٗ)آّمهللع  (َِٔ/  ُِ)ع  ميدع اإلملـ الرلف
 (. ُْ/  ٕ)الهللميط  ( ّٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  

 (.ٕٕٓ/  ِ)اؼبل  (ِ)

: عبد ا بل اؼببلرؾ بل كاض  اغبنالس الاميمس مهللادف, أبهلل عبد ال ضبل اؼب كزل أحد اا مو الالبعني, كلد ُب(ّ)
 ( .ّٖٕ/  ٖ)م  أع ـ النب   .دػُُٖ: ملف مل حالظ اإلم ـ المبلر, كتهللُب علـدػ ,ُُٖ

 .(ٕٕٓ/  ِ)اؼبل  (  َِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ْ)
 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ ( ٓ)

 .(ُُٖ/ ٕ)بدا   الصنل   ( ّٕ/َُ)اؼببالهللط ( ِٕٓ/ِ)النان للاللدم: ا ا . ا يالآط بلإلم ـ: أم(  ٔ)
أم قهللؿ ثلل  ايب حنياو ممل تدؿ عليه  صهللص ااحنلؼ ُب اؼب اج  اؼبرلر إليهل, كيؤيد ديا مل . كُب ثلل : كقهللله

(  ِٔٔ/ ُْ)اغبلكم المب  : ا ا .  آله العم ا٘ب ك اؼبلكردم حي  جع  الآهللؿ الثلل  دهلل تامو غبمليو قهللؿ أيب حنياو
 (.َِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 (.ُِٖ/  ّ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ٖٔٓ/  ْ)الالج كاإلملي  ( َْٕ/ ٓ)اليخ ة للآ اُب (ٕ)
 .ديا الملمو م رت ُب ااص , كلع  ذل  خبأ مل النلمخ(ٖ)

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص ( ٗ)

 ( .ِْٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ِٔٔ/ ُْ)اغبلكل المب  (َُ)
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 (ٔ)كتاب الجزية
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      :قولو تعالى فيو واألصػل ،زية إال من أىل الكتابالج  (ٕ)[تؤخذ]ال 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   (ٖ)[ڇ  ] چ  ڇ   ڇ چ

 چ ...ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    چ : اليهود والنصارى قػاؿ سبحانو :وأىل الػكتاب ىم ( ِٗ: الاهللبو)

ويجوز أخػذىا ،   )ُٔٓ: اا علـ) چ﮴  ﮵  ﮶            ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   
لوقوع االسم علػيهم وألنو إف لم يكن لهم حرمة بأنػفسهم فلهم  ؛(ٗ)ؿ منهمممن بد  

 .(٘)[بآبائهم]حرمة
واليهػودية في حمير وبني   ضاعة،وقد كانت النصرانية في الجاىلية في ربيعة وغساف وبػعض ق 

وكانت عبادة األوثػاف والزندقة في  ،والمجوسية في تميم، كػندةكنانة وبني الحرث بن كعب و 
 .قريش وبني حنيفػة

                                         

قاس, كج ل ؾبلزاة : ما , كج ل : ج ل, كد  فعلو, مل اعب ا , مأهنل ج ت عل قاله, أم: يو الاع  منهلاعب  ( ُ)
 ( .َِِّ/  ٔ)الصحلح لل هللد م ( ُِٕ/  ُ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  . كج ا ن 

مل المالر م  منو  عآد تأمني كمعلكضو كتأبيد مل اإلملـ أك  ل به علس ملؿ مآدر يؤخي :كأمل اعب يو اصب حلن فه 
 (.ُِٓ)الاهللقين علس مهملت الاعلرين . ب ضلدف ُب مآلبلو ممىن دار اإلم ـ

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص ( ِ)

 .فأثباهل بلؽبم ة. يهللمنهللف: ُب ااص (ّ)

( ُٖ, ٕ/  ُٖ)يدع هنليو اؼببلع ُب درايو اؼب(  َِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ِْٖ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ْ)
/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٓ/  ٕ)ركضو البللبني( ِْٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِٓ/  ٓ)الهللميط 
/  ْ)مل  االج (  ِْٕ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َُِ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع( ّٕٖ
ِْْ.) 

 .لصهللابفأثب  مل دهلل ا. بلبليهف: ُب ااص (ٓ)
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أنو كاف لهم   :وأصح القوليػن ،ممن لهم شػبهة كتاب وىم المػجوس أيضاً  (ٔ)[تؤخذ]و 
 .(ٕ)كتاب

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص ( ُ)

 .ُُٕٔب ص  اؼب اج  الاللبآو(ِ)
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  .(ٔ)ال كتػاب لهم :وقاؿ أبو حػنيفة وأحمد 
 وإف   ،وكتاب يدرسػونو ،هم علم يعلمػونوكاف ل:أنو قاؿ ما روى علي بن أبي طالب :لنا         

يقػيموف عليو  (ٕ)[فجاؤوا]لع عليو بعض أىل مملكتو ملكهم سكر فوقػع على ابنتو أو أختو فاط  
 .(ٖ)وذىب العلم من صدورىم ،فرفع الكتاب من بين أظهرىم ،الحد فامتػنع

سنوا بهم سنة أىل ) :ولػهذا قاؿ صلى اهلل عليو وسلم ،وإنما دخلت الشػبهة عليهم برفعو 
 .فباف أف الشبهة من حيث رفعو ،الذيػن لم يرفع كتابهم :ويعنػي ،(ٗ)(الكتاب

                                         

ديا بللنالبو إلثبلت المالب ؽبف مل عدمه, كأمل اعب يو فاؤخي مل آّهللس ُب قهللؿ أيب حنياو؛ اهنل عندا تؤخي مل ( ُ)
اؼببالهللط للال خال  : ا ا  ُب ميدع أيب حنياو.للربوأد  ااديلف صبيعلن إا اؼبر مني, كعند أضبد أيالن تؤخي منهف 

 ( .َُُ/  ّ)البح  ال ا و ( َُُ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُُٗ, ٕ/ َُ)
/  ْ)اإل صلؼ للم داكم ( ِّٕ/  ٔ)الا كع (  َْٓ/  ّ)اؼببدع  (ٖٓٓ, َِٓ/  ٕ)اؼبل  : كا ا  ُب قهللؿ أضبد

ُِٕ.) 
 .كالصهللاب مل أثباه. ف لكا: ُب ااص (ِ)

كديا ااث  ( ُٖٖ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ ( ُُٓ/ٕ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  ( َُٕ)د الرلفع  مالن(ّ)
 (.ّٕٗ/ّ)الالخيص اغبب  ( ّّٓ/  ِ)الاحآيو ُب أحلدي  اػب ؼ : ا ا . غ  صحي 

ل زاؽ مصنن عبد ا(  ِٖٕ)اؼبهللطأ ( ّْٓ/  ِ)دهلل مل حدي  عبد ال ضبل بل عهللؼ ُب مصنن ابل أيب شيبو ( ْ)
كقد ذم  ابل ح   ُب الالخيص أ ه منآب , ٍب أتب  ذل  بآهللؿ البيهآ  بأف ( َِٗ)مالند الرلفع  ( ٖٔ/  ٔ)

 ( .ّٕٓ/  ّ)الالخيص اغبب  :  ا ا .إصبلع أمث  اؼباللمني عليه يؤمدا
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أف النبي صلى اهلل عليو (ٕ)بن عوؼ نأخذ الجزية منهم ما روى عبد الرحم (ٔ)[لجواز]صل واأل 
خذ أ)عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو  وروي أيضػاً  (ٖ)(سنوا بهم سنة أىػل الكتاب): وسلم قاؿ

 .(٘)وألف الشبهة في الدـ تقتضي الحقن، (ٗ)(الجزية من مجػوس ىجر
وقػاؿ  ،(ٚ)الجزية من جمػيع الكفار إال من عػبدة األوثاف من العػرب(ٙ)[تؤخذ] :وقاؿ أبو حػنيفة 

من (ٓٔ)[تؤخذ]ال : وقػاؿ أبو يوسف ،(ٜ)من الجميع إال من كػفار قريش(ٛ)[تؤخذ] :مػػالك 
  .(ٕٔ)من العجم(ٔٔ)[خذتؤ ]وإنما  ،عربي جزية

                                         

 .فأثب  مل يآاايه الاليلؽ. جهللاز: ُب ااص (ُ)

جلي , أحد العر ة اؼبرههللد ؽبف بلعبنو, كلد بعد الاي  , صحليب عبد ال ضبل بل عهللؼ بل عبد عهللؼ ال د م(ِ)
/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ّْٔ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . دػ ِّأكُّبعر  منني, كملت 

 (.ّٕٔ/  ّ)أمد الللبو ( َِْ
 .ُِٕٔب ص  مبو زب هبه(ّ)

ب اعب يو كاؼبهللادعو بلب اعب يو كاؼبهللادعو م  أد  مل حدي  عبد ال ضبل بل عهللؼ ممل ُب صحي  البخلرم أبهللا( ْ)
 .ِٕٖٗ( ُُُٓ/ّ)اليمو كاغب ب 

 ( .ِّٓ/  ُٔ)آّمهللع ( ُُ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ْْ/  ِ)اؼبهيب (ٓ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص ( ٔ)

 ( .َُُ/  ّ)البح  ال ا و ( َُُ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ُُٗ, ٕ/ َُ)اؼببالهللط للال خال  (ٕ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص ( ٖ)

حلشيو العدكم علس  (ُْْ/  ّ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ْٗٓ/  ْ)الالج كاإلملي  ( ُْٓ/  ّ)اليخ ة ( ٗ)
 (.ُْٗ/  ُ)ماليو البللع ال بل٘ب 

 .بلؽبم ة بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل. تهللخي: ُب ااص ( َُ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص ( ُُ)

 (.ُِٗ)اػب اج ايب يهللمن (ُِ)
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 ،ولم تفرؽ بين عربي وعجمي ،المخصصة ألىل الكتػاب بالذكر اآليةما قدمنػاه من  :لنا        
 .(ٕ)الكتاب(ٔ)[بحقيقة] شبػهة كتاب المجوس ناوألحػق

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. كبيآو: ُب ااص ( ُ)

 (.ِٓٓ/  ْ)ااـ (ِ)
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 فصل
 ؛أخذت منو الجزية/ ب٘ٚ/ف دخل قبل التػبديل إف ؛ف دخل وثني في دين أىل الكتػاب نظرتإف

ف دخل في دين من بدؿ لم إف ؛ف دخل بعد الػتبديل نظرتإو  ،ين كاف حػقاً في د ألنو دخل
ف دخل في دين من إو  ،ألنو دخل في ديػن باطل ؛منو الجزية(ٕ)[تؤخذ]لو الذمػة ولم (ٔ)[تعقد]

ف  إو  ،ألنو دخل في دين حق ؛ف كاف ذلك قبل النسػخ بشػريعة بعده أخذت منو الجزيةإف ،ؿلم يبػد  
  .(ٗ)للمزني منو الجزية خبلفاً (ٖ)[تؤخذ]لم  شريعة بعدهكػاف بعد النسخ ب

وأما قولو  ،أنهم دخػلوا في دين باطل فلم يقروا عليو كالمػسلم إذا ارتد عن اإلسػبلـ :لنا        
ال في حكم  ،اإلثمو  في الكفر :عنييفإنما  )ُٓ: اؼبل دة) چ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ : تعػالى
 .الدين

  

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. يعآد: ُب ااص ( ُ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص ( ِ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. خيتهلل : ُب ااص ( ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُُ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِٖٗ-ِٕٕ/ ُْ)اغبلكل المب   (ْ)
رباو ( ُِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّٕٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِٕٓ/  ُِ)

 (. ٕٖ/ٖ)هنليو االج ( ِْْ/  ْ)مل  االج (  ِٕٕ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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ؿ كنصارى العػرب ػبد  أو في دين من لم يُ  ،ؿدخل في دين من بد  (ٔ)[ىل]الو وأما من لم يعلم ح
ألف عمر رضي اهلل عنو  ؛(ٗ)منهم  (ٖ)[تؤخذ]ف الجزية إف ؛وتنوخ وبنو تغلب(ٕ)[بهراء] :وىم

 .وألنو أشكل أمرىم فحقن دمهم بالجزية احتياطاً  ؛(٘)أخذىا منهم باسم الصدقة

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه.  اد : ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة كالصهللاب  مل أثباه.  ّٔ ا: ُب ااص ( ِ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص ( ّ)

 . ُٕٓٔب ص  اؼب اج  الاللبآو(ْ)
ش ح ( َُّ/ ُ)مالب اامهللاؿ ابل زقبهلليه ( ُْٔ/  ِ)مصنن ابل أيب شيبو  (ّٔ)مالب اامهللاؿ ايب عبيد (ٓ)

كصح  ابل ح   قصو أخي الصحلبو مل ّٔ ا   .(ُِٔ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  (  ُٔ/  ُٓ)مرم  ا ثلر 
 ( .َّٖ/  ّ)كب  تنهللخ كب  تللع ممل ُب الالخيص اغبب  
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 فصل
وف بالجػزية على ػقر  وزبػور داود فإنهم يُ  ،وإبراىيم ثالتي أنزلت على شػيأما المتمسكوف بالكتػب   

قر ا نوألن   ؛فدخلوا في حػكم اآلية ،ألف اسم الػكتاب ينطلق على ما معهم ؛أصح الوجهيػن
ال د  ف أسلم منهم اثناف وعُ إفلى، ولهم حقيػقة كتاب أو  (ٔ)قرىا ن فالمجوس لشبهة الكتاب فؤل

روا جْ ف لم يثبػت لهم ذلك أُ إو  ،روا مجرى أىػل الػكتاب في جميع األحكاـجْ أُ  ػاباً وشهدا أف لهم كت
 .(ٕ)مجرى المجوس

فػقد ذكرنا حكمهم في كػتاب  خر كتابيومن أحد أبويو وثني واآل (ٖ)[الصابئوف]وأما الػسامرة و 
 .(ٗ)النػكاح

بعػثة النبي صلى اهلل عليو  ولو دخل وثني في ديػن أىػل الكػتاب ولو ابنػاف بالغ وصبي قػبل   
فإذا بلغ ابنو الصغير  ،بالجزية على الدين الذي دخل فيو إذا لم يكن مبدالً  قػر  ف األب يُ إوسلػم ف

ر عليو قبعد بعػث النبي صلى اهلل عليو وسلم واختار المقاـ على الديػن الذي انتقل أبوه إليو أُ 
إليو  أراد بعد البعث االنتػقاؿ إلى الدين الذي انتقل أما البالػغ فلو، و ألنو تبعو في دينو ؛بالجػزية

 . ألنو دخل بعد النسػخ ؛(٘)لم يقػر عليوأبوه 

                                         

 .لدلفأمآبن. كا مآاا  ؽبل. ا:زاد ُب ااص ( ُ)

رباو (   ّٖٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِْٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٕ)الانبيه ( َِٓ/ِ)اؼبهيب (ِ)
 (.ٖٖ/  ٖ)هنليو االج ( ٗٔٓ/ ِ)إلقنلع للر بي  ( ِْْ/  ْ)ا مل  االج ( ِٖٕ/  ٗ)االج 

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. الصلبيهللف: ُب ااص ( ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُُ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٕ)الانبيه (  َِٓ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
رباو االج ُب ش ح ( ُُٔ/ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّٖٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِْٓ/  ُِ)الرلفع  
 (.ٕٖ/  ٖ)هنليو االج ( ِْْ/  ْ)مل  االج (    ِٕٕ/  ٗ)اؼبنهلج 

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( كمل بعددل ُّ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  َِٓ/  ِ)هيب اؼب(ٓ)
 (. ّٖٖ/  ُٗ)آّمهللع ( َّٓ/  َُ)ركضو البللبني (  ِٓٓ/  ُِ)
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 : فرع
 

 ،(ٔ)[لوائِ سُ ]نهم فادعوا أنهػم من أىل الكتاب ػمن الكػفار ال يعرفوف دي إذا غزا المػسلموف قوماً 
 ،هم الجػزيةػمن أخذتف آزوؿ القر أو دخػلنا في دينهػم قبل ن(ٕ)[إسرائيل]نحن من بني  :ف قالواإف

أو دخلوا في دينهم بعد نزوؿ القراف نبػذ إليهم  ،أنو متى باف أنهم عبدة األوثاف :وشرط عليهم
أو دخلوا في دينػهم بعد  ،أوثاف ف عادوا أو أقروا أنهم عبدةإف ،وقاتلهم حتى يسلموا ،هدىمػع

بعضهم على القػوؿ األوؿ وأقاـ  هم بذلكف اعترؼ بعضإو  ،ف نبذ إليهم عهدىم وقاتلهمآنزوؿ القر 
ف أسػلم منهم اثنػاف إف ،وال تقبل شهػادة بعضهم على بعض ،أقاـ(ٖ)[من] نػبذ إلى من اعترؼ دوف

 .(ٗ)ال ثم شهدا بذلك قبل شهادتهم وقاتلهمد  وعُ 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ميلهللا: ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ام اي : ُب ااص ( ِ)

 .كلع  الصهللاب مل أثباه. مل: ُب ااص ( ّ)

ركضو ( ِٓٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َٔ/  ٕ)الهللميط ( َِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُْٖ/  ْ)ااـ (ْ)
 (. ّٖٖ/  ُٗ)آّمهللع ( َّٔ/  َُ)البللبني 
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 فصل
 :      فأما قولو تعالى ،الػجزية وتسليمها(ٕ)[إعطاء]عقد الذمة وحقن الدـ على (ٔ)[يتوقف]ال 

ۇ  ۆ    ۇچ : لقولو تعالى االلتزاـ؛فالمراد بو  )ِٗ: الاهللبو) چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 

 ،االعتقاد دوف الفعل :والمراد بو ( ٣٣، ٤: التوبة) چۈ  ٴۇ   / أٙٚ/ۆ  ۈ     
ُأخذوا ]ألنهم  ؛وىم قياـ التزامهم ألحػكاـ اإلسبلـ دوف أخذ الماؿ منهم  :وكذلك المراد بالصغار

على وجود (ٗ)[يتوقف]إذا التزموا عقدت لهم الذمة وال ألنهم (ٖ) [ي عليهم االحكاـبأف تجر 
 .(ٚ)حتى يعتبر فيو القياـ(ٙ)[اإلعطاء]من األحكاـ وال (٘)[شيء]
 :وإنما سميت ،(ٛ)عن نعػمة عليهم :وقيػل ،عن قهر لهم :فقد قيل عن يد :وأما قولو تعالى 

أنها  :يعني ،يقػضي(ٔٔ)[قضى] :أي(ٓٔ)[يجزي] (ٜ)[جزى]ألنػها فعلة من ؛جزية

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه ممل يآاايه الاليلؽ.  يآن: ُب ااص ( ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. اعبل: ُب ااص ( ِ)

 .فلجاهد ل ُب إثبلت مل   اا لعله الصهللاب. أكج  بأف ش   مل أحملـ: ُب ااص  صبلو غ  ماههللمو كد ( ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه ممل يآاايه الاليلؽ.  يآن: ُب ااص ( ْ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ش : ُب ااص ( ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ااعبل: ُب ااص ( ٔ)

رباو االج ( ُُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ِْٕ/  ُِ)الرلفع   البيلف ُب ميدع اإلملـ(ٕ)
 (. ِّْ/  ْ) -مل  االج    (ِٕٓ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 

 (. ُّّ/  ْ) تاال  الآ  ف العايف ابل مث (ٖ)
 .فأثباهل بلالن اؼببهلليو كأع منل ال ا . ج ا: ُب ااص ( ٗ)

 .ل ب ع لـ ال ا فأثباه. هب م: ُب ااص ( َُ)

 .فأثباهل بلالن اؼببهلليو. قال: ُب ااص ( ُُ)
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نفس عن نفػس (ٖ)[تجزي]يـو ال : ومنو قولو تعالى ،(ٕ)عن قػتلهم وتغني عنو(ٔ)[تجزئ]
(ٗ)[شيئاً ]

. 
 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ذب م: ُب ااص ( ُ)

 ( . ِْٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ِ)
 .كدهلل خبأ, فأثب  الصهللاب مل اؼبصحن.  ذب م: ُب ااص ( ّ)

 .فأثباهل بلؽبم ة. شيل: ُب ااص ( ْ)
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 فصل
بعثني رسػوؿ اهلل صلى ) :قاؿ لما روى معاذ ؛(ٔ)يقبل منو مفإف بذؿ دونو ل ،وأقل الجزية دينار

، واألمر (ٕ)(خذ من كل حالم دينار أو عدؿ ذلك معافرآاهلل عليو وسلػم إلى اليمن وأمرني أف 
  .(ٖ)وإف بذؿ أكثر جاز قبولو ،والواجب ال يجوز تنقصيو ،يقتضي الوجوب
بدينار أو أربعة  صرؼ كل اثني عشر درىماً ، ثمانية وأربعين درىماً ب الجزية مػقدرةٌ  :وقاؿ أبو حنيفة

ني عشػر اثوأما الفقير ف ،شرين درىماً أما الػمتوسط فأربعة وعي، و وىذا على الغن ،دنانير
 .(ٗ)درىماً 

  

                                         

البيلف ُب (  كمل بعددل ُٖ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِٓ/ِ)اؼبهيب ( ِٗٗ/ُْ) اغبلكل المب (ُ)
( ُّٗ/ُٗ)آّمهللع (  ُّٗ)منهلج البللبني ( ُُّ/َُ)ركضو البللبني ( ِٓٓ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  

( ِْٖ/  ٗ) ش ح اؼبنهلج رباو االج ُب(  ُُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (   َُٓ)ماليو ااخيلر 
 (. ِٗ/ٖ)هنليو االج (   َٕٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِْٖ/ْ)مل  االج 

: كقلؿ( ُّ/  ِ)منل الرتميم ( ُّ/  ِ)منل أىب داكد( ِٓ/  ٓ)منل النالل   ( ّّٗ/  ّٔ)مالند أضبد ( ِ)
 . ديا حدي  حالل

البيلف ُب (  كمل بعددل ُٖ/  ُٖ)لع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼبب( َِٓ/ِ)اؼبهيب ( ِٗٗ/ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
( ُّٗ/ُٗ)آّمهللع (  ُّٗ)منهلج البللبني ( ُُّ/َُ)ركضو البللبني ( ِٓٓ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  

( ِْٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َُٓ)ماليو ااخيلر 
 (.ِٗ/ٖ)هنليو االج (   َٕٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِْٖ/ْ)مل  االج 

العنليو ش ح (  ُْٓ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (  ُُِ/  ٕ)بدا   الصنل   ( ٖٕ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  (ْ)
 (.ْٓ/  ٔ)اؽبدايو 
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 أووفي حق الفقير بعشرة دراىم  ،أو أربعين درىماً  ،مقدرة في حق الغػني بأربعة دنانير :وقػاؿ مالك
عن  أيضاً  يورو  ،(ٕ)وإنما ىي إلى رأي اإلماـ ،ليسػت مقدرة :وقاؿ الثوري ،(ٔ)دنانير
  .(ٖ)أحػمد

رط عليهم يشعن عمر يدؿ على الجواز إذا رضوا بو كما  يوما رو  ،ث معاذػحدي :لنا        
 .الضيافة

ورأى  ،باسم الصػدقة(٘)[يؤدوىا]ورضوا أف  ،زية باسم الجزيةػالج(ٗ)[أداء]وإف امتنػع قـو من  
ال  :الوا لعمرػأف نصارى العرب ق) يلما رو ؛ (ٙ)اإلماـ أف يأخذىا باسم الصػدقة جاز لو ذلك

 :عمر وقاؿ(ٚ)[فأبى]. لكن خذ منا كما تأخذ من العرب باسم الصدقة ،لعجمنؤدي كما تؤدى ا
فأرادوا اللحوؽ  ،خذ منا ضعف ما تأخذ من المسػلمين فأبى عليهم :فقالوا .ال أقركم إال بالجزية

قوة  وفيهم، إف بني تغلب عرب :(ٛ)فقػاؿ لو زرعة بن النعماف أو النعماف بن زرعة ،بدار الػحرب
فصالحهم على أف يضعف عليهم  .لوا وال تدعهم يلحقوا بعدوؾذقد ب فخذ منػهم ما

 ،(ٜ)(الصػدقة
                                         

/  ُ)لبللع ال بل٘ب حلشيو العدكم علس ماليو ا(  ُْٓ/  ّ)ش ح ـباص  خلي  للخ ش  ( ّْٓ/  ّ)اليخ ة  (ُ)
 ( .ََِ/  ِ)بللو الاللل  اق ب اؼباللل  ( ِْٗ

 (.ٔٔٓ/  َُ)اؼبل  ( ِٗٗ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
أف اعب يو مآداردل : اضبد ُب ديا ث ث ركايلت, أحددل مل ذم ا اؼبصنن, كد  ال كايو اؼبعامدة ُب اؼبيدع,كالثل يو( ّ)

/  َُ)الر ح المب  ابل قدامو ( ٔٔٓ/  َُ)اؼبل  : ا ا . يو دينلر كأمث دل غ  مآدرأف أق  اعب  : دينلر, كالثللثو
 (.ِِٕ/ْ)اإل صلؼ(  َُٔ

 .ب  نب ة فأثباهل. ادا: ُب ااص ( ْ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللدكدل: ُب ااص ( ٓ)

/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع   البيلف(   ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( َّْ/ُْ)اغبلكل المب  ( ََّ/  ْ)ااـ (ٔ)
مل  ( ُُِ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ/  َُ)ركضو البللبني( ِٕٓ
 (. ٔٗ/ ٖ)هنليو االج ( ُِٓ/  ْ)االج 

 .فأثباهل بلالن اؼببهلليو. فأبل: ُب ااص ( ٕ)

 .كردت فيهل ال كايو,كالت مبو ذم دل ُب زب ي  ااث  ملبآلن  دميا كردت ال كايو علس  الر  ُب ااصهللؿ الت( ٖ)
 .ُٕٔٔب ص  مبو زب هبه(ٗ)
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  .(ٔ)واألوؿ ىو الصحيح ،وفي وجو يػلزمو قبوؿ ذلك 
 (ٕ)[تؤخذ]و ،وال ينقص عن دينار واحد ،جب فيو الصدقػةتويجوز أف عمر علم أف لجميعهم ما 

  .(٘)دين عن غيره(ٗ)[قضاء] فإنو ،عنو غيره(ٖ)[يؤديها]الجزية ممن ال صدقة عليو أو 
   

                                         

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( َّْ/ُْ)اغبلكل المب  ( ََّ/  ْ)ااـ (ُ)
مل  (  ُُِ/ ْ) أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع( ِّٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٔ/  َُ)ركضو البللبني( ِٕٓ
 (. ٔٗ/ ٖ)هنليو االج ( ُِٓ/  ْ)االج 

 .كالصهللاب مل أثباه.  تلخي: ُب ااص ( ِ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللديهل: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. قال: ُب ااص ( ْ)

فآلؿ أبهلل : لنصلرل الع ب علس إضعلؼ الصدقوكاخالن أصحلبنل ُب ميايو صل  عم  رض  ا عنه  :قلؿ العم ا٘ب(ٓ)
إمبل صلغبهف علس ذل ؛ ا ه علف أف ؽبف أمهللاا ظلد ة مل اؼبهللاش  كال ركع وبص  مل زملهتل قدر الدينلر : إمحلؽ
 .كأمث 

ف   .. إف بلغ مل يأخيا مل م  كاحد منهف بلمف الصدقو قدر الدينلر: صلغبهف علس ذل  كش ط: كمنهف مل قلؿ
 (.ِٗٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا . كجع عليهف سبلـ الدينلرم ـ, كإا
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 ،ال يجوز إال على ما يبلغ ديناراً  :أحدىا ؛أوجو(ٕ)[ثبلثة]لهم (ٔ)[الجائز]وفي صفة العقد 
  .الصحيحىو و  ،يجوز فإف بلغو وإال تممو :والثالث ،يجوز وإف لم يبلغو :والثػاني

وإف كاف ما بذلوا باسم  ،يػعتبر في جميعو :وقيل ،ويعتبر النصاب فيها آخر الحوؿ على الصحيح
وال يأخذ باسػم الصػدقة  ،ال يػكوف جزية دونوف ما وأل ،وجب إتماـ الدينار الصدقة ال يبلغ ديناراً 

 .(ٗ)وال يعتبر فيها النصاب/ بٙٚ/ ،صبيانهم من وال(ٖ)[نسائهم]من 
  .(ٚ)ويعػتبر فيها النصاب ،(ٙ)[نسائهم]من (٘)[تؤخذ] :وقاؿ أبو حنيفة 

 .ألنها جزية في الحقيقة ؛(ٛ)[الفيء]أنها جزية ولهذا تصػرؼ مصرؼ  :لنا        
 ؛سم الجزية وجب قبولو منهمابػ منا ديناراً  ذخ :ف أضعف عليهم الصدقة فبلغت دينػارين فقالواإو  

 .(ٜ)واألوؿ أصح .اإليجاب إليو :وقػيل ،ألنو إنما زاد ليغير االسم وقد رضوا بو
                 

                                         

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اعبلي : ُب ااص ( ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص ( ِ)

 .فأثب  الملمو بلؽبم  مملف اليل  .  الليهف : ُب ااص ( ّ)

ركضو ( ِٗٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٔ/ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
مل  ( ُِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (    ِّٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٖ -ُّٕ/ َُ)البللبني
 ( .ٕٗ/  ٖ)هنليو االج ( ِِٓ/  ْ)االج 

 .فأثب  الملمو بلؽبم  علس الهللاك . تهللخي : ُب ااص ( ٓ)

 .فأثب  الملمو بلؽبم  مملف اليل   . الليهف : ُب ااص ( ٔ)

 . (ُِٔ/  ٓ)البح  ال ا و ( َُٓ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر (ٕ)

 .ب  نب ة  فأثب  الملمو بلؽبم ة.الا  : ُب ااص ( ٖ)

( ِٗٓ-ِٖٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٔ, ّْٗ/ ُْ)اغبلكل المب  (ٗ)
مل  االج ( ُِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِّٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٖ/  َُ)ركضو البللبني

 ( .ٕٗ/  ٖ)هنليو االج ( ِِٓ/  ْ)
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 فصل
 ،وعلى الفػقير دينار ،على الغني أربعة دنانػير :أقساـ(ٔ)[ثبلثة]أف توضع الجزية على  ويستحب

فوضع  ،إلى الكوفػة ألف عمر رضي اهلل عنو بعث عثماف بن حنيف) ؛(ٕ)فوعلى المتوسط دينارا
وألف بو يخػرج من  ،(ٖ)(فرضي عمر بذلك ،واثني عشرين، وأربعة وعشر  ،عليهم ثمانية وأربعين

 .(ٗ)ف أبا حنػيفة ال يجيز أقل من ذلكإف ،الخبلؼ
 :عهم بشػرطينو ويجوز أف يضرب الجزية على مواشيهم وزر  
  .لك عليػهم زرعوا أـ لم يزرعواذأف يكوف  :أحدىما 

أنو إف نقص تمم  رطف لم يشػإو  ،لم يجز ف كػاف ال يبلغ ديناراً إف، ال ينقص عن دينار أف: الثاني
ألف الغػالب أف ذلك ال  ؛ن أنو ال ينقص عنو جاز في أصح الوجهينولكن يغػلب على الظ ،الدينار

ف لم يغلب على الظن حصوؿ إو  ،لزمهم  إتماـ الدينار (ٙ)[عنو]ف نقػصت إف ،(٘)[يختلف]
 .(ٚ)ألنو عقد على أقل من دينار ؛واحػداً  الدينار لم يجز وجهاً 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه : ُب ااص ( ُ)

هنليو اؼببلع ُب (  ِّٕ)الانبيه (ُِٓ/  ِ)اؼبهيب (  ّْٔ, ّْٗ/ ُْ)اغبلكل المب  ( (  ُِّ/  ْ)ااـ (ِ)
 َُ)ركضو البللبني( ِٓٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ٗٔ/  ٕ)الهللميط ( ُٗ/  ُٖ)رايو اؼبيدع د
/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّٓٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِّ/ 

 ( .ِٗ/  ٖ)هنليو االج ( ِْٖ/  ْ)مل  االج  ِْٖ
ااكمط ( ُّٔ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( ُْٕ/  ِ)مصنن ابل أيب شيبو ( ََُ/  ٔ)ن عبد ال زاؽ مصن(ّ)

  (.ْٔ/  ُُ)ُب الالنل كاإلصبلع كااخا ؼ 

 (. ُُِ/  ٕ)بدا   الصنل    ( ٖٕ/  َُ)اؼببالهللط للال خال  ( َُٗ/ ُ)النان ُب الاالكل للاللدم (  ْ)
 .أثباه كلع  الصهللاب مل.  ىبلن : ُب ااص ( ٓ)

 . آص  عنه أم عل الدينلر: كلع  الصهللاب مل أثباه, كاؼبعىن.  عنهف : ُب ااص ( ٔ)

/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٗ/  َُ)ركضو البللبني( ِّٕ)الانبيه ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٓ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٕ)
ّٗٓ. ) 



776 

ألنها ماؿ لو فصح  ؛جاز البيعف باع األرض التي ضربت الجزية على الخارج مػنها من مسلم إف 
ألنو ال يمكن ؛ (ٕ)ميذى رقبة الػوينتقل ما ضرب عليها إل ،أموالو(ٔ)[كسائر]بيعها من المػسلم 

 (ٗ)[يؤديَ ]أف  (ٖ)[لمسػلم]ال ينبغي ) :لقولو صلى اهلل عليو وسلم ؛مػسلمػه من الذأخ
في دار اإلسػبلـ  يمذإقرار ال وال يمكن ،سلمػىا من المذزية فبل يجوز أخػوألنها ج ،(٘)(الخراج

 .من غير جزية فانػتقلت إليو
 

                                         

 .بلليل  فأثباهل  بلؽبم ة . ماللي  : ُب ااص ( ُ)

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٕ)الانبيه ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّْٓ/  ُْ)اغبلكل المب  (ِ)
 ( ّٓٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٗ/  َُ)ركضو البللبني ( َِٔ-ِٗٓ

 .كالصهللاب مل أثباه مل مصلدر الاخ ي . للماللف: ُب ااص (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه ّٔم  الهللاك. يهللدم: ُب ااص (ْ)

 (.ُٕٖ/  ْ)لن ب  مند ُب ااـ ذم ا الرلفع  ب غ( ٓ)
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 فصل
كتب إلى أىل اليمػن أف ) :ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم ؛(ٔ)الػحوؿبآخر وتجػب الجزية 

 .(ٖ)(من كل حالم في كل سنة دينار (ٕ)[يؤخذ]
  .(ٙ)تسػقط :لكوقاؿ أبو حنيػفة وما .(٘)الحوؿ لم تسقط جزيتو (ٗ)[انقضاء]ف أسػلم بعد إف 

 ،الديوف (ٚ)[كسائر]فبل تسقط بإسبلمو  ،أنو دين يجب المطالبة بو في حاؿ كفره :لنا        
  .(ٜ)ألبي حنيفة خبلفاً ، (ٛ)وكذلك لو مات

       
  .لما قدمت ذكره (ٓٔ)سػقط باإلفػبلستوال  .ما قدمناه :لنا  

                                         

( ّٓٗ/  ُٗ)آّمهللع ( َِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٕ)الانبيه (  ُِٓ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
( ََُ/  ْ)مل  االج (  ّّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 ( . ُٓٔ/  ٓ)اغببيع علس ش ح اػببيع  رباو( ّٗ/  ٖ)هنليو االج 
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة  . يهللخي: ُب ااص (ِ)

 .ُُٕٕب ص  مبو زب هبه(ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة  . ا آال: ُب ااص (ْ)

( ُّ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٖ)الانبيه    (ُّٓ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ُِٓ/  ْ)ااـ ( ٓ)
 (.ُِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّٔٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِّ/  َُ)ركضو البللبني 

الدر اؼبخالر كحلشيو ابل  ( ُُٔ/  ِ)اؽبدايو ش ح البدايو (ُُِ/  ٕ)بدا   الصنل   : ا ا  ُب ميدع أيب حنياو(ٔ)
 ( .ََِ/  ْ)علبديل 

الالج كاإلملي   ( ْْٓ/  ّ)اليخ ة للآ اُب ( ْٕٗ/  ُ)اؼبدينو الملُب ُب فآه أد   : كا ا  ُب ميدع ملل  
 ( .ٔٗٓ/  ْ)ؼبخاص  خلي  

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة  . ماللي : ُب ااص (ٕ)

هنليو اؼببلع ُب (  ِّٖ)الانبيه (  ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ-ُِّ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ُِٓ/  ْ)ااـ (ٖ)
آّمهللع ( ُِّ/  َُ)ركضو البللبني ( ُِٔ/  ْ)ؼببللع ُب ش ح ركض البللع أمىن ا(  ُّ/  ُٖ)درايو اؼبيدع 

(ُٗ  /ّٗٔ.) 
/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ِٕٗ/  ّ)تبيني اغبآل و (   ّٓ/  ِ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   (ٗ)

ََِ. ) 
 (. ُّ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ُِّ/  ُْ)اغبلكل المب  (َُ)
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ال  :وفي الثاني ،مضى في أصح القولينالحوؿ لزمو بحصة ما  (ٔ)[أثناء]ولو أسلم أو مات في   
  .(ٗ)اؿ أبو حنػيفةػوبو ق. (ٖ) (ٕ)[شيء]ال يلزمو 
  ،و بحػصتوتبعضو فػلزم (ٙ)[استوفى]وقد  ،والمسػاكنة (٘)[الحقن]أنها عوض عن  :لنا         
 .مدة فاستوفى منفعتها في بعضػها كما لو استأجر عيناً   ،بحػصتو

                                         

 (.ُِٓ/  ِ)ُب ااص  ملمو غ  مع مو, كد  مل أثباهل ممل ُب اؼبهيب (ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. ش : ُب ااص  (ِ)

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٖ)الانبيه ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب (  ُّّ/  ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِٔ/  ْ)ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ( َِْ/  ُٗ)آّمهللع( ِْْ
 (.ّٗ/  ٖ)هنليو االج ( ِْٗ/  ْ)مل  االج (  ِٖٔ

 ( .ََِ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل (  ُُِ/  ٕ)بدا   الصنل   (  ْ)

 .بال  مهللحدة بنهللف مهملو, فأثب  مل دهلل الصهللاب. اغبال: ُب ااص  (ٓ)

 .بألن طهلليلو فأثب  مبهلليو. اماهللفل: ُب ااص  (ٔ)
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 فصل
أف النبي )لما روي ؛ (ٔ)افة من يمر بهم من المسلمينويجوز أف يشػترط عليهم في الجزية ضي

 (ٗ)[ثبلثمائة]، وكانوا (ٖ)[دينار] (ٕ)[ثبلثمائة]دومة على  صلى اهلل عليو وسلم صالح أكيدر
 .(٘)(وأف يػضيفوا من يمر بهم من المسلمػين ،رجل

                                         

( ُِ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِّٕ)الانبيه ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب (   َّّ/  ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
ماليو ااخيلر ( ّٔٗ/ُٗ)آّمهللع (  ُّّ/َُ)ركضو البللبني ( ُِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

مل  االج ( ِٖٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِٔ/  ْ)ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب ش  ( َُٓ)
 (.  ّٗ/  ٖ)هنليو االج ( ِْٗ/ْ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثمليو: ُب ااص  (ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه . دينلرا: ُب ااص  (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثمليو: ُب ااص  (ْ)

/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ ( ُُّ/  ّ)حدي  عثملف بل أيب مليملف ُب منل أىب داكدأص  قصو اؼبصلغبو مل ( ٓ)
 ( .ُٖٓ/  ٗ)كقد حالنهل ابل اؼبلآل ُب  البدر اؼبن  ( ُٖٔ

 (.ُٓٗ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  ( َِٗ)مالند الرلفع  : أمل م  ذم  اشرتاط الايلفو كقدردل فل ا 
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بسم اهلل  :كتػبت لعمر ابن الخطاب لما صػالح أىل الشػاـ) :قاؿ (ٔ)بن غنم نوروى عبد الرحم
إنكم  :(ٕ)[كذا]ىذا كتاب لعبد اهلل عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة / أٚٚ/م الرحي نالرحم

من يمر بنا من المسلمين  ينزؿ أفوشرطنا لكم  ذرارينا،لما قدمتم علينا سألناكم األماف ألنفسنا و 
 .(ٗ) (منطعمه أياـ (ٖ)[ثبلثة]
  

                                         

م, شيخ أد  فلالبني كفآيه الرلـ, كلد ُب حيلة الن  صلس ا عليه كملف, عبد ال ضبل بل غنف بل م ي  ااشع  (ُ)
/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب : ا ا .دػ ٖٕ:له صحبو تهللُب علـ: كدنلؾ خ ؼ ُب صحباه, فآلؿ البخلرم

 (.َّٓ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو ( ّّٖ/  ّ)أمد الللبو ( َٖٓ
 .أثباه كالصهللاب مل. ميم: ُب ااص  (ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص  (ّ)

لع  ديا دهلل  االه حدي  عم  الاللبو, كباليلقه ديا ضعاه ابل اؼبلآل كلمنه ( َِِ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ (ْ)
/  ِ)كللالبم  م ـ مهللم  ُب زب هبه ُب فالكاا ( كمل بعددل ُِْ/  ٗ)البدر اؼبن  . صح  بع  الاآ ات منه ماا قو

كديا الر كط أشه  ش   ُب ماع الاآه كالعلف, كد  ؾبم  عليهل ُب اعبملو, بني العلمل  مل : قلؿ ابل تيميوك ( ّٖٗ
 (.ّٓٔ/  ُ)اقاال  الص اط اؼبالاآيف ؼبخللاو أصحلب اعبحيف :  ا ا . اا مو اؼبابهللعني, كأصحلّٔف, كمل   اا مو
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 ،لزمهم من غير رضاىمتعلى الدينار فبل (ٔ)[زائد] ألنو ؛برضاىم إالالضيافة عليهم  رطوال يش
 ،ةدوم أكيدركوف زيادة على الدينار كما شرطها النبي صلى اهلل علية وسلم على ت أفويجب 

يمر بهم من تكوف ضيافتو بقدر  أف (ٖ)[يؤمن]على الدينار لم  (ٕ)[زائدة]وألنها إذا لم تكن 
 (٘)[بذلها]امتنعوا من  إذا أنهموفيو وجو  ،عن الدينارنقص الجزية ت أف إلى(ٗ)[فيؤدي]، الدينار

 .(ٙ)صحأواألوؿ  عليها، نو يجوز االقتػصارأمع الدينار 

                                         

 .س اليل بلليل  كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة عل. زايد: ُب ااص  (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة علس اليل . زايدة: ُب ااص  (ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة علس الهللاك. يهللمل: ُب ااص  (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة علس الهللاك. يهللدم: ُب ااص  (ْ)

 .بللداؿ كالصهللاب مل أثباه بللياؿ اؼبع مو. بدؽبل: ُب ااص  (ٓ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ُِٓ/ِ)اؼبهيب  (ُِٓ/ْ)ااـ :هللكم ُب ال كضو ا ا كدهلل ملصححه الن(ٔ)
آّمهللع (   ُّّ/  َُ)ركضو البللبني( ِِٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٕ/ٕ)الهللميط ( ِِ/ُٖ)
رباو ( ُّْ)منه  الب ب ( ُِٕ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُُٓ)ماليو ااخيلر ( ّّٗ/  ُٗ)

 .   ( ُٕٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ُِٓ/  ْ)مل  االج ( كمل بعددل ِٖٗ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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الفقير فبل تشترط عليو  وأما ،ال يجحف بهم ألنو ؛متوسط أوعلى غني  إالوال تشترط الضيافة  
تفاضلوا كانت  أوفي الجزية ف تساووا إف ،ال يقدر على القياـ بها ألنو ؛زيةػعليو الج أوجبناف إو 

 ،فيعلم عدد من يضيفو من الفرساف والرجالة ،تكوف الضيافة معلومة أفويجب  ،الضيافة بنسبتها
الضيافة : )قاؿ صلى اهلل عليو وسلم، (ٕ)أيػاـ (ٔ)[ثبلثة] وأكثرىامعلومة  أيامػهاوقدر 

 .(ٗ)(وما زاد صدقة أياـ
فوجب  ،من الجزية ألنػها ؛يش والتبن والشعير معلوماً ػمن الحش (٘)والعلوفة واألدـاألطعمة  دروق

نصارى الشاـ شكوا  أف)(ٚ)سلمألما روى ؛ (ٙ)وال يكلفوف غير طعامهم المعروؼ ،العلم بقدرىا
فقاؿ  .الغنم والدجاج (ٛ)[ضيافتهم]في  حبذمروا بنا كلفونا أف ن إذاف المسلمين أ عمر إلى

 .(ٜ)(ذلك ال تزيدوىم علىو  تأكلوفأطعموىم مما  : عمر

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص  (ُ)

 . ُُٖٕب ص  اؼب اج  الاللبآو(ِ)
 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص  (ّ)

مل ملف يؤمل )صحي  البخلرم مالب اادب بلب: ا ا . حنيدهلل ج   مل حدي  أيب ش ي  العدكم ُب الصحي(ْ)
صحي  ماللف مالب اللآبو بلب الايلفو ككبهللدل  ّٕٔٓ( َِِْ/ٓ( )بل كاليهلـل ا خ  ف  يؤذ جلرا

(ّ/ُِّٓ )ْٖ. 

 (.َُْٕ/ْ)الصحلح لل هللد م . النلقو أك الرلة تعلاهل كا ت ملهل فرتعس: العلهللفو كالعلياو( ٓ)

 .ُُٖٕب ص  الألو الاللبآو اا م اج  اؼب(ٔ)
كقلؿ أبهلل عبيد الآلمف بل , أملف مهللٔب عم , كاؼبع كؼ أف عم  اشرتل أملف بعد كفلة الن  صلس ا عليه كملف( ٕ)

(  ُِٔ/  ُ)أمد الللبو : ا ا . ملت كدهلل ابل مل و منو كأرب  عر ة منو: ملت أملف منو شبل ني, كقي : م ـ
 (.ّٔ/  ُ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 

 .كالصهللاب مل أثباه. بللال . ظيلفاهف: ُب ااص  (ٖ)

( َّٕ)مالب اامهللاؿ ابل زقبهلليه ( ِْٗ -ِْٖ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (  ِّٗ/  َُ)مصنن عبد ال زاؽ (ٗ)
 ( .ُٓٗ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  
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ليدخلها  أبوابهاف يعلوا أو  ،وفضوؿ مساكنهم (ٔ)[كنائسهم]م وػينزلوىم في بيعه أفهم ػوعلي 
كتبو لعمر على   الذيبن غنم  ناب عبد الرحمػلما روى في كت؛ (ٖ) (ٕ)[ركباناً ]المسلموف 

 ،نهار أوسلمين من ليل أف ينزلها أحد من الم (ٗ)[كنائسنا]ال تمنع  أفوشرطنا  : نصارى الشاـ
 .(٘)ف توسع أبوابها للمارة وابن السبيلأو 
قرع بينهم أدفعة واحدة  (ٙ)[جاؤوا]ف إو  ،ابق لسبقوػدـ السػف كثروا وضاؽ بهم المكاف قإف 

ف وفوا إف ،يوت الفقراء من غير ضيافةػنزلوا في فضوؿ بأ عه المواضذف لم تسعهم ىإف ،الميزة
ف امتنعوا كلهم إو  ،رطػلزمو بالش ألنو ؛جبر عليوأهم ػف امتنع بعضإو  ،ليهمما ع أد وافقد  بذلك

عادوا وطلبوا العقد بالدينار من غير ضيافة  فإذا ،ف قاتلوا فقد نقضوا عقد الذمةإف ،قوتلوا عليو
امتنعوا منها ثم طلبوا العقد على الدينار فبل  إذاكم الزيادة على الدينار ػلك حذوك إليو،أجيبوا 

 .(ٛ)قبل االمتناع والنقض (ٚ)[مضى]ط عنهم ما يسق
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. منليالهف: ُب ااص  (ُ)

 .خبأ كالصهللاب مل أثباه كدهلل. رمبلبل: ُب ااص  (ِ)

( ِّٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب (  َّّ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)
(  َِٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ُّْ)منه  الب ب ( ُِٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 (. ٔٗ/  ٖ)هنليو االج ( ُِٓ/  ْ)مل  االج 
 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. منليالنل: ُب ااص  (ْ)

  .َُٖٕب ص  مبو زب هبه(ٓ)
 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة علس الهللاك. جلككا: ُب ااص  (ٔ)

 .بألن طهلليلو فأثباهل بألن مبهلليو. مال: ُب ااص  (ٕ)

كمل  ُِٔ/  ُِ)اإلملـ الرلفع   البيلف ُب ميدع(  َّّ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُِْ/  ْ)ااـ  (ٖ)
 (.بعددل
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 فصل
الم ػكل ح/ بٚٚ/من  ذخ: )لقولو صلى اهلل عليو وسلم ؛(ٕ)الجزية من صبي (ٔ)[تؤخذ] وال

  .لوة تقر إلى عقد الذمػيف وال ،ف الصبي محقوف الدـوأل، (ٖ)(أو عدلو معافر ديناراً 
 ،ادػعن نو كاف في أماف فلم يخرج منو بغيرأل ؛و في أمافػف بلغ صبي من أوالد أىل الذمة فهإو 
بث ثذمة لم يػف اختار عقد الإو  ،باألماف لو (ٗ)[وفاءً ]تر عقد الذمة أعيد إلى مأمنو ػف لم يخإف

قد ػف أباه عأل ؛صح الوجهينأوال يتبع أباه في عقده على  ،عقد مستأنفػحكمو في حقو إال ب
قبل منو  (٘)[أبى]ف إف ،قى بو ليعقد على مثلهايو أكثر ر ػف كانت جزية أبإف ،فسو دوف ولدهػلن

 .(ٙ)الدينار
  

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ُ)

الهللميط ( ِّٕ)الانبيه ( ِِٓ/ ِ)اؼبهيب (  َّٗ-َّٖ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُٖٓ/ْ)ااـ (ِ)
(  ُّٗ)نهلج البللبني م(  ََّ/ َُ)ركضو البللبني( ِْٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُّ/ْ)

منه  الب ب ( ُُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َٗٓ)ماليو ااخيلر ( َِْ/ ُٗ)آّمهللع 
 (.ٖٗ/  ٖ)هنليو االج ( ِْٔ-ِْٓ/ْ)مل  االج (   َِٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُّْ)
 .ُُٕٕب ص  مبو زب هبه مل حدي  معلذ رض  ا عنه(ّ)

 .ب  نب ة  فأثباهل بلؽبم ة. كفل: ُب ااص  (ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ابل: ُب ااص  (ٓ)

البيلف (  ِِٓ/ ِ)اؼبهيب (   َّٖ/ُْ)اغبلكل المب  : كدهلل أص  الهللجهني ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو ا ا  (ٔ)
(  َٗٓ)ماليو ااخيلر ( َِْ/ ُٗ)آّمهللع ( َّّ/  َُ)ركضو البللبني( ِْٔ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

-ِْٓ/  ْ)مل  االج ( َِٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُُِ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
ِْٔ.) 
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 :لو قيلف كاف بلوغو قبل حولهم بشهر إف ،عهمػجزيتو م أخذت وؿ قومِ وْ ف كاف بلوغو في أوؿ حَ إف
زية ػوف جزيتك وجػوىو نصف سدس جزيتك حتى تك ،الشهر اذدفعت حق ى (ٔ)[شئت] إف

ا الشهر مع الحوؿ ذلك حتى تدفع حصة ىذأخرت  (ٕ)[شئت]ف إو  ،ك في وقت واحدػقوم
الو مػكاف   مبذراً  ف بلغإف ،ن حين بلوغو واعتبر بوػب حولو مػسلك حُ ذ (ٖ)[أبى]ف إف ،دهػالذي بع

وليس لوليو  ،وػى دار الحرب كاف ذلك إليػالرجوع إل وأذمة ػف أراد عقد الإو  ،لمػو كالمسػفي يد ولي
ف ألكن ينبغي إذا أراد  ،كوف إليو كإسبلمو وردتوتو وإباحتُ  ،ن الدـػما يتعلق بحقو فينأل ؛عو منوػمن

لو فيو فكاف للناظر منعو  في ماؿ ال حظ   ألنو تصرؼَ  ؛يعقد بأكثر من دينار أف يكوف لو منعة منو
إما إف  :(ٗ)[يبلغ]ين ػبلـ بأماف قيل لو حػف كاف أبوه من عبدة األوثاف فكاف في دار اإلسإو  ،منو

 . (٘)ريره بعقد الذمةػألنو ال يجوز تق ؛حقك بمأمنكوإما إف نل ،تسلم
 يوماً  جن  ف كاف يُ إف ،مرأةػهو كالصبي والػألنو محقوف الدـ ف ؛نوفػجػزية عن مػالج (ٙ)[تؤخذ] وال 

 .(ٚ)طولب بجزيتها غت حوالً ػبل فإذا ،أياـ اإلفاقة قَ لف   ويفيق يوماً 
 .(ٛ)يعتبر األغلب: يفةػوقاؿ أبو حن 

        

                                         

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه. شي : ُب ااص  (ُ)

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه. شي : ُب ااص  (ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ابل: ُب ااص  (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه. بلغ: ُب ااص  (ْ)

 .ُْٖٕب ص  اؼب اج  الاللبآو(ٓ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ٔ)

/  ٕ)الهللميط ( ِّٖ)الانبيه ( ِِٓ/ ِ)اؼبهيب (  َّٖ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُِٓ,ُٖٓ/ ْ)ااـ (ٕ)
أمىن   (َّْ/ ُٗ)آّمهللع (   ِٗٗ/  َُ)ركضو البللبني( ِٓٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِٔ

( ِْٔ-ِْٓ/  ْ)مل  االج ( َِٖ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُُِ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 (  .ٗٔٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  

 ( .ُُِ/  ٓ)البح  ال ا و ش ح ( ّٗ/  ّ)اؼببالهللط للال خال  (ٖ)
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فعلى  ،ف تجب فيو بقسػطوأي ػضو ينبغػاؽ في بعػأف فإذا ،يعو وجبػجمي ف يقاً ػنو لو كاف مفإ :لنا
ف كانت في النصف إو  ،صف األوؿػسلم في النأإذا كانت إفاقتو في النصف األوؿ فهو كمن ذا ى

 على ما ذكرناه ؟(ٔ)[تؤخذ]وكيف  ،سلم في النصف الثانيأكمن   واحداً  الثاني وجبت جزيتو قوالً 
 .(ٕ)في الصبي إذا بلغ

     

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ُ)

غليو البيلف ش ح ( ِٔٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َّٗ-َّٖ/ ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
 (.ُُٔ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع (   ٗٔٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي   (ُُّ)زبد ابل رم ف 
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 فصل
مر كتب إلى ػف عأ)ي اهلل عنو ػسلم مولى عمر رضألما روى ؛ (ٕ)رأةػزية من امػالج (ٔ)[تؤخذ]وال 

رت عليو ػوال تضرب إال على من ج، (ٖ)[النساء]جزية على ػف ال تضربوا الأ :أمراء الجزية
 .صبيػزية كالػا الجػمنه (٘)[تؤخذ]فبل  ،وألنها محػقونة الدـ ((ٗ)[المواسي]
ت ػليس :زية قيل لهاػت امرأة الجػلذف بػإف ،ف يكوف امرأةألجواز  ؛شكلػتؤخذ من الخنثى الم وال 

ـز ػتل/ أٛٚ/ تكوف جزية بل ىبة وال ،نهاػقبل م (ٙ)[أؤديها]أنا  :ف قالت بعد إعبلمهاإف ،كػعلي
 .(ٚ)نو ليس بواجب عليهاأل ؛لكذثم امتنعت كاف لها  فسها ػلك على نذف شرطت إف ،بالقبض

  

                                         

 .فأثباهل بلؽبم ة بهللاك غ  مهمهللزة. تهللخي: ُب ااص  (ُ)

/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٕ)الانبيه ( ِِٓ/  ِ)اؼبهيب ( َّٕ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ِ)
(  َِّ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٕٔ-ِٔٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ْٔ/  ٕ)الهللميط ( ٕ

( ِٕٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  ُِِ/  ْ)لبللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ا(  َّْ/  ُٗ)آّمهللع 
 (.ِْٓ/  ْ)مل  االج 

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص  (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي  الت مبو ذم دل. مهللمس: ُب ااص  (ْ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ٓ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. اكديهل: ُب ااص  (ٔ)

( ِٕٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِِٓ/  ِ)اؼبهيب (  َّٕ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٕ)
حلشيو ( ُِِ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّْ/  ُٗ)آّمهللع ( َِّ/  َُ)ركضو البللبني 

 ( .ٗٔٓ/ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِْٓ/  ْ)مل  االج ( ِٓٗ / ٗ)الر كا٘ب علس رباو االج 
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ير جزية جاز ػم في دار اإلسبلـ من غػوتقي ،ةػف تعقد لها الذمأولو طلبت امرأة من دار الحرب 
ن صبيانهم ػع (ٔ)[او ؤدي]ولو شرط الرجاؿ أف  ،بلـػعليها أحكاـ اإلسيجري ف أبشرط 

 (ٗ)[النساء]اؿ ػما كاف من إذأما  ،لكذسهم جاز ػعن أنف(ٖ)[يؤدوف]غير ما   (ٕ)[نسائهم]و
 .(ٚ) (ٙ)[النساء] (٘)[برضى] والصبياف لم يجز إال أف يكوف

الجزية  (ٜ)[أداء]نع الرجاؿ من ػفامت (ٛ)[نساء]ولو نزؿ المسلموف على حصن فيو رجاؿ و 
ىا ممن ذرؾ أخػتيألنو  ؛لك منهمذوالصبياف لم يقبل  (ٔٔ)[النساء]عن  (ٓٔ)[نؤديها] :وقالوا

 ن ػال رجل معه (ٕٔ)[نساء]ن ػف كاف في الحصإو  ،ال تجب عليو ممن ويأخذىا ،تجب عليو
                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللدكا: ُب ااص  (ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  الليهف: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللدكف: ُب ااص ( ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص  (ْ)

 .كالصهللاب مل  أثباه. ب ضل: ُب ااص  (ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص  (ٔ)

/ َُ)ركضو البللبني ( ِٕٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (   ٓٔ/ ٕ)الهللميط ( ِِٓ/ ِ)اؼبهيب (ٕ)
 (.  ِْٓ/ ْ)مل  االج ( ُِِ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  َّْ/ ُٗ)آّمهللع (  َِّ

 .ب  نب ة فأثباهل.  الل:  ااص  ُب(ٖ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ادا: ُب ااص  (ٗ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل.  هللديهل: ُب ااص  (َُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص  (ُُ)

 .ب  نب ة فأثباهل.  الل: ُب ااص  (ُِ)
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ترقاقهن من غير ػألنو يفوت بو اس ذلك؛ الجزية لم يجز  (ٔ)[يؤدين]عقد لهن الذمة وػطلبن أف يػف
 لك على ذ (ٕ)[يحملها]وقد  ،لهم بخبلؼ الحربية فإنها تدخل بين المسلمين وتصير تبعاً  ،عوض

 .(ٖ)اتردارىن في القلعة منفمصلحة في إقر  وال، بلـػاإلس
ف لها أل و؛صفنمنها العشر وال  (ٗ)[ؤخذي]ولو دخلت حربية دار اإلسبلـ بأماف في تجػارة لم  

ولو دخلػت بالتػجارة إلى الحجاز جاز اشتراط  ،الػمقاـ في دار اإلسػبلـ بغير عوض بخبلؼ الرجل
 .(ٙ)منع من المقاـ فػيوت (٘)[ألنها] ؛ذلك عليهػا

 

                                         

 

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللديل: ُب ااص  (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  ربملهل: ااص  ُب (ِ)

( ِٓ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِِٓ/ِ)اؼبهيب ( َّٖ-َّٕ/ ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)
أمىن اؼببللع ُب ( َّْ/ُٗ)آّمهللع ( َِّ/ َُ)ركضو البللبني ( ِٕٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 (  ُِِ/ْ)ش ح ركض البللع 
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ااص  ُب (ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ا ه: ُب ااص  (ٓ)

 (  . ِٕٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٖٔ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ٔ)
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 فصل
ال جػزية ): لقولو صلى اهلل عليو وسػلم ؛(ٕ)بسببو الػجزية من عػبد  وال من سػػيده (ٔ)[تؤخذ] ال

 .(ٗ)ال جزية على ممػلوؾ :وكتػب عمر، (ٖ)(ديعلى الػعب
  

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ُ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْٔ/ ٕ)الهللميط ( ( ِِٓ/ ِ)ؼبهيب ا( َّٗ-َّٖ/ُْ)اغبلكل المب  (ِ)
ماليو (  ُُِ/ْ)أمىن اؼببللع ( (  َْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  َُّ/َُ)ركضو البللبني ( ِٖٔ/  ُِ)

 (.ِْٓ/ ْ)مل  االج ( ِٕٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َٗٓ)ااخيلر
: ل  ُب  عدة أحلدي  ملهل ضعياو مل ط يو ابل عبلس كغ ا, كقلؿ ابل ح  ذم  ابل اؼبلآل أف ديا اؼبعىن  ج( ّ)

( َُٗ/  ٗ)البدر اؼبن  :  ا ا . ركم م فهللعلن كركم مهللقهللفلن علس عم , ليا له أص , ب  اؼب كم عنهمل خ فه
 ( .ُّٓ/  ْ)الالخيص اغبب  

 .ا ا  مل قبله(ْ)



791 

 ر بيػن الجزية والرد  ي  خُ  ف كػاف كتابياً إو  ،إلى مأمنو ر بين اإلسػبلـ والرد  ي  خُ  ف كاف وثنياً إق فعتِ أُ ف إف
أو  كاف معتقو مسلػماً   (ٔ)[سواء] ،عقدت لو بما يػقع عليو التراضي ف اخػتار الجػزيةإف ،مأمنػوإلى 
 ،أف العػقد كاف لسيده دونو :لػنا. تلزمػو جزية الػسيد :وفي الثػاني ،على أصػح الوجػهين ذمياً 

 (ٖ)[بعضو] ف كافإو ،  أو كما لو كاف المعتق مسلماً  ،لو العػقػد كالصبي إذا بلغ (ٕ)[فاستؤنف]
  .ألنػها أجرة الدار ؛(ٗ)صح الوجػهينأأخذت منو الجزية بقدر حريتو على  حراً 

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ُ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. اماهلل ن: ُب ااص  (ِ)

 (.ِِٓ/  ِ)كالصهللاب مل أثباه ممل يدؿ عليه ميلؽ اؼبالألو ُب اؼبهيب . بصاه: ُب ااص  (ّ)

ااص  : تل مه ج يو ميدا أك ج يو عصباه أـ يالال ن العآد, كقلؿ : ذم  ُب ال كضو أكجهلن ث ثو ُب اؼبعاىو(ْ)
البيلف ُب ( ِِٓ/  ِ)اؼبهيب ( َّٗ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا . مل رجحه اؼبصنن دنلكدهلل . اامائنلؼ

أمىن ( َّْ-َّْ/  ُٗ)آّمهللع ( َُّ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٗٔ-ِٖٔ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 (. ِْٓ/ ْ)مل  االج  (َِٖ/ ٗ)رباو االج ( ُُِ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
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صح أعلى  (ٕ)[بناء]والرىباف وأصحاب الصوامع  الزمنالجزية من الشيخ الفاني و  (ٔ)[تؤخذ]و
 .(٘) (ٗ)[دمائهم]لحقن  (ٖ)[فتؤخذ] األسر،لهم في تالقولين في ق

  .(ٙ)للمزني خبلفاً  ،صح الػقولينأف الجزية واجبة عليو على إوأما الفقير الذي ال كسب لو ف
 ىفاستػو  وألنها تجب عوضاً  ؛فوجبت عليو الجزية كالمعتمل ،في األسر تلوجب قينو أ:لػنا         

بل يقاؿ  ،صح الوجهينأر بها على ظَ نْ يػُ فػعلى ىذا ال  األعواض، (ٚ)[كسائر]فيها المعتمل وغػيره 
: والوجو الثاني .وإال ألحقناؾ بدار الحرب ،يناؾخل   (ٛ)[أدائها]ت إلى توصلػ/ بٛٚ/إف  :لو

 .(ٜ)سرتويإلى م ينظر
 

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. بنل: ُب ااص  (ِ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. فاهللخي: ُب ااص  (ّ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. دمليهف: ُب ااص  (ْ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٕ)الانبيه ( ِِٓ/ِ)اؼبهيب ( َُّ/ُْ)اغبلكل المب  ( ُٖٔ/  ْ)ااـ (ٓ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( َْٔ/ُٗ)آّمهللع ( ُّٗ)اؼبنهلج ( َّٕ/َُ)ركضو البللبني  ( ِٗٔ/  ُِ)

 (. ِْٔ/ْ)مل  االج ( َِٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِّ/ْ)البللع 
اؼبنصهللص ُب اؼبيدع, كذم  اؼب ٘ب اف ااص  أف اعب يو تلـ  الاآ  كد  ذم  النهللكم ُب ال كضو أف ديا دهلل اؼبرههللر (ٔ)

اؼبهيب ( َُّ/ُْ)اغبلكل المب  ( ِٕٕ/ ُ)ا ا  ـباص  اؼب ٘ب . كاجبو عليه, كديا ىبللن مل ذم ا اؼبصنن 
آّمهللع ( َّٕ/َُ)ركضو البللبني( ِٗٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٕ)الانبيه ( ِِٓ/ِ)
 (. ِْٔ/ْ)مل  االج ( َْْ/ُٗ)
 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ماللي : ُب ااص  (ٕ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. ادايهل: ُب ااص  (ٖ)

آّمهللع ( ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل َُّ/  ُْ)ا اغبلكل المب  ( ِّٖ-ِّٕ)الانبيه ( ُِّ/  ْ)ااـ (ٗ)
(ُٗ  /َْْ. ) 
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 فصل
بطوؿ  تتغيرليهم بالصفات التي ال ػويح ، (ٔ)[أسماءىم]ف يثبت عدد أىل الذمة وأينبغي لئلماـ 

 أدعجأو  ،شقرأو أ ،سمرأأو  ،ودػسأأو  ،بيضأأو  ة،ربعأو  ،قصير أو ،رجل طويل :فيقوؿ ،الزماف
من كل  يأخذما  ويثبت ،يسترىا عليو (ٕ)[لئبل  ] ؛أقنى األنف أو ،مقروف الحاجبين أو ،العينين

من يدخل منهم  ويثبت ،ألخذ الجزية يجمعهم عريفاً  (ٖ)[طائفة]ويجعل على كل  ،واحد منهم
منهم  (ٗ)[ؤخذت]و ،بلـػػاإلس أوجنوف ػال أوومن يخرج بالموت  ،أو العتق وغػزية بالبلػفي الج

 ؛بقوؿ وال فعل (ٛ)[أخذىا]في  (ٚ)[يؤذيهم] وال ،وفػالدي (ٙ)[سائر](٘)[تؤخذ]الجزية كما 
تو  ػيجز  ذومن أخ ،نػكاألجرة والثم  (ٓٔ)[أخذىا]في  (ٜ)[فوْ ذَ ؤْ يػُ ]فبل  ،وض في عقدػألنها ع

 (ٔٔ)[براءة]كتب لو 

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل بلؽبم ة. اظبلدف: ُب ااص  (ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. لي : ُب ااص  (ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. طلياو: ُب ااص  (ّ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ْ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ٓ)

 .بلؽبم ة بلليل  فأثباهل. ملي : ُب ااص  (ٔ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللذيهف: ُب ااص  (ٕ)

 (.ِّٓ/  ِ)اؼبهيب : كالصهللاب مل أثباه ممل ُب.  احددل: ُب ااص  (ٖ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللذكف: ُب ااص  (ٗ)

 (.ِّٓ/  ِ)اؼبهيب : كالصهللاب مل أثباه ممل ُب.  احددل: ُب ااص  (َُ)

 .ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. ب اا: اص  ُب ا(ُُ)
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 .(ٔ) بها ج  تيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

البيلف ُب ميدع ( ِّٗ)الانبيه ( ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُّّ,ِّْ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِٗٗ/  ْ)ااـ (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ( َْٔ/  ُٗ)آّمهللع ( ّّّ, َّٕ/ َُ)ركضو البللبني( َِٕ/  ُِ)اإلملـ الرلفع  
 (.َُِ/  ْ)ركض البللع 
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 فصل
ف كاف إف أمرىم؛زية نظر في ػيره ولم يعرؼ مقدار ما عليهم من الجػعزؿ وولى غ أو مات اإلماـ إذا

 .(ٔ)جوزػاسد ال يػف إقرار الفأل ؛ةػالصح إلىره غي   داً ػف كاف فاسإو  ،قرىم عليوأ م صحيحاً ػعقدى
 (ٖ)[شائعاً ]ف لم يكن إو  ،مل عليوػع (ٕ)[شائعاً ] ظاىراً  أمراً ف كاف ما عقد عليو إف ؛م ينظرػث 

معرفتو  إلىبق طريق ػلم ي ألنو إليهم؛ف لم يعرؼ مقدار ما عليهم رجع إو  ،هد بو عدالف عمل بوػوش
 من كل  ذ خأ .نارافػدي :وقاؿ بعضهم .دينار :ف قاؿ بعضهمإو  ،فهم استظهاراً ل  يحو  ،والهمػأق إال

بث بعد ثف إف ،ةلشهادل أىبلً ليسوا  ألنهم ؛هادة بعضهم على بعضػقبل شت وال ،بو قر  أواحد ما 
  :ف قالواإو  ،ما كانوا جحدوه منها استوفى منهم ذلكر من ػالجزية كانت أكث أف بينة أو بإقرار ذلك

واأليماف ىاىنا ، وؿ قولهم مع أيمانهمػالقف .ىدية وديناراً  ،جزية ديناراً  :(ٗ)[دينارين]كنا ندفع 
نو أعى واد   ،لمػم قدـ وىو مسػن ثاب رجل منهم سنيػولو غ ،عونو خبلؼ الظاىرف ما يد  أل ؛واجبة

ن حين ػزية مػعليو الج :انيػوالث ،صح القولينأنذ غاب فالقوؿ قولو مع يمينو على ػسلم مأ
  .(٘)غاب

       
 .علم أواهلل  .ذمتو من الجزية فبل نوجبها عليو بالشك(ٙ)[براءة] األصل أف :لنا

                                         

 ُٗ)آّمهللع ( ُِٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( ِّّ/  ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
 /َْٔ-َْٕ.) 
 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. شليعل: ُب ااص  (ِ)

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. شليعل: ُب ااص  (ّ)

 .ه علس  صع اؼبثىن بلليل كالصهللاب مل أثبا. دينلراف: ُب ااص  (ْ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّّّ-ِّّ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ( ُِْ/ ْ)ااـ (ٓ)
 (.َْٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِٕ/  ُِ)
 .ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. ب اا: ُب ااص  (ٔ)
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 باب عقد الذمة
ممن فو ض إليو اإلماـ؛ ألنو من األمور العظاـ فبل يفتات عليو  ال يجوز عقد الذمة إال من اإلماـ أو

؛ لقولو (ٔ)فيها، ومن طلب عقد الذمة وىو ممن يجوز إقراره على كفره بالجزية وجب إجابتو إليها
فأوجب علينا الكف عن  ) ِٗ: الاهللبو) چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  :تعالى

لى اهلل عليو وسلم كاف إذا بعث أميرًا على جيش قتالهم عند بذلها، ولما روى بريدة أف النبي ص
فادعهم إلى الدخوؿ في اإلسبلـ، فإف أجابوؾ فاقبل / أٜٚ/إذا لقيت عدوًا من المشركين : )قاؿ

الجزية، فإف فعلوا فاقبل منهم وُكف  (ٕ)[إعطاء]منهم وكف  عنهم، وإف أبوا فادعهم إلى 
 . (ٖ)(عنهم

   

                                         

/  ُِ)البيلف للعم ا٘ب ( ٖٗ/ٕ)الهللميط ( ِّٔ)يه الانب(  ِّٓ/ِ)اؼبهيب ( ( ِٗٗ/ ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
 ( .ِّْ/ ْ)مل  االج ( َُِ/ْ)أمىن اؼببللع ( َْٖ/ُٗ)آّمهللع ( ّّْ/َُ)ركضو البللبني ( ِّٕ

 .ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. ب اا: ُب ااص  (ِ)

 .ُُٔص : ا ا  . مبو زب هبه( ّ)



797 

التزاـ أحكاـ اإلسبلـ في العقود : بذؿ الجزية، والثاني: أحدىما: ينوال يجوز عقد الذمة إال بشرط
گ  گ  گ  چ  والمعامبلت وغرامات المتلفات، فإف فات أحدىما لم يصح؛ لقولو تعالى

الجزية والصغار، وىو التزاـ (ٔ)[إعطاء]فنص على  ) ِٗ: الاهللبو) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ
ث، وىو أال يذكروا اهلل تعالى وال دينو ال بد في صحتها من شرط ثال: أحكاـ اإلسبلـ، وقيل

؛ عمبًل بمقتضى اآلية، وال فرؽ بين الخيابرة (ٕ)ورسولو بما ال يجوز، والطريق األوؿ أصح
من الجزية، ال (ٗ)[بالبراءة]، والذي يد عونو أف معهم كتابًا من علي بن أبي طالب (ٖ)وغيرىم
 .ر أىل الذمة ال تقبل، وشهادتهم ال تسمع، ولم يذكره أحد من علماء اإلسبلـ، وأخبا(٘)أصل لو

 

                                         

 .مل أثباه بلؽبم ة ب  نب ة كالصهللاب. ب اا: ُب ااص  (ُ)

كديا دهلل ااص  علس تاصي  ُب ذل  ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو, كاؼبيدع أ ه ملل ٗب دباللمو, كقي  يناآ  قبعل  (ِ)
البيلف ُب ( ٖٗ/ٕ)الهللميط ( ِّٕ)الانبيه ( ِّٓ/ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِٔٗ/ُْ)اغبلكل المب  : ا ا  . مللآالؿ

مل  االج  ( َْٖ/ُٗ)آّمهللع ( َّّ - ِّٗ – َّٖ/َُ)ضو البللبني رك ( ِْٕ/ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
(ْ/ِّْ .) 
 ُٗ)آّمهللع ( ِٕٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٓ/  ِ)اؼبهيب  (ّٗٔ/  ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
 (. ِّْ/  ْ)مل  االج  ( َُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْٖ/ 
 . ب  نب ة كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. بللرباا:   ُب ااص(ْ)

كقد زيَّن ديا المالب اػببيع كالبلدادم كابل (ّٗٔ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  : ا ا  ُب بب ف ديا المالب( ٓ)
النهليو البدايو ك : ا ا . تيميو عندمل جل  به اليههللد ليحا هللا به علس إمآلط اعب يو عنهف ُب حلدثاني تلرىبياني شه تني

 (. ِٓٔ/  ٖ)اؼبنااف ( ُٗ/  ُْ)
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 فصل
أف يكوف فوؽ ما يظهر من : والغيار. ارن  الز   وشد   اريبالغإذا كاف أىل الذمة في دار اإلسبلـ أخذوا 

، (ٔ)ثيابهم ثوب يخالف لونو لوف ثيابهم، كاألزرؽ واألصفر، وعادة اليهود في ذلك العسلي  
أف يشد وا في أوساطهم خيطًا غليظًا فوؽ : فهو ارن  الز  ؛ وأما (ٕ)وعادة النصارى الفاختي األدكن

؛ لما روى عبد (ٖ)الثياب، وإف لبسوا القبلنس جعلوا فيها خرقًا يميزىا عن قبلنس المسلمين
وشرطنا أال نتشب و بهم في شيء من : الرحمن بن غنم في الكتاب الذي كتبو ألمير المؤمنين عمر

 .(ٗ)مة وال نعل وال فرؽ شعر، وأف نشد  الزنانير فوؽ أوساطنامبلبسهم من قلنسوة وعما
وألف اهلل تعالى أعز اإلسبلـ وأىلو، وندب إلى إعزاز أىلو، وأذؿ الشرؾ وأىلو، وندب إلى إذالؿ  

بعثت بين يدي الساعة بالسيف؛ حتى :)أىلو؛ ولهذا روى عمر أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
 .(٘)( ، وجعل الذؿ والصغار على من خالف أمرييعبد اهلل، وال يشرؾ بو

فبل بد أف يتميزوا حتى نستعمل في كل قبيل ما أمرنا بو، فإف شرط عليهم الجميع أخذوا بو، وإف  
يتميزوف بو في الحم اـ وفي كل حاؿ (ٙ)[خاتماً ]شرطوا أحدىما أخذوا بو، ويجعل في أعناقهم 

وال فضة؛ ألف فيو تغظيماً لهم، وإف كاف لهم  يتجردوف فيها عن الثياب، وال يكوف من ذىب

                                         

 (. َُٔ/  ِ)اؼبع ف الهللميط .مل ملف بلهللف العال :  العالل ُّ ( ُ)
مل ملف مث  لهللف اػب  اليم : كاادمل ( ْْٔ/  ِ)اؼبصبلح اؼبن  : مل ملف بلهللف ضهلل  الآم  ممل ُب: الالخت( ِ)

 (. ُٕٓ/  ُّ)لاللف الع ب  .يا ب إٔب اللربة بني اغبم ة
, ِٕٓ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٖ)الانبيه ( ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٔ/  ُْ)غبلكل المب  ا(ّ)

أمىن اؼببللع ُب ( َْٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٕ-ِّٔ/ َُ)ركضو البللبني ( َُْ)منهلج البللبني ( ِٖٕ-ِٕٕ
 ( .ِٕٓ/  ْ) االج مل ( ََّ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِِ -ُِِ/ ْ)ش ح ركض البللع 

  .ُُِٔب ص  مبو زب هبه(ْ)

صحي  البخلرم  : جل  بألالظ ـبالاو, كبعاهل باليلؽ مبهللَّؿ, كاعب   ااخ  منه ذم ا البخلرم معلآلن ممل ُب( ٓ)
مصنن ابل ( ُِٔ/  ٗ)مالند أضبد : كدهلل ّٔيا الاليلؽ ُب( َُٔٔ/  ّ)مالب اعبهلد كالال  بلب مل قي  ُب ال ملح 

كله شلدد م م  ب منلد :  كذم  ابل ح   ُب تلليآه ط قه ٍب قلؿ(ُْٖ/  ِ)شعع اإليبلف ( ُِِ/  ْ)بو أيب شي
 (.ْْٔ/  ّ)تلليو الاعليو :  ا ا .حالل

 .كالصهللاب مل أثباه. خلًب: ُب ااص  (ٔ)
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؛ لما (ٕ)أمروا بجز النواصي، ومنعوا من إرسالو كما يرسلو األشراؼ وأخيار المسلمين(ٔ)[شعور]
 .(ٗ) (ٖ)[رؤوسنا]وأف نجز  مقاديم : روي في كتاب عبد الرحمن

د الزنار على أصح وال يمنعوف من لبس العمائم وال من لبس الطيلساف إذا تميزوا بالغيار وش 
 . (ٙ)يمنعوف: ، وقاؿ أبو حنيفة وأحمد(٘)الوجهين

     
 .(ٛ)والحرير(ٚ)[الديباج]أف التميز قد حصل بالغيار وشد الزنار، وكذلك لبس : لنا

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. شعهللرا: ُب ااص  (ُ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٖ)الانبيه ( ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِّٔ/ ُْ)اغبلكل المب  (ِ)
أمىن ( َْٗ/  ُٗ)آّمهللع ( َُْ)منهلج البللبني ( ِّٕ -ِِٔ/َُ)ركضو البللبني ( كمل بعددل ِٕٔ/  ُِ)

 ( .ِٕٓ/  ْ)مل  االج ( َُّ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِِ/ ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 .كالصهللاب مل أثباه. لركمن: ُب ااص  (ّ)

 .َُٖٕب ص   مبو زب هبه(ْ)

كذم  اؼبلكردم أف منعهف مل لبا مل ذم  غ  صحي ؛ اف اؼبآصهللد سبي دف عل اؼباللمني ف ذا سبي كا بللليلر كال  لر (ٓ)
الانبيه ( ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِّٔ/ُْ)اغبلكل المب  : ا ا  . جلز أف ياللككدف ُب صالت م بالهف

رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َْٗ/ ُٗ)آّمهللع ( كمل بعددل ِٕٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٖ)
 (.كمل بعددل ََّ/ٗ)
منعهف مل لبا العمل ف دهلل الصهللاب الهللاض  بللابيلف فأيَّد ا ملبلف زمل نل, كلالعلدته أبد  :قلؿ ابل علبديل( ٔ)

لبالهل ٍب ذم  أف ديا دهلل اؼبهللافو ؼبل ذم ا أبهلل يهللمن ُب مالب اػب اج مل إل امهف كؼبلمه شيد كام ا مدد إذ منعهف مل 
الدر اؼبخالر كحلشيو ابل ( ُُّ/  ٕ)بدا   الصنل   : لبا الآ  ا البهلليلو اؼبا بو  ا ا  ُب ميدع ااحنلؼ

 . (ُْٖ/  ْ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( َِٕ/  ْ)علبديل 
( ُِٗ/  ّ)مرلؼ الآنلع ( َٖٔ/  َُ)اؼبل  : ا ا . نعهللف مل ديا اامهللركميدع اغبنلبلو ميل  أهنف ا يب

 (.َٔٔ/  ِ)مبللع أكٕب النهس 
 .كالصهللاب مل أثباه. الدبلح: ُب ااص  (ٕ)

كديا ُب أص  الهللجهني, كذم  اؼبلكردم ُب اغبلكم أ ه اػب ؼ إمبل دهلل ُب الاالد  بلباله ا ُب لبالهف له ُب ( ٖ)
ركضو ( ِٕٕ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٕ/  ُْ)كل المب  اغبل: ا ا . بيهللهتف

 (.ََّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َْٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ِّٕ/َُ)البللبني 
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 فصل
بالغيار وشد الز ن ار؛ ليتميػ ْزف على المسلمات، فإف لبسن الخفاؼ (ٔ)[نساؤىم]وتؤخذ / بٜٚ/

 .(ٕ)ميزف بذلكلبسنها من لونين ليت

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة علس الهللاك.  اللكدف: ُب ااص  (ُ)

( ِٖٕ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٖ)الانبيه ( ِْٓ / ِ)اؼبهيب ( ِّٔ/  ُْ)اغبلكل المب  (ِ)
/  ُٗ)آّمهللع ( َُْ)منهلج البللبني ( ِّٔ/ َُ)ركضو البللبني (  ِٗٗ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج 

 (. ِٔٓ/  ْ)مل  االج ( ُِِ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْٗ
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 فصل
وأف ال نتشبو بالمسلمين في : ويمنعوف من ركوب الخيل؛ لما روي في كتاب عبد الرحمن

من مراكبهم؛ وألنها أنفس المراكب، فبل يشاركونهم فيها، فإف ركبوا البغاؿ والحمير (ٔ)[شيء]
ب ؛ لما روي أف عمر رضي اهلل عنو أمر أف يجعل أىل الكتا(ٖ( )ٕ)ركبوىا على األكف

وأف يركبوا على شق، وال يركبوف على السروج، وال يتقلدوف بالسيوؼ،   في أوساطهم، (ٗ)المناطق
 .(ٙ)من السبلح؛ ألنهم شرطوا ذلك على نفوسهم لعمر رضي اهلل عنو(٘)[شيئاً ]وال يحملوف 

  

                                         

 . ة فأثباهل بلؽبم ةب  نب. ش : ُب ااص  (ُ)

 لو ذبع  علس اغبملر ي مع عليهل دبن لو الال ج, يآلؿ إملؼ ككملؼ كمنه إملؼ اغبملر ككملفه, : دهلل صب  إملؼ( ِ)
كاعبم  أيمين, كقد  ما  اغبملر كأكمااه أم شددت عليه اإلملؼ, كاإلملؼ مل اؼب امع شبه ال حلؿ 

 (ٖ/ٗ)  لاللف الع ب( ُُّّ/ْ) الصحلح : ا ا  .كااقالب

البيلف ُب ميدع (  ِٖ/ٕ)الهللميط  (ْٓ/ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٖ)الانبيه ( ِْٓ/ِ)اؼبهيب (ّ)
رباو االج ( ُّٓ)ماليو ااخيلر ( َُْ/ُٗ)آّمهللع ( ِّٓ/َُ)ركضو البللبني (  ِٕٕ/ُِ)اإلملـ الرلفع  
 (.َُُ/ٖ)الج هنليو ا( ِٔٓ/ْ)مل  االج ( ِٖٗ/ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 

 (. ُٗٓٓ/  ْ)الصحلح لل هللد م . دهلل م  مل شددت به كمب : اؼبنلطو صب  منبآو, كد ( ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. شيل: ُب ااص  (ٓ)

 .ُُُٔب ص  مبو زب هبه(ٔ)
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؛ لما روى أبو ىريرة أف النبي (ٖ)إلى أضيق الطرؽ (ٕ)[يلجؤوف]بالسبلـ و(ٔ)[يبدؤوف]وال 
بالسبلـ، واضطروىم (ٗ)[تبدؤوىم]إذا لقيتم المشركين في طريق فبل :)لى اهلل عليو وسلم قاؿص

 .(٘)(إلى أضيقها
وأف نوقر المسلمين، : ؛ لما روي في كتاب عبد الرحمن بن غنم(ٙ)وال يصدروف في المجالس 

وية بينهم وبين وألف في ذلك إعزازًا لهم وتس. (ٚ)ونقـو لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس فيها
 .المسلمين، وقد أمر الشرع بإذاللهم

 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. يبدكف: ُب ااص  (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. يل هللف: ُب ااص  (ِ)

( ْٓ/ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٖ)الانبيه ( ِْٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٗ/  ُْ)  اغبلكل المب(ّ)
(. َُْ/ُٗ)آّمهللع ( ِّٓ/ َُ)ركضو البللبني ( ِٕٔ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ّٖ/ ٕ)الهللميط 

( ٔٗ/  ٗ)ش ح اؼبنهلج رباو االج ُب ( ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّٓ)ماليو ااخيلر 
 (.ُِّ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف (  ْٕٓ/ِ)اإلقنلع للر بي  

 .كالصهللاب مل أثباه. تبدكدف: ُب ااص  (ْ)

صحي  ابل حبلف ( ٔٓ/  ُّ)مالند أضبد ( ُٗٓ / ْ)منل أىب داكد( ٖٕٗٓ)رقف ( ٓ/ٕ: )صحي  ماللف ( ٓ)
 . ديا حدي  صحي : كقلؿ( َِٔ/  ّ)منل الرتميم ( ِّٓ/  ِ)

ماليو ااخيلر ( ُُْ/  ُٗ)آّمهللع  (ِّٖ)الانبيه ( ِْٓ/  ِ)اؼبهيب (  ُّٗ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٔ)
(ُّٓ.) 
 .َُٖٕب ص  مبو زب هبه(ٕ)
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 فصل
ال : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٖ)جيرانهم من المسلمين(ٕ)[بناء]يعلو (ٔ)[بناء]ويمنعوف من إحداث 

 . (ٗ)يمنعوف من التعلية بحاؿ
لى ، وألف فيو إثبات رفعة ع(ٙ)(عليو(٘)[يُعلى]اإلسبلـ يعلو وال : )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا

 .(ٚ)[جائز]المسلمين، وذلك غير 
  

                                         

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة.  بنل: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة.  بنل: ُب ااص  (ِ)

/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ِٖ/ ٕ)لهللميط ا( ِّٖ)الانبيه ( ِْٓ/ِ)اؼبهيب ( ُِٖ/  ْ)ااـ (ّ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُّٓ)ماليو ااخيلر ( َُْ/ُٗ)آّمهللع (  ِّٓ/َُ)ركضو البللبني ( ِٕٗ

 (.ّٕٓ/ ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِٓٓ/ْ)مل  االج ( ِٕٗ/ٗ)رباو االج  (َِِ/  ْ)البللع 
نلؼ بنل  علس تاال  م ـ أ مو اؼبيدع عند قهللؽبف بأف اليم  لهلل اماعلس دنلؾ خ ؼ طهللي  ُب ميدع ااح( ْ)

 ّ), تبيني اغبآل و (ُِّ/  ٓ)البح  ال ا و : ا ا . علس ماللف علس كجه صلر مالام ان عليه ح َّ قاله أك ي ج  للصللر
أف ذل  غبو ا ص ح الرلفعيو بأف منعهف عل الاعل  كاجع, ك  :كقد خلص ابل علبديل ُب ذل  إٔب قهللله (ُِٖ/ 

كقهللاعد ل ا تأبلا فآد م  أ ه وبـ  تعايمه, كا ىباس أف ال ضل . تعلٔب كتعايف دينه, ف  يبلح ب ضل اعبلر اؼباللف ادػ
 (. ُُِ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل : ا ا . بلماع  ه تعايف له, ديا مل ظه  ٕب ُب ديا ا 

 .أثباه كالصهللاب مل.   يع : ُب ااص  (ٓ)

, كجل  م فهللعلن مل حدي  عل ي بل عم ك ُب اؼبع ف (ْْٓ/ ُ)جل  مل قهللؿ ابل عبلس ُب صحي  البخلرم ( ٔ)
/  ّ)ااحلدي  اؼبخالرة : ا ا . كحالِّل الايل  أحد أمل يدا ( ِِٓ/  ّ)الدارقب  ( ُِٖ/  ٔ)ااكمط 
 .مل ركايو عل ي بل عم ك ( ِٔٗ

 .اهل بلؽبم ةبلليل  فأثب. جلي : ُب ااص  (ٕ)
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 .(ٔ)ويمنعوف أيضاً من مساواتهم على أصح الوجهين؛ ليكوف العلو للمسلمين عليهم
من تعلية أبنيتهم فيها، وإف كانت من البلد؛  (ٕ)[يمنعوا]أما إذا كاف لهم محلة ينفردوف بها لم  

أنهم ال يمنعوف، وليس : جٌو ثافٍ ألنو أمن أف يعلو مشرؾ على مسلم، ىذا أصح الوجهين، وفيو و 
 .(ٖ)بشيء؛ ألف العلو تظهر ميزتو وأذاه في حق الجار دوف البعيد

أما إذا اشترى الذمي دارًا عالية من مسلم فإنو يقر  عليها، وال يلزمو أف يهدـ علوىا؛ ألنو  
فيما ملكو من  استحقها عالية، فإف أراد أف يزيد في علوىا منع من ذلك؛ ألف األصل منعو منها إال

 .(ٗ)جهة المسلم، وكذلك لو أراد أف يساوي بها دوراً عالية للمسلمين في جوارىا؛ لما قدمتو
ولو استهدمت أو ىدمها وأراد أف يعيدىا إلى علوىا الذي كانت عليو حين ملكها فإنو يمنع منو  

 .(٘)على أصح الوجهين لما قدمتو
لم يمنع من سكناىا؛ ألنو ال يملكها وإنما ىو  ولو استأجر دارًا لمسلم تعلو دور جيرانها 
 .(ٚ)عن المسلم فيها(ٙ)[نائب]

 وال يمنعوف من إخراج جناح إلى طريق المسلمين على أصح الوجهين؛ ألف لهم أف يرتفقوا بالقرار، 
 

                                         

( ِٓٓ/ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِّْ/  ُْ)اغبلكل المب  : ا ا  . كدهلل ااص  ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو(ُ)
 (ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُُْ/ُٗ)آّمهللع ( ِّٓ/َُ)ركضو البللبني ( ِّٖ)الانبيه 

 (.ّٕٓ/  ِ)ي  اإلقنلع للر ب( ِٔٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج 
 .كالصهللاب مل أثباه حبيؼ النهللف.  يبنعهللف: ُب ااص  (ِ)

الانبيه ( ِٓٓ/ِ)اؼبهيب ( َّّ/  ُْ)اغبلكل المب  : ا ا  . كديا دهلل الصحي  ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو (ّ)
رباو  (َِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُِْ/ُٗ)آّمهللع ( ِّٓ/َُ)ركضو البللبني ( ِّٖ)

 ( .ّٓٓ)الال اج الهللدلج ( ِٔٗ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
البيلف   (ِٖ/  ٕ)الهللميط (ِّٖ)الانبيه ( ِٓٓ/ِ)اؼبهيب  (َّّ,ِّّ/ ُْ)اغبلكل المب  ( ُِٖ/  ْ)ااـ (ْ)

أمىن اؼببللع ُب ش ح ( ُِْ/ُٗ)آّمهللع ( ِّٓ/َُ)ركضو البللبني ( ِٕٗ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.ِٓٓ/  ْ)مل  االج  (ُِِ/  ْ)البللع ركض 

 (.ِٓٓ/  ْ)مل  االج ( ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ِّٓ/ ُْ)اغبلكل المب  (ٓ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة .  ليع: ُب ااص  (ٔ)

 (.ِٓٓ/  ْ)مل  االج ( ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ٕ)
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السبيل منهم (ٖ)[بناءأ]ينفرد بو (ٕ)[بناءً ]، وكذلك لو أحدثوا (ٔ)[بالهواء]فكاف لهم أف يرتفقوا 
 .(ٗ)ةخاص

 

                                         

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة.  بلؽبهللا: ااص   ُب(ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. بنل: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ابنل: ُب ااص  (ّ)

/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ِّٓ/ ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
ِٗٔ . ) 
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 فصل
والخنزير، وضرب الناقوس، والجهر بالتوراة واإلنجيل، وإظهار / أٓٛ/ويمنعوف من إظهار الخمر 

؛ لما روي في كتاب عبد الرحمن على (ٔ)الصليب، وإظهار أعيادىم، ورفع الصوت على موتاىم
طرؽ من (ٕ)[شيء]وشرطنا أال نبيع الخمور، وأال نظهر صلباننا وال كتبنا في : أىل الشاـ

في  (ٖ)[بالقراءة]المسلمين وال أسواقهم، وأال نضرب نواقيسنا إال ضربًا خفيًا، وأال نرفع أصواتنا 
، وال نرفع أصواتنا مع (ٙ)باعوثاً  وال (٘)سعانيننا ظهرن والفي حضرة المسلمين، (ٗ)[كنائسنا]

 .(ٚ)موتانا

                                         

البيلف (   ِٖ/  ٕ)الهللميط ( ِّٗ)الانبيه ( ِٕٓ/  ِ)اؼبهيب ( َّّ/ ُْ)المب   اغبلكل( ُِٖ/  ْ)ااـ (ُ)
أمىن اؼببللع (  ُِْ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّْ-ِّّ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٕٗ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
 (.َُٖ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِْٓ/  ْ)مل  االج ( َِِ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الآ اا: ُب ااص  (ّ)

 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثباهل بلؽبم ة. منليالنل: ُب ااص  (ْ)

النهليو ُب غ يع .  كدهلل م يل٘ب مع ب. معل ني ما ددل معنهللف, كدهلل عيد ؽبف مع كؼ قب  عيددف المب  بأمبهللع( ٓ)
 (. ّٗٔ/  ِ)اغبدي  كااث  

. دهلل بلللني اؼبع مو كالال  فهللقهل  آبالف: كقي . البلعهللث للنصلرل ملاماالآل  للماللمني, كدهلل امف م يل٘ب(ٔ)
 ( .ُّٗ/  ُ)النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  

 .َُٖٕب ص  مبو زب هبه( ٕ)
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 فصل
ما اختطها المسلموف  : سبلـ وىيوالبيع والصوامع في ببلد اإل(ٔ)[الكنائس]ويمنعوف من إحداث 

أيّما مصر مص ْرتو العرب : ؛ لما روي عن ابن عباس أنو قاؿ(ٕ)كالكوفة والبصرة وبغداد ونحوىا
 .(ٖ)فليس للعجم أف يحدثوا فيو كنيسة

وال فيما (ٗ)[مدائننا]وشرطنا لكم على أنفسنا أال نحدث في : وفي كتاب عبد الرحمن بن غنم 
وألنها ببلد المسلمين فبل يملكوف . (ٙ)راىب صومعة وال ،كنيسة وال ،(٘)يةقبل والحولها ديراً، 

 .أف يحدثوا فيها مجمعاً للكفر
فيحتمل أنها كانت في قرى ألىل الذمة فأقرت علي  (ٚ)[الكنائس]وأما ما فيها اآلف من البيع و 

 .(ٛ)ذلك
  

                                         

 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثباهل بلؽبم ة. المنليا: ُب ااص  (ُ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٖ)الانبيه ( ِٓٓ/  ِ)اؼبهيب ( َِّ/ ُْ)غبلكل المب  ا( ُِٖ/  ْ)ااـ (ِ)
-ِّّ/  َُ)ركضو البللبني ( ُِٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٖ/  ٕ)الهللميط ( ْٗ/  ُٖ)

اإلقنلع ( ِْٓ/  ْ)مل  االج ( ُِٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُُْ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّْ
 (.ّٕٓ/  ِ)للر بي  

الالنل ( َُ/  ْ)الالنل الصل ل للبيهآ  ( ُِٔ)مالب اامهللاؿ ايب عبيد ( ْٕٔ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو ( ّ)
 (.َُْ/  ٓ)كضعاه االبل٘ب ُب إركا  الللي  (َِِ/  ٗ)المربل للبيهآ 

كحمس ابل الآيف عل أضبد ُب أمث  مل مالألو  أشلر عبد ا بل أضبد ُب العل  أف أبلا حالل ديا اغبدي ,: قل 
 (.ُُٓٗ,ُُْٖ/ّ)أحملـ أد  اليمو  (ْٖٔ/ِ)العل  كمع فو ال جلؿ  :ا ا . احا لجه ّٔيا ااث 

 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثباهل بلؽبم ة. مدايننل: ُب ااص  (ْ)

 (.َُٓ/ْ)كااث  النهليو ُب غ يع اغبدي  . الآ يو د  بي  مل بيهللت العبلدة عند النصلرل( ٓ)

 .َٖٕص  ُب مبو زب هبه(ٔ)

 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثباهل بلؽبم ة. المنليا: ُب ااص  (ٕ)

 (.ِّّ/  َُ)ركضو البللبني( َِٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ٖ)
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المسلموف ننظر؛ فإف  (ٔ)[يفتحها]وىل يجوز إقرارىم على ما كاف منها في ببلد الكفر قبل أف 
بما شرط لهم، (ٖ)[وفاءً ]فيو الكنائس والبيع أقروا عليها (ٕ)[اسُتثني]وكاف في بلد فتح صلحًا 

في الصلح، أو فتحت عنوة جاز تقريرىم عليها على أصح (ٗ)[مستثناة]وإف لم تكن 
أف يفوا  وما كاف قبل ذلك فحق على المسلمين: ؛ لما روي عن ابن عباس أنو قاؿ(٘)الوجهين

، (ٚ)، وعن عمر بن عبد العزيز أنو كتب إلى عمالو أال تهدموا بيعة وال كنيسة وال بيت نار(ٙ)لهم
وألنها موجودة في ببلد اإلسبلـ من غير نكير، فيدؿ على اتفاؽ السلف فيها على التقرير، وألنو 

 .إذا جاز إقرارىم على كفرىم جاز إقرارىم على ما بُني لكفرىم
  

                                         

 .كلع  الصهللاب مل أثباه. فاحهل: ُب ااص  (ُ)

 ( .ِٓٓ/  ِ)ل يدؿ عليه مل ُب اؼبهيب كلع  الصهللاب مل أثباه مم. اماب : ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. كفل: ُب ااص  (ّ)

 (.ِٓٓ/  ِ)اؼبهيب : ُب ااص   ملمو غ  مع مو, فأثب  مل دهللالصهللاب ممل يايدا الاليلؽ, كا ا (ْ)

حي  مل ذم ا اؼبصنن مل جهللاز تآ ي دف علس المنل ا ُب بلد فاحنلا عنهللة خ ؼ مل دهلل معامد ُب اؼبيدع, (ٓ)
 ْ)ااـ ( ْٗ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع  :ا ا . كاؼبعامد ُب ذل  خ فه؛ ا نل ملمنل ذل  البلد بلاماي  

 َُ)ركضو البللبني (َِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ِٓٓ/  ِ)اؼبهيب (  كمل بعددلُِّ/ ُْ)اغبلكل المب   (ُِٖ/ 
مل  ( ِْٗ/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِْ/  ُٗ)ع آّمهلل ( ُّٗ)منهلج البللبني ( كمل بعددل ِّّ/ 

 ( .ّٕٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي   ( ٗٗ/ ٖ)هنليو االج ( ِْٓ/ ْ)االج 
 ( َِِ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ ( َُ/  ْ)الالنل الصل ل للبيهآ  ( َٔ/  ٔ)مصنن عبد ال زاؽ (ٔ)

 ( . ُِّ)ايب عبيد  مالب اامهللاؿ( ْٕٔ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (ٕ)
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ا عليو من ذلك ال يجوز أف يحدثوا فيو زيادة، كما قلنا في الببلد التي اختطها المسلموف، وما أقرو 
وما جاز تركو منها في دار اإلسبلـ جاز عمارتو إذا استهدـ على أصح الوجهين، كما يجوز تشي يد 

 .حيطانو، ويجوز أف يعمروا سورًا دوف سورىا حتى إذا استهدـ سورىا بقي، ىذا أصح الطريقين
أنها إف صارت ساحة لم يجز، وإف بقي بعضها جاز، وىو متجو، فأما إذا ىدموىا : والطريق الثاني

: ؛ لما روى عمر أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(ٔ)قصدًا إلعادتها في اإلسبلـ منعوا من ذلك
 .(ٕ)(ال تبنى الكنيسة في دار اإلسبلـ، وال يجدد ما خرب منها)
على أف البيع لهم لم يعترض عليهم في أمرىا، أما ما فتح من ببلدىم ولو فتح البلد صلحًا  

مقيموف فيو منفردوف بو / بٓٛ/الجزية وىم (ٖ)[يؤدوف]صلحًا على أف يكوف البلد لهم، و
والبيع، وإعادة ما خرب منها، وال من إظهار  (ٗ)[الكنائس]فإنهم ال يمنعوف فيو من إحداث 

إظهار الصليب، والجهر بالتوراة واإلنجيل، وإظهار أعيادىم، الخمر والخنزير، وضرب الناقوس، و 
؛ ألنو بلد لهم يختصوف بو، ال يحتاجوف إلى (ٙ)فيو بلبس الغيار وشد الزن ار(٘)[يؤخذوف]وال 

  .تمييزىم فيو فلم يعترض عليهم فيو

                                         

: ا ا  . كدهلل ظلد : عرب الر كا٘ب صلحع حلشيو الر كا٘ب جبهلز عملرة مل اماهدـ كترييد حيبل ه مبلآل كقلؿ(ُ)
-ُّْ-/  ُٗ)آّمهللع ( ِٖ-ُٖ/ٕ)الهللميط ( ِّٖ)الانبيه ( ِٓٓ/  ِ)اؼبهيب ( ِّّ/ ُْ)اغبلكل المب  

 (. ِْٗ/ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس الاحاو ( ِْٓ/ْ)مل  االج ( َِِ/ْ)أمىن اؼببللع ( ُِْ
ديا اغبدي  : كضعاه ابل اؼبلآل, كقلؿ ابل عبد اؽبلدم( ّٓ/  َٓ)تلريخ دمرو ( ُّٔ/  ّالملم  ُب الاعال  (ِ)

 ( . ِْٔ/ْ)تنآي  الاحآيو ( ُِٔ/ٗ)البدر اؼبن  : ا ا . ا يثب  م فهللعنل
 ُٖٕص : مبو زب هبه ا ا  عل عم  كاليم كمعنلا يل  عنه مل ركاا عبد ال ضبل بل غنف : قل 
 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللدكف: ُب ااص  (ّ)

 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثباهل بلؽبم ة. المنليا: ُب ااص  (ْ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخيكف: ُب ااص  (ٓ)

( ُٓ-َٓ/  ُٖ)بلع ُب درايو اؼبيدع هنليو اؼب( ِٓٓ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددلُِّ/ ُْ)اغبلكل المب  (ٔ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُّْ-ُِْ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّّ/  َُ)ركضو البللبني(  ُٖ/  ٕ)الهللميط 

 ( .ِْٓ/ ْ)مل  االج ( َِِ/  ْ)
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 فصل
، يجب على اإلماـ الذب عنهم، ومنع من يقصدىم من المسلمين وأىل الذمة وأىل الحرب

كانوا مع المسلمين في بلد أو (ٔ)[سواء]واستنقاذ أسيرىم، واسترجاع ما أخذ من أموالهم، 
منفردين عنهم؛ ألنهم إنما بذلوا الجزية لحفظ نفوسهم وأموالهم، فإف لم يدفع عنهم حتى 

حوؿ لم يلزمهم جزيتو؛ ألنهم بذلوا الجزية ليحصل لهم المعو ض، فلم يلزمهم (ٕ)[مضى]
 . (ٖ)العوض

في الشرع، وقد (٘)[اقتناؤه]؛ ألنو ال يجوز (ٗ)إف أخذ منهم خمرًا أو خنزيرًا لم يلـز استرجاعوو 
 .التزموا حكمو

ولو عقدت لهم الذمة بشرط أال يمنع عنهم أىل الحرب فإف كانوا مع المسلمين في موضع  
العقد؛ واحد، أو كانوا في موضع إذا قصدىم أىل الحرب كاف طريقهم على المسلمين لم يصح 

ألنو يتضمن تمكين الكفار من المسلمين، وإف كاف موضع انفرادىم ليس ألىل الحرب طريق على 
المسلمين صح؛ ألنو ال ضرر على المسلمين فيو، فإف بدأوا بطلب ىذا الشرط لم يكره لئلماـ 

ن إجابتهم؛ألنو ليس في اإلجابة إظهار ضعف المسلمين، ولو بدأ اإلماـ بطلبو كره؛ لما فيو م
 . (ٙ)إظهار الضعف، وعلى ىذين الحالين ينزؿ اختبلؼ نص الشافعي رضي اهلل عنو

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص  (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مال: ُب ااص  (ِ)

/  َُ)ركضو البللبني( ٕٗ/ ٕ)الهللميط (  ِّٗ)الانبيه ( ِٔٓ/  ِ)اؼبهيب ( ِٖٗ/ ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
 (.ٖٗ/ ٖ)هنليو االج ( ِّٓ/ ْ)مل  االج ( ُِٗ/ ْ)أمىن اؼببللع ( ُْٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ِِّ

 (.ُْٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ِِٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٓٓ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. اقانلكا:   ُب ااص(ٓ)

اخالن  ص الرلفع  ُب جهللاز ش ط ذل  إذا مل هللا ُب مهللض  لهلل قصددف أد  اغب ب ملف ط يآهف علس اؼباللمني, ( ٔ)
اغبلكل المب  ( ّٔ/ُٖ)هنليو اؼببلع : ا ا . فنص ُب مهللض  علس الم ادو, ك ص ُب مهللض   خ   علس عدـ الم ادو

آّمهللع ( ِِّ/ َُ)ركضو البللبني ( ٕٗ/ ٕ)الهللميط ( ِٔٓ - ََِ/ ِ)هيب اؼب( ِٗٗ- ِٖٗ/ُْ)
 (.ِّٓ/ ْ)مل  االج  ( ِّٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٔ/ُٗ)
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من أموالهم ثم ظهر المسلموف عليهم (ٔ)[شيئاً ]إذا أغار أىل الحرب على أىل الذمة وأخذوا 
واسترجعوا ذلك منهم وجب رده إلى مالكو منهم، ولو قتلوا منهم أو أتلفوا أموالهم لم يلزمهم 

نهم لم يلزموا أحكاـ اإلسبلـ، ولهذا ال يضمنوف ما أتلفوه من نفس وال ماؿ، ضماف ذلك؛ أل
فأىل الذمة أولى، ولو فعل ذلك بهم من بيننا وبينو ىدنة ثم ظفر اإلماـ بهم رد  ما أخذوه من 

 .؛ ألنهم التزموا بالهدنة حقوؽ اآلدميين(ٕ)أموالهم، وألزمهم ضماف ما أتلفوه من نفس أو ماؿ
 .(ٖ)قضوا العهد وامتنعوا في ناحية فحكمهم حكم أىل الحربفإف ن: فصل

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. شيل: ُب ااص  (ُ)

 ُٗ)آّمهللع ( ِِّ/  َُ)ركضو البللبني( ِّٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٔٓ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
 ( .ِّٓ/  ْ)مل  االج  ( ُِٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٔ/ 
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِٗ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُّٔ/ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
 (.ْٓٓ)الال اج الهللدلج  (ُْٕ/ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( َّّ/ٗ)
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 فصل
إذا تحاكم مشركاف إلى حاكم المسلمين نظرت؛ فإف كانا معاىدين فهو بالخيار بين أف يحكم  

پ  (ٕ)  [پ]پ  چ  :بقولو تعالى(المهذب)، استدؿ عليو في (ٔ)بينهما وبين أال  يحكم

ختلف أىل العلم في الذين وادعهم النبي صلى ال ي: قاؿ) ِْ: اؼبل دة) چپ  ڀ  ڀ  ڀ 
، يدؿ (ٖ)إنها نزلت في شأف اليهوديين(: الشامل)وقاؿ صاحب . اهلل عليو وسلم من أىل المدينة

  (.ّْ: اؼبل دة) چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  / أٔٛ/ڦ  ڦچ :عليو قولو تعالى
ة فيو؛ ألنو يجوز أف تكوف إف كاف يذكره نقبًل وإال فبل حج: قاؿ الشيخ اإلماـ أي ده اهلل بتوفيقو  

نزلت في يهوديين معاىدين ال ذمة لهما، فعلى ىذا إذا دعا أحدىما إلى الحكم ال يلزمو اإلجابة، 
 .(ٗ)لم يلزمهما حكمو وإف حكم بينهما

                                         

 (ُّٖ/ٓ)الهللميط ( ّْٖ/ُِ)هنليو اؼببلع ( ِٔٓ/ِ)اؼبهيب ( ّٖٓ/ُْ)اغبلكل المب  ( َُٓ/ٔ)ااـ (ُ)
مل  (  ّّٓ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُْٕ/ُٗ)آّمهللع ( ِْٖ-ِّٖ/ُِ)البيلف ُب اؼبيدع الرلفع  

 (. َُٓ/ٖ)هنليو االج  (ُٓٗ/ّ)االج 
 .الهللاك فأثباهلب  نب ة علس . جلككؾ: ُب ااص  (ِ)

 (.ِِِ/ْ)كمل  البه لصلحع الرلم  فآد  البه الرلفع  للبع  مبهملن ممل ُب ااـ( ِٔٓ/ِ)اؼبهيب (ّ)
لآد بينل أف مل ذم ا ُب الرلم  قد  آله الرلفع  ُب ااـ, كقد  آ  العم ا٘ب عل الرلفع  قهللله فيمل  يآ  دنل : قل ( ْ)

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ: كديا أشبه؛ لآهللله تعلٔب: عل صلحع الرلم  : اؼبل دة) چڦ  
   (.ِْٖ/  ُِ)البيلف للعم ا٘ب . أهنف ت مهللا حمف ا ُب الاهللراة اليم حمف به مل رجف ال ا٘ب: يعىن     (ّْ
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وفي . وإف كانا ذميين لزمو أف يحكم بينهما إذا كانا على دين واحد كاليهوديين على أصح القولين
 . (ٕ)وبو قاؿ مالك. (ٔ)ال يلزمو: الثاني

، واألمر يقتضي اإليجاب؛ ) ْٖ: اؼبل دة) چ  کڑ  ڑ  ک  ک  کچ : قولو تعالى: لنا
وألنو يلزمو دفع الظلم عنهما، وفي الحكم دفع الظلم، بخبلؼ المعاىدين فإنو ال يلـز دفع الظلم 

: والثاني.  واحداً وكذلك إف كانا على ملتين كاليهودي والنصراني على أصح الطريقين قوالً . عنهما
 .(ٖ)ال يلزمو: والثاني. ىذا: أحدىما: أنها على قولين

بمقدـ دين اآلخر، فبل طريق إلى دفع الظلم عنهما إال  (ٗ)[يرضى]أف كل واحد منهما ال : لنا 
بالحكم، وال فرؽ بين أف يكوف الحكم في حقوؽ اهلل تعالى وحقوؽ اآلدميين قواًل واحدًا على 

إف كاف في حق اهلل تعالى وجب قواًل واحدًا، وإف كاف في حق : والثاني. (٘)[بلثةالث]أصح الطرؽ 
 .(ٙ)عكس ىذا: والثالث. اآلدمي فعلى قولين

         

                                         

 .كالا ؽ أف اؼبعلددٓب  لاـ  له دف  الالف عنه, كذل  خب ؼ اليم  ف  ل الا منل له ذل  ممل مبو( ُ)
( ُٖٗ/  ْ)اؼبدك و  : ا ا . الرتؾ أحع إٕبَّ, كإف حمف حمف بللعدؿ: ذل قلؿ ملل  عندمل مئ  عل (ِ)

 (.َِٖ/  ٖ)اليخ ة ( َْٔ/ٕ) اامايملر 
اغبلكل المب  : ا ا  . ذم  صلحع اؼبهيب الآهلللني فآلؿ الآهللؿ الثل٘ب أ ه يل مه اغبمف بينهمل, كدهلل اخايلر اؼب ٘ب(ّ)
البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ُّٗ/  ٓ)الهللميط  (ّٖٓ-ّْٖ/ُِ)هنليو اؼببلع ( ِٔٓ/  ِ)اؼبهيب  (ّٖٔ/  ُْ)

 (.ُٓٗ/ّ)مل  االج ( ََّ/ٔ)هنليو االج ( ُْٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ِٖٓ-ِْٖ/  ُِ)الرلفع  
 .بألن مبهلليو كالصهللاب مل أثباه. ي ضل: ُب ااص  (ْ)

تاي  اغبآهللؽ فيمث  الالف, كيعاف كديا دهلل الصحي  ح  ا : قل  . كالصهللاب مل أثباه.  الث ثه: ُب ااص  (ٓ)

كديا دهلل مآااس ( ْٗ: اؼبل دة)  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ : اعبهللر؛ اف ا تبلرؾ كتعلٔب يآهللؿ 
العدؿ بني النلس كح  يعب  م  صلحع حو حآه, كردبل أث  ذل  علس اؼباحلممني فدخ  ُب اإلم ـ, كدخ  

 .علس النلس بدخهللؽبمل خلو مث , كخلصو إذا ملف ؽبمل تأث 

ركضو ( ِٖٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٔٓ/ِ)اؼبهيب ( َّٖ-َّٕ/ ٗ)اغبلكل المب  (ٔ)
 (.ُْٖ/ ُٗ)آّمهللع ( ُْٓ/  ٕ)البللبني
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عمـو األمر بالحكم، وألف حق اهلل تعالى ال مطالب بو غيره، وحقوؽ اآلدميين في تركها : لنا
 .تضييع لها، وفيو إضرار بهم

أحدىما إلى الحكم لزمو، وإذا حكم بينهما لزمهما حكمو، وإف  (ٔ)[دعى]فعلى ىذا إذا  
تحاكم إليو ذمي ومعاىد لزمو أف يحكم بينهما كما لو تحاكم إليو ذمياف، ولو تحاكم إليو مسلم 

. وذمي أو معاىد لزمو أف يحكم بينهما قواًل واحدًا؛ ألنو يلزمو دفع الظلم عن كل واحد منهما
كم إذا استعداه أحدىما لم يلزمو أف يُعديو، فإذا استدعاه لم يلـز ال يلـز الح: ومتى قلنا

إجابتو، وإذا حكم بينهما لم يلزمهما حكمو، وال يجوز أف يحكم بينهم إال  (ٕ)[الُمستدَعى]
 .(ٖ) ٥٤: المائدة چ  کڑ  ڑ  ک  ک  کچ : بحكم اإلسبلـ؛ لقولو تعالى

فإف كاف في نكاح ال يجوز إقراره عليو كنكاح  إذا تحاكم إليو رجل وامرأة منهم في نكاح نظرت؛ 
ذوات المحاـر حكم ببطبلنو؛ ألنو ال يجوز تقريرىما عليو بعد اإلسبلـ، فكذلك قبل اإلسبلـ، 

؛ ألف أنكحة الكفار في (ٗ)وإف كاف على نكاح يجوز تقريرىما عليو بعد اإلسبلـ حكم بصحتو
ڱ   ڱ  چ  الاح ٙب چۓ  ڭ   چ: حكم الصحة، ولذلك قاؿ تعالى

 .فأضافهما إليهما إضافة الزوجية ْ: اؼبالد چڱ
  
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه.  دعل: ُب ااص  (ُ)

 .بألن مبهلليو كالصهللاب مل أثباه. اؼبالادعل: ُب ااص  (ِ)

( ِّٖ/  ُِ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِٔٓ/  ِ)اؼبهيب  ( َّٕ/  ٗ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)
-ُْٓ/  ٕ)ركضو البللبني( ِٖٓ -ِْٖ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ُّٗ/  ٓ)الهللميط 
 (.ّٕٓ/  ْ) -مل  االج ( ُْٖ/  ُٗ)آّمهللع (ُٓٓ

أمىن ( ُْٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ُٓٓ/  ٕ)لبللبنيركضو ا( ِٔٓ/  ِ)اؼبهيب (ّٕٖ-ّٖٔ/  ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
-ََّ/  ٔ)هنليو االج  ( ّّٔ/  ٕ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُٕٔ/  ّ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  

َُّ.) 
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، وألنو أسلم خلق كثير على عهد رسوؿ اهلل (ٔ)(ولدت من نكاح: )وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم
وإف تحاكما إليو . صلى اهلل عليو وسلم على أنكحة مختلفة فأقرىم عليها ولم يسألهم عن شروطها

وإف / ب ٕٛ/(ٗ)]؛ لما قدمناه (ٖ)م فيو بحكم اإلسبلـأو ظهار حك (ٕ)[إبراء]في طبلؽ أو 
يجوز أف يكوف صداقًا في اإلسبلـ ألزمو  (٘)[المسمى]تحاكما إليو في صداؽ نظرت؛ فإف كاف 

ال يجوز أف يكوف صداقًا كالخمر والخنزير فإف كاف قد قبضو  (ٚ)[مما]، وإف كاف (ٙ)[أداؤه]
يجوز أف يكوف صداقًا، وأوجب مهر المثل، ولو كانا أمضاه، وإف كاف قبل القبض أبطلو؛ ألنو ال 

                                         

شعع اإليبلف ( َٖ/  ٓ)اؼبع ف ااكمط ( َّّ/  ٔ)مل حدي  ابل عبلس كغ  ممل ُب مصنن ابل أيب شيبو ( ُ)
كقد اماهللعع ابل اؼبلآل ذم  ( ِّٗ/  َُ)اؼبع ف المب  ( َُٗ/  ٕ)ل المربل للبيهآ  الالن( ِّٓ/  ِ)

كديا اغبدي  ( ِّٗ/  ٔ)كحالل االبل٘ب ديا اغبدي  ُب إركا  الللي  ( ّْٔ/  ٕ)شهللادد ذل  ُب البدر اؼبن  
 .ملح اإلم ـمل كلد٘ب مل مالح أد  اعبلدليو ش   مل كلد٘ب إا  ملح من" مل ركايو ابل عبلس بلا  

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة.  اب ا: ُب ااص  (ِ)

رباو االج ُب  (ُٕٔ/  ّ)أمىن اؼببللع ( ُْٗ/  ْ)ااـ ( ِٔٓ/  ِ)اؼبهيب ( َْٓ/  َُ)اغبلكل المب  (ّ)
 (  .ّّٔ/  ٕ)ش ح اؼبنهلج 

, كاليم بعدا / أ ُٖ/ اللهللحو رقف حدث دنل ُب ااص  تآدٙب كتأخ  فأعدت م ن إٔب ممل ه, فمل كبل فيه يآ  ُب(ْ)
ليا منه,  كالصحي  أف ممل ه ماأخ  عند الم ـ عل حدكد ج ي ة الع ب حبالع مل / ب ُٖ/ُب اللهللحو 

/ ب ِٖ/يايدا الاليلؽ  ممل مأ به عليه ُب مهللضعه, كمل ينبل  أف يمهللف دنل تأخ  ُب ااص  إٔب اللهللحو رقف 
دنل حبالع مل يدؿ عليه  ميلؽ اؼبالل  , كيهللافو ت تيع كميلؽ مل ُب  , فأعدته إٔب دنل كأخ ت مل دهلل/  أ ّٖ/ك

 ( .ِٔٓ/  ِ)اؼبهيب 

 .بلالن البهلليلو كالصهللاب مل أثباه. اؼبالمل: ُب ااص  (ٓ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  الهللاك بلؽبم ة. اداكا: ُب ااص  (ٔ)

 .إثبلته دنلكالصهللاب مل أثباه؛ اف ضم  العلق  ا ينلمع . فبل: ُب ااص  (ٕ)
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قد ترافعا إلى حاكمهما فأجبرىا على قبضو كاف كما لو لم يقبضو على أصح القولين؛ ألنها قبضتو 
 .(ٔ)بإجبار بغير حق، بخبلؼ ما لو تراضيا عليو، ويجب لها مهر المثل لما تقدـ

 

                                         

البيلف ُب ميدع اإلملـ (  ِٔٓ/  ِ)اؼبهيب  ( َْٓ/َُ)اغبلكل المب  ( ُٔ/  ٓ)اـ ا (ُْٗ/  ْ)ااـ ( ُ)
رباو االج ( ُِّ,ُٕٔ/  ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٗ/  ُٗ)آّمهللع ( َّٖ/  ٗ)الرلفع  

 ( .ّّٔ/  ٕ)ُب ش ح اؼبنهلج 
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 فصل
في اعتقاده   (ٔ)[جائزاً ]نظرت؛ فإف كاف  ومن أتى من أىل الذمة ما يخالف حكم اإلسبلـ 

ذوات المحاـر في حق المجوس فبل حد عليو؛ ألنو ال يعتقد  (ٕ)[وطء]كشرب الخمر و
تحريمو، فإف تظاىر بو في دار اإلسبلـ ُعز ر؛ ألنو منكر أظهره، وفي فسخ عقودىم الباطلة إذا لم 

لك محرمًا في اعتقادىم، كالقتل والزنا أنها ال تفسخ، وإف كاف ذ: أصحهما: يتحاكموا إلينا وجهاف
؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم (ٖ)والسرقة والقذؼ وجب عليهم فيو ما يجب على المسلم

، كذلك وأتي بيهوديين قد (ٗ)رضخ رأس يهودي بين حجرين حين رضخ رأس جارية من األنصار
، وقد التزموا حكم اإلسبلـ ، وألنهم يعتقدوف تحريمو(٘)فجرا بعد إحصانهما فأمر بهما فُرجما
 .فلزمهما وإف لم يكن واجباً في دينهما

 

                                         

 .ل  فأثب  الملمو بلؽبم ةبللي. جلي ا: ُب ااص  (ُ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. كط : ُب ااص  (ِ)

آّمهللع (  ِّٖ)الانبيه ( ِٔٓ/ِ)اؼبهيب ( ّٕٖ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُِٓ/  ُّ)اغبلكل المب  (ّ)
 ْ)الج مل  ا( ُِْ,ُٕٔ/ّ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ُِٓ)ماليو ااخيلر ( َِْ-ُْٗ/ُٔ)
 /ِٕٓ.) 
 .ُُْٖب ص  مبو زب هبه( ْ)

( ْْٔ/ُ)دهلل مل حدي  ابل عم  ُب صحي  البخلرم مالب اعبنل   بلب الص ة علس اعبنل   بلؼبصلس كاؼبال د ( ٓ)
مل حدي  ُٗٗٔ( ُِّٔ/  ّ)صحي  ماللف مالب اغبدكد بلب رجف اليههللد أد  اليمو ُب ال ٗب  ُِْٔ

 .عبد ا بل عم 
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 فصل
الجزية أو التزاـ أحكاـ اإلسبلـ انتقض عهده؛ ألف صحة عقده  (ٔ)[أداءً ]إذا امتنع الذمي من 

مشروطة بهما فلم يبق بدونهما، وألف ذلك يجب شرطو في العقد، وال يجوز تركو فيو، وإف قاتل 
هده، منفردًا كاف أو مع أىل الحرب؛ ألف الذمة تقتضي األماف من الجانبين، المسلمين انتقض ع

سوى ذلك  (ٖ)[شيئاً ]لو مع القتاؿ، وىذا مما يجب بمطلق العقد، وإف فعل  (ٕ)[بقاء]وال 
أف يزني : (ٗ)[أشياء]وذكر الشافعي رحمو اهلل ستة ، نظرت فإف كاف مما فيو إضرار بالمسلمين

عيناً  سم النكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينو، أو يقطع الطريق، أو يؤويبمسلمة، أو يصيبها با
 .(ٙ)أف يقتل مسلماً : وأضاؼ إليو أصحابنا .(٘)للمشركين، أو يدؿ على عوراتهم

وىذا مما ال يجب على اإلماـ أف يشرطو في العقد، فإف لم يكن شرط الكف عن ذلك في العقد  
الحد عليو أقاـ عليو الحد وإال عاقبو اإلماـ بما يراه، وإف  لم ينتقض العقد بفعلها، فإف كاف يوجب 

 .(ٚ)كاف قد شرط تركو انتقض العقد بفعلو إظهاراً ألثر الشرط

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. ادا: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. بآل: ُب ااص  (ِ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. شيل: ُب ااص  (ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. اشيل: ُب ااص  (ْ)

البيلف ُب (ٖٗ/  ٕ)الهللميط ( ِّٗ)الانبيه ( ِٕٓ/  ِ)اؼبهيب  (كمل بعددل ِّٖ/ ُ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ٓ)
 ِّْ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٗ/َُ)ركضو البللبني  (َِٗ/  ْ)ااـ ( كمل بعددل ِٕٖ/  ُِ)لفع  ميدع اإلملـ الر

/ ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِّ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُِٓ)ماليو ااخيلر ( كمل بعددل
 (.ّٕٓ/ِ)اإلقنلع للر بي   (ِٖٓ/  ْ)مل  االج  ( َِّ

 (. ِِّ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ِّٗ/  َُ)ركضو البللبني (ِّٗ)الانبيه (ٔ)
رباو ( كمل بعددل ِٖٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   ( (ُْ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (ٕ)

 ( .ّٕٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِٖٓ/  ْ)مل  االج ( َِّ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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؛ ألف مطلق العقد يحمل على (ٔ)وإف لم يعرؼ كيف عقد معو وجب تنزيلو على أنو مشروط 
 . (ٕ)[شرائطال]مشتمبًل على ىذه / أٖٛ/المتعارؼ، وىذا العقد في عرؼ الشرع كاف 

ما : وقاؿ أبو عبيدة. (ٗ)ما على ىذا أعطيناكم األماف: عمر رضي اهلل عنو (ٖ)[ابن]ولهذا قاؿ 
  .(٘)حين وجد منهم سب  النبي صلى اهلل عليو وسلم، والزنا بالمسلمة. على ىذا صالحناكم

                                         

ف  يدخ  فيه مل لهلل أشم  اغبلؿ ُب ش ط مل ذم  كعدمه, . كإا: قهللؿ اؼبصنن: قلؿ الر بي  ماعآبلن  ص اؼبنهلج( ُ)
لمل قلؿ ُب اا اصلر هبع تن يله علس أ ه مر كط؛ اف مبلو العآد وبم  علس اؼباعلرؼ, كديا العآد ُب مبلو الر ع  

 (.ِٖٓ/  ْ)مل  االج : ا ا . فيه ابل ال فعوكديا ظلد  كإف  ا  . ملف مرام ن علس ديا الر ا ط
 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثب  اؽبم ة. الر ايط: ُب ااص  (ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. بل: ُب ااص  (ّ)

فمل : : ٍب قلؿ " كا مل علس ديا علدد لمف : " ركل ذل  عل عم  بل اػببلب مل ركايو مهلليد بل غالو بلا  (ْ)
 ٔ)مصنن عبد ال زاؽ " مل علس ديا أعبينلمف العهد : " كركم أيال عل أيب د ي ة قهللله . له فع  ديا ف  ذمو 

 ٓ)مصنن ابل أيب شيبو ( َُِ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ ( ِّٓ)مالب اامهللاؿ ايب عبيد ( ُُٔ-ُُٓ/ 
-ُُٗ/  ٓ)ي  إركا  اللل:  ا ا . حالل بلؼبالبعو: كقلؿ االبل٘ب(: ّٕ)الديلت ابل أيب علصف ( ْٔٓ/ 

َُِ. ) 

كجل  مل فع  عم  ُب الالنل المربل ( ُُٓ/  ٔ)جل  ديا مل فع  أيب د ي ة كأبهلل عبيدة ُب مصنن عبد ال زاؽ ( ٓ)
 (.َُِ-ُُٗ/  ٓ)إركا  الللي  : ا ا . كا ا  م ـ االبل٘ب عمَّل قبله( َُِ/  ٗ)للبيهآ  
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ال يجوز فحكمو حكم فإف ذكروا اهلل تعالى، أو رسولو صلى اهلل عليو وسلم، أو كتابو، أو دينو بما 
 (ٕ)[أداء]السبعة التي ذكرناىا على ظاىر المذىب، وفيو وجو أف حكمها حكم  (ٔ)[األشياء]

 .، وقد سبق الكبلـ عليو(ٖ)الجزية، والتزاـ أحكاـ اإلسبلـ

                                         

 . ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة . ااشيل: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ادا: ُب ااص  (ِ)

يناآ  قبعل ٍب ذم  النهللكم ُب ال كضو تاصي  ُب ديا اؼبالألو, كخ صاه أ ه : كاؼبيدع أ ه ملل ٗب دباللمو, كقي  (ّ)
هنليو اؼببلع ُب درايو : ا ا  . إذا قلؿ ديا الر   كدهلل ياديل به كيعاآدا ف  يناآ  ب ظهلرا قبعل كإا يناآ  

منهلج ( َّّ/  َُ)ركضو البللبني   (ِٖٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْْ -ّْ/ ُٖ)ع اؼبيد
مل  االج  (َِّ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِٓ)ماليو ااخيلر ( ِْٔ/  ُٗ)آّمهللع ( َُْ)البللبني 

 (.ّٕٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِٖٓ/  ْ)
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 فصل
فإف أظهروا من منكر دينهم ما ال ضرر فيو على المسلمين كالخمر والخنزير، وضرب الناقوس، 

اة واإلنجيل، وترؾ الغيار لم ينقض عهدىم؛ ألنو ال يضر بالمسلمين، وىو مما والجهر بالتور 
يتدينوف بو، وألنو ال يخل بما علق العصمة عليو، ومتى وجد منهم ما ينقض بو العهد لم يجب 

 .(ٔ)يجب: وفي الثاني. ردىم إلى مأمنهم في أصح القولين
ما أعطيناىم األماف : المسلمة على الزنا قاؿأف أبا عبيدة بن الجراح لما قتل الذي استكره : لنا 

لو سمعتو : عمر للراىب الذي شتم النبي صلى اهلل عليو وسلم (ٕ)[ابن]ولذلك قاؿ  ،على ذلك
؛ ألنو كافر ال  (٘)[الفداء]القتل واالسترقاؽ والمن  و (ٗ)[بين]فعلى ىذا يتخير فيو . (ٖ)لقتلتو

 .أماف لو
 .(ٙ)وىو األظهر: على أحد الوجهين، قاؿ الشاشي األخيرويختص نقض العهد بو دوف ذريتو  

                                         

ا ي دكف إٔب مأمبنهف ممل ذم ا النهللكم ُب ال كضو كلمل اليم  يع ر علس ذل  كملذم ا كديا ااظه  كدهلل أهنف ( ُ)
/  ُٗ)آّمهللع  (َِّ/  ٗ: )ا ا . اؼبصنن أ ه ااص  دهللملذم ا صلحع اؼبهيب كآّمهللع أ ه الصحي  ُب اؼبيدع 

مل  (ُٕٗ, ُْٕ/ ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِِِ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِْْ
حلشيو ابل قلمف العبلدم علس رباو ( ُّّ - َّّ/َُ)ركضو البللبني ( ْٖ/ ٕ)الهللميط ( ِٖٓ/ ْ)االج 

 (.ِٕٓ/  ِ)االج اؼبهيب 
 .كالصهللاب مل أثباه. بل: ُب ااص  (ِ)

 .ُُٖٗب ص  ث يلاامبو زب ي  دييل ( ّ)

 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ( ْ)

 .  ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. الادا:  ااص  ُب( ٓ)

: ا ا  . ذم  النهللكم ُب ال كضو أف ااظه  أ ه ا يبب  أملف النالل  كالصبيلف إذا ٓب تهللجد منهف خيل و  لقاو (ٔ)
 - َّّ/َُ)ركضو البللبني ( ِٖٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ْٖ/ ٕ)الهللميط ( ِٕٓ/ِ)اؼبهيب 
رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِِِ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع  (ِْْ/  ُٗ)ّٓمهللع ا( ُّّ

 (. َِّ/ٗ)حلشيو ابل قلمف العبلدم علس الاحاو ( ِٖٓ/ ْ)مل  االج (ُٕٗ, ُْٕ/ٓ)
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وأرى اآلف إف ثبت ذلك في حق ذريتو؛ ( المرشد)وكذا اخترتو في : قاؿ الشيخ أيده اهلل بتوفيقو
ألنهم دخلوا في العصمة تبعًا لو فزالت عنهم تبعًا لو، ولو أسلم لم يجز استرقاقو بخبلؼ األسير 

 .(ٔ)حصل في اليد بالقهر الذي ىو سبب االسترقاؽ  إذا أسلم قبل استرقاقو؛ ألنو
 
 

                                         

 . مبآ  ديا اؼبالألو ُب الم ـ عل  إم ـ اام  كأث  ذل ( ُ)
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 فصل
مكة واليمامة والمدينة ومخاليفها، وإنما سمي : وال يمك ن مشرؾ من اإلقامة بالحجاز، وىي

، واألصل فيو ما روى ابن عباس أنو اشتد برسوؿ (ٕ)بين نجد وتهامة (ٔ)[حجز]حجازًا؛ ألنو 
الحجاز؛ : ، وأراد(ٖ)(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب): اهلل صلى اهلل عليو وسلم وجعو فقاؿ

: (ٗ)[قاؿ]كاف آخر ما تكلم بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف : ولهذا روى أبو عبيدة قاؿ
 .(٘)(أخرجوا اليهود من الحجاز، وأىل نجراف من جزيرة العرب)
، وإنما لم (ٚ)ى من الحجازاليهود والنصار  (ٙ)[أجلى]وروى ابن عمر أف أباه رضي اهلل عنهما  

يجلهم أبو بكر الصديق؛ ألنو كاف مشغواًل بقتاؿ المرتدين ومانعي الزكاة، ولم ينقل أف أحدًا من 
الراشدين أجلى من كاف باليمن من أىل الذمة وإف كانت من جزيرة العرب؛ ألف  (ٛ)[األئمة]

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ح  : ُب ااص  (ُ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٖ)الانبيه ( ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٔ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ُٖٓ/  ْ)ااـ (ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ِْٖ/  ُٗ)آّمهللع ( ِٖٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ّٔ/  ُٖ)

 (. ِٕٓ/  ِ)اإلقنلع للر بي  ( ِْٔ/  ْ)مل  االج ( ُِْ/  ْ)البللع 
صحي  ماللف مالب الهللصيو بلب  ِٖٖٖ( ُُُُ/  ّ)صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب جهللا   الهللفد  (ّ)

 .ُّٕٔ( ُِٕٓ/  ّ)ت ؾ الهللصيو ؼبل ليا له ش   يهللص  فيه 

 .كالصهللاب مل أثباه. قللهللا: ُب ااص  (ْ)

( ُِِ/ّ( )ِّٗ/ُ)مالند أضبد : ا ا . نه فآطجل  ديا اغبدي  بألالظ ـبالاو, كُب بع  ال كايلت جل  ج   م(ٓ)
ااحلدي  اؼبخالرة للايل  اؼبآدم  كقلؿ إمنلدا ( ِٓٔ/ِّ)اؼبع ف المب  (  ْٖٔ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو 

إربلؼ :  ا ا . كحمف البهللص م علس مند الب ار بأف رجلله ثآلت( َُٓ/  ْ)مالند الب ار ( ُّٗ/  ّ)صحي  
 (.ُٕ/  ِ)الل يد العر ة اػب ة اؼبه ة ب كا د اؼب

 .كالصهللاب مل أثباه بلالن اؼببهلليو. اج : ُب ااص  (ٔ)

صحي  البخلرم مالب اؼب ارعو بلب إذا قلؿ رب اارض أق ؾ مل أق ؾ ا كٓب ييم  أج ن معلهللملن فهمل علس (ٕ)
/  ّ)الثم  كال رع  صحي  ماللف مالب اؼباللقلة بلب اؼباللقلة كاؼبعلملو جب   مل  ُِِّ( ِْٖ/  ِ)ت اضيهمل 
ُُٖٔ )ُُٓٓ. 

 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. اايبه: ُب ااص  (ٖ)
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في (ٖ) ]/ بٔٛ/ (ٕ)[من أقصى عدف إلى ريف العراؽ: (ٔ)جزيرة العرب في قوؿ األصمعي
الشاـ في العرض في قوؿ أبي  (ٗ)الطوؿ، ومن جدة وما واالىا من ساحل البحر إلى أطراؼ

إلى السماوة  (ٙ)[النهرين]من حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطوؿ، وما بين  (٘)عبيدة
حفر أبي موسى على منازؿ من البصرة من طريق مكة خمس أو ست : في العرض، قاؿ يعقوب

، ولكن صالحهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أال (ٚ)نازؿ، وأما نجراف فليست من الحجازم
  (ٛ)[بإجبلئهم]يأكلوا الربا فأكلوه ونقضوا عهدىم، وأمر 

 .(ٜ)فأجبلىم عمر رضي اهلل عنو

                                         

الع ب,  الباه  ااصمع  عبد اؼبل  بل ق يع بل عبد اؼبل  بل عل  بل أصم , إملـ الللو كاادب كااخبلر,راكيو(ُ)
 ِ)بليو الهللعلة ( ُٕٗ/  ِ)بلا النحلة إ بلا ال كاة علس أ : ا ا . دػ ُِٔإٔب جدا أصم , كمهلللدا ككفلته ُب البص ة ت 

 /ُُِ. ) 
, ككضعنلا ُب ّٖاعبهو اليمني كاعبهو الياللر مل اللهللحو  ِٖدنل يناه  مل ا اآ  مل ممل ه فأعد لا مل اللهللحو( ِ)

 . ُٖممل ه الصحي  بعد اعبهو الياللر مل اللهللحو 

  منه مهللاض  إٔب غ  مهللاضعهل, كديا اؼبهللض  تآدـ مل دنل أيالن يبدأ اؼبهللض  الثل٘ب أبهللاب عآد اليمو كاليم ا اآل(ّ)
كبآياه كقع  ُب بدايو اعبهو  ِٖكاعبهو الياللر مل اللهللحو رقفُُٖب ااص  ُب بدايو اعبهو اليمني مل اللهللحو رقف

, كااص  أف مهللضعه ماأخ  ف علنلا دنل, ممل يدؿ عليه الالليو, كميلؽ ت تيع ّٖاليمني مل اللهللحو رقف 
 (. ِٕٓ/  ِ)اؼبهيب 

. ااط اؼ: فأثب  مل ذم ا اؼبصنن؛ اف اؼبعىن كاحد, فمعىن ااط ار. أط ار: كق  ُب ماع الرلفعيو ملؼبهيب( ْ)
 ( .ِْٗ/  ُٗ)آّمهللع  (ِٕٓ/  ِ)اؼبهيب : ا ا 
ادب أبهلل عبيد الآلمف بل م ـ اؽب كم اازدم اػب اع  بللهللا , اػب امل٘ب البلدادم, مل مبلر العلمل  بلغبدي  كا(ٓ)

  (.ِّٖ/ٖ)هتييع الاهييع  .دػ ِِْ: كلد كتعلف ّٔل, تهللُب علـ. مل أد  د اة. كالاآه
 ( .ِٕٓ/  ِ)كالصهللاب مل أثباه ممل يدؿ عليه مل ُب اؼبهيب . ب يل: ُب ااص  (ٔ)
 (.ُُٕ/  ٔ)فا  البلرم (ٕ)
 .كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. بلج يهف: ُب ااص  (ٖ)

كق ر ابل ح   ( ِْٕ)مالب اامهللاؿ ايب عبيد ( ِْٔ/  ٕ)مل ركايو ااعمل عل ملٓب مصنن ابل أيب شيبو ( ٗ)
 (.ُّٖ/  ْ)الالخيص اغبب  : ا ا . أف ُب ظبلع الالدم ديا اغبدي  مل ابل عبلس  ا , كلمل له شهللادد
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؛ ألف عمر رضي اهلل عنو أذف لمن دخل (ٔ)ويجوز أف يمكنوا من دخوؿ الحجاز لغير اإلقامة
 (ٗ)[يؤمن]؛ ألنو ال (ٖ)أياـ، وال يدخلوا من غير إذف اإلماـ (ٕ)[ثبلثة]أف يقيم  منهم تاجراً 

 .كيدىم، وىو أعلم بالمصالح

                                         

/  ُٗ)مهللع آّ( ّّٕ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ُٖٓ/  ْ)ااـ ( ُِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (ُ)
 ْ)مل  االج ( ُِٖ/  َْ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِّ/  َُ)ركضو البللبني( ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب ( ِْٗ
 ( .ُِٕ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( ِْٔ/ 
 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص  (ِ)

: ا ا . كديا ااث   صحي  الالند( َِٗ/  ٗ) الالنل المربل للبيهآ  (ُّْ/  ِ)مع فو الالنل كا ثلر للبيهآ  (ّ)
 (. ُُٕ/  ِ)الالخيص اغبب  ( ْْٓ/  ْ)البدر اؼبن  

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللمل: ُب ااص  (ْ)
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رسالة، أو عقد  (ٔ)[أداء]فإف استأذنوه فإف كاف في دخولهم مصلحة للمسلمين كحمل ميرة، و 
لهم  (ٕ)[يؤذف]ف لم ذمة أو ىدنة جاز أف يأذف لهم، وإف كاف في تجارة ال يحتاج إليها المسلمو 

بعمر رضي اهلل عنو، فإنو أمر أف  (٘)[اقتداءً ]؛(ٗ) (ٖ)[شيئاً ]إال بشرط أف يأخذ من تجارتهم 
من أنباط الشاـ من حمل القطنية، من الحبوب العشر، ومن حمل الزيت والقمح  (ٙ)[يؤخذ]

 .(ٚ)نصف العشر؛ ليكوف ذلك أكثر لحملهما
اإلماـ؛ ألف أخذه بحكم االجتهاد، فكاف إلى رأي المجتهد،  ويكوف ما يأخذه يرد تقديره إلى رأي

أياـ؛ ألنو ال يصير بو مقيمًا ثم ينتقل  (ٛ)[ثبلثة]فإذا دخل للتجارة فبل ينبغي أف يزيد مقامو على 
أياـ، وال يمنع ركوب بحر الحجاز ولو طاؿ  (ٜ)[ثبلثة]إلى موضع آخر، وال يزيد مقامو فيو على 

محل إقامة وال لو حرمة مبعث النبي صلى اهلل عليو وسلم، ويمنعوف من مكثو فيو؛ ألنو ليس ب
وجبالو؛ ألنها موضع اإلقامة، فإف دخل لتجارة ثم مرض فيو ولم   (ٓٔ)[جزائره]سكنى سواحلو و

                                         

 .ب  نب ة  فأثباهل بلؽبم ة. ادا: ُب ااص  (ُ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللذف: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. شيل: ُب ااص  (ّ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (  ِّٗ-ِّٖ)الانبيه ( ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب  ( كمل بعددل ّّٔ/ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
( مل بعددل َّٖ/  َُ)ركضو البللبني(  كمل بعددل ِِٗ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (كمل بعددلّٔ/ُٖ)

 ( ِْٕ -ِْٔ/ ْ)مل  االج ( ِِٖ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج  رباو االج( ِْٗ/  ُٗ)آّمهللع 
 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. اقادا: ُب ااص  (ٓ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثب  اؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ٔ)

مصنن عبد ال زاؽ مل ركايو ابل  (ُْٕ/  ِ)مصنن ابل أيب شيبو مل ركايو عبيدا بل عبدا ( ُِٕ/  ْ)ااـ (ٕ)
 (. ُٕٓ)مالب اامهللاؿ ايب عبيد  (َُِ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  مل ركايو ابل عم   (ٗٗ/  ٔ)عم  
 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص  (ٖ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص  (ٗ)

 .بلليل  كالصهللاب  مل أثباه. ج اي ا: ُب ااص  (َُ)
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؛ ألنو موضع عذر، وإف مات فإف أمكن نقلو من غير  (ٔ)[يبرأ]يمكنو الخروج أقاـ فيو حتى 
، وإف خيف عليو التغير في نقلو لبعد (ٖ)[مؤبدة]الدفن إقامة  لم يدفن فيو؛ ألف (ٕ)[تغير]

 .(ٗ)الدفن مطلقاً كما لو مرض( الشامل)المسافة دفن فيو؛ لما فيو من المشقة، وحكى في 
والمرض ال يمك ن من اإلقامة مطلقًا فكذلك الدفن؛ وألف المريض : قاؿ الشيخ أيده اهلل بتوفيقو 
 .نقلو، والميت تتأبد جيفتو في أرض المبعث (ٚ)[و]حالو  (ٙ)[زواؿ] (٘)[يرجى]

  (ٛ)[يكن]ولو عامل فيو مسلماً بدين لم 
 
 
 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. يربا: ُب ااص  (ُ)

 ( .ِٖٓ/  ِ)كالصهللاب  مل أثباه ممل ُب اؼبهيب  . بع : ااص  ُب (ِ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. مهللبدا: ُب ااص  (ّ)

هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِّٗ-ِّٖ)الانبيه (  ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب  ( كمل بعددل ّّٔ/ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
( مل بعددل َّٖ/  َُ)ركضو البللبني( كمل بعددل ِِٗ/ُِ) البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (كمل بعددلّٔ/ُٖ)

( ِِٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ُِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِْٗ/  ُٗ)آّمهللع 
 (.ِْٕ -ِْٔ/ ْ)مل  االج 

إذا جلز ت مه ُب اغب لز للم ض : اأطلو أمث دف أ ه يدفل فيه, كقللهلل : كأمل مل ُب الرلم  فلف أرل إا مل قلله النهللكم
أ ه إف أممل  آله قب  أف يال   آ  كٓب يدفل فيه, كإف خين عليه : فللمهللت أكٔب, كذم  البلهللم تاصي ن جيدان كدهلل

 (.َُّ/  َُ)ركضو البللبني . الال  دفل للا كرة
 .فأثباهل بلالن اؼببهلليو. ي جل: ُب ااص  (ٓ)

 .  ُب ااص زيلدة يآاايهل الاليلؽ كليال( ٔ)

 .زيلدة يآاايهل الاليلؽ كليال  ُب ااص ( ٕ)

 .فأثباه بلليل . تمل: ُب ااص  (ٖ)
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 بالتوكيل، وإف دخل بغير إذف اإلماـ عزره إف علم أنو  (ٔ)[يؤمر]لو أف يقيم حتى يستوفيو، لكنو 
 .(ٖ)، على ما منع منو(ٕ)[الجترائو]ممنوع من ذلك 

                                         

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللم : ُب ااص  (ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اجرتايه: ُب ااص  (ِ)

/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج  رباو( َّٗ/  َُ)ركضو البللبني ( ِّٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ّ)
 (. ِْٕ/  ْ)مل  االج ( ِِٖ
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 فصل
يجوز لو الدخوؿ : ، وقاؿ أبو حنيفة(ٔ)وال من دخوؿ الكعبةوال يمكن مشرؾ من دخوؿ الحـر 

 .(ٖ)أياـ (ٕ)[ثبلثة]إليهما واإلقامة 
ڤ    / إٔٛ/ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ : قولو تعالى: لنا 

، : يعني( ِٖ: الاهللبو) چ   ڤڤ إف خفتم ضررًا بتأخر الجلب عنكم، وىذا إنما ىو ألىل الحـر
 وأراد) ُ: اإلم ا ) چٻ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : وقد قاؿ تعالى

؛ ألنو صلى اهلل عليو وسلم إنما أسري بو من مكة من بيت خديجة رضي اهلل عنها  .بو الحـر
 .(٘)( ال يدخل مشرؾ المسجد الحراـ : )أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ (ٗ)[عطاء]وروى  

نسك، وتحريم صيده وشجره، ويخالف الحـر الحجاز؛ لما لو من الفضيلة عليو بإيجاب قصده بال
 .إليو فبل يلحق بو (ٙ)[الملتجئ]وتغليظ الدية بالقتل فيو، وعلى أصلو بأماف 

  

                                         

( ّٔ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع (   ِّٗ)الانبيه ( ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٔ/   ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
 / ُٗ)آّمهللع (  َّٗ/  َُ)ركضو البللبني ( ِْٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٖٔ/  ٕ)الهللميط 
 (.ِْٕ/  ْ)مل  االج ( ُِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّّْ

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص  (ِ)

 (.َِٗ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُِّ/  ٖ)البح  ال ا و ( ُِٖ/  ٓ)بدا   الصنل   (ّ)
 .ب  نب ة فأثباهل. عبل: ُب ااص  (ْ)

/  ْ)مالند عل أيب د ي ة  ُب صحي  البخلرم مالب الااال  بلب تاال  مهللرة الاهللبو  دهلل ج   مل حدي ( ٓ)
صحي  ماللف مالب اغب  بلب ا وب  البي  مر ؾ كا يبهللؼ بللبي  ع يلف كبيلف يهلـل اغب   َّْٖ( َُُٕ
 .اغبدي  مل ركايو أيب د ي ة  (اوب  بعد العلـ مر ؾ)كقد كرد اغبدي  بلا  ُّْٕ( ِٖٗ/  ِ)اامرب 

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة. اؼبلا  : ُب ااص  (ٔ)
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إال مشافهة خرج اإلماـ  (ٕ)[أؤديها]ال : رسواًل بعث إليو ليسمع منو، فإف قاؿ (ٔ)[جاء]فإف 
منو إلى  (ٖ)[ىاشراء]إليو وسمعها منو، وال يأذف لو في الدخوؿ، وإف قدـ بميرة خرج من يريد 

لُيسلم خرج إليو من يأخذ الشهادة عليو، فإف دخل من غير (ٗ)[جاء]الحل  وابتاعها منو، وإف 
إذف فإف كاف عالمًا ُعز ر، وإف كاف جاىبل ُعر ؼ وعذر، فإف عاد عزر، فإف مرض لم يترؾ فيو، وإف 

اهلل عليو وسلم لم يأمر  مات لم يدفن فيو، وإف دفن نبش وأخرج، وإف تقطع ترؾ؛ ألف النبي صلى
بنبش من دفن فيو قبل مبعثو، وال يجوز أف يصالحهم على الدخوؿ على ماؿ، فإف فعل فالعقد 
، فإف نظر إلى حيث صالحهم عليو لزمهم المسم ى؛ ألنو يتعذر إيجاب  فاسد؛ ألنو عقد على محـر

ضو لزمهم من العوض عوض المثل؛ ألنو ال مثل لما وصلوا إليو، وإف كانوا قد دخلوا إلي بع
 .(ٙ)بقسطو؛ ألنهم استوفوا المعقود عليو (٘)[المسم ى]

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. جل: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. اكديهل: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ش ادل: ُب ااص  (ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. جل: ُب ااص  (ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه. اؼبالمَّل: ُب ااص  (ٓ)

هنليو ( ِّٗ)الانبيه (  ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب ( كملبعددل ّّٓ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُٖٖ/  ْ)اـ ا(ٔ)
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٗٔ-ٕٔ/  ٕ)الهللميط ( كملبعددل ّٔ/  ُٖ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

أمىن اؼببللع ( ّْٔ-ّّْ/  ُٗ)ع آّمهلل ( ُّٗ)منهلج البللبني ( َّٗ/  َُ)ركضو البللبني( كملبعددل ِْٗ
هنليو ( ِْٕ/  ْ)مل  االج ( ِّٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ُِٓ-ُِْ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 

 (.ُٗ/  ٖ)االج  
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أمياؿ، ومن طريق العراؽ على سبعة أمياؿ، ومن طريق  (ٔ)[ثبلثة]والحـر من طريق المدينة على 
على عرفة على سبعة أمياؿ، وعلى جدة على (ٕ)[الطائف]الجعر انة على تسعة أمياؿ، ومن طريق 

 .(ٖ)عشرة أمياؿ
يجوز أف يصالح المرأة على عوض على دخوؿ الحجاز كما يصالح الرجل، وال يجوز أف  

يصالحها على عوض على اإلقامة في دار اإلسبلـ، والفرؽ أنها ممنوعة من دخوؿ الحجاز كما 
 .يمنع الرجل، وليست ممنوعة من اإلقامة في دار اإلسبلـ

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثه: ُب ااص  (ُ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. البلين: ُب ااص  (ِ)

 (ِٓٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّّٔ/  ُْ)رلفع  اغبلكم ُب فآه ال(ّ)
 ( .ُُٕ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع  (ّْْ/  ُٗ)آّمهللع 
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 فصل
فإف كانت في الحجاز فقد ذكرنا دخولو إليو،  فأما دخوؿ ما سوى المسجد الحراـ من المساجد

؛ لما روى عياض (ٔ)وإف كاف المسجد في غير الحجاز فإنو يمنع من دخولو إليو من غير إذف
أف أبا موسى األشعري وفد على عمر ومعو كاتب نصراني فأعجب عمر خطو فقاؿ  (ٕ)األشعري

إنو نصراني : ِلَم؟ أجنب؟ قاؿ: قاؿ. مسجدإنو ال يدخل ال: قاؿ. ادع لنا كاتبك يقرأ لنا كتاباً : لو
؛ لما روت أـ (ٗ)فدؿ أف اإلذف في دخولو معتبر، فإف دخلو من غير إذف عزر. (ٖ)فانتهره عمر
عليو السبلـ على المنبر فبصر بمجوسي فنزؿ وضربو / بٖٛ/(٘)[رأيت علياً : غراب قالت

 .(ٙ)وأخرجو من أبواب كندة
لو؛ ألنو يتدين بامتهانو فبل (ٚ)[يؤذف]أو أكل ونحوىما لم فإف استأذف للدخوؿ فإف كاف لنـو 

، وإف كاف لسماع قرآف أو علم فإف كاف ممن يرجى إسبلمو أذف لو ىكذا (ٛ)[األذى]يقيو من 
؛ ألنا نتوصل إلى إسماعهم (ٜ)، وىو الصحيح(الشامل)، وأطلقو صاحب (المهذب)شرطو في 

                                         

(  ِٔٗ/  ُ)ركضو البللبني ( ِٔٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٗ)الانبيه  ( ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
 (.ّْْ/  ُٗ)آّمهللع 

اإلصلبو ُب . ير  ُب صحباه: كقلؿ البلهللم. له صحبو: عيلض بل عم ك ااشع ل ممل المهللفو, قلؿ ابل حبلف(ِ)
 (. ُِّّ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب  (ٕٔٓ/  ْ)سبيي  الصحلبو 

كقلؿ االبل٘ب ُب زب ي  أحلدي  (ُٕ/  ُِ)شعع اإليبلف  ( ُِٕ -ُُٔ/ َُ)كبهللا الالنل المربل للبيهآ  (ّ)
  (.ِٔٓ/ٖ()إركا  الللي )ركا  الللي  إمنلد صحي ا

اؼبهيب :  ا ا . كله دخهللؿ ماللجد غ  اغبـ  ب ذف ماللف, كليا له دخهللؽبل بل  إذف علس الصحي : قلؿ النهللكم(ْ)
 (.ّْْ/ُٗ)آّمهللع ( ِٔٗ/ ُ)ركضو البللبني ( ِٔٗ/ُِ)البيلف ( ِّٗ)الانبيه  ( ِٖٓ/  ِ)
 . اليم ا اآ  مل ممل ه فأعد لا إٔب ممل ه الصحي  دنل يناه  اؼبهللض  الثل٘ب( ٓ)

 ( َٕٔ/  َُ)اؼبل  (ٔ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباه بلؽبم ة. يهللذف: ُب ااص  (ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ااذا: ُب ااص  (ٖ)

البيلف ُب اؼبيدع الرلفع  ( ِّٗ)الانبيه  ( ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب (  ِّٗ -ِّٖ/ ُْ)اغبلكل المب  (ٗ)
 (.ُٕ)غليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف (  ّْْ/ُٗ)آّمهللع ( َُّ/َُ)ركضو البللبني( ِٔٗ/ُِ)
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ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  چ : القرآف على أي حاؿ كاف؛ ولذلك قاؿ سبحانو

فعلل جواز اإلجارة بسماع القرآف مطلقاً، وألف المشركين    )ٔ: الاهللبو)  چەئ  ەئ   وئ  وئ  
ھ  ے  ے           چ : كانوا يحتالوف في صد  الناس عن سماعو خشية الميل إليو، وقد قاؿ تعالى

﮷ ﮸    اهلل عنو  ، وروي أف عمر رضي ِٔ: فصل ) چۓ  ۓ  ﮲ ﮳        ﮴ ﮵     ﮶   
 .(ٕ)فأسلم(طو) (ٔ)[تقرأ]سمع أختو 

وإف أراد دخولو لحاجة المسلمين إليو، أو لحاجة لو إليهم جاز أف نأذف لو ولو كاف جنبًا على 
 .(ٗ)ال يجوز لهم دخولها بحاؿ: وقاؿ أحمد. (ٖ)أصح الوجهين

  

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. بآ ا: ُب ااص  (ُ)

ااحلدي  اؼبخالرة للايل  ( ُِّ/ُ)منل الدارقب  ( ٖٖ/ُ)الالنل المربل للبيهآ  ( ٓٔ/ ْ)اؼبالادرؾ ( ِ)
 .كايو أ ا بل ملل إمنلدا حالل مل ر : كقلؿ( ُُِ/  ّ)اؼبآدم  

أمىن ( ّْٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّٗ)الانبيه ( ِٖٓ/ِ)اؼبهيب : كرج  صلحع آّمهللع ملذم ا اؼبصنن ا ا ( ّ)
 (.َِْ/  ُ)مل  االج ( ُِٓ/  ْ)اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 

 (.ِّٗ/  ْ)اإل صلؼ للم داكم ( ِْٓ/  ّ)اؼببدع ( ُِٓ/  ٔ)الا كع ( َٓٔ/  َُ)اؼبل  (ْ)
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. (ٕ)واري المسجدفي سارية من س (ٔ)ما روي أنو صلى اهلل عليو وسلم ربط ثمامة الحنفي: لنا
، والكافر ال ينفك عن الجنابة؛ ألف (ٗ) قريظة والنضير في مسجد المدينة (ٖ)[سبي]وأنزؿ 

 .غسلو في حاؿ كفره ال يصح، والحاجة توجد في غير إنزاؿ الوفد وربط األسير كما توجد فيهما

                                         

شبلمو بل أثلؿ بل النعملف اليملم , مل ب  حنياو, صحليب جلي , ملف ميد أد  اليملمو, كؼبل ارتد أد  اليملمو (ُ)
كقا  بعد . ثب  دهلل علس إم مه, كغبو بللع   بل اغبا م , ُب صب  فبل ثب  معه, فآلت  اؼب تديل مل أد  البح يل

/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ُُْ/  ُ)يي  الصحلبو اإلصلبو ُب سب( ِْٗ/  ُ)أمد الللبو :  ا ا . ذل 
ُِّ.) 

صحي  ماللف مالب اعبهلد  ُِِٗ( ّٖٓ/  ِ)صحي  البخلرم مالب اػبصهللملت بلب ال بط كاغببا ُب اغبـ  ( ِ)
 .مل ركايو أيب د ي ة رض  ا عنه ُْٕٔ( ُّٖٔ/  ّ)كالال   بلب ربط اام  كحباله كجهللاز اؼبل عليه 

كلع  الصهللاب مل أثباه, كدهلل مل يهللافو ـبلرج اغبدي  الت منيم ا, كيهللافو أيالن ميلؽ مل ُب . كفد: ص  ُب اا(ّ)
 (.ِٖٓ/  ِ)اؼبهيب 

صحي  : ا ا . أص  قصو ب  ق ياو ُب الصحيحني مل حدي  أ ا  كلمل اؼبع كؼ أهنف م , كليالهللا كفدان (ْ)
ه ك ملف مل ااح اب كـب جه إٔب ب  ق ياو كؿبلص ته البخلرم مالب اؼبللزم بلب م ج  الن  صلس ا علي

صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب جهللاز قالؿ مل  آ  .مل ركايو عل رو  ّٖٓٗ( ُُُٓ/  ْ)إيلدف 
مل ركايو أيب معيد . ُٖٕٔ( ُّٖٖ/  ّ)العهد كجهللاز إ  اؿ أد  اغبصل علس حمف حلمف عدؿ أد  للحمف 

 .اػبدرم

مل ( ُِٔ/  ّ)ف ُب اؼبال د فهف كفد ثآين مل حدي  أكس بل حيياو ممل ُب منل أىب داكد كأمل الهللفد الييل أ  ؽب
كضعن البهلل ص م مند ( ّْٖ/  ِٗ)مالند أضبد ( ٗٓٓ/  ُ)ركايو عثملف بل أيب العلص منل ابل ملجه 

 (.َِٕ/  ْ)كحالل ابل اؼبلآل مند أضبد ممل ُب البدر اؼبن  ( ُُّ/  ُ)ابل ملجو ممل ُب مصبلح ال جلجو 
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 فصل
بأف يتجسسوا  وال يمكن أىل الحرب من دخوؿ دار اإلسبلـ من غير إذف؛ ألنو قد يجر ضرراً 

أخبار المسلمين، ويط ِلعوا على عوراتهم، أو يشتروا خيبًل أو سبلحًا يستعينوف بو على قتالهم، فإف 
رسالة، أو عقد ىدنة، أو حمل ميرة بالمسلمين حاجة إليها جاز أف يأذف فيو  (ٔ)[ألداء]استأذف 

ن من المقاـ بعده؛ من غير عوض؛ لما فيو من مصلحة المسلمين، فإذا انقضت حاجتو لم يمك
مكرىم، وإف دخل من غير إذف وال أماف فلئلماـ أف يختار فيو ما يراه من  (ٕ)[يؤمن]ألنو ال 

؛ لما روى ابن عباس أف عمر رضي اهلل عنو قاؿ (ٗ) (ٖ)[الفداء]القتل أو االسترقاؽ أو المن أو 
ىذا عدو اهلل قد : باسبو الع (٘)[جاء]لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في حق أبي سفياف حين 
إني : ولم ينكر عليو حتى قاؿ العباس. أمكن اهلل منو من غير عقد وال عهد، فدعني أضرب عنقو

 . (ٙ)قد أجرتو

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ادا: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللمل: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الادا: ُب ااص  (ّ)

ركضو ( ِٕٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ)الانبيه ( ِٗٓ/ِ)اؼبهيب ( ُِٕ/  ْ)ااـ (ْ)
 (.ُِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٖ/  ُٗ)آّمهللع (ُّٗ/َُ)البللبني

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جل: ُب ااص  (ٓ)

 َْٕا ا  ص . مبو زب هبه ( ٔ)
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رسالة فالقوؿ قولو  (ٔ)[ألداء]وألنو حربي ال أماف لو فهو كاألسير، فإف دخل واد عى أنو دخل 
اد عى أنو دخل بأماف مسلم على أصح الوجهين،  يمينو؛ ألنو يتعذر إقامة البينة عليو، وكذا لو

 . (ٕ)ال يقبل إال ببينة: والثاني
 .أنو يحتمل صدقو، بل ظاىر حالو أنو ال يقدر على الدخوؿ من غير أماف: لنا       

 (ٖ)[يؤذف]إليها كالُبن  والعطر ونحوىما لم / أٗٛ/وإف أراد الدخوؿ التجارة ال حاجة للمسلمين  
، (ٙ)؛ ألف عمر رضي اهلل عنو أخذ العشر من أىل الحرب(٘)من تجارتو (ٗ)[يؤخذ]لو إال بماؿ 

جاز؛  (ٛ)[شيئاً ]بو، فإف نقص أو زاد أو لم يأخذ  (ٚ)[اقتداءً ]ويستحب أال  ينقص عن العشر 
ما شرط على  (ٜ)[يؤخذ]ألنو مردود إلى االجتهاد وما يراه من المصلحة، فوجب اتباعها، وال 

في الحربي في   (ٓٔ)[يؤخذ]الحجاز إال مرة واحدة في السنة كالجزية، و الذمي في دخولو

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. ادا: ُب ااص  (ُ)

  (َُِ/ ُْ)اغبلكل المب  ( ُِٕ/  ْ)ااـ :كديا دهلل ااص  ممل ذم ا صلحع اؼبهيب كال كضو  ا ا (ِ)
أمىن اؼببللع ُب ( ّْٖ/  ُٗ)آّمهللع  (ُّٖ)منهلج البللبني  (ِٗٗ/  َُ)ركضو البللبني ( ِٗٓ/  ِ)اؼبهيب 

 (.ْٗٓ)الال اج الهللدلج ( ٕٖ/  ٖ)هنليو االج ( ِّْ/  ْ)مل  االج ( ُُِ/  ْ)ش ح ركض البللع 
 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللذف: ُب ااص  (ّ)

 .علس الهللاك فأثباهل ب  نب ة. يهللخي: ُب ااص  (ْ)

منهلج البللبني ( َُّ,َّٖ/  َُ)ركضو البللبني  ( َِْ)الانبيه ( ِٗٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٕ/  ْ)ااـ (ٓ)
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٖ,ِْٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّٗ)
 (.ِْٕ/  ْ)مل  االج ( ِِٖ/  ٗ)
 ِْٖا ا  ص .  هبهمبو زب(ٔ)
 .ب  نب ة فأثباهل. اقادا: ُب ااص  (ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. شيل: ُب ااص  (ٖ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (ٗ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (َُ)
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في السنة إال مرة  (ٔ)[يؤخذ]ال: والثاني. الواحدة مرارًا بقدر دخولو على أصح الوجهين
 .(ٕ)واحدة

أنا إذا قدرناه بالحوؿ لم نأمن أف يتأخر عن الدخوؿ عند االستحقاؽ فيفوت المقصود، : لنا 
 .ي فإنو تحت يد اإلماـ فبل يفوت األخذ منوبخبلؼ الذم

من تجارتو أخذ منو باع تجارتو أو لم يبع، وإف شرط أف نأخذ من ثمن  (ٖ)[يؤخذ]فإف شرط أف 
منها وفاًء بالشرط، وإف دخل الذمي الحجاز أو  (ٗ)[يؤخذ]تجارتهم فكسدت فلم يبعها لم 

على أصح  (ٚ)[شيء]منو  (ٙ)[يؤخذ]لم  (٘)[شيء]الحربي دار اإلسبلـ ولم يشرط عليو 
 . (ٜ)مطلقاً  (ٛ)[يؤخذ]: والثاني. الوجهين

                                         

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (ُ)

ف ف رج  اللس دار اغب ب ٍب علد ُب اغبهللؿ فه  تؤخي منه م  م ة :خ ؼ ملذم ا اؼبصنن قلؿكمل رجحه النهللكم (ِ)
هنليو اؼببلع ( ِّْ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِٗٗ, ُِٕ/ ْ)ااـ : ا ا  .أـ ا تؤخيإام ة ؟ كجهلف اصحهمل الثل٘ب

ركضو  ( ِٗٗ-ِٖٗ/  ُِ)  البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع ( ٕٔ/  ٕ)الهللميط ( ٔٔ/  ُٖ)ُب درايو اؼبيدع 
/  ْ)مل  االج ( ُِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٖ/  ُٗ)آّمهللع ( َِّ/َُ)البللبني 
 ( .َُٕ/  ٓ)رباو اغببيع علس ش ح اػببيع ( َِٓ

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (ّ)

 .لب  نب ة علس الهللاك فأثباه. يهللخي: ُب ااص  (ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص  (ٓ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص  (ٕ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (ٖ)

 ُٖ)درايو اؼبيدع هنليو اؼببلع ُب ( ِٗٓ/  ِ)اؼبهيب : ا ا .كملذم ا اؼبصنن ا ه ااص  دهلل ملرجحه النهللكم (ٗ)
 ُٗ)آّمهللع ( َِّ-ُّٗ/  َُ)ركضو البللبني( كمل بعددل ِٗٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ٕٔ/ 
 (.ِِٖ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  (ُٗ/  ٖ)هنليو االج (  ّْٖ/ 
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إف كانوا يعشروف أمواؿ المسلمين إذا دخلوا إليهم عشرت أموالهم، وإف كانوا ال : وقاؿ أبو حنيفة
 .(ٖ)ولو شرط عليهم (ٕ)[شيء]منهم  (ٔ)[يؤخذ]يعشرونها لم 

ماف بالشرط ولم يشرط، ويحتمل أخذ عمر منهم في مقابلة األ (ٗ)[يؤخذ]أف الماؿ إنما : لنا 
رضي اهلل عنو على أنو شرط عليهم ذلك، وعلى أبي حنيفة أف عمر لم يسأؿ عما فعلو المشركوف 

 مع المسلمين، فبل اعتبار بفعلهم كالجزية
وإذا أخذ منهم العشر كتب لهم كتابًا بأخذه؛ لتكوف حجة لهم عند االختبلؼ، أو نصب إماـ أو  
غير األوؿ، ويستحب لئلماـ أف يجدد في كل زماف ما كاف بينو وبين أىل الذمة وأىل  (٘)[نائب]

الحرب من أماف وذمة، وقدر الجزية، وقدر المأخوذ من تجاراتهم، وفي أي زماف استوفى ذلك؛ 
 .(ٙ)ليكوف ظاىراً يرجع إليو عند الحاجة

؛ ألنا قد أقررناه (ٜ) (ٛ)[شيء]من تجارتو  (ٚ)[يؤخذ]إذا اتجر الذمي في دار اإلسبلـ لم  
بالجزية فبل نكلفو غيرىا بخبلؼ دخولهم الحجاز؛ ألنا لم نقرىم عليو، فهو كدخوؿ أىل الحرب 

 .دار اإلسبلـ

                                         

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (ُ)

 . ة فأثباهلب  نب. ش : ُب ااص  (ِ)

 (. ّٖ/ ِ)بدا   الصنل   ( ُِٓ/ِ)البح  ال ا و ( ُِّ/ُ)ااخايلر لاعلي  اؼبخالر ( ُْٖ/ُ)الاالكل اؽبنديو ( ّ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (ْ)

 .بلليل  فأثباهل نب ة.  ليع: ُب ااص  (ٓ)

ركضو  (ََّ-ِٗٗ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  البيلف  (ِّْ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ِٗٗ/  ْ)ااـ (ٔ)
/  ٕ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ُِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َِّ/  َُ)البللبني
 . (ِْٕ/  ْ)مل  االج ( ُٓٓ

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص  (ٖ)

( َِّ/  َُ)ركضو البللبني( ِٗٓ/  ِ)اؼبهيب ( ّّْ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِٗٗ/  ْ)ااـ (ٗ)
 (.ِْٕ/  ْ)مل  االج ( ُِٖ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٖ/  ُٗ)آّمهللع 
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 (ٔ)باب الهدنة
 

فيسمى . أف يعقد اإلماـ ألىل الحرب عقدًا على ترؾ القتاؿ مدة بعوض أو بغير عوض: الهدنة
 .مهادنة وموادعة ومعاىدة: ذلك

؛ ألنو جعل (ٕ)جوز عقد الهدنة إلقليم وال لصقع عظيم إال لئلماـ، أو لمن فوض إليو اإلماـال ي 
أف يهادف أىل إقليم عظيم، والمصلحة في قتالهم، فيعظم  (ٖ)[يؤمن]جعل ذلك إلى غيره لم 

 .يجوز ذلك للمصلحة/ بٗٛ/الضرر فيو على المسلمين، وإنما 
  

                                         

, فهدف يهدف ددك لن ( ُ) : صلغبه, كاامف منهمل: هممنه, كدلد : كددَّ ه أم. ممل: اؽبدف ُب الللو تأٌب بعدة معلفو
الصحلح لل هللد م  .تالمياهل له بم ـ إذا أرادت إ لماه: اماآلم ,كهتديل اؼب أة كلددل: اؽبد و, كهتلد   اامهللر

(ٕ/ٕٔ.) 
مصلغبو أد  اغب ب علس ت ؾ الآالؿ مدة معلهللمو مراآو مل اؽبدكف, قلله النهللكم, كقلؿ أبهلل اػب  : كاؽبد و اصب حلن 

العآد م  أد  اغب ب علس المن عل الآالؿ مدة, : و كاؼبهلد و كاؼبعلددة كاؼبهللادعو ش   كاحد؛ كدهللاؽبد : العم ا٘ب
 ( .ِِّ)رب ي  ألالظ الانبيه (  َُّ/ُِ)البيلف للعم ا٘ب : ا ا .بعهللض كبل  عهللض

( َِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِّٗ)الانبيه ( ِٗٓ/ِ)اؼبهيب ( ُٓٗ/ُْ)اغبلكل المب  (ِ)
رباو االج ُب (  ِِْ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٗ/ُٗ)آّمهللع ( ّّْ/َُ)ركضو البللبني
 (  .َِٔ/ْ)إعل و البللبني(َُٔ/ٖ)هنليو االج ( َِٔ/ْ)مل  االج ( َّْ/  ٗ)ش ح اؼبنهلج 

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللمل: ُب ااص  (ّ)
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 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   (ٔ)  [ٱ]چ : واألصل في جوازىا قولو تعالى

ی  ی     چ : وقولو تعالى ) ْ: الاهللبو) چ  ڻڱ  ں   ں  ڻ     ڻ  چ: وقولو (ُ:الاهللبو)

فإف كاف اإلماـ مستظهرًا نظرت؛ فإف لم يكن في الهدنة ) ُٔ: اا الؿ )چ  جئی  ی  

 ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ : مصلحة لم يجز عقدىا؛ لقولو تعالى

وألنو إذا ىادنهم في حاؿ ضعفهم وقوتو اجتمعوا على قتالو،   )ّٓ: ؿبمد) چۀ   ہ  
، أو يبذلوا الجزية، أو (ٕ)[إسبلمهم]وتقووا عليو فيعظم الضرر، وإف كاف فيها مصلحة بأف يرجوا 

ٻ  ٻ    (ٗ)[ٱ ]چ : لقولو تعالى ؛(ٖ)يستعين بهم على غيرىم جاز أف يهادنهم أربعة أشهر

 (ِ - ُ: الاهللبو)    چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ  پ  
وكاف ذلك أقوى ما كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عند رجوعو من : قاؿ الشافعي رحمو اهلل 

 .(ٙ)، وروي أنو صلى اهلل عليو وسلم أم ن صفواف أربعة أشهر بعد الفتح(٘)تبوؾ
ھ  چ : أمر بقتالهم مطلقًا بقولو تعالىوال يجوز أف يهادنهم سنة فما فوقها؛ ألنو تعالى  

وخص  عمومو بالجزية، واستثنى مدة األربعة األشهر،   )ٓ :الاهللبو) چھ  ے  ے 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه مل رمف اؼبصحن  .ب اا: ُب ااص  (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه.  م مهف: ُب ااص  (ِ)

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٗ)الانبيه ( َِٔ-ِٗٓ/ِ)اؼبهيب ( ُٓٗ/ُْ)اغبلكل المب  (ّ)
او االج رب( ِِٓ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٗ/ُٗ)آّمهللع (  ّّٓ/َُ)ركضو البللبني( َِّ

 (. َِٔ/ْ)إعل و البللبني ( َُٔ/ٖ)هنليو االج ( َِٔ/ْ)مل  االج ( َّْ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج 
 .كالصهللاب مل أثباه مل رمف اؼبصحن.  ب اا: ُب ااص  (ْ)

 ( .َُِ/  ْ)ااـ (ٓ)

هللؿ ابل شهلب ممل ُب اؼبهللطأ كركاا ملل  مل ق (َُٓ/  ٕ)أمندا البيهآ  إٔب الرلفع  ُب مع فو الالنل كا ثلر ( ٔ)
ديا اغبدي  ا أعلمه ياص  مل كجه صحي  كدهلل حدي  مرههللر معلهلـل عند أد  : كقلؿ ابل  عبد الرب(. ْْٓ/  ِ)

: ا ا . الال  كابل شهلب إملـ أد  الال  كعلؼبهف كميل  الرع  كشه ة ديا غبدي  أقهللل مل إمنلدا إف شل  ا
 (.ُٗ/  ُِ) كاامل يد الامهيد ؼبل ُب اؼبهللطأ مل اؼبعل٘ب
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فبقي فيما سواىا على األصل، وألنها مدة تجب فيها الجزية، فبل يجوز تقريرىم فيها بغير جزية، 
 .لما قدمتو؛ (ٔ)وكذا إف زاد على أربعة شهر ولم يبلغ سنة على أصح القولين

 .(ٖ)، وفي ذريتو وجهاف(ٕ)[مؤبداً ]أنو يجوز أف يعقد األماف لمالو ( الحاوي)وذكر في  
وإف كاف اإلماـ غير مستظهر بأف كاف في المسلمين ضعف وقلة، وفي المشركين قوة وكثرة، أو   

دنة مجحفة جاز أف يعقد اله(ٗ)[مؤونة]كاف مستظهرًا لكن العدو على بعد يحتاج في قصده إلى 
؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم ىادف قريشاً (٘)إلى مدة تدعو الحاجة إليها، وأكثرىا عشر سنين

 ، وإنما فعل ذلك؛ ألنو صلى اهلل عليو (ٙ)بالحديبية عشر سنين

                                         

( ُّٓ/  ُْ)اغبلكل المب  ( ٕٔ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع : ا ا .كديادهللااظه  ممل ذم ا النهللكم(ُ)
( َّٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ٖٗ/  ٕ)الهللميط ( َِْ-ِّٗ)الانبيه ( ِٗٓ/  ِ)اؼبهيب 

رباو ( َْْ-ّْٗ/  ُٗ)آّمهللع ( ّّٓ/  َُ)ركضو البللبني ( ِِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
 (. َِٔ/  ْ)إعل و البللبني  ( َِٔ/  ْ)مل  االج ( َّٓ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. مهللبدا: ُب ااص  (ِ)

 ( .ُِٗ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  (ّ)

 .علس الهللاك فأثباهل ب  نب ة. مهللك ه: ُب ااص  (ْ)

( ٕٕ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِْ)الانبيه ( َِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٓ/  ُْ)اغبلكل المب  (( ٓ)
منهلج البللبني ( ّّٔ/  َُ)ركضو البللبني ( َّّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َٗ/  ٕ)الهللميط 

هنليو ( َِٔ/  ْ)مل  االج ( ِِٓ/  ْ) ش ح ركض البللع أمىن اؼببللع ُب( َْْ/  ُٗ)آّمهللع ( َُْ)
 (.َِٔ/  ْ)إعل و البللبني  ( ََِ/  ْ)ااـ ( َُٕ/  ٖ)االج 

صحي  البخلرم مالب الصل  : ا ا . أص  اغبدي  مل حدي  الربا  بل علزب ُب الصحيحني دكف ذم  اؼبدة( ٔ)
( ٗٓٗ/  ِ)ل ف ف كإف ٓب ينالبه إٔب قبيلاه أك  البه بلب مين يماع ديا مل صلّب ف ف بل ف ف كف ف ب

صحي  ماللف ,مل حدي  الربا  بل علزب رض  ا عنه, مالب اعبهلد كالال  بلب صل  اغبديبيو ُب  ُِٓٓ
 .ُّٖٕ( َُْٗ/  ّ)اغبديبيو 

الالنل ( ُِِ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ :  ا ا . كأمل م  ربديددل بعر  منني ف كادل البيهآ  مل ط يو ابل إمحلؽ
 (.ُِ/  ْ)الصل ل للبيهآ  
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إلى الحديبية ليعتمر ال ليقاتل، فكاف بمكة قـو مسلموف مستضعفوف فهادنهم؛ (ٔ)[جاء]وسلم 
 .وكثر المسلموف فيهم ليظهر من بمكة إسبلمهم،

 .(ٕ)لم يكن في اإلسبلـ فتح بمثل صلح الحديبية: قاؿ الشعبي 
 .(ٖ)فأما ما زاد على العشر سنين فبل يجوز العقد عليو 

تجوز الزيادة بغير تقدير على ما يراه اإلماـ، كما يجوز تقريرىم : وقاؿ أصحاب أبي حنيفة وأحمد
 .(٘) الخراج من غير تقدير(ٗ)[أداء]على 

ما قدمناه من األمر بالقتاؿ إال ما ُخص  في صلح الحديبية، فبقي ما زاد على مقتضى األصل، : لنا
وتجري أحكاـ اإلسبلـ (ٚ)[مؤب د]الخراج فذلك جزية، والجزية عقد (ٙ)[أداء]وأما التقرير على 

 .(ٛ)[مسألتنا]عليهم بخبلؼ 
وصح في العشر على أصح قولي / أ٘ٛ/فإف عقد على أكثر من عشر سنين فسد في الزيادة  

تفريق الصفقة، وإف عقد على عشر سنين فانقضت والحاجة باقية استأنف العقد فيما تدعو 
الحاجة إليو، وإف دعت الحاجة إلى خمس سنين عقد عليها من غير زيادة، فإف زاد بطل العقد 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. جل: ُب ااص  (ُ)

/  ُُ)فا  البلرم : كذم ا ابل ح   قهللان لل د م ممل ُب (َّّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ِ)
عل  ايو د  احع إب  لآد ا  ل :كمين ا يمهللف فاحل كقد ا  ل  ايو الاا  كقلؿ فيهلالن  صلس ا عليه كملف(ْٖٕ

 (. ُُّْ/ّماللف)مل الد يل صبيعل
/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٗ/  ٕ)الهللميط ( َِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ُّٓ/  ُْ)اغبلكل المب  (ّ)

 (.ِِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْْ/  ُٗ)آّمهللع  (َّٓ
 .ب  نب ة فأثباهل. ادا: ُب ااص  (ْ)

) ااخايلر لاعلي  اؼبخالر        ( ٖٓ/ٓ)البح  ال ا و( َُٖ/ٕ)بدا   الصنل  : ا  ُب ميدع ااحنلؼ ا ( ٓ)
/ُِٗ.) 
 (.ُِِ/ ْ)اإل صلؼ للم داكم ( ٕٔٓ/ َُ)الر ح المب  ( َٗٓ/ َُ)اؼبل  : كا ا  ُب ميدع أضبد 
 .ب  نب ة فأثباهل. ادا: ُب ااص  (ٔ)

 .لس الهللاك فأثباهلب  نب ة ع. مهللبد: ُب ااص  (ٕ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ماللانل: ُب ااص  (ٖ)
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؛ ألف (ٔ)يصح في الزيادة وصح في الخمسة، وإف عقد الهدنة مطلقًا من غير تقدير بمدة لم
 .(ٕ)[التأبيد]اإلطبلؽ يقتضي 

جاز؛ ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم لما فتح خيبر بقي (ٖ)[شاء]وإف ىادنهم على أف ينقض إذا 
، فأما غير النبي إذا ىادنهم إلى أف (ٗ)حصن فصالح أىلو على أف يقرىم ما أقر ىم اهلل

يجز؛ ألنو ال طريق لو إلى العلم بما عند اهلل   أقر كم ما أقر كم اهلل لم: اهلل أو قاؿ(٘)[يشاء]
فبلف وىو رجل مسلم أمين عالم لو رأي جاز، فإذا (ٚ)[شاء]، وإف ىادنهم ما (ٙ)[مشيئتو]و
لم يجز، ويجوز عقد الهدنة (ٜ)[شئتم]ىادنتكم ما : فبلف أف ينقض نقض، فإف قاؿ(ٛ)[شاء]

  يجوز على ماؿ يدفعو إليهم من منهم؛ ألف فيو مصلحة للمسلمين، وال(ٓٔ)[يؤخذ]على ماؿ 

                                         

(  ِّٓ-ُّٓ/ ُْ)اغبلكل المب  : ا ا .ذم  اؼبلكردم ُب اغبلكم اف اؼبنصهللص صحاهل ُب العر  منهللات(ُ)
أمىن اؼببللع ُب ( َْْ/  ُٗ)آّمهللع (  ّّٔ/  َُ)ركضو البللبني ( ُٗ/  ٕ)الهللميط ( َِٔ/  ِ)اؼبهيب 

/  ْ( )َّٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِٔ/  ْ)مل  االج ( َُْ)للع  منهلج البللبني ش ح ركض الب
 ( .َِٔ/  ْ)إعل و البللبني  ( ِِٓ

 .ب  نب ة فأثباهل. الالبيد: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. شل: ُب ااص  (ّ)

صحي  البخلرم مالب الر كط  بلب إذا اشرتط ُب  ا ا  ُب قصو مصلغبو ال مهللؿ ػبيرب مل حدي  ابل عم  ُب( ْ)
 .َِٖٓ( ّٕٗ/  ِ)اؼب ارعو إذا شئ  أخ جا  

 .ب  نب ة فأثباهل. يرل: ُب ااص  (ٓ)

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. مرياه: ُب ااص  (ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. شل: ُب ااص  (ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل. شل: ُب ااص  (ٖ)

 .بلليل  كالصهللاب مل أثباه بلؽبم ة. شياف: ص  ُب اا(ٗ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللخي: ُب ااص  (َُ)
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غير ضرورة؛ ألف فيو صغارًا على أىل اإلسبلـ، فإف دعت إليو ضرورة بأف أسروا مسلمًا وخيف 
؛ لما (ٔ)تعذيبو، أو حاصروا حصناً فيو مسلموف وخافوا أف يفتحوه ويهلكوىم جاز بذؿ الماؿ لهم

إف : صلى اهلل عليو وسلم وقاؿ روي أف الحارث بن عمر الغطفاني رئيس غطفاف نفذ إلى النبي
: فقاؿ لو النبي صلى اهلل عليو وسلم. جعلت لي شطر ثمار المدينة وإال مؤلتها عليك خيبًل ورجبلً 

فشاورىم ( (ٗ)، وأسعد بن زرارة(ٖ)، وسعد بن معاذ(ٕ)سعد بن عبادة: حتى أشاور السعود)
 ، فتسليماً ألمر اهلل(٘)[السماء]إف كاف بأمر من : النبي فقالوا

                                         

/  ٕ)الهللميط ( ٕٓ/  ُٖ)هنليو اؼببلع (  َِٔ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ِّٓ, ِٔٗ/ ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
/  ُٗ)آّمهللع (  ّّٔ,ّّٓ/  َُ)ركضو البللبني( كمل بعددلَّٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٗ

 ( .َّٕ-َّٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َُِ/  ْ)أمىن اؼببللع ( ُْْ,َْْ
معد بل عبلدة بل دليف بل حلرثو بل ح يبو اا صلرل اػب رجس اؼبدٗب, أبهلل ثلب , أحد النآبل   كميد اػب رج , ( ِ)

/  ِ)أمد الللبو ( ٓٔ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو :  ا ا. دػ ك قي  غ  ذل  بػ الرلـ ُٓصحلىب جلي , تهللُب
 (.ْٗٓ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( َِْ

 .مل ااببلؿمعد بل معلذ بل النعملف اا صلرل ااشهلس, أبهلل عم ك اؼبدٗب ميد ااكس, صحلىب جلي , (ّ)
كدفل . ف يهلـل اػبندؽ, فملت مل أث  ج حهكرم  باله.كضب  لهللا  ااكس يهلـل بدر, كشهد أحدان, فملف فبل ثب  فيهل

( ُِِ/  ِ)أمد الللبو ( ْٖ/  ّ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . بللبآي , كح ف عليه الن  صلس ا عليه كملف
 (.َِٔ/  ِ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب 

ـ, قدـ ممو ُب عص  النبهللة أحد الر علف ُب اعبلدليو كاإلم : أمعد بل زرارة بل عدس الن لرم, مل اػب رج( ْ)
: ا ا . كدهلل  آيع ب  الن لر, ملت قب  بدر فدفل ُب البآي . فأملف كعلد إٔب اؼبدينو, فمل ل أكؿ مل قدمهل بلإلم ـ

  (.َٖ/  ُ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ٖٔ/  ُ)أمد الللبو ( ْٓ/  ُ) -اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو 
 .ة فأثباهلب  نب  . الالمل: ُب ااص  (ٓ)
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، وال برأيك وىواؾ (ٔ)[السماء]وإف كاف بأمرؾ وىواؾ فرأينا تبع لرأيك، وإف لم يكن بأمر من 
أو قرى، فكيف وقد أعزنا اهلل (ٖ)[بشراء]وال تمرة إال  (ٕ)فواهلل ما كنا نعطيهم في الجاىلية بسرة

 .(ٗ)!باإلسبلـ وبك؟
م قوتهم وضعفهم، ولوال أف دفعو أف النبي صلى اهلل عليو وسلم عرض عليهم ليعل: وجو الدليل

، وألف تعذيب المسلم (ٙ)[فائدة]( حتى أشاور: )إذا أشاروا وإال لما كاف لقولو(٘)[جائز]
 .وتملكهم أىل الحصن أعظم ضرراً من بذؿ الماؿ، فجاز دفع أعظم الضررين بأدناىما

عن نفسو، فإف  وال يجب على األسير دفع الماؿ على أصح الوجهين؛ ألنو ال يجب عليو الدفع 
 .؛ ألنو دفع بغير حق(ٛ)إفكاكو لم يملكوه(ٚ)دفع إليهم مااًل ألجل

 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. الالمل: ُب ااص  (ُ)

/  ّ)الصحلح لل هللد م . صلر مل عليه بال ا: مأخهللذة مل  البال  م حلو مل م اح  الام , كأبال  النخ :البال ة( ِ)
ُُٓ.) 

 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي .  بر م: ُب ااص  (ّ)

كرجلؿ الب ار كالبربا٘ب فيهمل ؿبمد بل عم ك, : كقلؿ اؽبيثم (ِٖ/  ٔ) اؼبع ف المب ( ّّٕ/  ُْ)مالند الب ار ( ْ)
كديا اغبدي  مل ركايو ايب ( ُّّ/  ٔ)ؾبم  ال كا د كمنب  الاهللا د : ا ا . كحديثه حالل, كبآيو رجلله ثآلت

 .د ي ة رض  ا عنه

 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثب  اؽبم ة. جلي : ُب ااص  (ٓ)

 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثب  اؽبم ة. فليدا: ُب ااص  (ٔ)

 .كا مآاا  ؽبل فأمآبنلدل. ا: زادت ُب ااص  لااو( ٕ)
آّمهللع ( ِٓٗ/  َُ)ركضو البللبني( َُّ -َّٗ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٔ/  ِ)اؼبهيب (ٖ)
 (.ِِْ/ْ)مل  االج ( َِٗ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْْ/  ُٗ)
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 فصل

أف النبي صلى اهلل )؛ لما روي (ٕ)من المسلمات(ٔ)[جاءنا]ال يجوز عقد الهدنة على رد من 
أـ كلثـو بنت (ٗ)[فجاءت]مسلماً، (ٖ)[جاءه]عليو وسلم صالح عاـ الحديبية على أف يرد  من 

ڭ  ڭ  ۇ   چ : أخواىا يطلبانها، فأنزؿ اهلل تعالى(٘)[فجاء]أبي معيط مسلمة، عقبة بن 

إف اهلل قد منع : )فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم/ ب٘ٛ/ )َُ: اؼبماحنو) چ    ۈۇ  ۆ  ۆ   ۈ
أف تزوج بكافر (ٛ)[يؤمن]وألف المرأة ال تقدر على الهروب، وال  ،(ٚ)((ٙ)[النساء]الصلح في 

 .ينها؛ لنقصاف عقلهاوأف تفتن عن د
  

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. جل ل: ُب ااص  (ُ)

البيلف ُب ميدع  (ُٖ/ ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع   (ّٓٓ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع   (َِِ/ْ)ااـ (ِ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ( ُْْ/ُٗ)آّمهللع (  ِٓٗ,ِْٗ/َُ)ركضو البللبني( َُّ/ُِ)اإلملـ الرلفع  

 (.َُٖ/ ٖ)هنليو االج ( ِِْ/  ْ)مل  االج ( َِٗ / ْ)البللع 
 .ب  نب ة فأثباهل. جلا: ُب ااص  (ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ف لت: ُب ااص  (ْ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ف ل: ُب ااص  (ٓ)

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص  (ٔ)

/  ِ)ز مل الر كط ُب اإلم ـ كااحملـ كاؼببليعو أص  الآصو ُب صحي  البخلرم مالب الر كط بلب مل هبهلل ( ٕ)
 .اغبدي  مل ركايو م كاف كاؼبالهللر بل ـب مو رض  ا عنهمل ِْٔٓ( ٕٔٗ

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل. يهللمل: ُب ااص  (ٖ)
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وال يجوز على رد  رجٍل ال عشيرة لو تحميو؛ ألنو ال يأمن على نفسو، فإف كاف لو عشيرة تحميو 
؛ ألنو (ٕ)مسلمًا مطلقاً (ٔ)[جاءه]جاز؛ ألنو يأمن معها على نفسو، وال يجوز عقدىا على رد من 

 .يدخل فيو من يجوز ومن ال يجوز
 
 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. جلا: ُب ااص  (ُ)

البيلف  (ّٗ/ُٖ)يو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع هنل(  َِٔ/ِ)اؼبهيب ( َّٔ/ُْ)اغبلكل المب  ( َِِ/ ْ)ااـ (ِ)
( ّْْ/ُٗ)آّمهللع  (َُْ) منهلج البللبني( ّّٗ/َُ)ركضو البللبني ( ُُّ/ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  

 ( .َُٗ-َُٖ/ٖ)هنليو االج ( ِّٔ/ْ)مل  االج ( ِِٕ/ْ)أمىن اؼببللع 
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 فصل
ا ال يجوز مما ذكرناه أو عقدت الذمة على ما ال يجوز من نقصاف فإف عقدت الهدنة على م

، أو إحداث كنيسة في دار اإلسبلـ، أو ترؾ  الدينار، أو اإلقامة في الحجاز، أو الدخوؿ إلى الحـر
؛ لقولو صلى اهلل عليو (ٔ)الغيار، أو إظهار الخمر، أو الخنزير في ببلد اإلسبلـ وجب نقضها

ردوا : ، وروي عن عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ(ٕ)(س عليو أمرنا فهو رد من عمل عمبًل لي: )وسلم
؛ وألنو عقد على محر ـ، فوجب نقضو كالبيع بشرط باطل أو عوض (ٖ)الجهاالت إلى السنة

، وإنما رد  النبي صلى اهلل عليو وسلم أبا جندؿ وأبا بصير ؛ ألنو كاف لهما عشيرة (ٗ)محـر
 .تحميهما

  

                                         

كقد مبو ذم  ديا اؼبالل   ماا قو م  ( ُِّ/ُِ)لفع  البيلف ُب ميدع اإلملـ الر( ّٓٔ/ ُْ)اغبلكل المب  (ُ)
 .م اجعهل ُب مهللاض  منثهللرة ملبآلن 

كأمندا ماللف ُب صحيحه مالب ( ِٕٓٔ/  ٔ)ركاا البخلرم معلآلن مل حدي  عل رو ُب الصحي  بلب الن ل( ِ)
 . ُُٖٕ( ُّّْ/  ّ)ااقايو بلب  آ  ااحملـ البلطلو كرد ؿبدثلت اامهللر  

 .مل ركايو الرع  رضبه ا ( ِْْ/  ٕ)الالنل المربل للبيهآ ( ْٕٕ/  ٔ)ل ل للبيهآ  الالنل الص( ّ)

صحي  البخلرم  مالب الر كط بلب مل هبهللز مل : أمل قصو أيب جندؿ مل حدي  اؼبالهللر كمه  بل حنين فا ( ْ)
بلب صل    صحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  ِْٔٓ( ٕٔٗ/  ِ)الر كط ُب اإلم ـ كااحملـ كاؼببليعو  

مالب الر كط بلب الر كط  , كقصو أيب بص  ُب صحي  البخلرم ُٖٕٓ( ُُُْ/  ّ)اغبديبيو ُب اغبديبيو 
 .ُِٖٓ( ْٕٗ/  ِ)ُب اعبهلد كاؼبصلغبو م  أد  اغب ب كمالبو الر كط 
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المدة، (ٖ)[انقضاء]بها إلى (ٕ)[الوفاء]الهدنة على ما يجوز إلى مدة وجب عقدت (ٔ)[إذا]و
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ      چ  ؛ لقولو تعالى(ٗ)وما أقاموا على العهد

، ولقولو ) ْ: الاهللبو) (٘) چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  [ڳ]
ولقولو  ،( ٕ: الاهللبو) چٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  چ  تعالى
 (ٙ)[معاوية]كاف بين : ، ولما روى سالم بن عامر قاؿ (ُ: اؼبل دة) چ  کڑ  کچ : تعالى

: (ٛ)وبين الرـو ىدنة فسار يومًا في أرضهم كأنو يريد أف يغير عليهم، فقاؿ لو عمرو بن عبسة(ٚ)
 سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

                                         

 (.َِٔ/  ِ)اؼبهيب : كالصهللاب ممل يآاايه الاليلؽ, كا ا .  امل: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. الهللفل: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ا آال: ُب ااص  (ّ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِٔ/  ِ)اؼبهيب ( َّٓ/ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ُٗٗ/  ْ)ااـ (ْ)
  (.ِِٔ/  ْ)مل  االج ( ِِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْْ/  ُٗ)آّمهللع ( ُِّ/ُِ)
 .فأثباهل بلؽبم ة . شيل: اص  ُب ا(ٓ)

 .فأثباهل بلالن . معهلليو: ُب ااص  (ٔ)

معلكيو بل أىب مايلف صخ  ابل ح ب الآ شس اامهللل, صحليب جلي , كلد دبمو كأملف يهلـل الاا , تهللٔب اػب فو ُب (ٕ)
اامايعلب ُب ( ّْْ/  ْ)أمد الللبو ( ُُٓ/  ٔ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . دػ إٔب أف ملت ُب دمروَْ

  (.ُُْٔ/  ّ)مع فو ااصحلب 
أبهلل شعيع, صحليب جلي , أملف قديبلن دبمو ٍب رج  : عم ك بل عبالو بل خللد بل علم  الاللم  أبهلل قبي , كيآلؿ(ٖ)

( ْٖٕ/  ّ)أمد الللبو ( ٖٓٔ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . إٔب ب دا فأقلـ ّٔل إٔب أف دلج  بعد خيرب
  (.ُُِٗ/  ّ)لب ُب مع فو ااصحلب اامايع
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قدة وال يشدىا حتى تنقضي مدتها، أو ينبذ إليهم من كاف بينو وبين قـو عقد فبل يحل ع: )يقوؿ
 .(ٖ)من ذلكم العاـ (ٕ)[معاوية]فعاد ( (ٔ)[سواء]على 

وألف الهدنة عقدت لمصلحة المسلمين، فإذا لم يف لهم عند قدرتنا عليهم لم يفوا لنا عند  
 .قدرتهم علينا، فتفوت المصلحة المطلوبة

؛ لما روي أف نصارى نجراف (٘( )ٗ)[إمضاؤىا]و فإف مات اإلماـ الذي عقدىا وولي غيره لزم 
إف الكتاب بيدؾ وإف الشفاعة إليك، وإف عمر أجبلنا من أرضنا : أتوا عليًا كـر اهلل وجهو فقاؿ

 .(ٙ)إف عمر رضي اهلل عنو كاف رشيداً في أمره، وإني ال أغي ر أمراً فعلو عمر: فقاؿ. فرد نا إليها
 

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. مهللا: ُب ااص  (ُ)

 .فأثباهل بلالن . معهلليو: ُب ااص  (ِ)

ديا حدي  حالل صحي  : كقلؿ(ُٓٗ/  ّ)منل الرتميم (ِِٗ/  ِٖ)مالند أضبد ( ّٖ/  ّ)منل أىب داكد ( ّ)
 . كاللا  اضبد

 .الهللاك فأثباهل بلؽبم ة علس. امالكدل: ُب ااص  (ْ)

إف ملف فاللدا مل ط يو : كديا فيمل إذا ملف العآد صحيحلن, كأمل إذا ملف العآد فلمدان فآد ذم كا أف ال كيل٘ب قلؿ( ٓ)
اؼبهيب ( ّٗٔ/  ُْ)اغبلكل المب  ( َِٖ/ ْ)ااـ : ا ا .ااجاهلد ٓب ياالخه, كإف ملف بنص أك إصبلع فالخه

/  ْ)مل  االج ( ْْْ/  ُٗ)آّمهللع (  ّّٕ/ َُ)بللبنيركضو ال( ّّٕ/  َُ)ركضو البللبني ( ُِٔ/ ِ)
ِِٔ. ) 

مل ( ّٖٓ/  ِ)اغب و ُب بيلف ا و ( ِّ: ص)كرد ديا ااث  بلا  كبهلل ديا ُب فال   الصحلبو للدارقب  ( ٔ)
 .ركيو ايب امحلؽ الالبيع 
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 فصل
ن يقصدىم من المسلمين ومن معهم من أىل الذمة؛ ألف الهدنة يجب على اإلماـ أف يمنع م

لهم، وال يجب عليو منع من يقصدىم من أىل ( ٔ)[الوفاء]عقدت للكف  عنهم، فوجب 
يعقد الهدنة لحفظهم، / أٙٛ/الحرب، وال منع بعضهم من بعض؛ ألف ذلك موجب الحفظ، ولم 
اف نفوسهم وأموالهم، والحد بخبلؼ أىل الذمة، ويجب على المسلمين وأىل الذمة ضم

 .؛ ألف ذلك موجب الكف  عنهم(ٕ)بقذفهم
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة . الهللفل: ُب ااص  (ُ)

/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ)الانبيه (  ُِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ِّٖ/  ُّ)اغبلكل المب  (ِ)
رباو  (ِِٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ّْٗ/  َُ)ركضو البللبني( ُّّ

 . (َُٖ/  ٖ)هنليو االج  (ِِٔ/  ْ)مل  االج  (َّٕ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج 
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 فصل

لو ولها ( ٕ)[نائب]منهم حرة بالغة عاقلة مسلمة مهاجرة إلى بلد فيو اإلماـ أو ( ٔ)[جاءت]وإف 
في ( ٖ)[فجاء]زوج مقيم على الشرؾ، وقد دخل بها أو لم يدخل وقد سل م إليها مهرًا حبلاًل 

 چۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  چ : تدفع إليو؛ لقولو تعالى طلبها لم

إف كاف قبل الدخوؿ وجب المهر : وال يدفع إليو مهرىا على أصح القولين، وقيل ،(َُ: اؼبماحنو)
، وليس  ًً  .(٘( )ٗ)[بشيء]قواًل واحدَا

ولهذا لو أم ن مشركًا لو زوجة  أف البضع ليس بماؿ، وإنما يدخل في األماف ما كاف مااًل،: لنا    
أما ، (ٙ)[المسم ى]لم يدخل في أمانو؛ وألنو لو ضمن المهر بالحيلولة لضمن مهر المثل دوف 

فإنها نزلت في صلح الحديبية حيث كاف صحيحًا في رد { وآتوىم ما أنفقوا}: قولو تعالى
الصلح بعد ذلك على ردىن ، ثم نسخ ذلك ومنع اهلل من ردىن، فأمر برد المهور، و (ٚ)[النساء]

باطل، فبل يستحق رد الزوجة، حتى إذا تعذر رد بدؿ البضع، فإذا قلنا بالقوؿ الصحيح فبل تفريع، 
يجب المهر فإنو يجب من خمس الخمس؛ ألنو دفع لمصلحة وىو معد  للمصالح، وإف : وإذا قلنا

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل. جلت: ص  ُب اا(ُ)

 .بلليل  مملف اؽبم ة فأثب  الملمو بلؽبم ة .  ليع: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ف ل: ُب ااص  (ّ)

 .ب  نب ة فأثباهل. بر : ُب ااص  (ْ)

: ع ا ا كمل ذم ا اؼبصنن ا ه اص  الآهلللني فههلل الصحي  ُب اؼبيدع ممل ذم ا صلحع اؼبهيب كرجحه ُب آّمهلل (ٓ)
البيلف ُب   (ٔٗ/  ٕ)الهللميط ( ُِٔ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ّٕٓ/  ُْ)اغبلكل المب   ( ُْٔ/  ٓ)ااـ 

( ِِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع (  ْْٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّْ/  ُِ)ميدع اإلملـ الرلفع  
 .( َّٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِّٔ/  ْ)مل  االج 

 .كالصهللاب مل أثباه. اؼبالمل: ُب ااص  (ٔ)

 .ب  نب ة فأثباهل. النالل: ُب ااص  (ٕ)
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 چ  ىې   ې   ىچ : لى؛ لقولو تعا( ٕ)[شيء]لم يدفع إليو ( ٔ)[شيئاً ]لم يكن دفع إليها 

 . (ٗ( )ٖ)[شيئاً ]، وىذا لم ينفق  )َُ: اؼبماحنو)
؛ ألنو ال قيمة لو، ولو ( ٘)[شيء]وإف كاف ما دفع إليها محرمًا كالخمر والخنزير لم يدفع إليو 

 .(ٙ)دفع إليها بعض مهرىا لم يدفع إليو أكثر منو؛ ألف ذلك الذي أنفقو

                                         

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. شيل: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. شيل: ُب ااص  (ّ)

هنليو اؼببلع ُب درايو ( ُِٔ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل ّٕٓ/  ُّ)اغبلكل المب  ( كمل بعددل َِٓ/  ْ)ااـ (ْ)
/  ُٗ)آّمهللع (  ِّْ/  َُ)ركضو البللبني  (ُّْ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِٖ/  ُٖ)اؼبيدع 
مل  ( َّٗ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِٕ, ِِْ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٓ
 (.ِّٔ/  ْ)االج 

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص  (ٓ)

ركضو البللبني ( ُّٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٔ/ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل َِٓ/  ْ)ااـ (ٔ)
حلشيو الر كا٘ب علس رباو ( ِِٕ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ِّْ/  َُ)

 (.ِّٔ/  ْ)مل  االج  (َّٗ/  ٗ)االج 
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؛ ألف الدفع ( ٖ)[شيء]لم يدفع إليو ( ٕ)[نائبو]ماـ وال إلى بلد ليس فيو اإل( ٔ)[جاءت]ولو  
غير الزوج من أقاربها، ( ٗ)[جاء]من سهم المصالح، وليس لغيرىما الدفع منو، وكذلك لو 

 .(ٙ)كافرة ثم أسلمت( ٘)[جاءت]وكذلك لو 
مجنونة ووصفت اإلسبلـ، ولم يعلم أنها وصفتو في حاؿ جنونها أو في ( ٚ)[جاءت]أما إذا  

عقلها فإنها ال ترد إلى الكفار احتياطًا لئلسبلـ، فإف أقامت ووصفت الكفر، وذكرت أنها ما  حاؿ
زالت كافرة ردت إلى زوجها، وإف وصفت اإلسبلـ لم ترد  إليو ودفع إليو مهرىا؛ لحصوؿ الحيلولة 

 .(ٜ)مسلمة عاقلة ثم ُجن ت( ٛ)[جاءت]باإلسبلـ، وكذلك لو 
اإلسبلـ لم يحكم بإسبلمها على المذىب، فإف طلبها لم ترد صبية ووصفت ( ٓٔ)[جاءت]ولو  

أف ُتخدع وتُزِى د في اإلسبلـ، فإذا بلغت فإف وصفت اإلسبلـ لم ترد ( ٔٔ)[يؤمن]إليو؛ ألنو ال 

                                         

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (ُ)

 .بلليل  فأثباهل بلؽبم ة.  ليبه: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثباهل. ش : ُب ااص  (ّ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جل: ُب ااص  (ْ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (ٓ)

 (.ْْٓ/  ُٗ)آّمهللع (  ُّْ/  َُ)البللبني ركضو ( ُِٔ/  ِ)اؼبهيب (ٔ)
 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (ٕ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (ٖ)

آّمهللع ( ِّْ/  َُ)ركضو البللبني ( ُّٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ٗ)
( َّٗ/  ٗ)حلشيو الر كا٘ب علس رباو االج ( ِِٕ, /  ْ)البللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض (  ْْٓ/  ُٗ)

 (.ِّٔ/  ْ)مل  االج 
 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (َُ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثب  اؽبم ة. يهللمل: ُب ااص  (ُُ)
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إليهم، ويدفع المهر إليو على ما سبق، وإف وصفت الكفر ُىددت وفُػز عت فإف أقامت عليو ردت 
 . (ٔ)إليهم
الغة العاقلة مسلمة ثم ارتدت لم ترد إليهم؛ ألنو يجب قتلها بالردة، فإف الب( ٕ)[جاءت]ولو 

يدفع إليو المهر؛ ألف الحيلولة حصلت / بٙٛ/زوجها وطلبها فإف كاف بعد قتلها لم ( ٖ)[جاء]
بالقتل ال باإلسبلـ، وكذا إف كاف قبل قتلها على أصح الوجهين؛ ألف الحيلولة إلقامة الحد عليها 

 .(ٗ)ال باإلسبلـ
زوجها ومات أحدىما قبل الطلب فبل مهر، وإف كاف بعده ( ٙ)[جاء]مسلمة و( ٘)[جاءت]ولو  

، وإف كاف رجعيًا لم (ٚ)[بائناً ]وجب المهر؛ ألف الموت بعد الحيلولة، وكذا لو طلقها طبلقًا 
 .(ٛ)يجب إال أف يراجعها

الستقرار نكاحو على  عدتها وكاف قد أخذ المهر رد ه؛( ٜ)[انقضاء]ولو أسلم الزوج قبل  
عدتها وكاف قد طالب وجب لو المهر على أصح ( ٓٔ)[انقضاء]اإلسبلـ، وإف أسلم بعد 

                                         

ركضو ( ُّٖ-ُّٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٔ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددل َِٓ/  ْ)ااـ (ُ)
أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع حلشيو الر كا٘ب علس رباو (  ْْٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ِّْ/  َُ)البللبني 
 (.ِّٔ/  ْ)مل  االج ( ِِٕ/ ْ( )َُّ/  ٗ)االج 

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جل: ُب ااص  (ّ)

أمىن اؼببللع ُب  ْْٓ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٔ/  ِ)هيب اؼب( )ْ)
 (.ِّٔ/  ْ)مل  االج ( ِِٕ/   ْ)ش ح ركض البللع 

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (ٓ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جل: ُب ااص  (ٔ)

 .بلؽبم ةبلليل  فأثب  . بلينل: ُب ااص  (ٕ)

 (.ْْٕ/  ُٗ)آّمهللع ( ُّٗ-ُّٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب (ٖ)
 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. ا آال: ُب ااص  (ٗ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. ا آال: ُب ااص  (َُ)
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الوجهين، وإف لم يكن طالب أو كانت غير مدخوؿ بها فبل مهر؛ ألنها بانت بإسبلمها، ىذا 
 .(ٔ)التفريع كلو على غير القوؿ المختار

شهادة مسلمين عدلين، وإف أنكرت تسليم وإف أنكرت الحرة زوجية المدعي لم تثبت إال ب 
 .(ٕ)الصداؽ جاز إثباتو بشاىد أو امرأتين أويمين

 

                                         

أمىن اؼببللع ( ْْٕ/  ُٗ)آّمهللع ( َِّ-ُّٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
 (.ِّٔ/  ْ)مل  االج ( ِِٕ/ ْ)ُب ش ح ركض البللع 

 (.ْْٓ/  ُٗ)آّمهللع ( َِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٔ/  ِ)اؼبهيب (ِ)
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 فصل

إلى بلد فيو اإلماـ نظرت؛ فإف فارقتهم كافرة ثم أسلمت  (ٔ)[جاءت]وإف ىاجرت منهم أمة و
 موالىا يطلبها لم ترد  إليو؛ ألنها صارت( ٕ)[جاء]فقد صارت حرة، وملكت نفسها بالقهر، فإف 

والطريق . حرة مسلمة، وإف طلب قيمتها وجب ردىا إليو على أصح القولين، وىو أصح الطريقين
 .(ٖ)ال يجب رد القيمة قواًل واحداً : الثاني

حرة غير مسلمة لم يمنعوا  (ٗ)[جاءت]أف المانع من ردىا إليو اإلسبلـ ال الحرية، ولهذا لو : لنا 
زوجها يطلبها لم ترد إليو، ولم يدفع إليو  (٘)[فجاء]منها، وإف كانت مزو جة من حر  أو عبٍد 

، فإف فر عنا على القوؿ الثاني فإف كاف زوجها حراً  مهرىا على أصح القولين؛ لما بيناه في الُحر 
دفع المهر إليو، وإف كاف عبدًا لم يدفع إليو حتى يحضر مواله؛ ألنو ملك لمواله، فإف حضر 

؛ ألف المهر يجب بالحيلولة بين الزوج وبينها، فإذا حضر الزوج المولى دوف الزوج لم يدفع إليو
 .وطالب ُسل م إلى المولى

ولو أسلمت قبل ىجرتها لم تصر حرة؛ ألنها صارت ِمن ا، وأموالهم حراـ علينا، لكن ال ترد إلى  
 (ٙ)المولى إلسبلمها، وتدفع إليو قيمتها كما لو أتلفت عليو ماالً 

                                         

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جل: ُب ااص  (ِ)

هنليو اؼببلع ُب درايو : ا ه اص  الآهلللني فههلل الصحي  ممل ذم ا صلحع البيلف كاؼبهيب ا ا كملذم ا اؼبصنن (ّ)
( ّّْ/  َُ)ركضو البللبني ( ِِّ-ُِّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّٗ,ٕٖ-ٖٔ/  ُٖ)اؼبيدع 
  (َُّ/  ٗ)اؼبنهلج رباو االج ُب ش ح ( ِِٕ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٕ/  ُٗ)آّمهللع 

 (.ِّٔ/  ْ)مل  االج 
 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. جلت: ُب ااص  (ْ)

 .ب  نب ة فأثب  اؽبم ة. ف ل: ُب ااص  (ٓ)

 . اؼب اج  الاللبآو(ٔ)
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 فصل
جل مسلم فإف كاف لو عشيرة تمنع عنو لم يمنع من الرجوع إليهم، وقد قدمناه فإف ىاجر منهم ر  

ألف  في السير، واأَلْولى أف ال يعود، فإف عقدت الهدنة على رده فإف اختار العود لم يمنع منو؛
د ًْ العود لم يجبر  (ٔ)[أبى]وإف ، النبي صلى اهلل عليو وسلم أذف ألبي جندؿ وأبي بصير في العَو

من يطلبو قلنا  (ٕ)[جاء]و ال يجوز إجبار المسلم  على الرجوع إلى دار الحرب، فإف عليو؛ ألن
إف قدرت أف : ونقوؿ للمطلوب سراً . معك لم نمنعو، وإف امتنع لم نعنك (ٖ)[جاء]إف : للطالب

فقد رد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أبا بصير ثم ، (ٗ)تذىب إليهم ثم تعود إلينا كاف أْولى
 . (٘)وفيَت لهم، ونجاني اهلل منهم: وعاد إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم، فقاؿ ىرب منهم

 
 
 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه.  ابل: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. جل: ُب ااص  (ِ)

 .نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة ب . جل: ُب ااص  (ّ)

البيلف (  كمل بعددل ّٗ/  ُٖ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( ِِٔ/  ِ)اؼبهيب ( ّٓٔ/  ُّ)اغبلكل المب  (ْ)
أمىن اؼببللع ( ْْٖ/ ُٗ)آّمهللع ( ّْٓ/  َُ)ركضو البللبني  (ِّّ-ِِّ/  ُِ)ُب ميدع اإلملـ الرلفع  
إعل و (  ِْٔ/  ْ)مل  االج ( َُّ/  ٗ)االج ُب ش ح اؼبنهلج  رباو( ِِٕ/  ْ)ُب ش ح ركض البللع 

 (. َِٕ/  ْ)البللبني 
  .َُٕٔب ص  مبو زب هبه(ٓ)
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من أتلف منهم على مسلم أو ذمي مااًل وجب عليو القصاص، وإف قذفو وجب عليو / أٚٛ/

الحد؛ ألف الهدنة تقتضي أماف المسلمين منهم في األنفس واألمواؿ واألعراض، ومن شرب منهم 
ه؛ ألنو لم يلتـز بالهدنة حقوؽ اهلل تعالى، وإف سرؽ مااًل من مسلم أو خمرًا أو زنى  بكافرة لم نحد 

 .؛ ألنو وجب لصيانة حق اآلدمي(ٔ)ذمي وجب القطع عليو على أصح القولين
 

                                         

ااظه  عند : إف ش ط قبعه بال قو قب  كإا ف , قل : أحالنهل: كُب معلدد أقهللاؿ: قلؿ النهللكم ُب اؼبنهلج( ُ)
 يلاـ  ااحملـ فأشبه اغب يب,  عف يبللع قبعلن ب د مل م قه أك ا ه ٓب: كعل  اؽبيام  ذل  بآهللله. اعبمههللر ا قب 

/  ِ)اؼبهيب : ا ا . بيله, كا يآب  أيالن ماللف أك ذم  بال قاهمل ملله اماحللو قبعهمل دبلله دكف قبعه دبلؽبمل
( ّْٗ, ُِْ/ َُ)ركضو البللبني (  ِّٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ْٕٗ/  ٔ)الهللميط ( ِِٔ

رباو االج ُب ش ح ( َُٓ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٗ/ ُٗ)آّمهللع ( ُِّ)منهلج البللبني 
 (. ُٓ/  ْ)مل  االج ( َُٓ/  ٗ)اؼبنهلج 
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 فصل
إذا قاتلنا أىل الهدنة أو ظاىروا عدوًا لنا، أو قتلو مسلمًا، أوأخذوا مالو انتقض عهدىم؛ لقولو 

 (ٔ) ڳ  چ        :ولقولو تعالى  )ٕ: الاهللبو )چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ     ٺ چ  :تعالى

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    چ( ْ: الاهللبو) چ(ٕ) [ڳ]      ڳ

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   چ : ولقولو تعالى ْ: الاهللبو

وألف الهدنة تقتضي الكف عنا كما نكف عنهم فانتقضت  ُِ: الاهللبو(ٖ)چ﮲﮳    [ ۓ]
ف، وال يفتقر إلى حكم اإلماـ في النقض؛ ألف ما فعلوه ال يحتمل غير النقض، فأما إذا بترؾ الك

؛ ألف ناقة صالح عقرىا العيزار (ٗ)نقض عهدىم وسكت الباقوف ولم ينكروا انتقض عهد الجميع
ڑ   ڑ  چ : ، فقاؿ تعالى(٘)بن سالف وأمسك عنو قومو، فأخذ اهلل جميعهم بذنبو

فسوى العقوبة عليهم، وألنو صلى اهلل عليو وسلم : أي ُْ: الرما چک  ک  ک    
 بن حرب على حرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  (ٙ)[سفياف]وادع بني قريظة، وأعاف بعضهم أبا 

 

                                         

 .  فأمآبنلا ممل ُب رمف اؼبصحن. ك: زاد ُب ااص ( ُ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. شيل: ُب ااص  (ِ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. ايبو:  ُب ااص (ّ)

 ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َُٗ/ٕ)هنليو االج ( ِّٔ/  ِ)اؼبهيب (  ُّٖ/ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
منه  ( ِِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْٓ/ ُٗ)آّمهللع (  َُْ)منهلج البللبني ( ِّٓ/ 

 (. ِِٔ/ْ)مل  االج ( َّٖ/  ٗ)ُب ش ح اؼبنهلج  رباو االج ( ُّٓ)الب ب
( ِّٓ/  ُِ)جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف  : ) ذم  اد  الااال  اف امف علق  النلقو دهلل قدار بل مللن ا ا (ٓ)
 (. ُْْ/ّ()تاال  الآ  ف العايف ( )ُِْ/ٕ()اعبلم  احملـ الآ  ف )
 .فأثب  االن. ماني: ُب ااص  (ٔ)
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ورجل آخر،  (ٕ)وأخوه (ٔ)إف الذي أعاف عليو حيي بن أخطب: فقيل وسلم يـو الخندؽ، 
 .(ٖ)ىم فقتل رجالهم، وسبى زراريهمفنقض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عهدىم، وغزا

  

                                         

ملف ينع  باليد اغبلض  كالبلدم,أدرؾ اإلم ـ ك ذل . جلدل , مل ااشدا  العالة: أخبع النا م حي  بل(ُ)
 (.ٖٓ/  ّ)الال ة النبهلليو ا بل درلـ. اؼباللمني, فأم كا يهلـل ق ياو, ٍب قالهللا

/  ّ)الال ة النبهلليو ا بل درلـ. جلدل , مل ااشدا  العالة, ك ذل اؼباللمني: أبهلل يلم  بل أخبع النا م( ِ)
ٖٓ.) 
صحي  البخلرم مالب اعبهلد كالال  بلب إذا   ؿ العدك علس : أص  قصاهف مل حدي  أيب معيد اػبدرم  ُب( ّ)

/  ّصحي  ماللف مالب اعبهلد كالال  بلب إج   اليههللد مل اغب لز  ِٖٕٖ( َُُٕ/  ّ)حمف رج  
ُّٖٕ )ُٕٔٔ. 

 (.ُْٔ/  ّ)الال ة النبهلليو ابل مث  ( ُٓٗ/  ْ)الال ة النبهلليو  ا بل درلـ : كتاصي  قصاهف ُب
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 (ٕ)[حلفاء]بكر  (ٔ)[بنو]وألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىادف قريشًا بالحديبية، فكاف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فحارب بنو بكر خزاعة، وأعاف  (ٖ)[حلفاء]قريش، وخزاعة 

فجعل النبي صلى اهلل عليو  قريش (ٗ)[سائر]شرذمة من قريش بني بكر على خزاعة، وأمسك 
؛ وألنو لما كاف عقد الهدنة أمانًا لمن (٘)وسار إليهم حتى فتح مكة، وسلم ذلك نقضًا لعهدىم 

 .عقد ولمن أمسك وجب أف يكوف نقض بعضهم نقضاً في حق من نقض وفي حق من أمسك
ماـ انتقض عهدىم أما إذا نقض بعضهم العهد وأنكر الباقوف فعلهم أو اعتزلوىم وأرسلوا إلى اإل 

من نقض، وصار حربًا لنا بذلك، ولم ينتقض عهد من لم يرض؛ ألنهم لم ينقضوا العهد، ولم 
من نقض، فإف كاف من لم ينقض مختلطًا بمن نقض أمر من لم ينقض  (ٙ)[عهد]يرضوا انتقض 

لم يفعلوا بتسليم الناقضين إف قدروا عليهم، أو بالتميز عنهم؛ ليتمكن من محاربة الناقضين، فإف 
  (ٚ)[عليهم]أحد ىذين مع القدرة عليهما انتقضت ىدنتهم؛ ألنهم ظاىروا عدوًا، وإف لم يقدروا 

أسره الكفار من المسلمين، فإف أسر اإلماـ قومًا منهم واد عوا / بٚٛ/كاف حكمهم حكم من 

                                         

 .كالصهللاب مل أثباه. بهلل: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. حلال: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. حلال: ُب ااص  (ّ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. ملي : ُب ااص  (ْ)

( َّْ/  ُّ)صحي  ابل حبلف  مل ركايو بل عم  ْْٓب قف( ُِّ/  ّ)مو ش ح معل٘ب ا ثلر مل ركايو عم  (ٓ)
كأكرد ابل ح   الآصو ببهللؽبل كقلؿ ( ِّّ/ٗ) منل البيهآ  المربل مل ركايو م كاف بل اغبمف كاؼبالهللر بل ـب مو

 . َِٓص/ٕفا  البلرم ج: ا ا . بأف منددل حالل مهللصهللؿ 

 .زيلدة اقاالدل إسبلـ الاليلؽ( ٔ)

 .كالاليلؽ يآاا  مل أثباه بام  اعبم .  عليهمل :ُب ااص  (ٕ)
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رفتو إال ؛ ألنو ال سبيل إلى مع(ٔ)أنهم ممن لم ينقض العهد وأشكل عليو حالهم قبل قولهم فيو
 .منهم

 

                                         

منهلج ( ّّٖ/  َُ)ركضو البللبني(  ِّٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (  ِّٔ/  ِ)اؼبهيب ( ُ)
رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ِِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َْٓ/ ُٗ)آّمهللع ( َُْ)البللبني 

 (.َُٗ/  ٕ)هنليو االج ( ِِٔ/  ْ)االج مل  (َّٖ/  ٗ)
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 فصل

عهدىم؛ لقولو  (ٔ)[سواء]وإف ظهر منهم ما يخاؼ معو الخيانة جاز لئلماـ أف ينبذ إليهم على 
، وألنو  ) ٖٓ: اا الؿ) چ(ٕ) ہ  [ۀ ]ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ چ : تعالى

جهم عن يده، أف يحدثوا حدثًا يتعذر استدراكو لخرو (ٖ)[يؤمن]إذا لم ينبذ إليهم مع الخوؼ لم 
بخبلؼ أىل الذمة فإنو ال يجوز نقض عهدىم لخوؼ الخيانة؛ ألنهم تحت يد اإلماـ وقبضتو؛ 
وألف عقد الذمة لحظهم، ولهذا يجب إجابتهم إليها، وعقد الذمة لمصلحة المسلمين ال يجابوف 

نة إال إليها إال إذا كاف الحظ فيها للمسلمين، وال يجوز أف ينبذ عهد المهادف من خوؼ الخيا
بحكم اإلماـ؛ ألنو يحتاج إلى نظر واجتهاد، وإف لم يظهر منهم ما يخاؼ معو الخيانة لم ينبذ 

؛ ألف اهلل تعالى إنما أذف فيو عند خوؼ الخيانة، فلم يجز مع األمن منها؛ وألف نقضها (ٗ)إليهم
 .من غير سبب يفوت الغرض منها، ويمنعهم من السكوف إليها

                                         

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ُ)

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. مهللا: ُب ااص  (ِ)

 .ب  نب ة علس الهللاك فأثباهل بلؽبم ة. يهللمل: ُب ااص  (ّ)

هنليو ( َِْ-ِّٗ)الانبيه ( ِّٔ/  ِ)هيب اؼب(   ِّٖ/  ُّ)اغبلكل المب  ( كمل بعددلُٔٗ/  ْ)ااـ (ْ)
-ّّٕ/  َُ)ركضو البللبني( ِّٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع   (ََُ/  ُٖ)اؼببلع ُب درايو اؼبيدع 

( ُِٗ/  ْ)مل  االج (  ِِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٓ-َْٓ/ُٗ)آّمهللع (  ّّٖ
 (.َُٗ/  ٖ)هنليو االج 
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ند الخيانة نظر؛ فإف لم يكن عليهم حق وجب ردىم إلى مأمنهم؛ ألنهم دخلوا إذا نقض الهدنة ع

 .(ٕ)لهم، وإف كاف عليهم حق استوفاه ثم ردىم إلى مأمنهم (ٔ)[الوفاء]بأماف فوجب 
فإذا دخل الحربي دار اإلسبلـ بأماف كاف حكمو حكم المهادف في ضماف النفس والماؿ والحد؛  

كمو، وال يمكن من المقاـ أكثر من تبليغ رسالتو وبيع تجارتو؛ ألنو ألنو في معناه فثبت لو مثل ح
 .(ٖ)ال مصلحة لنا في إقامتو

  

                                         

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. الهللفل: ُب ااص  (ُ)

/  ُٕ)هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع ( َِْ-ِّٗ)الانبيه  ( ِّٔ/  ِ)اؼبهيب ( كمل بعددلُٔٗ/  ْ)ااـ ( ِ)
منهلج ( ّّٖ/  َُ)ركضو البللبني( ِّٕ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُٗ/  ٕ)الهللميط ( ِْٗ

 ( .ُِٗ/  ْ)مل  االج ( ِِٔ/  ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ُْٓ/ ُٗ)ّٓمهللع ا( َُْ)البللبني 
( ِّٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( َِْ)الانبيه ( ِّٔ/  ِ)اؼبهيب (ُِٖ/  ُْ)اغبلكل المب  (ّ)

 (  . َِٖ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ِْٓ/ ُٗ)آّمهللع ( َِٗ/ َُ)ركضو البللبني
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فإف عقد األماف ثم عاد إلى دار الحرب في تجارة أو رسالة فهو على األماف في نفسو ومالو  
ها، وترؾ كالذمي إذا دخل دار الحرب في تجارة أو رسالة، وإف عاد إلى دار الحرب بنية المقاـ في

مالو في دار اإلسبلـ انتقض أمانو في نفسو؛ إلقامتو في دار الحرب ولم ينتقض في مالو؛ ألنو تركة 
معصـو بحكم األماف، فإف قُتل أو مات انتقل الماؿ إلى وارثو؛ ألنو ماؿ معصـو فورث، وال يجوز 

إف  : بيت الماؿ، وقيلنعم  ويكوف ل: وفي الثاني. اغتنامو؛ بل يبقى على األماف في أصح القولين
 .(ٔ)كاف شرط األماف لو ولوارثو لم يغنم، وإف شرطو لنفسو وحده غنم

أف الوارث استحقو بصفة كونو معصوماً، وكوف الوارث حربيًا ال يمنع من االنتقاؿ إليو، فبل : لنا 
مالو يكوف مبطبًل لعصمتو، والذي يدؿ على صحة ىذا أنو لو مات في دار اإلسبلـ في األماف فإف 

: وقيل. إنها على القولين: وقيل. يرد إلى وارثو وإف كاف حربيًا ال أماف لو على منصوص الشافعي
 .(ٕ)يرد قواًل واحداً 

أنو مات على أمانو في نفسو ومالو بخبلؼ موتو في دار الحرب، فإنو بطل أمانو في نفسو : لنا 
 .فبطل في مالو على قوؿ

وارث لم (ٗ)، وإف كاف لو في دار الحرب (ٖ)[فيئاً ]و وارث كاف مال/ أٛٛ/فإف لم يكن لو  
. أىل دار الحرب (ٙ)[من]؛ ألنو ال توارث بين أىل الذمة والمستأمنين؛ ألف المستأمن (٘)يرثو

وكذلك الذمي إذا مات ولو وارث في دار الحرب، بخبلؼ المستأمن حيث رددنا مالو إلى وارثو 
دار اإلسبلـ، فلو عاد الذي نقض العهد إلى دار في دار الحرب؛ ألف المستأمن ليس من أىل 

لمالو، فإف ُأِسَر كاف اإلماـ فيو (ٚ)اإلسبلـ ليأخذ مالو جاز سبيو؛ ألنو ال أماف لو، وإف كاف  ثابتاً 
                                         

( ُِٖ/  ُْ)اغبلكل المب  : كديا مل رجحه النهللكم ُب ال كضو فههلل ممل ذم  اؼبصنن ا ه اص  الآهلللني ا ا (ُ)
آّمهللع (   َِٗ/ َُ)ركضو البللبني( ( ِّٗ-ِّٖ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب 

 .َِٖ-َِٕ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٓ-ِْٓ/ ُٗ)
 . اؼب اج  الاللبآو(  ِ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. فيل: ُب ااص  (ّ)

 (.ِْٔ/  ِ)اؼبهيب : كالصهللاب إمآلطهل, ممل ُب. اإلم ـ: زادت ُب ااص  دنل ملمو( ْ)
( َّّ-ِّٗ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب ( ُِٗ-ُِٖ/  ُْ)اغبلكل المب  (ٓ)
 (  .َِٖ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٓ-ِْٓ/ ُٗ)آّمهللع ( ِِٗ-ُِٗ/ َُ)ضو البللبنيرك 
 ( .ُِٗ/  ُْ)زيلدة اقاالدل الاليلؽ, كيدؿ عليهل ميلؽ اؼبالألو ُب اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ٔ)

 . كإف ملف ااملف ثلبالن ؼبلله ممل يآاايه الاليلؽ: أم(  ٕ)
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مخيرًا بين االسترقاؽ والقتل والمن والفداء، فإف من  اإلماـ عليو، أو فادى بو فمالو بحالو، وإف 
لى ما بيناه، وإف استرقو زاؿ ملكو عن مالو؛ ألنو صار مملوكًا، وال ينتقل إلى قتلو انتقل إلى وارثو ع

 .(ٕ()ٔ)[فيئاً ]وارثو؛ ألنو حي ، فإف عتق كاف لو، وإف مات كاف 
 

                                         

 .ليل  فأثب  الملمو بلؽبم ةبل. فيل: ُب ااص  (ُ)

ا هبهللز مبيه؛ ا ل : قلؿ ابل اغبداد :كديا اام  خللن فيه ابل اغبداد مل الرلفعيو, كقد بنيَّ العم ا٘ب ذل  بآهللله( ِ)
هبهللز مبيه؛ : فمل أصحلبنل مل كافآه, كمنهف مل خللاه, كقلؿ. لهلل مبينلا أببلنل ملمه, كأمآبنل حمف ااملف ُب ملله

ُب  االه قد بب , كبثبهللت ااملف ُب ملله ا يثب  ااملف لنااله, ممل لهلل أدخ  ملله إٔب دار اإلم ـ اف أمل ه 
ف ف ااملف ا يثب  لنااله, كؽبيا لهلل أرم  ملله بالعو م  رج  له أملف ُب  االه كؼبل معه مل اؼبلؿ,  ف ف .. بأملف

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( َِْ)الانبيه  (َِِ-ُِٗ/  ُْ)اغبلكل المب  : ا ا . ااملف ا يثب  لصلحع اؼبلؿ 
 (. ُّّ/  ُِ)الرلفع  



868 

 فصل
إذا اقترض حربي من حربي مااًل ثم دخل إلينا بأماف أو أسلم وجب رد البدؿ إلى المقرض على 

المعاوضة، فهو كما لو تزوج حربية ثم أسلم فإنو يلزمو ظاىر المذىب؛ ألنو أخذه على وجو 
مهرىا، أما إذا كاف قد تزوجها على غير مهر ثم دخل بها ثم أسلم، أودخل إلينا بأماف بعد موتها 

؛ ألنو عقد انقضى في حاؿ الكفر غير (ٕ)[شيء]وارثها يطلب صداقها لم يجب لو (ٔ)[فجاء]
؛  وليس (ٗ)القرض وجهًا من ىذه(ٖ)[مسألة]موجب، ومن أصحابنا من خر ج في 

 . لما بينتو(٘)[بشيء]
ولو دخل مسلم دار الحرب بأماف فسرؽ منهم مااًل أو اقترضو ثم عاد إلى دار اإلسبلـ، ثم دخل 

؛ ألنو َأَخَذه أخذًا  موجباً (ٙ)صاحب الماؿ إلينا بأماف وطلب مالو وجب على المسلم رد ه إليو
 .للضماف

                                         

 .ب  نب ة فأثب  الملمو بلؽبم ة. ف ل: ُب ااص  (ُ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. ش : ُب ااص  (ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. ماليله: ُب ااص  (ّ)

/  ٕ)الهللميط ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب : ا ا  . اؼبهيب كمل ذم ا اؼبصنن ا ه ظلد  اؼبيدع فههلل ااص  ممل ذم ا ُب(ْ)
آّمهللع ( ُّٕ)منهلج البللبني ( ِٔٓ/ َُ)ركضو البللبني  (ِّّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٗ
-ُٕ/  ٖ)هنليو االج ( َِّ/  ْ)مل  االج (  ِْٓ-ِّٓ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( ّْٓ/ ُٗ)

 (.ْٓٓ)الال اج الهللدلج (  َِْ/  ْ)بني  إعل و البلل( ِٕ
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. بر : ُب ااص  (ٓ)

 ُٗ)آّمهللع (  ُِٗ/ َُ)ركضو البللبني( ِّّ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب ( ٔ)
 (.َِٖ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ّْٓ/
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 (ٔ)باب خراج السواد
الموصل في الطوؿ، ومن منقطع  (ٕ)سواد العراؽ ما بين سواحل البحر من ببلد عباداف إلى تخـو

 . (ٖ)الجباؿ من حلواف إلى طرؼ القادسية المتصل بالعذيب من الغرب في العرض
 أظهر، وىو (٘)[ثبلثوف]ستة و: وقيل. ألف ألف جريب (ٗ)[ثبلثوف]وىو اثناف و: قاؿ الشافعي

عليها  وضربتحها عمر عنوة، وقسمها بين الغانمين ثم سألهم أف يرُدوا ففعلوا، ، وف(ٙ)في النقل
  .الخراج

                                         

مهللادا لالهللادا : مهللاد الع اؽ, ظب : اارض اك غ دل كأصله الللو, كالالهللاد دهلل اػب اج دهلل ش   يهللظن علس( ُ)
 ( .ِِّ)رب ي  ألالظ الانبيه : ا ا .بللر   كالير 

الصحلح تلج الللو كصحلح . ف ف علس زبف مل اارض, كاعبم  زبهلـل: يآلؿ. مناهس م  ق يو أك أرض: الاخف(ِ)
 ( . ُٕٕٖ/  ٓ)الع بيو 

منهلج البللبني ( ّّٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٔ/  ّ)الهللميط ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب (ّ)
هنليو ( ِّٓ/  ْ)مل  االج (  َِِ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْْٓ/ ُٗ)آّمهللع ( ُّٖ)

 (.ٕٕ/  ٖ)االج 
 .كالصهللاب مل أثباه. ثلثهللف: ُب ااص  (ْ)

 .مل أثباهكالصهللاب . ثلثهللف: ُب ااص  (ٓ)

/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( َّْ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِْٔ/ِ)اؼبهيب (ٔ)
َِِ.) 
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كنا يـو القادسية ربع الناس فأعطانا عمر ربع : قاؿ (ٔ)والدليل عليو ما روى قيس بن أبي حاـز
ي أما واهلل لوال أن: سنين، ثم وفد جرير بعد ذلك على عمر فقاؿ لو (ٕ)[ثبلث]السواد فأخذناىا 

على ما قسمتم لكم، وأرى أف تردوا على الناس ففعل  (ٗ)[لكنتم] (ٖ)[مسؤوؿ]قاسم 
 . (٘)جرير

/ بٛٛ/وال تدخل البصرة فيما فعلو عمر رضي اهلل عنو، وإف دخلت في حد  السواد؛ ألنها كانت 
إال  (ٛ)وعتبة بن غزواف الثقفي (ٚ)فأحياىا بعد الفتح عثماف بن أبي العاص (ٙ)أرضًا سبخة

، ومواضع من غربي دخلتها تعرؼ (ٜ)[الفرات]: واضع من شرقي دخلتها يسميها أىل البصرةم
 ، فإنها من جملة ما ملك بالفتوح، وال يدخل الموصل وحلواف في جملة (ٓٔ)[المرة]: بينهم

 

                                         

. دػ أك قبلهل َٗقيا بل أىب حلـز حصني الب لس ااضبالس, أبهلل عبد ا المهللَب, مل مبلر الالبعني تهللُب بعد ( ُ)
 ( . ُٖٗ/  ْ)م  أع ـ النب   : ا ا 
 .كالصهللاب مل أثباه. ثل : اص  ُب ا(ِ)

 .كالصهللاب مل أثباه. مالهللكؿ: ُب ااص  (ّ)

 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر اغبدي . للناف: ُب ااص  (ْ)

 (.ِْٗ/  ّ)ش ح معل٘ب ا ثلر ( ُّٓ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ  كاللا  له ( َٓٓ/  ٔ)مصنن ابل أيب شيبو (ٓ)

 ( .ِِٓ)الآلمهللس ايط . رض ذات    كمل أ: الالبخو, ؿب مو, كمالمنو( ٔ)

عثملف بل أىب العلص الثآاس البل اس , أبهلل عبد ا , أخهلل اغبمف بل أىب العلص الثآاس, كفد علس الن  صلس ا (ٕ)
/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . عليه كملف ُب كفد ثآين فأملف معهف, صحلىب جلي , تهللُب ُب خ فو معلكيو بللبص ة

 (.ْٕٓ/  ّ)أمد الللبو ( َُّٓ/  ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ُْٓ
عابو بل غ كاف بل جلب  اؼبلزٗب, أبهلل عبد ا, حلين بىن عبد مشا مل ق يل , شهد بدران, صحلىب جلي , تهللُب (ٖ)

 (.ُْٔ/  ّ)أمد الللبو ( ّْٖ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو . بعددل: دػ , ك يآلؿ  ُٕ: علـ
 .(ِْٔ/  ِ) اؼبهيب: كالصهللاب مل أثباه ممل ُب. الا اا: ااص   ُب(ٗ)
 (.ِْٔ/  ِ)اؼبهيب : كالصهللاب مل أثباه ممل ُب. الا اا: ُب ااص  (َُ)
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 .(ٔ)السواد، وإنما ىما حد اف لو
 يجوز بيعها وال ىبتها ومذىب الشافعي أف عمر رضي اهلل عنو وقفها على جماعة المسلمين، وال 

منها الخراج فهي حرة، ومن أصحابنا من  (ٕ)[ؤخذي]وال رىنها، وإنما تنقل من يد إلى يد، وما 
 . (ٗ)منها من الخراج فهو ثمن (ٖ)[ؤخذي]إنما باعها عمر من أىلها، وما : قاؿ

  (ٛ)بن فرقد (ٚ)[عقبة]اشترى : قاؿ (ٙ)عن عامر (٘)ما روى بكير بن عامر: لنا       
 : فقاؿ عمر. من أىلها: ممن اشتريتها؟ فقاؿ: أرضاً من أرض السواد، فأتى عمر فأخبره فقاؿ

 اذىب فاطلب : فقاؿ. ال: ؟ فقالوا (ٓٔ)[شيئاً ]أىلها المسلموف، أبعتموه  (ٜ)[ىؤالء]
 

                                         

ركضو ( ّّٔ-ّّٓ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٔ-ِْٔ/ّ)الهللميط ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب (ُ)
 (.ِّٓ/  ْ)مل  االج ( َِِ/ْ)لبللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض ا( ِٕٔ/  َُ)البللبني

دهلل ممل قلؿ, ركاا عم  : قل : كأمل إحيل  عثملف كعابو ؽبل فآد علو ابل ح   علس قهللؿ ال افع  بلشاهلر ذل  بآهللله
 ْ)تلخيص اغبب  : ا ا .  بل شبو ُب أخبلر البص ة, كملف ذل  منو أرب  عر ة, كملف الاللبو إٔب ذل  عابو بل غ كاف

 /ُُٔ .) 
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ِ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ّ)

ركضو ( كمل بعددل ّّٔ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ّْٔ/  ّ)الهللميط ( ِْٔ/  ِ)اؼبهيب (ْ)
رباو االج ُب ش ح ( َِِ/ْ)كض البللع أمىن اؼببللع ُب ش ح ر ( ْْٓ/ ُٗ)آّمهللع ( ِٕٓ/  َُ)البللبني
 (  .ٕٕ/  ٖ)هنليو االج (  ِّٓ/  ْ)مل  االج ( ِِٔ-ُِٔ/  ٗ)اؼبنهلج 

: ا ا . بم  بل علم  الب لس, أبهلل إظبلعي  المهللَب, مل الييل علص كا صللرالالبعني, ركل عل الرع  كغ ا(ٓ)
 ( . َِْ/  ْ)هتييع المملؿ ُب أظبل  ال جلؿ 

  ُِٔص : ا ا  .علم  دهلل الرع  كقد مبآ  ت صباه(ٔ)
 .كالصهللاب مل أثباه ممل ُب مصلدر ااث . عآبه: ُب ااص  (ٕ)

عابو عابو بل ف قد بل ي بهللع بل حبيع بل ملل  الاللمس, أبهلل عبد ا   ؿ المهللفو, صحلىب جلي ,غ ا م  رمهللؿ ( ٖ)
 (. َُِٗ/ ّ)اامايعلب ُب مع فو ااصحلب ( ّْٗ/  ْ)اإلصلبو ُب سبيي  الصحلبو : ا ا . ا غ كتني 

 .كالصهللاب مل أثباه. دلكا: ُب ااص  (ٗ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. شيل: ُب ااص  (َُ)
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 .(ٔ)مالك
منها  (ٕ)[ؤخذي]أما المنازؿ واألبنية فإنها لم تدخل في الوقف على أصح الوجهين، لنا أنها لم  

خراج قط، وال كره أحد بيعها؛ وألنها لو دخلت في الوقف أدى إلى خرابها، أما المساجد 
وقد بينا أنها لم تدخل في الوقف، وأما ما يحدث منها فإنما  ، والسقايات فإنها من جملة األبنية

 .(ٖ)يجوز ألنها وقف على مصالح المسلمين، وىذه من جملة المصالح العامة
ة الخراج جملتو فإنها احتملت جهالتو إف قلنا إنو أجرة أو ثمن؛ ألنو كاف عقدًا مع وأما جهال 

 .(ٗ)الكفار فاحتملت الجهالة فيو، وألنو تتعلق بو مصلحة عامة للمسلمين
  

                                         

ااكمط ُب الالنل كاإلصبلع ( ُُْ/  ٗ)الالنل المربل للبيهآ   كاللا  له( ُِّ/  ُٕ)اؼبع ف المب  للبربا٘ب (ُ)
 (. ُْ/  ُُ)كااخا ؼ 

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ِ)

البيلف ُب ميدع اإلملـ ( ِٓٔ/  ِ)اؼبهيب : كمل ذم ا اؼبصنن ا ه اص  الهللجهني دهلل ملرجحه النهللكم ا ا (ّ)
 ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٓٓ/ ُٗ)آّمهللع ( ِٕٓ/  َُ)ركضو البللبني(. ّّٗ/  ُِ)الرلفع  

 (.ِّٓ/  ْ)مل  االج ( ِِٔ/  ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج ( َِِ-َُِ/ 
  .اؼب اج  الاللبيآو : ا ا   (ْ)
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. وأما الثمار فهي ملك لمن ىي في يده فيجوز االنتفاع بها وصرفها فيما أراد على أصح الوجهين
  .(ٔ)النتفاع بها، ويأخذىا اإلماـ ويصرفها في مصالح المسلمينال يجوز لو ا: والثاني

من امتناع الناس  (ٕ)أنا لو أخذنا الخراج والثمرة أجحفنا بمن ىي في يده، وما رواه الساجي: لنا 
 .ثمر الفرات فمحموؿ على تور ع الممتنع منو، بدليل أنو لم ينو من كاف يشتريو (ٖ)[شراء]من 

 

                                         

د  هبهللز ؼبل ُب يدا اارض تنلكؿ شب   :اؼبعامد ُب اؼبيدع دهلل خ ؼ مل رجحه اؼبصنن, قلؿ ُب ال كضو( ُ)
هبهللز له تنلكؽبل للحلجو, : أحدنبل: هللجهلفمالاأج ة ف: أش لردل إف قلنل اارض مبيعو, فميا الر   كالثم , كإف قلنل

: كقلؿ العم ا٘ب. اؼبن , ب  اإلملـ يص فهل كأشبلهنل إٔب مصلّب اؼباللمني: كوبام  ذل  ممل وبام  الاأييد, كأصحهمل
أف دييل الهللجهني إمبل يمهلل لف ُب شب ة ااش لر الت مل   مهللجهللدة ُب أرض الالهللاد يهلـل رددل عم  رض  ا : كعندم
أمىن اؼببللع ُب ( ِٕٓ/َُ)ركضو البللبني ( َّْ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  : ا ا .  أدلهلعنه إٔب

 ( ٖٕ/ٖ)هنليو االج ( ِّٓ/ْ) مل  االج( ِّٔ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج (  َِِ/ْ)ش ح ركض البللع 
له مصنن ُب .  مو الثآلت, أخي عل اؼب ٘ب, كال بي زم يل بل وبىي بل عبد ال ضبل, أبهلل وبىي, أحد اا: الاللج  دهلل(ِ)

 ( .ِٗٗ/ّ: طبآلت الرلفعيو المربل. )دػ َّٕت . أصهللؿ الاآه: الاآه كاػب فيلت, ظبلا
 .كالصهللاب مل أثباه. ش ل: ُب ااص  (ّ)
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 فصل
خراج من كل جريب شعير درىماف، ومن جريب الحنطة أربعة دراىم، ومن جريب ال (ٔ)[ؤخذي]و

الرطبة ستة دراىم، ومن كل جريب نخل عشرة دراىم، ومن كل جريب كـر : الشجر والقصب وىو
 (ٖ)[ؤخذي]: دراىم، ومن كل جريب زيتوف اثنا عشر درىمًا، ومن أصحابنا من قاؿ (ٕ)[ثمانية]

 . (ٗ)ريب النخل ثمانيةمن جريب الكـر عشرة، ومن ج
من جريب الحنطة قفيز ودرىماف، ومن جريب الشعير قفيز ودرىم  (٘)[ؤخذي]: وقاؿ أبو حنيفة

 .(ٛ)من كل واحد منهما قفيز ودرىم (ٚ)[ؤخذي]: وقاؿ أحمد. (ٙ)واحد
ما / أٜٛ/ما روى مجاىد عن الشعبي أف عمر رضي اهلل عنو بعث عثماف بن حنيف فجعل : لنا 

 . (ٜ)مذىبنا، فأجازه عمر رضي اهلل عنو، ولم ينكره أحد مع ظهور أمره حكيناه من
  

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ُ)

 .كالصهللاب مل أثباه. شبنيه: ُب ااص  (ِ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ّ)

( ُّْ/ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِْ)الانبيه ( ِٓٔ/ِ)اؼبهيب ( ِِٔ/ُْ)اغبلكل المب  (ْ)
مل  االج (  َِِ/ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع ( ْٓٓ/ُٗ)آّمهللع ( ِٕٔ/َُ)ركضو البللبني 

 ( . ٕٕ/ٖ)الج هنليو ا( ِّٓ/ْ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ٓ)

اإلملـ أبهلل  حنياو ا هبي  ال يلدة علس مل كضعه عم ؛ ا ه ظلف, كذل  خب ؼ مل ق را ؿبمد بل اغبالل حي  ( ٔ)
آدي  للمملؿ ابل فا  ال( ُُٕ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُٕٖ/  ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل : ا ا . أجلز ذل 

 ( .ّٖ/  ٔ)اؽبملـ 
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ٕ)

 (.ُْٗ/  ْ)اإل صلؼ ( ُٕٗ/  ِ)ا ر ( ُٗٓ/  ْ)الملُب ُب فآه اإلملـ أضبد ( ٗٗ/  ٔ)اؼبل  (ٖ)
 ٕٕٔص : ا ا  مبو زب هبه ( ٗ)
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 ستمنع،: يعني(ٔ)(منعت العراؽ قفيزىا ودرىمها: )وأما ما روي عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ
 :الشاعر (ٕ)الدينار، ومنو قوؿ زىير: فالمراد بالقفيز

 (ٖ)العراؽ من قفيز ودرىمتغل لكم ما التغل لغيركم                   قرَى ب
ستمنع الحقوؽ من القفزاف : ، وعلى أف المراد(ٗ)من دينار ودرىم: يعني. الدنيا: وأراد بالقفيز

 .والدراىم، فبل حجة فيو
 ألفوستين  (٘)[مائة]وكاف قدر الخراج في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو  

عشر ألف ألف  (ٚ)[ثمانية](ٙ)ده في زمن الحجاجدرىم، ولم يزؿ بعده يتناقص حتى صار بع
ألف ألف، وفي الثانية  (ٛ)[ثبلثين]درىم، فلما ولي عمر بن عبد العزيز عاد في السنة األولى إلى 

                                         

 ْ)تآهلـل الاللعو ح  وبال  الا ات عل جب  مل ذدع  ديا ج   مل حدي  ايب د ي ة ُب صحي  ماللف بلب ا( ُ)
 /َِِِ )ِٖٗٔ. 

زد  بل أيب ملمس ربيعو بل ربلح اؼب ٘ب, حميف الرع ا  ُب اعبلدليو,ك أبهللا كخلله كأخاه اػبنالل  كابنلا معع كجب  (ِ)
 (. ُٓ/ُ)طبآلت فحهللؿ الرع ا  . شع ا  صبيعهف ,كلد ُب ب د م ينو بنهللاح  اؼبدينو

 ( َُٗ/  ِ)مف ُب اامثلؿ كاغبمف زد  اا(ّ)
صلع ك صن كدهللطبا  : دهلل شبل يو مملمي , كاؼبمهللؾ: أمل الآاي  فمميلؿ مع كؼ اد  الع اؽ, قلؿ اازد ل(ْ)

 (َِ/  ُٖ)ش ح النهللكم علس ماللف : ا ا . ميل لت

 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. مليه: ُب ااص  (ٓ)

بللبل ن, قلدا عبد اؼبل  بل م كاف عالم ا, قلت  ابل ال ب  ٍب قاله, تهللٔب  اغب لج بل يهللمن الثآاس, كلد ك رأ(ٔ)
كفيلت ااعيلف . دػ ٓٗ - َْ:ممو كاؼبدينو كالبل ن, كأخبلرا ُب الالف كاغب ب مرههللرة, علش ُب الارتة مل بني

(ِ  /ِٗ. ) 

 .كالصهللاب مل أثباه. شبنيه: ُب ااص  (ٕ)

 .باهكالصهللاب مل أث. ثلثني: ُب ااص  (ٖ)
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إف عشت إلى قابل ألردف  الخراج إلى ما كاف عليو، فتوفي قبل ذلك رضي : إلى ستين ألف، وقاؿ
 .(ٔ)اهلل عنو

                                         

, ذم  ابل ح   أف ال افع  ذم ا (ُُْ,ّٔ)اػب اج ايب يهللمن : جل  ُب ديا ركايلت ـبالاو ا ا  بعاهل ُب( ُ)
الالخيص : ا ا . كذم  أف اليم ُب ال افع  ع اا صلحع اؼبهيب إٔب ركايو عبلد بل مث  عل قحدـ, كعبلد ضعين

 (.َُّ/  ْ)اغبب  
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 فصل
ًا فصالحو أىلو على أف تكوف البلد لهم وىم من أىل الكتاب لم يجز إال إذا حاصر اإلماـ بلد

 .أف يبذلوا الجزية: شروط أحدىا (ٔ)[بثبلثة]
 .أف يجري عليهم أحكاـ اإلسبلـ: الثاني 
 .أال يعينوا على قتاؿ المسلمين: الثالث 
أو على  (ٕ)[رؤوسهم]وأقل ما يكوف على كل بالغ منهم دينار، ويجوز أف يصرؼ ذلك على  

لم ينقص على كل رأس عن  (ٖ)[رؤوسال]أراضيهم أو عليهما، لكن بشرط أنو إذا قسم على 
 .(ٗ)دينار، وال يأخذ منهم جزيتين

 .(ٙ)الجزية من رؤوسهم، والخراج من أراضيهم (٘)[ؤخذت]: وقاؿ أبو حنيفة
ة ال يؤخذ من من مالو غيرىا كتجارة أىل الذم (ٚ)[ؤخذي]أف من ضربت عليو الجزية لم : لنا 

 .(ٜ)، فإذا أسلم الواحد منهم سقط عنو ما كاف يؤخذ منو على األرض(ٛ)[شيء]تجارتهم 
 
  

                                         

 .اهكالصهللاب مل أثب. بثلثه: ُب ااص  (ُ)

 .فأثب  الملمو بلؽبم ة علس الهللاك. ال ككس: ُب ااص  (ِ)

 .فأثب  الملمو بلؽبم ة علس الهللاك. رككمهف: ُب ااص  (ّ)

آّمهللع  (ِّٕ)الانبيه  (ِٕٔ/  ُْ)اغبلكم ُب فآه الرلفع  ( ِٗٓ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  (ْ)
 (.ُِّ,ُّٔ/  َُ)ركضو البللبني  (ُِٓ/  ِ)اؼبهيب  (ّٓٗ/  ُٗ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. تهللخي: ُب ااص  (ٓ)

 (.ُٕٕ/ْ)الدر اؼبخالر كحلشيو ابل علبديل ( ُُٖ/ٕ)بدا   الصنل   ( ُٓ/َُ)اؼببالهللط للال خال  (ٔ)
 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ٕ)

 .ب  نب ة فأثباهل بلؽبم ة. ش : ُب ااص  (ٖ)

 (ّٓٗ/ ُٗ)آّمهللع ( ٖٕ/  ٕ)الهللميط ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب ( ُّْ,ِٕٔ/ُْ)اغبلكل المب   (ُِ/  ْ)اـ ا(ٗ)
 (  . ُِٖ/ ْ)أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع 
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 .(ٔ)ال تسقط كخراج أرض السواد: وقاؿ أبو حنيفة
 خراج، ويخالف (ٖ)(الخراج (ٕ)[يؤدي]ال ينبغي للمسلم أف : )قولو صلى اهلل عليو وسلم: لنا 

ىذه األرض ملكهم وإنما ضربت عليها جزية، ولهذا ال يضرب السواد فإنو وقف والخراج أجرتو، و 
 .من المسلمين (ٗ)[ؤخذي]إال على كافر، وخراج السواد 

إجارتها   (٘)[فجازت]ال بأس أف يكتري مسلم من أراضي أىل الصلح؛ ألنها ملكهم : فرع
 .(ٙ)البيع كدوابهم، وإذا أج رىا كانت األجرة لو والخراج عليو، ولو باع األرض من مسلم صح 

 . (ٚ)ال يصح: وقاؿ مالك 
 (ٜ)[تسقط]األمواؿ، وال  (ٛ)[كسائر]أف ما جاز بيعو من الكافر جاز بيعو من المسلم : لنا

 .(ٓٔ)الجزية عنو، بل تنتقل إلى رقبتو
 
 

                                         

  (.ِٕٓ/ ّ)تبيني اغبآل و ( ّٖ/ َُ)اؼببالهللط للال خال  ( ُُِ/ٕ)بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   (ُ)
 .مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ةبهللاك غ  . يهللدم: ُب ااص  (ِ)

 .ُٕٕٕب ص  مبو زب هبه( ّ)

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. يهللخي: ُب ااص  (ْ)

 .كالصهللاب مل أثباه ممل يآاا  الاليلؽ. ف لز: ُب ااص  (ٓ)

أمىن اؼببللع (  ّٓٗ/ُٗ)آّمهللع ( ُِٓ/ِ)اؼبهيب (  ِٖٔ-ِٕٔ/ ُْ)اغبلكل المب  ( ِٖٗ/  ْ)ااـ ( ٔ)
 (.ِِٓ/ْ)مل  االج  ( ِٓٗ/ٗ)رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج  ( ُِٖ/ْ)ح ركض البللع ُب ش  

 ( .ٖٔٓ/  ْ)الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  ( ّّْ/  ُ)اؼبدك و (ٕ)
 .بلليل  فأثب  الملمو بلؽبم ة. ماللي : ُب ااص  (ٖ)

 .بلليل  فأثب  الملمو بللال  ممل يآاايه الاليلؽ. يالآط: ُب ااص  (ٗ)

ركضو (  ِٗٓ/ ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ُِٓ/  ِ)اؼبهيب (  ِٕٔ/  ُْ)اغبلكل المب  (َُ)
 ( .ِِٓ/  ْ)مل  االج (  ّٓٗ/  ُٗ)آّمهللع (  ُِّ/َُ)البللبني
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 سبقوقد  ،(ٕ)من المسلم كخراج السواد (ٔ)[ؤخذفت]ال تسقط من المسلم، : أبو حنيفة] وقاؿ
 (ٖ) [الكبلـ عليو

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .بهللاك غ  مهمهللزة فأثباهل بلؽبم ة. فاهللخي: ُب ااص  (ُ)

 (.ُُْ/  ٓ)البح  ال ا و ( ُُِ/  ٕ)بدا   الصنل   (ِ)
 ٖٗ/كالصهللاب أف يمهللف ممل ه دنل ُب اللهللحو رقف / ب َٗ/مل بني اؼبعمهللفاني  تأخ  ُب ااص  إٔب اللهللحو رقف ( ّ)

اغبلكم ُب فآه الرلفع  : فأعدته إٔب دنل  ممل اقاالا الاليلؽ, كممل يدؿَّ عليه أيالن ميلؽ اؼبالل   ُب/ ب
كبه يناه  بلب خ اج الالهللاد كمل ُب اللهللحو رقف , (َِٔ/  ُِ)البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  ( ِٕٔ/ ُْ)
  .ا ع قو له ّٔيا البلب ب  ياب  مالب اغبدكد بلب حد ال  ل/ أ َٗ/كاللهللحو رقف / ب ٖٗ/
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآلية

 ٤95  ٥٤ األنفاؿ  وئ وئ     ۈ  ٴۇ

  ٤79  ٩9 الحج ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  

  4٢٥ ٢١١ : آؿ عمراف ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

  4٢4       ٥٤ األنفاؿ   ەئ    ەئ  وئ

  4٢4 ١١ األنفاؿ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ٱ  

 پ  پ     ڀڀ  

  ٖٗ,  ٢٤ 4 الطبلؽ  

  ٩٤  4٦ : البقرة  ڌ  ڇڍڍ ڇ

   ٤٦9 ٤9 النساء   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

 ھ ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
﮳   ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ 

  95 النساء
  

٤5٢ 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 ڳ      ڳڳ  

   5٥9             ٥ التوبة

  ٤5٤ ٩9   التوبة   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

، ٤٩٥  ٢٦4 :  النحل  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
٤٩4 

  

  ٢٢/ 9 القصص التحريم   ۓ  ڭ

   ١٤  ٤٢ : يوسف  ىئ  ی  ی  ی  

  ٩4  4 الحجرات   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ
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مئ   ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب        يب    

  جت  حت  

 ١4 ٤٥ األحزاب 

  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ
﮶ ﮷    ﮵

 ٢٤٢ ٥٤ القصاص

 ٤5٢ 97 النساء ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڇ  ڇ 

 4٢5 ٢٦ النساء ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  

  ھ  ےے  

 ٢٤٦ ٢٢4/ ٥5 النساء

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ٹ  ٹڤ  ڤڤ   

 5١9 ١5 التوبة

 5٥9 ٢ المائدة  ڑ  کک  

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

  پ   

5٩5،5٥ ٢ التوبة
٦ 

 ١١ ١ الحج  ٺ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  

 4٢٦ ٢4 الفتح  ڀ   ڀ ڀ

، 749 ١9 التوبة  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
797 

 ٢٤٢ ١54 البقرة   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  

﮼ ﮹  7١ ١٩٩ البقرة  ﮺ ﮻ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

  پ  پ

 5١9 ٢ اإلسراء

 5٥٦ ٥ التوبة  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  
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 ،5٢٩ ٥5 المائدة   ڑ  ڑ  ک  ک  کک  
5٢٥ 

 ٤٢٩ 9 الحجرات   ں  ںڻ  ے    

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  

  ے  ے  

 ٤5٦ ٤ التوبة

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     

 ژ  ژ  ڑ  

 4٤٢ ٥ محمد 

٤5٦،4١ ٤ التوبة ھ  ھ  ے  ے  
٦،4٥٩،

5٥٦ 

ما ڑ  ک  ک  ک     4٥٥،4٥ ٥ محمد کفإما منَّا  بعد وا 
٤ 

 ٢٦9 4 الطبلؽ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

 749 ٢٢/ ٤ التوبة ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ  

 5٢١ ٥١ المائدة پ پ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

 5٥4 ٢٦ الممتحنة ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ    

     ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 

 

 ٢٦٢ 4 الطبلؽ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         

ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ...ڤ  ڦ      ڦ  ڦ

 ٤٦5 9١ النساء

 ٢٤٦ 9٩ النساء ڳ  ڳ

 54٦ ٢٥  الشمس ڑ   ڑ  ک  ک  ک    
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 7٢ ٢94 البقرة ۈئېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ

7٦4،7٢ ٢٦ الممتحنة ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  
٦،5٤١ 

، ٩٤ ١٩ اإلسراء   ھ ہہ ہ
٢١٤ 

 4٢9 ٢٤ األنفاؿ  ۅ  ۉ  ۉ    

ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  

 ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

 5٥٦ ٩٤ محمد 

ٹ   ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ 

 ٹ  ٹ    

 5٥9 7 التوبة 
54٦ 

 7٢7 4 الحشر  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   

 ١45 ٢75 البقرة   ں  ڻ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 ڌ     

 ٤5٦ ١9 التوبة
4٢٢ 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  

 ڳ

، ٤5٦ ٢١٩ بةالتو 
4٢٢  

، 4٦٢ ٢١٩ التوبة  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    
74٦ 

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  

 ھ  ھ  ھ  

 ٤٥٤ ٖٛ األنفاؿ
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ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    

  ی       ی  ی  

 ٢ 9 الزمر

 4٩ ٩٦ األنبياء ڱ  ڱ  ڱڱ  

 ٢٤٦ ٢75 البقرة  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  

 ٤79 ١٢4 البقرة  پپ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ    

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 

  ٺ

 4١١ ١١ المجادلة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 پ     ڀ    ڀ   ڀ  

 ١4 ٤٤ األحزاب

، ٤٢  المائدة پ   ٻ  پ  پ  پ
٤5١ 

ڦ   ڤ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

 ڦ  ڦ      ڦ  ڄڄ   

 ٤5١ ١٩ التوبة

ۀ  ہ  ہ   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ 

 ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  

 ٤5١ ١٩ التوبة

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  

 ٢5٤ ١5 المائدة

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  

ی ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 جبحب

 ٤5٩ ٢٦ الحديد
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وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     

 ی  ی  ی                    ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی   

، ٤٢٥ ١٢ األحزاب
٤٢٤ 

ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

 ١0٣ ٥7 التوبة

 ٤9٢ ٢7 الفتح ڦ   ڦ  ڄ         

ک  ک    گ گ  گ  گ  ڳ    ڳ  

 ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ٤9٩ 9٢ التوبة

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  

 7٦ 7 الطبلؽ 

ڈ    ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   

 گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

 7٥٢ 7 الحشر

ٹ   ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ ٿ   

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ

 4٩٤ ٤ الحشر 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  

 ڇڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

 ٤٤7 ٢٦١ البقرة

، 7٦ 59 المائدة  ۉ  ې  ې  ې   ې    
7١ ،7٩ 

، ٤4 ٢٦ الممتحنة ې   ې   ىى  
7٢٦ ،
5٤٩ 

 4٩٦ ٤ التوبة ۓ   

 ٢٤4 ٢79 البقرة  ڳ   ڳڳ  

﮾      ، ١٦٢ ٥٤ المائدة  ﮼   ﮽
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١٦٩ ،
١٢٥  ،
١٢١ 

 7٢٥ ٥٢ األنفاؿ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 ٜٛ النساء      ڳگ    گ  ڳ
   ١4٤  

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ 

 ۀ

 54٥ ٤5 األنفاؿ 

ڈ  ژ   ژ   ڌ  ڎ      ڎ ڈ

  ڑ

 47٦ ١٢ الطور

ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  

﮵ ﮲ ﮳  ﮴    ۓ  

،  ٢٢7 ١٩٩ البقرة
٢٢5  

 5٢٥ ٥ المسد  ڱ   ڱ  ڱ  

 5٢٩ ٥9 المائدة  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  

ائ  ائ   ې  ې   ى  ى

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  

  ېئ  ېئ  ېئ   

، 4٩7 4 التوبة
5٩٩ 

، ٢٢5 4 الطبلؽ ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
٢٢9 

، 4٩7 4٢ األنفاؿ  ی    جئ ی  ی   ی 
5٥٦   

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   

 ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے    

 ٤٢٦ 9 الحجرات
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ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    

 ڑ  ڑ  کک  

 ٤٢٥ ٩٤ النساء

، ١١9 ٢١4 النحل   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  
١٤١ 

ڃ  ڃ  چ   ڄ  ڃ   ڃ 

  چ چ  چ ڇڇ

 ١54 9١ النساء

 7٩٦ ٢5 الجن   ...ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ک  ک    ک    ک  

   گ  گ  

 ١٩ ١٩ النساء

 ٢٢9 ١٩٩ البقرة  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ 

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 ﮲﮳     ے  ے  ۓ   ۓ

 54٦ ٢١ التوبة

 ٩٢ ٢٤ األحقاؼ ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    

 ٩٤ 5١ وسفي  ڱ  ڱ

﮸ ﮹   ﮺   ﮻﮼ ، 7٦ ١٩٩ البقرة  ﮶  ﮷  
٢٦9 

 ٩٢ ٢٥ لقماف   ڇ  ڇ  ڇ  

﮳      ﮴    ﮲   ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  

﮷   ﮶       ﮵    

  ١4 فصلت

 5٩٩ ٩9/ ٢9٩ األنفاؿ/ البقرة  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

 ٤79 ٢٢٥ طو  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    

﮲  ﮳   ، ٢95 ٥٤ المائدةے  ے   ۓ  ۓ  
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﮶   ﮷   ﮴ ﮵   

﮼     ﮸ ﮹   ﮺ ﮻ 

 ﮽﮾  

١٦٦ 

 5٢١ ٥٩ المائدة ڦ  ڦ ڄ   ڄ  ڄ  

 ٤5٦ ٢9٢ البقرة  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  

 ٢5٤ ١9 النساء  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ

 ٤9١ ٢7 الفتح  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ   

﮳  ﮴   ﮲   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

﮸ ﮹  ﮷     ﮵  ﮶   

 ٤9٩ 9١ التوبة

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   

 ٺ

 ٤٤7 ٢٦١ البقرة

 ٥79 ٥٢ األنفاؿ  ڀ  ڀ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

 ۆ  ۈ  

 ٢٤٥ ٢79 البقرة

 5٤9 ٥ التوبة  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

 4٦9 ٢٤ اإلسراء   ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  

 ٤٤٤ ٥ الفلق   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    

ٺ     ڀ  ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ

  ٿ         ٿ    ٺ  ٿ  

١54،١9 9١ النساء
٩، ١4٦ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 ٤٩٥ 5٤ آؿ عمراف

 74٤ ٤٢ المائدة  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  
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ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

   ۀ

 ٤٩٥ ١٢7 البقرة

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ    

 ٢٥9 9٩ ساء الن

 ڻ ڻ ڻ ں  ں  ڱ  ڱ
  ۀ  ڻ

 ٩٤ 7٤ آؿ عمراف

 7٥٥ ٢4 النمل    ڦ  ڦ  ڦڄ  

 ٢١٤ 5 العنكبوت  ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  

 ٤٤7 ٢٦١ البقرة  ژ  ژ ڈ

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

 

 ٤٥١ (ٙ٘ التوبة

 ٢٤٦ ٥5 النساء  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   

  ھ  ھ  ے  

 7٥7 ١٤ التوبة

، 4٤٤ ٢9 الحج  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  
4٤7 

 4٢٩ 4٤ األنفاؿ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

  

 -4٢4 ٢٤ األنفاؿ
4٢7 

 ٤5٦ ١٢7 البقرةڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  
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  ڃ  ڃڃ

 54٦ ٥  التوبة  ڳ      ڳ

 ٢5١ 9 الطور  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ

 
                                   

 فهرس األحاديث النبوية
 

 الصفحة الحديث
 ُِٔ ...ا اهلل٘ب باعال مف 

 َُٕ ...ابدأ بناال 
 َٔ ...  اتآهللا ا تعلٔب ُب النالل  ف  مف أخيسبهللدل بأمل و ا تعلٔب

 ُٕٖ ...أيٌب رمهللؿ ا بيههللديني ز يل  
 ٔٗٓ ...أح  كالداؾ

 ّٕٔ .  اعب يو مل ؾبػهللس د  أخي صلس ا عليه كملف 
 ِْٖ ...أخ جهللا اؼبر مني 

 ِّٖ ...أخ جهللا اليههللد مل اغب لز
 ُُِ ...إذا أٌب أحدمف خلدمه لبعلمه 
 ُٕٓ ...إذا الاآل اؼباللملف باليايهمل 
 ِّْ ...إذا قالاف فأحالنهللا الآالو 

 ُُٔ ...إذا لآي  عدكان مل اؼبر مني فلدعهف إٔب إحدل ث ث خصلؿ 
 َٖٓ ...ا لآياف اؼبر مني ُب ط يو إذ

 َٗٔ ...إذا   ل  باللحاهف فلدعهف إٔب اإلم ـ 
 ٓٔٓ ...  أرأي  لهلل كجدت م  ام أٌب رج ن 

 َُٔ . ارج  فلل أماعني دبر ؾ
ل طبا رضعلت 

ن
 ُّ ...أرضع  ملؼب
 َُٗ ...ارفعهللا أيديمف

 ُّٔ . اـر فداؾ أيب ك أم 
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 َٕٔ . اإلم ـ يعلهلل كا يعلس عليه
 ُٓٔ ...ا أمرب خ ب  خيرب , إ ل إذا   لنل

 ُٕٔ أف النبي صلى اهلل عليو وسلم أسهم للرجل
 َٔٓ ...أعاآهللا عنه رقبو 
 َْْ ...أع ب  صبلل  

 ْٖٕ أعبس رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف ب  اؼببلع كحـ  ب  أميو
 َُٔ دف غلركف أغلر رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف علس ب  اؼبصبلو ك 

 ُٓٔ ...اغ كا بلمف ا
 ِٔٔ .اقالهللا اؼبر مني كامابآهللا  ش خهف 

 ٖٓٓ .  اقالهللا م  ملح  كملح ة
 َُٕ .أقيلهللا ذكم اؽبيئلت عث اهتف

 ِِٗ ...أا إف ُب قاي  اػببأ 
 ِِٗ ...أا إف ُب قاي  عمد اػببأ 

 ُْٖ لرة أم  رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف أف ي ضخ رأمه بلغب 
 ْٗٔ ...أم  صلس ا عليه كملف ُب مبليل أكطلس أف ا تهللطأ حلم  ح  تا 

 ّْٓ ...أم ت أف أقلت  النلس ح  يآهلللهللا ا اله إا ا 
 َُّ ...أممث  ُب بيا  

 ُٗٔ . أٌمل الن  صلس ا عليه كملف النلس ملهف إا ماو أ اا
 َْٖ ...أشه   أمَّل صلس ا عليه كملف صاهللاف أربعو

 ّٓٔ ...إف إخهللا مف دؤا  جلؤكا تل بني
 ّٕٔ ...إف ذمو اؼباللمني كاحدة

 ْٗٓ ...إف قال  ُب مبي  ا صلب ان ؿباالبلن 
 ّٔٓ ...إف ملف ال ج  فبل قبلمف 

 ُٖٖ ...إف مل أع  النلس علس ا ث ثو
 ُٖٗ إف مل عبلد ا مل لهلل أقالف علس ا اب َّ قالمه

 ُٖٓ أحو مل كَب بيماه  أ ل
 ْٗ ...أ ل أفص  الع ب كا فخ  

 ُٖٓ . أ ل ب م  مل م  ماللف م  مر ؾ
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 ُِٖ .أ   أحو به مل ٓب تنمح 
 َُٔ . أ اآه علس  اال 

 ْٖٕ ...إمبل بنهلل دلشف كبنهلل اؼببلع ش   كاحد
 ِٓ ...إهنل ابنو أخ  مل ال ضلعو

 ّْٓ/ِْٓ أكلئ  الييل هنل٘ب ا عل قالهف
 ّٔٓ ...أيع  أحدمف أخلا 

 ٖٓٓ ...أيمف خلن اػبلرج ُب أدله ك ملله 
 َّٕ ...بئا مل ج هتل

 ٓٓٔ ...بلرز عبيدة بل اغب ث كضب ة بل عبد اؼببلع
 ّٕٔ ...بلع صلس ا عليه كملف م  ب  ق ياو 

 َٗٓ ...بليعنل رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف علس الالم  كالبلعو 
 ِٖٓ ... صلس ا عليه كملف إٔب ممو يهلـل اغبديبيو عثملفبع  رمهللؿ ا

 َٖٓ ...بع  صلس ا عليه كملف خللدان 
 ٖٕٗ ...بعث  بني يدم الاللعو بللالين

 ُٕٕ ...بعث  رمػهللؿ ا صلس ا عليه كملػف إٔب اليمل 
 ْٔٔ .  ب  ملت ؾبلددان 

 َُٓ ...البينو علس مل ادعس 
 ّٖٓ . ا قال تالاالب, ف ف تلب  كإ
 ِٕٔ ...ترهداف أ٘ب رمهللؿ ا

 ّٓٓ ...ث ثو مل مل فيه كجد ح كة اإليبلف
 ِّٓ ...ٍب أ اف يل خ اعو فلهلل قالاف ديا الآاي  

 ِْٔ ...إهنل ز  : جل ت ام أة مل جهينو  إٔب الن  صلس ا عليه كملف كقلل 
 ْٕٕ ...شعلران جع  الن  صلس ا عليه كملف يهلـل الاا  للمهلج يل 

 َٖٔ ...  جع  رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف خللد بل الهللليد علس أحد آّنباني
 ِْٖ جع  صلس ا عليه كملف الديو علس العصبو

 ُِٔ ...جلد الن  صلس ا عليه كملف رج ن قا  عبدا 
 ٖٗٓ ...جهلد ا قالؿ فيه
 ْْٖ ...ح  أشلكر الالعهللد
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 ُٕٗ ...أف اس فلف يالهف له حا  ال ب  خيرب ب
 ْٕٗ ...حا ت رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف يعبيهف

 ْٖ بأف يا ؽ بينهمل : ُب ال ج  ا يناو علس زكجاه حمف  الن  
 ُّٗ بلبنو ضب ة عمه رض  ا عنهمل ػبللاهل  حمف 

 ُِٗ ّٔل عبعا   حمف الن  
 ٓٔٔ حمم  فيهف حبمف ا مل فهللؽ مبعو أرقعو 

 ْٖٕ ...خي مل م  حػلٓب دينلران أك عدله معلف 
 َُٗ/ٕٕ خيم مل يماي  ككلدؾ بلؼبع كؼ 

 ُِٕ ..., حني أملف أبهللاخ ا رمهللؿ ا 
 ُٕٕ اػبي  معآهللد بنهللاصيهل اػب  إٔب يهلـل الآيلمو 

 ِْٖ ...دعه ح  يربأ
أحدان مل ديا شيئلن  ا أعب : ديٕبّْ يهلـل خيرب ج اب فيه شحف فأتياه فللا ماه ٍب قل 

, فللاا ُّ كإذا رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف يابالف إٕبَّ   اليهلـل
َٖٔ 

 ّْْ ديو اليههللدم كالنص ا٘ب أربعو  اؼ دردف 
 ََٔ ...رأي  الن  صلس ا عليه كملف يهلـل اػبندؽ 

 ّْٖ ...ربط صلس ا عليه كملف شبلمو اغبنا 
 ْٖٖ ...ف أبل جندؿ رد رمهللؿ ا صلس ا عليه كمل

 ْٓٔ ...رد رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف ماو ألن مبيلن 
 ُٗٓ ...رد صلس ا عليه كملف  ا ان اماصل دف 
 ّٗ ال ضلع مل أ ب  اللحف كأ ر  العاف 

 ُٕٖ ...رضخ الن  صلس ا عليه كملف رأس يههللدم بني ح  يل 
 ُّٓ ...رف  الآلف عل ث ث عل الص  ح  يبلغ 

 ُُٓ . رف  عل أمت اػببأ كالناليلف
 ٖٔٓ ...إيبلف بل كرمهللله : ااعملؿ أفا ؟ فآلؿ  مئ  الن  صلس ا عليه كملف أمُّ 

 ٔٗٓ ...الص ة ؼبيآلهتل: مئ  رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف أم ااعملؿ أفا ؟ فآلؿ
 ِّٔ ...مئ  رمهللؿ ا عليه ملف عل ذرارم اؼبر مني 

 ّٖٔ ...ثلب  اا صلرم رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف  مأؿ
 ٓٓٓ ...مح  رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف 
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 ِٕٔ . منهللا ّٔف منو أد  المالب
 ُٕٔ . مهف له كمهملف  لا مه
 َٕٓ ...شهدت حلن الااهللؿ 

 ٕٕٗ ...صلّب الن  صلس ا عليه كملف أميدر دكمو علس ث شبل و دينلر
 َُٕ ... صلس ا عليه كملف علـ اغبديبيو علس أف ي دَّ مل جل ا ماللملن صلّب الن 

 ِْٖ .صلّب رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف أد  قب اف 
 ِٖٕ ...الايلفو ث ثو أيلـ 

 ُِّ ...عيب  ام أة فبل ملف قبلمف ُب د ة 
 َٗٓ ع ض  علس الن  صلس ا عليه كملف يهلـل بدر كأ ل ابل ث ث عر ة منو 

 ِٕٓ ...علس أد  اامهللاؿ حا  أمهللاؽبف بللنهلر
 ُِٓ .  العمد قهللد

 ٕٖٓ ...غ ا صلس ا عليه كملف مبعلن كعر يل غ كة 
 ِٕٔ ... غ كت م  رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف كأ ل غ ـ فبلهللؾ

 ِّٕ اللنيمو ؼبل شهد الهللقعو
 ْٓٔ ...فلدل الن  صلس ا عليه كملف أم ان مل عآي  

 ِٔ فأذ٘ب له ف  ه عم  
 ِّٓ ...فمل قا  بعدا قاي  فأدله بني خ تني

 ِّْ ...قا  رج  علس عهد رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف 
 ّٖٔ قد أج ت مل أج ت 

 ٕٗٓ ...قدـ ضملـ بل ثعلبو علس الن  صلس ا عليه كملف 
 ْٖٕ قدمهللا ق يرلن 

 ُٕٓ ...ف بدر قالف الن  صلس ا عليه كملف غنل 
 ّْٔ ... ب  اؼبصبلوقالف الن  صلس ا عليه كملف غنل ف 
 ُٕٓ ... حننيقالف الن  صلس ا عليه كملف غنل ف 

 ّٔٔ ...قاس  بللاللع للآلت  
 ْٗٓ  ...قاس بديو اؼبآاهلللو علس علقلو الآلتلو

 ّْٖ ...قاس رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف بديو جنينهل غ ة عبد أك أمو
 ّْٖ ...قاس رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف ُب ام أتني مل ديي  اقاالال 
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 ّْٗ ...قاس رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف ُب إم ص اؼب أة
 ّٔٔ ...قب  صلس ا عليه كملف لبي  البل ن 
 ِّْ ...قهلـل الن  صلس ا عليه كملف ديو اػببأ 

 َٗٓ ...أملف رج  ملف الن  صلس ا عليه كملف إذا 
 َٖٕ ...ملف الن  صلس ا عليه كملف ينا  ُب البدأة  ال ب  

 ِّٔ ...ملف صلس ا عليه كملف إذا ط ؽ العدك لي ن 
  ّْ ...ملف فيمل أ  ؿ عر  رضعلت معلهللملت وب مل

 ُٖٔ ...الر ؾ بل: أكؽبل: المبل   مب 
 ُٖٗ مالب ا الآصلص
 ٕٕٕ ...عليه كملف إٔب أد  اليمػل ماع الن  صلس ا 

 ِّّ ... ماع إٕبَّ رمهللؿ ا صلس ا عيه كملف 
 َٕٔ ...م  مهلللهللد يهلللد علس الاب ة

 ِٕٓ ...مل يرهدف اغب ب 
 َْٔ ...منل  ل كا م  رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف 

 َٓٔ ...منل يهلـل اغبديبيو ألالن كطبا مل و
 ُٕٔ ...ا صلس ا عليه كملف فحلص النلس  من  ُب م يو مل م ايل رمهللؿ
 َٖٗ ...ا تبىن المنيالو ُب دار اإلم ـ 

 َُٓ ...ا ربم  العلقلو عمدان 
 َٕٗ ا جػ يو علس الػعبيد 
 َّ ا رضلع بعد حهلللني 
 َّ ا رضلع بعد فصلؿ 

 ُْٗ ا طلعو ؼبخلهللؽ ُب معصيو اػبللو
 ّٖٓ ا د  ة بعد الاا  

 ُُٓ ...ما  بعد إيبلف: ـ ام ئ ماللف إا ب حدل ث ثا وب  د
 ِِٓ ا وب  ملؿ ام ئ ماللف إا عل طيع  اا منه

 ِٖٗ ا يدخ  مر ؾ اؼبال د اغب اـ 
 ٕٔٔ ...ا يا ؽ بني ااـ ككلددل

 َُٕ ا يآلد ااب بلبنه 
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 ُٕٓ . ا يآا  أم دف
 ُُٔ  ا يآا  ح  بعبد

 ٖٕٖ  اج مالػلف أف يؤدم اػبلا ينبل  ل
 ُْٗ لآا  مؤمل أشد علس ا مل زكاؿ الد يل

 َٔٔ لم     حهللارم كحهللارم ال ب  
 ُُِ ...لمممموك طعامو وكسوتو بالمعروف

 ُّٔ ...اللهف أ   عادم 
 ُّٔ ... اللهف إ٘ب أجعل  ُب كبهللردف 

 َُٓ ...لهلل أف أد  الالمل  كاارض اجامعهللا علس قا  ماللف 
 ٗٔٓ ...علي   بل  إذف  لهلل أف رج ن اطل 

 ٖٔٓ ...لهلل علم  أ   تعمدت النا  
 ّٗٔ .ليا ُب اؼبنآلو قصلص

 ٔٓٓ ...ليا منل مل مح  أك مح  له 
 ّْٕ ...مل أطعف ا  بيل طعمو 
 ِٗٔ ...مل ت ك٘ب صل   بمف

 ََٕ ...مل ضبل  علس ديا يل حلطع
 َٔٔ ...مل ملف رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف ىب ج ُب ما  

 ُِٕ .مل أخي شيئلن فههلل له
 ُٓٗ ...مل أعلف علس قا  ماللف كلهلل برب  ملمو 

 ُْٗ .مل أم مف مل الهللاة بل  طلعو ا ف  تبيعهللا 
 ّٖٓ . مل بدؿ دينه فلقالهللا

 ِّٓ . مل ح ؽ ح قنلا كمل غ ؽ غ قنلا
 َُٓ .مل ضب  علينل الال ح فليا منل
 َْٔ ...لمل دخ  دار أيب مايلف فههلل  م

 ْْٔ ...مٌل صلس ا عليه كملف  علس أيب ع ة اعبمح  
 ْٖٖ مل عم  عم ن ليا عليه أم  ل فههلل رد 

 َٗٓ ...مل فلرؽ اعبملعو قيد شرب 
 ٕٔٔ ... مل ف ؽ بني كالدة ككلددل 
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 ُٔٓ مل قلت  دكف أدله أك ملله فآا  فههلل شهيد
 ُِٔ  . مل قا  عبدا قالنلا
 ّٗٔ ...فمل فهللقهل بل  مل قا  عصاهللران 

 ٗٓٔ ...مل قا  قاي ن له عليه بينو فله ملبه
 َٖٓ ...مل ملف بينه كبني قهلـل عآد 

 ّٖٔ ...  مل ملف يؤمل بل كاليهلـل ا خ  ف  ي مع دابو 
 َٗٓ ...مل   ع يدا مل طلعو 

 ٕٖٓ .منع  الع اؽ قاي دل كدرنبهل
 ّْٕ ...كبل معلش  اا بيل  ا  هللرث

 َّٔ ...ع الن  صلس ا عليه كملف علس أد  البل ن من نيآلن  ص
 ٖٗ ...فاطمة بنت قيس  نقل النبي 

 ِِٔ ه يهنس الن  صلس ا عليه كملف الصديو عل قا  اب 
 ٕٕٔ ...عل الاا يو بنيهنس الن  صلس ا عليه كملف عليلن 

 ِّٔ . لفهنس الن  صلس ا عليه كملف عل قا  النالل  كالصبي
 ٕٔٓ . هنس صلس ا عليه كملف عل ذب  اغبيهللاف لل  مأمله

 ُِْ ...ىذا أبوك وىذه أمك 
 ِّْ .ديا كديا مهللا 
 ِّٖ . دهلل ممل قلؿ

 َٖٔ .كادع صلس ا عليه كملف ب  ق ياو
 ٖٔٓ ...كاليم  اال  بيدا لهللددت أ٘ب أقلت  ُب مبي  ا 

 ّٕٕ ... كاليم  اال  بيدا ملٕب فبل أفل  ا
 ّّٓ كدل قاي  اا صلر دبل و مل إب  الصدقو 

 ُٖٓ . كلدت مل  ملح
 َٔ . كؽبل عليمف رزقهل كمالهللهتل بلؼبع كؼ

 َُٔ ...يل أيهل النلس إ مف ا تدعهللف أصملن ك ا غل بلن 

 ُٕٓ ...يل بل أـ عبد, مل حمف مل بلس مل أمت؟ 

 َٕٔ ...يل عبلس احباله علس الهللادم 
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 ُّٔ ...  اا صلر دؤا  أكبلش ق يل يل معر
 ِٓ وبـ  مل ال ضلعو مل وبـ  مل النالع   
 ِٔ وبـ  مل ال ضلعو مل وبـ  مل الهللادة 

 ّٖٔ . يالعس بيماهف أد لدف
ا  َُُ . يا ؽ بينهمل كا هبامعلف أبدن
 ُٖٖ .يآا  الآلت  كيصرب الصلب 
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 فهرس اآلثار
 

 الصفحة األثر
 ّٕ (ابل عبلس)اػبب  كال ي ( أىٍكمىًط مىل تيٍبًعميهللفى أىٍدًليميفًمٍل )
 ّٕ ( ابل عم )اػبب  كالالمل كالام  ( ًمٍل أىٍكمىًط مىل تيٍبًعميهللفى أىٍدًليميف)

 ِّٖ (ابل عم ...)أجلس اليههللد كالنصلرل مل اغب لز
 ِّٖ (.   عم ... )ادع لنل ملتب  يآ أ لنل مالبلن 

 ِٖٓ (عم ... )لج ان أف يآيف ث ثو أيلـأذف ؼبل دخ  منهف ت
 ُٕٖ (.عم )اشرتل عآبو بل ف قد أرضلن مل أرض الالهللاد

 ٔٗٓ (. ابل عبلس)أط  أبهللي , ف ف ال ـك ما د مل يل كدل غ ؾ 
 ِٕٖ (عم )أطعمهللدف فبل تأملهللف كا ت يدكدف علس ذل 

 ِّٓ (عل ...)أعاهللا إف شئ  كإف شئ  اماآدت
 ِٖٔ (عم ... )بلط الرلـ مل ضب  الآبنيوأم  أف ييؤخي مل أ 

 َٖٓ (.عل ...)إف المالب بيدؾ كإف الرالعو إلي 
 َْٔ (.ابل مالعهللد...)إف ا يعلف م  لاللف, فمل أتس منمف أع ميلن 

 ِّٕ ( ظبلؾ بل ح ب)أف قهللملن مل اليمل حا كا زيبيو لألمد,  
 ّٔٔ (. عم )   إف ملف مث ان طبا
 ُٖٔ (.عم )أ ل فئو م  ماللف 

 ِّْ ,  (عم ...)أكجع الديو علس أد  الهللرؽ 
 َٕٖ (.ابل عبلس)أيٌبل مص  مصٍَّ ته الع ب فليا للع ف أف وبدثهللا فيه منيالو

 ِٗٗ (. عم ... )بع  إٔب ام أة مليبو
 ٕٕٓ ( عم )بع  عثملف بل حنين إٔب المهللفػو

 ُْٓ ( عل ...)بي  كبينمف مالبي ا تعلٔب
 ّٓٓ (  أبهلل بم ... ), ك قا مف ُب النلرتدكف قا  ل

 ّْْ ( ابل مالعهللد)تاللكيه إٔب  صن عر  الديو 
 ّْٓ ( عل ...) ج احلت ال جلؿ كالنالل  

 ْٖٕ (عم ... )جع  الديو علس أد  الديهللاف 
 ُْٓ (.علم  بل عبد ا)خلصف عم  أم  فأراد أف يأخي٘ب منهل 
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 ّْٓ (.كابل مالعهللد عم  كعثملف)ديو آّهللس شبلمبل و دردف
 ْٖٖ (.عم ... )ردكا اعبهلات إٔب الالنو

 ّّٖ (..عم )فأملف( طه)ظب  أخاه تآ أ 
 َْٔ (. عل )علي  كعلس قهللم  دياه 
 ُِْ (عم )ُب ااض اس بع  بع  

 ُِْ ( عم ... )ُب الاهللاح  طبا مل اإلب  
 ُْْ (. عم ) ُب اإلفال  ثل  الديو

 ِّْ (عم ... )كُب البنص  تال  ُب اػبنص  م  مل اإلب ,
 ّٕٔ (.زيد بل ثلب )ُب اؽبلمشو عر  مل اإلب  

 ُِٓ (عل ...)قلت  أد  البص ة 
 ُُٓ (. أبهلل بم )قلت  مل ع  ال ملة

 ٕٖٓ قدر اػب اج ُب زمل أم  اؼبؤمنني عم  
 ْٕٔ (.أبهلل د ي ة...) قدم  مل عند أيب مهللمس ااشع م 

 ّّٕ (.ثملفع... )قاس بدياهل ماو  اؼ
 ّٕٗ (.أبهلل بم )قاس عليه بثلث  الديو 

 ِٕٔ (عل ...)ملف ؽبف علف يعلمػهلل ه, كمالب يدرمػهلل ه
 ْٕٓ ( أبهلل بم ...)ملف يالهللم بني النلس كيعب  العبيد

 ٕٖٕ (  عم ... )أف ا تا بهللا الػ  يو علس النالػل : ماع إٔب أم ا  اعب يو
 َٖٕ (  عبد ال ضبل بل غنف... )الرػلـماػب  لعم  ابل اػببلب ؼبل صػلّب أد  

 ٕٗٔ (. ابل عم ...)منل  صيع ُب اؼبللزم العال  
 ٕٗٔ ...مئ  ابل أيب أكَب عل طعلـ خيرب 

 َٕٖ (. قيا بل أيب حلـز)منل يهلـل الآلدميو رب  النلس 
 ْٕٔ (عم )ا تربح ح   آالمهل علس قهللم 

 ُٕٓ (عل )ا ذبي كا علس ج ي 
 ِٓٔ ( أبهلل بم ...) ا ربملهللا اعبين
 َُٓ (.ابل عبلس)ا تآب  تهللباه 

 ّٔٔ ( أبهلل بم )ا تآب  ش  ة مثم ة
 ٗٗٔ (  عم )ا تآيمهللا اغبدكد ُب دار الر ؾ
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 َْٔ ( أ ا)ا مبي  ل  إٔب قاله 
 ٕٗ (.  ابل عبلس كجلب )ا  اآو ؽبل كا ممىن
 ُِّ (. عم ... )ا وبم  مل ي دا غ م

 ِّٓ (عم ) ج ا أمرب عاو ال
 ُٔٗ (عل )لهلل أعلف أ ممل تعمدسبل لآبع  أيديممل كأغ مهمل ديو اليد 

 ُٕٓ (. عم )لهلل سبلا فيه أد  صنعل  لآالاهف به 
 ُِٖ (.  ابل عم )لهلل ظبعاه لآالاه

 ُِٖ (أبهلل عبيدة بل اعب اح)مل أعبينلدف ااملف علس ذل 
 َِٔ (ابل عبلس)  مل ف  مل اثنني فآد ف  كمل ف  مل ث ثو  ٓب يا

 ّّٔ (.عم ...)مل قا  ُب اغبـ  أك ُب الره  اغب اـ
 ِِٓ (   عل ...)مل كجد ملان فليأخيا

 ّٓٔ (.  أبهلل بم  كعم  كزيد) اؼبهللضحو ُب ال أس كالهللجه مهللا 
 ْٕٓ ( أبهلل بم ) لنفي مل أصبنل منمف, كت دُّكف إلينل مل أصباف منل

 ّٗٓ (عم ...)د  ملف مل مل بو خرب
 ِٕٓ (.عثملف بل عالف... )د  ل  أف أضعن ل  الديو كتعاهلل عنه؟

 ِْٔ (.عم )دف أف ي جف حلم ن 
 ُْٔ ( عم ...)كاليم  اال   بيدا لهلل أف أحدمف أشلر بأصبعه

 ّْٕ (.  عم )كليهل أبهلل بم  علس مل كليهل رمهللؿ ا صلس ا عليه كملف 
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 فهرس المصطلحات
 

 الصفحة المصطلح
 َِٓ ااخرف
 ّٕ  اأُلدم 

 ِٓ  ُأريد

 ِّْ  األقمف
 َُٖ  أكف   

 ّٗ  أنشز

 ٔٓٓ  أنشط من عقال

 ّٔٗ  أوعب

 ّٕ  أوقية
 َٖٔ  الباعوث 

 ْٖٓ  بسرة  
 َِٗ الباضعة

 َٗٓ  البغي 

 َٔٔ  تأثمتو
 ُُّ  تزجيو

 ّٗٓ  تستر

 ٖٔ  التكة

 ِِ  ثار 

 ّٔ  الثدي 
 َٕٔ  الجزية 

 ٔٓٓ  الجف
 ُْٗ  الجناية  

 ُِٖ  حجر
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 ُْٓ  حروراء 

 ُِٓ  الحضانة 

 َْ  الحقنة

 ٖٗٔ  الخراج  
 ِٕٔ  الخرثي 

 ٕٔ  الخز

 ُِّ  خشاش
 ٕٓ  الخضاب 

 ِّّ  الخمفة 

 ٕٗ  الدثار 

 ِٖٔ  الدية 

 ٔٓٓ  الراعوفة
 ّْٕ  الرافضة

 7٩٤  ل ت  ا

 4٩  ال تآل  

 ١١  ال ضلع

 7٥  ال ط 

 45٤  ال َّؽ 

 ٤44  ال مو

 ٩١5  ال بيو 

 74  ال ًلّْيو 

 57٦  الالبخو

 7١٥  الالعلؿ 

 5٦4  معل ني 

 ٩9  الالعهللط
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 7٤ الالههللمو 

 549  الالهللاد 

 ٤77  الال  

 7٢٩ شآصلن 

 ٥١  شيع 

 7٩  الر ج

 ٤٢٢  صاّْني 

 ٤4٢  الصهللؿ 

 ٥٢  الب ؽ

 4٩٦  الع ادة 

 795  العالل ُّ 

 7٦٦  عآلصهل

 ٢١٩  العلىن

 75١  العلهللفو 

 59  علَّ ؽبل

 5٥  العنني 

 ٢5١  اللهللر 

 795  الالخت 

 7٥٢  الا   

 ٥5  الآلفو

 7٤  قيًدرى 

 57٤  الآاي  

 5٦7  ق يو  

 49٢  الآينالف 

 45٤  الملغد 
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 ٤١١  الم اع 

 4٤9  ادل ا 

 ٩4٩ اؼبا ضبو

 4٩  آّبهللب 

 ٥79  ااو

 ٢١١  خلرجو اؼب

 44٦  اؼبخ ؼ 

 7٦  اؼبد 

 ٤45  اؼبدرل كاؼبدراة 

 ٢5١  اؼباللو

 94  اؼبعادة

 ٢١4  اؼبعاهللا

 ٤٩9  مل بو 

 457  اؼبآ َّط

 7٤١  اؼبناهللس 

 ٢75  اؼبهللح 

 ٢5١  اؼبهللر 

 4٩  كبياو 

 ٩٥  النالخ

 ٢5١  النرلب 

 4٦  الناآلت 

 ٢59  النهل 

 5٩9  اؽبد و 

 ٩9 الهللجهللر
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 فهرس األعبلـ
 

 الصفحة االسم
 ُٕٓ  إب اديف النخع    

 ُٖ  ابل اغبداد
 ِٖ  ابل الصبلغ 
 ّٗٔ  ابل الآصلر
 ّْ  ابل اؼبنير

 ُٕٓ  ابل م يل  
 ّٖ  ابل شربمو
 ِْ  ابل عليو 
 ُْٔ  أبهلل الدردا 

 ْٔٔ  أبهلل العلص بل ال بي 
 ّٖٕ  أبهلل العلليو

 ِٓ  أبهلل اؼبعلٕب اعبهللي 
 ُٗٓ  أبهلل أملمو البلدلس

 َٕٗ  أبهلل بص 
 ّْٖ  أبهلل بم  ااصف 

 ّٗٔ  أبهلل بم  الاميم  اأّ م 
 ُِٓ  أبهلل بم  الرلش  الآالؿ الالرق 

 َّٖ  أبهلل بم  الصديو
 ّْ  أبهلل ثهللر 
 َٖٕ  أبهلل جندؿ

 ِٗ                                       أبهلل حنياو    
 ّّٔ  أبهلل راف  اليههللدم
 ٕٖٓ  أبهلل معيد اػبدرم

 َٗٔ  أبهلل مايلف بل ح ب
 ِّٓ  أبهلل ش ي  المع 
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 ِٖٔ  أبهلل عبيد
 ٔٗٓ  أبهلل قالدة اا صلرم
 ٗٔٓ  أبهلل مهللمس ااشع م

 ُٖٓ  أبهلل قبي 
 ْٖ  أبهلل د ي ة 
 ِٗٔ  أبهلل كا    

 ّٖٔ  أبهلل يلم  بل أخبع النا م
 ِٕٔ  اؼبان  مندمأضبد بل اغبالني بل اغبالل بل عبد الصمد المهللُب ال

 ّّ  أضبد بل حنب   
 ِْ ابل بن  الرلفع 

 ُٕٓ   دـ بل عبد الع ي  بل عم  بل عبد الع ي 
 ِٗٔ  أملمو بل أثلؿ 

 ّٗٓ  أملمو بل زيد بل حلرثو 
 ّّّ إمحلؽ بل رادهلليه

 ْٖٔ  أمعد بل زرارة بل عدس الن لرم 
 ْٖٕ  أملف مهللٔب عم 

 ّٔٔ  اامهللد بل شعهللب الليث  
 ّّْ  اامهللد بل ي يد بل قيا النخع  

 ِّّ أشيف  
 ِٖٔ  ااصمع   

 ِٔ  أفل      
 ّٓ  أـ الاا  
 َْٓ  أـ ركملف

 ِٖٕ أـ زيلد ااش عيو 
 َْٔ  أـ دل ئ

 ُٖٗ  أ ا بل النا  
 ُٖٗ  أ ا بل ملل  

 ّّ  ااكزاع 
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 ُٗٔ  بدي  بل كرقل  
 ُّّ  الربا  بل علزب

 ُّٕ  غبصيع ااملمس ب يدة بل ا
 َُٗ  بر  بل الربا 

 ّٕٖ  بم  بل علم  الب لس 
 ْٔٔ  شبلمو بل أثلؿ

 َْٓ  جلب  بل عبد ا
 ّٕٕ  جب  بل مبعف

 ُِٗ جعا  بل أيب طللع 
 َِٕ  حلطع بل أيب بلاعو

 ٕٕٖ  اغب لج بل يهللمن الثآاس
 ْٕٓ  ح اـ بل معد 
 ُِٖ  اغبالل بل ياللر
 ْْ س بل ي يد اغبالني بل عل

 ِٖٕ  حر ج بل زيلد ااش عس 
 ُٗٔ  حميف بل ح اـ

 ِٓ  ضب ة بل عبد اؼببلع
 ِّٖ  حنل بل عبد ا 
 ّٔٔ  حنالو بل أيب علم 
 ّٖٔ  حي  بل أخبع
 ِٖٓ  خللد بل الهللليد

 ُٗٔ  خدهبو بن  خهلليلد
 ّّٓ  خرن بل ملل  البل  

 ُٗٓ  الدارقب  
 ِْ  داكد الالد م

 ِٔٔ  يد بل الصمودر 
 ُٖٗ  ال بي  بن  النا 
 َٔٔ  ال بي  بن  معهللذ
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 ُْٕ  ربيعو ابل أيب عبدال ضبل الايم  
 ٖٓٔ ركيا  بل ثلب  
 َِٕ  ال ب  بل العهللاـ
 ٗٔٔ  ال ب  بل بلطل

 ِٗ  زف 
 ُٕٓ  ال د م 

 ٕٕٖ  زد  بل أيب ملمس
 ّٗٓ  زيد بل أرقف
 ّّّ  زيد بل ثلب 
 ُِٗ رثو زيد بل حل

 ِِٕ  زيد بل كدع
 ٕٖٓ  الاللج  زم يل بل وبىي بل عبد ال ضبل

 ُٓٔ  معد بل أىب كقلص
 ْٖٔ  معد بل عبلدة
 ْٖٔ  معد بل معلذ

 ّٔٔ  معيد بل اؼباليع
 ّٔٓ  معيد بل زيد
 ّّ  مايلف الثهللرم
 ِّٖ  ظبلؾ بل ح ب

 ُّٔ ظب ة بل جندب  
 ُُٔ  مه  بل معد بل ملل 

 ّّٓ د ا اغبثمومه  بل عب
 ُّ  مهلو بن  مهي  بل عم ك

 َٕٕ  مهي  بل عم ك
 ّٓٔ  ش حبي  بل عبد ا
 ّْٔ  ش ي  بل اغبلرث

 ُٕٓ  الرع 
 ٕٓٔ  شيبو بل ربيعو 
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 ّْٔ  الصعع بل جثلمو
 ِّّ  الاحلؾ بل قيا
 ُِٔ  الاحلؾ بل م احف
 ُٖٓ  ضملـ بل ثعلبو
 ٓٓٓ  طلرؽ بل شهلب

 ِٔ   أيب بم  الصديو  عل رو بن 
 َُٔ  علم  بل عبد ا بل اعب اح

 ّْٓ  عبلدة بل الصلم 
 ُِٕ  عبد اغبميد بل ملمو اا صلرم

 ّٖ  عبد ال ضبل بل أيب ليلس 
 ُٔٓ  عبد ال ضبل بل البيلمل٘ب 
 ّٕٔ  عبد ال ضبل بل عهللؼ

 َٖٕ  عبد ال ضبل بل غنف ااشع م
 ِّٓ  عبد ال ضبل بل مل ف

 ِٕٔ  ا ابل النهللاحو  عبد
 ُٗٔ  عبد ا بل أيب م ح
 ّّٕ  عبد ا بل أيب قبي 
 ُٕٓ  عبد ا بل ال ب 
 ٕٗٓ  عبد ا بل اؼببلرؾ
 ْْٔ  عبد ا بل خب  
 ََٔ  عبد ا بل ركاحو
 ِٓ  عبد ا بل عبلس

 ٕٗٔ  عبد ا بل عبد اامد بل د ؿ
 ِْٓ  رمعبد ا بل عدم اا صل

 ٕٗٔ  عبد ا بل علآو بل خللد ااملم    
 ِّ  عبد ا بل عم 
 ُِٖ  عبد ا بل عم ك
 ِِٕ  عبد ا بل مالعهللد



911 

 ٓٓٔ  عبيدة بل اغبلرث بل اؼببلع
 ّْٓ  عابو بل ربيعو

 َٕٖ  عابو بل غ كاف اؼبلزٗب
 ُٕٖ  عابو بل ف قد الاللمس 
 َٕٖ  عثملف بل أىب العلص

  ِٕٓ  بل عالف عثملف
 ُٗٓ  ع ابو بل أكس

 ّْْ  ع كة بل ال ب  بل العهللاـ 
 ُٓٓ  عبل  بل أىب ربلح  

 ْْٔ  عآبو بل أيب معيط
 ِّٕ  عم مو بل خللد بل العلص

 ّّْ علآمو بل قيا 
 ِّ  عل  بل أيب طللع

 ّٕٔ عل  بل اضبد البلدادم
 ِِْ  عل  بل اغبالني بل ح ب الآلض 

 ْٕٗ  عملر بل يلم 
 ُّْ  عملرة بل ركيبو الثآا 

 ِٓ  عملرة بن  ضب ة بل عبد اؼببلع
 ُٗٔ  عم  بل اػببلب

 ّّٔ  عم  بل عبد الع ي 
 ٖٗٓ  عم  بل عبد ا بل أيب ربيعو
 ُٖٓ  عم اف بل حصني بل عبيد
 ِّ  عم ك بل ال ب  بل العهللاـ

   عم ك بل العلص
 ُٓٓ  عم ك بل حـ 

 ِْٖ  عم ك بل دينلر 
 ُِٔ  عم ك بل شعيع

 ِٓٔ  عم ك بل عبد ا اعبمح  
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 ّّْ  عم ك بل عبد ا اؽبمدا٘ب 
 ٖٓٔ  عم ك بل عبد كدٍّ 

 ْٖٗ  عم ك بل عبالو أبهلل قبي  
 ِٕٔ  عم  مهللٔب  يب اللحف 

 ّٔ  عهللؼ بل ملل  ااش ع  
 ِّٖ  عيلض بل عم ك ااشع ل 

 َُّ ف يعو بن  ملل 
 ُٔٗ  بل أيب بم  الصديو  الآلمف بل ؿبمد
 َٕٖ  قيا بل أىب حلـز

 ُٕٕ  م يبو بن  اؼبآداد بل اامهللد
 ُّٔ  معع بل ااش ؼ البل  

 َٔٔ  معع بل ملل 
 ّّ  اللي  بل معد
 ِٗ  ملل  بل أ ا
 ِْٔ  ملل  بل عهللؼ
 ّّٔ  ؾبلدد بل جرب

 ُْٗ  ؿبمد بل إدريا الرلفع  
 ْٕ  ؿبمد بل اغبالل بل ف قد

 ِْٖ  مد بل طلحو بل عبيداؿب
 ِْٗ  ؿبمد بل طلحو بل ي يد

 ّْٗ  ؿبمد بل ماللمو  ابل ملمو
 ٔٓٔ  م حع اليههللدم 
 ّٓٔ م كاف بل اغبمف 

 َْ  اؼب ٗب  
 ّٓٔ  اؼبالهللر بل ـب مو
 ْْٔ  اؼببعف بل عدل
 ُٕٓ  معلذ بل جب 

 ْٖٗ  معلكيو بل أىب مايلف
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 ّْٗ  اؼبل ة بل شعبو
 ََٕ  د بل عم كاؼبآدا

 ُٗٔ  مآيا بل صبلبو
 َُٔ   لف  مهللٔب بل عم 

 ِٕٓ  قبدة بل علم 
 ْْٔ  النا  بل اغبلرث 
 َْٓ كاثلو بل اامآ  

 ٓٓٔ  الهللليد بل عابو بل ربيعو
 ِٕٓ  وبىي بل جعدة بل دب ة

 ّٔٔ  ي يد بل أىب مايلف
 ِٕٓ ي يد بل د م  

 ْٕ  أبهلل يهللمن الآلض  
 ّٔٓ  يويعلس بل أم
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 فهرس المراجع
 الآ  ف الم ٙب .ُ
أضبد بل أيب بم  بل إظبلعي  : ربلؼ اػب ة اؼبه ة ب كا د اؼبالل يد العر ة اؼبؤلن إ .ِ

 . ـُٗٗٗ -دػ َُِْالبهللص م طبعو دار الهللطل 
فؤاد عبد اؼبنعف : أبهلل بم  ؿبمد بل إب اديف بل اؼبنير النياللبهللرم اآو : اإلصبلع اؼبؤلن  .ّ

 مػََِْ/ دػُِْٓالببعو ااكٔب : دار اؼباللف للنر  كالاهللزي  الببعو : لنلش  أضبد ا
ممابو , عبد اؼبل  بل عبد ا بل دديل: ربآيو ,ااحلدي  اؼبخالرة للايل  اؼبآدم  .ْ

 .ـَََِالببعو الثللثو, , ممو اؼبم مو, النهاو اغبديثو
: النلش   -ف اعبهللزيو بل قيأيهللب بل ؿبمد بل أيب بم  : أحملـ أد  اليمو اؼبؤلن  .ٓ

: ربآيو  -ُٕٗٗ – ُُْٖالببعو ااكٔب ,  ,دار ابل حـ  ب كت -رملدل للنر  
 .شلم  تهللفيو العلركرم -يهللمن أضبد البم م 

عل  ؿبمد د دؿ كيلمني : ربآيو, أخبلر اؼبدينو ايب زيد عم  بل شبو النم م البص م .ٔ
 .ب كت ـ  ُٔٗٗ-دػُُْٕ, دار الماع العلميو, معد الديل بيلف

أخبلر ممو ُب قدٙب الدد  كحديثه ايب عبد ا ؿبمد بل إمحلؽ بل العبلس اؼبم   .ٕ
الثل يو , : الببعو, دار خا  ب كت, عبد اؼبل  عبد ا دديل. د: ربآيو,الالمه 
 .دػُُْْ

الماع , اخا ؼ اا مو العلمل  للهللزي  أيب اؼباا  وبىي بل ؿبمد بل دب ة الريبل٘ب .ٖ
الاليد : ربآيو , ااكٔب: الببعو ,  ََِِ -دػ  ُِّْ -ب كت / لبنلف  -العلميو 

 .يهللمن أضبد
دار الماع , ااخايلر لاعلي  اؼبخالر لعبد ا بل ؿبمهللد بل مهللدكد اؼبهللصل  اغبنا  .ٗ

عبد : ربآيو , الثللثو: الببعو , ََِٓ -دػ  ُِْٔ -لبنلف / ب كت  -العلميو 
 .اللبين ؿبمد عبد ال ضبل

 – دار البرل   اإلم ميو, البخلرم اؼبا د مد بل إظبلعي  أيب عبد ااادب  .َُ
 .ؿبمد فؤاد عبد البلق  : ربآيو, دػُٖٗٗ – َُْٗالببعو الثللثو, , ب كت
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اؼبماع  -إركا  الللي  ُب زب ي  أحلدي  منلر الالبي  مد  لص  الديل االبل٘ب .ُُ
 .ُٖٓٗ – َُْٓ -الثل يو : الببعو, اإلم م   ب كت

 –دار الماع العلميو , اامايملر ايب عم  يهللمن بل عبد ا بل عبد الرب النم م .ُِ
ملٓب ؿبمد عبل , ؿبمد عل  : ربآيو  -ـ َََِ – ُُِْالببعو ااكٔب , , كتب  

 .معهللض
أبهلل عم  يهللمن بل عبد ا بل عبد الرب : اامايعلب ُب مع فو ااصحلب اؼبؤلن  .ُّ

دػ  ُُِْ:منو النر , ب كت:دار اعبي  مدينو النر  :النم م الآ ط  دار النر 
 .ااكٔب:الببعو

أبهلل اغبالل عل  بل أيب المـ  ؿبمد بل ؿبمد بل عبد الم ٙب بل : أمد الللبو اؼبؤلن .ُْ
ب كت علـ  –دار الام  : عبد الهللاحد الريبل٘ب اعب رم, ع  الديل ابل ااث  النلش 

 . مد الب لكمعل  ؿب:امف اآو  ـُٖٗٗ -دػ َُْٗ: النر 
زم يل اا صلرم دار  شيخ اإلم ـ: أمىن اؼببللع ُب ش ح ركض البللع اؼبؤلن  .ُٓ

: ااكٔب ,ربآيو : الببعو  َََِ –ق  ُِِْ -ب كت  -دار الماع العلميو : النر  
 ؿبمد ؿبمد تلم . د 
اىوى النػٍُّعمىلًف اؼب .ُٔ ًنيػٍ الرٍَّيخ زىٍيلي اٍلعىلًبًدٍيلى ٍبًل : ؤلناٍاىٍشبىلاي كىالنَّاىل ً ي عىلىس مىٍيدىًع أىيبٍ حى

الببعو تلريخ  ,دار الماع العلميو,ب كت,لبنلف: النلش  ,ًإبٍػ ىاًدٍيًف ٍبًل قبيىٍيفو 
 . ـَُٖٗ=دػََُْ:
ج ؿ الديل عبد ال ضبل :ااشبلا كالنال   ُب قهللاعد كف كع فآه الرلفعيو تألين .ُٕ

 . لبنلف – ب كت العلميو الماع دار الاليهللط 
أضبد بل عل  بل ح   أبهلل الاا  العالآ ٘ب : صلبو ُب سبيي  الصحلبو اؼبؤلن اإل .ٛٔ

 ؿبمد عل :  ربآيو ُُِْ , ااكٔب ب كت الببعو – اعبي  دار:  النلش  الرلفع 
 . الب لكم

أبهلل عبد ا ؿبمد بل اغبالل بل ف قد الريبل٘ب : ااص  اؼبع كؼ بلؼببالهللط اؼبؤلن .ُٗ
  –إدارة الآ  ف كالعلهلـل اإلم ميو : الهللفل اافلل٘ب النلش  أبهلل: اآو( دػُٖٗ: اؼباهللَب)

 .م اتر 
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إعل و البللبني حلشيو علس ح  ألالظ فا  اؼبعني لر ح ق ة العني دبهملت الديل أيب  .َِ
 دار الام  للببلعو كالنر  كالاهللزي  :النلش  ,بم  ابل الاليد ؿبمد شبل الدميلط 

  مل الع ب كاؼبالاع بني كاؼبالار قني, ااع ـ قلمهللس ت اجف اشه  ال جلؿ كالنالل .ُِ
 .خ  الديل ال رمل , دار العلف للم يني : تألين

ربآيو مماع البحهللث  ,اإلقنلع ُب ح  ألالظ أيب ش لع ؿبمد الر بي  اػببيع .ِِ
 .دػ  ُُْٓمنو النر    , دار الام  ب كت :كالدراملت النلش 

مد بل أيب اغبالل الآر م اإلؼبلـ بأحلدي  ااحملـ ايب الاا  تآ  الديل ؿب .ِّ
 -ب كت  -لبنلف / ال يلض  -الالعهللديو  -دار ابل حـ   -دار اؼبع اج الدكليو , اؼبص م
 , ـََِِ-دػ ُِّْ

, كملحو به ـباص  دػُّّٗ, ب كت  دار اؼبع فو,  ااـ مد بل إدريا الرلفع  .ِْ
 .اؼب ٘ب

عبد ا بل بٍر اف بل  أبهلل الآلمف عبد اؼبل  بل ؿبمد بل: أملٕب ابل بر اف اؼبؤلن .ِٓ
أبهلل عبد ال ضبل علدؿ بل يهللمن : ضبط  صه, ؿبمد بل بٍر اف بل مه اف البلدادم

 ـ ُٕٗٗ -دػ  ُُْٖااكٔب, : دار الهللطل, ال يلض الببعو: الع ازم النلش 
إظبلعي  بل عبلد بل العبلس اؼبرههللر : اامثلؿ الالل  ة مل شع  اؼبان  تألين  .ِٔ

 بلداد -الريخ ؿبمد حالل  ؿ يلمني, ممابو النهاو  بللصلحع بل عبلد, ربآيو
م م  فيص  : شلم  ذيع فيلض النلش  : ضبيد بل زقبهلليه  ربآيو : اؼبؤلن .اامهللاؿ .ِٕ

 .للبحهللث
صبلؿ الديل أبهلل اغبالل عل  بل يهللمن الآاب  : إ بلا ال كاة علس أ بلا النحلة اؼبؤلن .ِٖ

 دػ ُِْْااكٔب, : اؼبمابو العنص يو, ب كت الببعو: النلش 
تآدٙب  ,ايب معد عبد الم ٙب بل ؿبمد بل منصهللر الاميم  الالمعل٘ب  اللب ل ملـاا .ِٗ

 .م م  اػبدملت كااحبلث الثآلفيو دار اعبنلف ,عبد ا عم  البلركدم:كتعليو 
اإل صلؼ ُب مع فو ال اج  مل اػب ؼ علس ميدع اإلملـ أضبد بل حنب  لعل  بل  .َّ

 .دار إحيل  الرتاث الع يب ب كت, حلمد الاآ ؿبمد  :ربآيو, مليملف اؼب داكم
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ايب بم  ؿبمد بل إب اديف بل اؼبنير : ااكمط ُب الالنل كاإلصبلع كااخا ؼ .ُّ
 –ال يلض  -دار طيبو , أبهلل ضبلد صل  أضبد بل ؿبمد حنين: ربآيو, النياللبهللرم
 . ـُٖٓٗدػ ,  َُْٓ -ااكٔب : الببعو , الالعهللديو

ظبلعي  بل ؿبمد أمني بل م  مليف إل لس مرن الانهللفيالح اؼبمنهللف ُب اليي  عإ .ِّ
 .  (دػُّٗٗ: اؼباهللَب)البلبل٘ب البلدادم 

زيل الديل بل إب اديف بل ؿبمد, , البح  ال ا و ش ح من  الدقل و ل يل الديل ابل قبيف .ّّ
 .دار اؼبع فو ( دػَٕٗ: اؼباهللَب)اؼبع كؼ بلبل قبيف اؼبص م 

عل  بل أيب بم  بل عبد اعبلي  : اؼبؤلن - نياوبدايو اؼببادم ُب فآه اإلملـ أيب ح .ّْ
ممابو كمببعو  :النلش  - (دػّٗٓ: اؼباهللَب)الا غل٘ب اؼب غينل٘ب, أبهلل اغبالل ب دلف الديل 

 . الآلد ة –ؿبمد عل  صب  
أبهلل الهللليد ؿبمد بل أضبد بل ؿبمد بل أضبد بل : بدايو آّاهد كهنليو اؼبآاصد اؼبؤلن .ّٓ

: الآلد ة تلريخ النر  –دار اغبدي  : النلش  ,رشد اغبايدرشد الآ ط  الره  بلبل 
 ـ ََِْ -دػ ُِْٓ

 –ممابو اؼبعلرؼ : ,البدايو كالنهليو إلظبلعي  بل عم  بل مث  الآ ش  أبهلل الادا  .ّٔ
 .ب كت

, دار المالب الع يب, بدا   الصنل   ُب ت تيع الر ا   لع   الديل الململ٘ب .ّٕ
 .ب كت, ـُِٖٗ

ابل اؼبلآل : زب ي  ااحلدي  كااثلر الهللاقعو ُب الر ح المب  اؼبؤلن البدر اؼبن  ُب  .ّٖ
مصباس أبهلل : م اج الديل أبهلل حاص عم  بل عل  بل أضبد الرلفع  اؼبص م اآو 

 -دار اؽب  ة للنر  كالاهللزي  : الليط ك عبدا بل مليملف كيلم  بل مملؿ النلش  
 ـََِْ-دػُِْٓااكٔب , : الالعهللديو الببعو -ال يلض

عبد ال ضبل بل أيب بم , ج ؿ : بليو الهللعلة ُب طبآلت الللهلليني كالنحلة اؼبؤلن .ّٗ
 صيدا/ لبنلف  -اؼبمابو العص يو : ؿبمد أبهلل الاا  إب اديف النلش : الديل الاليهللط  اآو
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دار , ؿبمد عبد الال ـ شلدني: بللو الاللل  اق ب اؼباللل  اضبد الصلكم ربآيو .َْ
 .ب كت/ لبنلف, ـُٓٗٗ -دػ ُُْٓ, الماع العلميو

دار الماع , البه و ُب ش ح الاحاو ايب اغبالل عل  بل عبد الال ـ الاالهللٕب .ُْ
ؿبمد :  ربآيو , ااكٔب : ـ الببعو ُٖٗٗ -دػ  ُُْٖ -ب كت / لبنلف  -العلميو 

 .عبد الآلدر شلدني
ل  عل  بل ؿبمد بل عبد اؼب: اؼبؤلن  ,بيلف الهللدف كاإليهلـ ُب مالب ااحملـ .ِْ

اغبالني  ي  معيدالنلش  . د: المالم  اغبم م الالم , أبهلل اغبالل ابل الآبلف اآو 
 ـُٕٗٗ-دػُُْٖااكٔب , : ال يلض الببعو  –دار طيبو : 
أبهلل اغبالني وبىي بل أيب اػب  بل ملٓب : البيلف ُب ميدع اإلملـ الرلفع  اؼبؤلن .ّْ

: جدة الببعو –دار اؼبنهلج : النلش  قلمف ؿبمد النهللرم: العم ا٘ب اليم  الرلفع  اآو
 ـ َََِ -دػ ُُِْااكٔب, 

البيلف كالاحصي  كالر ح كالاهللجيه كالاعلي  ؼبالل   اؼبالاخ جو ايب الهللليد ؿبمد بل  .ْْ
 –دار الل ب اإلم م , ب كت , د ؿبمد ح   ك خ كف: أضبد بل رشد الآ ط  ربآيو 

 .ُٖٖٗ -دػ  َُْٖالثل يو , : الببعو , لبنلف
زيل الديل أبهلل العدؿ قلمف بل قبلهللبلل : ج الرتاجف ُب طبآلت اغبنايو اؼبؤلنتل  .ْٓ

 ., ربآيو ؿبمد خ  رمالف يهللمن  الالهللدك٘ب
أبهلل  اغبالي  ال زٌاؽ عبد بل ؿبٌمد بل ؿبٌمد:  الآلمهللس اؼبؤلن جهللاد  مل الع كس تلج .ْٔ

 ر اؽبدايوالاي  اؼبلٌآع دب تاس , ال َّبيدم ربآيو ؾبمهللعو مل اآآني النلش  دا
ؿبمد بل يهللمن بل أيب الآلمف بل يهللمن : الالج كاإلملي  ؼبخاص  خلي  اؼبؤلن .ْٕ

ااكٔب, : دار الماع العلميو الببعو: العبدرم الل  لط , أبهلل عبد ا اؼبهللاؽ اؼبللم  النلش 
 ـُْٗٗ-دػُُْٔ

مشا الديل ؿبمد بل أضبد بل : تألين. تلريخ اإلم ـ ككفيلت اؼبرلد  كااع ـ .ْٖ
: منو النر . ب كت/ لبنلف: مملف النر . دار المالب الع يب: دار النر . ملف اليد عث

 .عم  عبد الال ـ تدم م. د: ربآيو. ااكٔب: الببعو. ـُٕٖٗ -دػ َُْٕ
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ب كت  – العلميو الماع دار, ؿبمد بل ج ي  البربم, تلريخ اامف كال م  كاؼبلهللؾ .ْٗ
 .دػ  َُْٕ , ااكٔب الببعو

 بل تيال :  اآوأبهلل عبد ا ؿبمد بل إظبلعي  البخلرم : اؼبؤلن  ,مطالالريخ ااك  .َٓ
 .ـََِٓ –دػ ُِْٔ , ااكٔب:  ال يلض الببعو – ال شد دار:  النلش .  معد

ؿبمد بل إب اديف بل إظبلعي  أبهلل عبدا البخلرم اعبعا  : اؼبؤلن  ,الالريخ الصل  .ُٓ
 – ُّٕٗالآلد ة الببعو ااكٔب , , لع ح -ممابو دار الرتاث , دار الهللع  : النلش  
 .ؿبمهللد إب اديف زايد: ربآيو  ُٕٕٗ

ؿبمد بل إظبلعي  بل إب اديف أبهلل عبدا البخلرم اعبعا  : اؼبؤلن  ,الالريخ المب  .ِٓ
 .الاليد دلشف الندكم: دار الام  ربآيو : النلش  

دار : ش  أضبد بل عل  أبهلل بم  اػببيع البلدادم النل: اؼبؤلن , تلريخ بلداد .ّٓ
 .ب كت –الماع العلميو 

أبهلل الآلمف عل  بل اغبالل بل دبو ا اؼبع كؼ بلبل عاللم  : اؼبؤلن ,تلريخ دمرو .ْٓ
: دار الام  للببلعو كالنر  كالاهللزي  علـ النر : عم ك بل غ امو العم كم النلش : اآو
 .ـ ُٓٗٗ -دػ  ُُْٓ

دار ,  عل  ال يلع  اغبنا  تبني اغبآل و ش ح من  الدقل و لاخ  الديل عثملف بل .ٓٓ
 .دػ  الآلد ةُُّّ, ب اإلم م لالما

دار : النلش   ,وبىي بل ش ؼ بل م م النهللكم أبهلل زم يل :رب ي  ألالظ الانبيه اؼبؤلن .ٔٓ
 دػَُْٖااكٔب  : الببعو/ دمرو -الآلف 

مليملف بل : اؼبؤلن ( الب  م  علس اػببيع ) رباو اغببيع علس ش ح اػببيع  .ٕٓ
 -لبنلف / ب كت -دار الماع العلميو : الب  م  الرلفع  دار النر   ؿبمد بل عم 

 ـُٔٗٗ-دػ ُُْٕ
 -ق  ُُْْرباو الاآهل  للالم قندم دار الماع العلميو ب كت لبنلف الببعو الثل يو  .ٖٓ

 .لبنلف –دار الماع العلميو ب كت . ـ ُْٗٗ
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ح   اؽبيام  م  أضبد بل ؿبمد بل عل  بل : رباو االج ُب ش ح اؼبنهلج اؼبؤلن .ٗٓ
اؼبمابو الا لريو المربل دبص  لصلحبهل : حلشيال الر كا٘ب كابل قلمف العبلدم  النلش 

 ـ ُّٖٗ -دػ  ُّٕٓ: بدكف طبعو علـ النر : مصباس ؿبمد الببعو
دار , الرتغيع كالرتديع مل اغبدي  الر ين لعبد العايف بل عبد الآهللم اؼبنيرم .َٔ

 .إب اديف مشا الديل: ربآيو, دػُُْٕكٔب, الببعو اا, ب كت –الماع العلميو 
 –دار المالب الع يب : عل  بل ؿبمد بل عل  اعب جل٘ب النلش  : الاع يالت اؼبؤلن  .ُٔ

 إب اديف اابيلرم : ربآيو  َُْٓب كت الببعو ااكٔب , 
تلليو الاعليو علس صحي  البخلرم ايب الاا  أضبد بل عل  بل أضبد بل ح    .ِٔ

 -دار عملر , اؼبماع اإلم م , معيد عبد ال ضبل مهللمس الآ ق : ربآيو, العالآ ٘ب
 .َُْٓااكٔب, : الببعو, ااردف –عملف , ب كت

ؿبمد بل عم  بل اغبالني ال ازم الرلفع  اؼبع كؼ : تاال  الاخ  ال ازل  اؼبؤلن  .ّٔ
 . دار إحيل  الرتاث الع ىب: دار النر  , بللاخ  ال ازم أبهلل عبد ا فخ  الديل

أبهلل ؿبمد عبد ال ضبل بل ؿبمد بل إدريا بل اؼبنير : الآ  ف العايف  اؼبؤلن تاال  .ْٔ
ممابو   ار : أمعد ؿبمد البيع النلش : الاميم , اغبنال , ال ازم ابل أيب حلًب اآو

 دػ ُُْٗ -الثللثو : اؼبملمو الع بيو الالعهللديو الببعو -مصباس البلز 
ملم  بل ؿبمد :  ربآيو, بل عم  بل مث  تاال  الآ  ف العايف ايب الادا  إظبلعي  .ٓٔ

 .ـُٗٗٗ -دػ َُِْالثل يو : الببعو , دار طيبو للنر  كالاهللزي , م مو
أبهلل الاا  أضبد بل عل  : الالخيص اغبب  ُب زب ي  أحلدي  ال افع  المب اؼبؤلن .ٔٔ

الببعو : دار الماع العلميوالببعو : بل ؿبمد بل أضبد بل ح   العالآ ٘ب النلش  
 .ـُٖٗٗ.دػ ُُْٗكٔب اا
أبهلل ؿبمد عبد الهللدلب بل عل  بل  ص  الثعل  : اؼبؤلن  - الالآني ُب الاآو اؼبللم  .ٕٔ

 - أبهلل أكيا ؿبمد بهلل خب ة اغبال  الابهللا٘ب: اآو  (دػِِْ: اؼباهللَب )البلدادم اؼبللم  
 .  ـََِْ-دػُِْٓالببعو ااكٔب : الببعو  - دار الماع العلميو: النلش  
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, ؼبل ُب اؼبهللطأ مل اؼبعل٘ب كاامل يد ايب عم  يهللمن بل عبد ا بل عبد الرب الامهيد .ٖٔ
مصباس بل أضبد : ربآيو ُّٕٖاؼبل ب ,  -كزارة عمهلـل ااكقلؼ كالرؤكف اإلم ميو 

 .ؿبمد عبد المب  البم م  العلهللم ك
 الانبيه ُب الاآه الرلفع  إب اديف بل عل  بل يهللمن الا كزأبلدم الر ازم أبهلل .ٗٔ

 دػ مملفَُّْ النر  المابالنو علٓب حيدر النلش  أضبد الديل عملد ربآيو إمحلؽ
 .ب كت :النر 

تنآي  الاحآيو ُب أحلدي  الاعليو لرما الديل ؿبمد بل أضبد بل عبد اؽبلدم  .َٕ
أضهللا  , ملم  بل ؿبمد بل جلد ا كعبد الع ي  بل  لص  اػببل٘ب: ربآيو, اغبنبل 
 . ـََِٕ -دػ ُِْٖااكٔب , : الببعو, ال يلض  –الاللن 

ب كت  :مدينو النر  ,دار الام  :دار النر  ,هتييع ااظبل  كاللللت لالملـ النهللكم .ُٕ
ربآيو مماع البحهللث كالدراملت ُب دار , ااكٔب :الببعوـ,  ُٔٗٗ :منو النر 

 .الام 
أضبد بل عل  بل ح   أبهلل الاا  العالآ ٘ب الرلفع  : هتييع الاهييع اؼبؤلن  .ِٕ

 ـُْٖٗ –دػ َُْْب كت الببعو ااكٔب ,  –دار الام  : لش  الن
: يهللمن بل ال م  عبدال ضبل أبهلل اغب لج اؼب م النلش  : هتييع المملؿ اؼبؤلن  .ّٕ

برلر عهللاد . د: ربآيو  َُٖٗ – ََُْب كت الببعو ااكٔب ,  –مؤمالو ال مللو 
 .مع كؼ

دار : اؼبنلكم النلش   ؿبمد عبد ال ؤكؼ: الاهللقين علس مهملت الاعلرين اؼبؤلن  .ْٕ
ؿبمد رضهللاف . د: ربآيو  َُُْدمرو الببعو ااكٔب , , ب كت  -الام  اؼبعلص  

 .الدايو
دار : ؿبمد بل حبلف بل أضبد أبهلل حلًب الاميم  البالت النلش  : الثآلت اؼبؤلن .ٕٓ

 .الام 
يب صلّب بل عبد الالمي  ا : الثم  الدا٘ب ش ح رمللو ابل أيب زيد الآ كا٘ب اؼبؤلن .ٕٔ

 .ب كت –اؼبمابو الثآلفيو : اازد م النلش 
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ؿبمد بل ج ي  بل ي يد بل مث  بل غللع : جلم  البيلف ُب تأكي  الآ  ف اؼبؤلن  .ٕٕ
: مؤمالو ال مللو الببعو : أضبد ؿبمد شلم  النلش  : ا مل , أبهلل جعا  البربم, اآو 

 .ـ  َََِ -دػ  َُِْااكٔب , 
 –دار ابل مث , اليملمو , بل إظبلعي  البخلرم اعبلم  الصحي  اؼبخاص  مد .ٖٕ

 .د مصباس ديع البلل: ربآيو, ُٕٖٗ – َُْٕالببعو الثللثو , , ب كت
 –دار اؼبع فو , جلم  العلهلـل كاغبمف ايب الا ج عبد ال ضبل بل أضبد بل رجع اغبنبل  .ٕٗ

 . قَُْٖالببعو ااكٔب, , ب كت
: ربآيو, بل أضبد بل أيب بم  الآ ط  اعبلم  احملـ الآ  ف ايب عبد ا ؿبمد .َٖ

دػ ُّْٖالثل يو, : الببعو, الآلد ة –دار الماع اؼبص يو , أضبد الربدك٘ب كإب اديف أطايل
 ـُْٔٗ -
 .   يه ضبلد: ربآيو, ـُِٕٗتهلل ا ,  الاهلل اليو للنر  , اعبهلد لعبد ا بل اؼببلرؾ .ُٖ
عل  بل ؿبمد اغبدادم  أبهلل بم  بل: اعبهللد ة الن ة علس ـباص  الآدكرم اؼبؤلن .ِٖ

 .دػ ُِِّ ااكٔب,: اػب يو الببعو اؼبببعو: النلش العبلدم ال َّبًيًدٌم اليم  اغبنا  
ؿبمد بل أضبد بل ع فو الدمهللق  : حلشيو الدمهللق  علس الر ح المب  اؼبؤلن .ّٖ

 .دار الام : النلش ( دػَُِّ: اؼباهللَب)اؼبللم  
عل  بل أضبد , أبهلل اغبالل: ل٘ب اؼبؤلنحلشيو العدكم علس ش ح ماليو البللع ال ب .ْٖ

 –دار الام  : يهللمن الريخ ؿبمد البآلع  النلش : بل ممـ  الصعيدم العدكم  اآو
 ـُْٗٗ -دػ ُُْْ: بدكف طبعو تلريخ النر : ب كت الببعو

حلشيو رد االر علس الدر اؼبخالر ش ح تنهللي  اابصلر ُب فآه ميدع اإلملـ أيب  .ٖٓ
, ـُٓٗٗ/  ػد ُُْٓ بل علبديل لو اآآني ؿبمد أمني الره  بحنياو النعملف ػبلسب

 .ػ ب كت  دار الام 
: الببعو  ,دار الماع العلميو: اغبلكم ُب فآه الرلفع  لالملـ  اؼبلكردم النلش   .ٖٔ

 .ـُْٗٗ -دػ ُُْْ ,ااكٔب



923 

أبهلل عبد ا ؿبمد بل اغبالل بل ف قد الريبل٘ب   : اغب و علس أد  اؼبدينو اؼبؤلن .ٕٖ
الثللثو, : ب كت الببعو –علٓب الماع : مهدم حالل المي ٘ب الآلدرم النلش : آوا

 .دػَُّْ
إظبلعي  بل ؿبمد بل الاا  : اغب و ُب بيلف ا و كش ح عآيدة أد  الالنو اؼبؤلن .ٖٖ

: بل عل  الآ ش  البليح  الايم  ااصبهل٘ب, أبهلل الآلمف, اؼبلآع بآهللاـ الالنو اآو
: الببعو, ال يلض/ الالعهللديو  -دار ال ايو : لدم عم  اؼبدخل  النلش ؿبمد بل ربي  بل د

 . ـُٗٗٗ -دػ ُُْٗالثل يو, 
أبهلل  عيف أضبد بل عبد ا ااصبهل٘ب النلش  : حليو ااكليل  كطبآلت ااصايل  اؼبؤلن .ٖٗ

 .دػ َُْٓب كت الببعو ال ابعو ,  –دار المالب الع يب : 
عبد الآلدر عبد : ل ّٔلدر بل عبد ا ال رمرس ربآيوؿبمد ب: اؼبؤلن, خبليل ال كايل  .َٗ

 دػ  مملفَُِْ: النر  اإلم ميو منو كالرئهللف ااكقلؼ كزارة: النر  دار ا العل٘ب
 .المهللي  : النر 

: الببعو, اؼبببعو الاللايو الآلد ة : النلش   ل إب اديفاػب اج ايب يهللمن يعآهللب ب .ُٗ
 .دػ ُِّٖ, الثللثو

ابل اؼبلآل م اج :   ُب زب ي  مالب الر ح المب  لل افع  اؼبؤلنخ صو البدر اؼبن .ِٗ
ضبدم عبد آّيد : الديل أبهلل حاص عم  بل عل  بل أضبد الرلفع  اؼبص م اآو 

 َُُْااكٔب , : ال يلض الببعو  –ممابو ال شد : إظبلعي  الاللا  النلش  
: نعيم  الدمرآ  اآوعبد الآلدر بل ؿبمد ال: الدارس ُب تلريخ اؼبدارس اؼبؤلن .ّٗ

 ـَُٗٗ -دػ َُُْااكٔب : دار الماع العلميو الببعو: إب اديف مشا الديل النلش 
 –دار د   , الدر اؼبنثهللر ُب الااال  بلؼبأثهللر لعبد ال ضبل بل أيب بم  الاليهللط  .ْٗ

 .ـ ََِّدػ ػ ُِْْ, مص 

الم   :ربآيو تع يع - عل  حيدر: اؼبؤلن  -  درر اغبملـ ش ح ؾبلو ااحملـ .ٓٗ
 . ب كت/ مملف النر  لبنلف  - النلش  دار الماع العلميو - فهم  اغبالي 
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أبهلل الاا  أضبد بل عل  بل ؿبمد بل : الدرايو ُب زب ي  أحلدي  اؽبدايو اؼبؤلن  .ٔٗ
دار : النلش  , الاليد عبد ا دلشف اليمل٘ب اؼبد٘ب: أضبد بل ح   العالآ ٘ب  اآو 

 .ب كت –اؼبع فو 

الآلمف بل عل  بل ؿبمد بل عثملف, أبهلل : لهللاص ُب أكدلـ اػبهللاص اؼبؤلندرة ال .ٕٗ
 ب كت –مؤمالو الماع الثآلفيو : ع فلت مب ج  النلش : ؿبمد اغب ي م البص م اآو

. 
, دلي  البللع علس ميدع اإلملـ اؼبب   اضبد بل حنب  م ع  بل يهللمن اغبنبل  .ٖٗ

 .ب كت, ػدُّٖٗاؼبماع اإلم م  
أبهلل بم  بل أيب علصف كدهلل أضبد بل عم ك بل الاحلؾ بل ـبلد : ؤلنالديلت اؼب .ٗٗ

 .م اتر  - اإلم ميو كالعلهلـل الآ  ف إدارة: النلش الريبل٘ب 
إب اديف بل عل  بل ؿبمد : الديبلج اؼبيدع ُب مع فو أعيلف علمل  اؼبيدع, تألين .ََُ

 .بل ف حهللف اليعم م اؼبللم , دار الماع العلميو ب كت ب  
ؿبمد ح   النلش  : شهلب الديل أضبد بل إدريا الآ اُب  ربآيو : اؼبؤلن ,اليخ ة .َُُ
 ب كت: مملف النر   ُْٗٗ: دار الل ب منو النر  : 
ممابو : النلش , ال كض اؼب ب  ش ح زاد اؼبالاآن  ؼبنصهللر بل يهلل ا بل إدريا البههللٌب .َُِ

 .دػ َُّٗال يلض اغبديثو 
أبهلل الاا  ؿبمد بل طلد  بل عل  : اؼبؤلن( مل الملم  ابل عدم)ذخ ة اغبالظ  .َُّ

عبد . د: اآو( دػَٕٓ: اؼباهللَب)بل أضبد اؼبآدم  الريبل٘ب, اؼبع كؼ بلبل الآيال ا٘ب 
 . ال يلض –دار الاللن : النلش  , ال ضبل الا يهللا  

: اؼبماع اإلم م  منو النر : النهللكم النلش :ركضو البللبني كعمدة اؼبااني اؼبؤلن .َُْ
 .ب كت:  مملف النردػ , َُْٓ

اؼبماع اإلم م  , زاد اؼبال  ُب علف الااال  لعبد ال ضبل بل عل  بل ؿبمد اعبهللزم .َُٓ
 .دػ َُْْالببعو الثللثو, , ب كت –
, الآلد ة  دار ال يلف للرتاث: النلش  ,الريبل٘ب بل ؿبمد بل حنب  ال دد اضبد حنب  .َُٔ

 . دػ َُْٖ
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دار , عل  اغبص م الآ كا٘بزد  ااداب كشب  االبلب ايب إمحلؽ إب اديف بل  .َُٕ
د . أ: ربآيو, ااكٔب: الببعو, ـُٕٗٗ -دػ  ُُْٕ -لبنلف / ب كت  -الماع العلميو 

 .يهللمن علس طهللي / 
اغبالل بل مالعهللد بل ؿبمد, أبهلل عل ,  هللر : زد  اامف ُب اامثلؿ كاغبمف اؼبؤلن .َُٖ

دار  -ديدة الر مو اعب: د ؿبمد ح  , د ؿبمد ااخا النلش : الديل اليهللم  اآو
 ـ ُُٖٗ -دػ  َُُْااكٔب, : اؼبل ب الببعو –الثآلفو, الدار البيال  

أضبد بل ؿبمد بل عل  بل ح   اؽبيام  : اؼبؤلن, ال كاج  عل اقرتاؼ المبل   .َُٗ
ااكٔب, : الببعو, دار الام : النلش  ,الالعدم اا صلرم, شهلب الديل شيخ اإلم ـ

 ـُٕٖٗ -دػ َُْٕ
منت اؼبنهلج الع مو ؿبمد ال د م اللم اكم  النلش  دار اؼبع فو الال اج الهللدلج علس  .َُُ

 .للببلعو كالنر  مملف النر  ب كت
 تلريخاالبل٘ب, اؼبعلرؼ ال يلض, ب   ؿبمد  لص  الديل: الاللاللو الصحيحو للريخ .ُُُ
ؿبمد  لص  : اآو  , عم ك بل أيب علصف الاحلؾ الريبل٘ب: اؼبؤلن  : الالنو .ُُِ

 .دػ ََُْ , ااكٔب:  ب كت الببعو – اإلم م  اؼبماع:  لنلش ا الديل االبل٘ب
: ربآيو, ب كت –دار الام  , منل ابل ملجه مد بل ي يد أبهلل عبدا الآ كي  .ُُّ

 . ؿبمد فؤاد عبد البلق 
 . دار المالب الع يب ػ ب كت, داكد مليملف بل ااشع  أبهلل ,منل أيب داكد .ُُْ
ب كت, ربآيو ؿبمد ؿب   -ع , اؼبمابو العص يو  منل أيب داكد, أبهلل داكد بل ااش .ُُٓ

 .الديل عبد اغبميد 
 – ُّٖٔب كت,  -دار اؼبع فو , منل الدارقب  لعل  بل عم  أبهلل اغبالل الدارقب  .ُُٔ

 .الاليد عبد ا دلشف يبل٘ب: ربآيو,ُٔٔٗ
, ب كت  –دار المالب الع يب ,  منل الدارم  لعبد ا بل عبد ال ضبل الدارم  .ُُٕ

 .خللد الالب  العلم , فهللاز أضبد زم ٕب: ربآيو, َُْٕعو ااكٔب, البب
جلمعو الدراملت , عبد اؼبعب  أمني قلع  : ربآيو, لالملـ البيهآ الصل ل  الالنل  .ُُٖ

 . ـُٖٗٗدػ , َُُْالببعو ااكٔب , م اتر  بلمالالف, اإلم ميو
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اؼبعلرؼ  ؾبلا دا  ة, الالنل المربل ايب بم  أضبد بل اغبالني بل عل  البيهآ  .ُُٗ
 .دػ ُّْْااكٔب ػ : الببعو, النالميو اؽبند ػ  حيدر  بلد

دار الماع العلميو , منل النالل   المربل اضبد بل شعيع أيب عبد ال ضبل النالل   .َُِ
 .  ب كت –
 .ب كت دار الماع العلميو , منل معيد بل منصهللر لالعيد بل منصهللر اػب امل٘ب .ُُِ
 دار الل ب اإلم م  , عهللاد مع كؼ برلر: ربآيو, الالنل ايب عيالس الرتميم .ُِِ

 . ـُٖٗٗ, ب كت
الالنل ايب عيالس الرتميم, ربآيو أضبد ؿبمد شلم  كؿبمد فؤاد عبد البلق ,  .ُِّ

 .مص  –كإب اديف عبهللة عهللض, ش مو ممابو كمببعو مصباس البليب اغبل  
مشا الديل أبهلل عبد ا ؿبمد بل أضبد بل عثملف بل : اؼبؤلن, م  أع ـ النب   .ُِْ

: النلش   ,ؾبمهللعو مل اآآني ب ش اؼ الريخ شعيع اار لؤكط: اآو, قىليٍبلز اليد 
 .ـ ُٖٓٗ/ دػ  َُْٓالثللثو , : مؤمالو ال مللو الببعو 

الال ة النبهلليو لعبد اؼبل  بل درلـ بل أيهللب اغبم م اؼبعلف م أبهلل ؿبمد ربآيو طه  .ُِٓ
 .مملف النر  ب كت ُُُْعبد ال  كؼ معد النلش  دار اعبي  منو النر  

الال ة النبهلليو ل ملـ أىب الادا  اظبلعي  بل مث  ربآيو مصباس عبد الهللاحد دار  .ُِٔ
 .لبنلف –اؼبع فو للببلعو كالنر  كالاهللزي  ب كت 

عبد اغب  بل أضبد بل ؿبمد العم م : شيرات اليدع ُب أخبلر مل ذدع, تألين .ُِٕ
 .دػَُْٔالببعو ااكٔب  اغبنبل  اؼبع كؼ بلبل العملد, دار بل مث  دمرو,

 –ش ح فا  الآدي  لمملؿ الديل ؿبمد بل عبد الهللاحد الاليهللام  , دار الام   .ُِٖ
 .ب كت 

 -دػ  َُّْدمرو ػ ب كت ػ  -اؼبماع اإلم م  , ش ح الالنو لالملـ البلهللل .ُِٗ
 .ؿبمد زد  الرلكيل -شعيع اار لؤكط : ربآيو, الثل يو: الببعو , ُّٖٗ

دار  ,اؼبآن  تألين أيب عم  ؿبمد بل أضبد بل قدامو اؼبآدم الر ح المب  علس منت  .َُّ
 .المالب الع يب للنر  كالاهللزي 
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ؿبمد بل عبد ا اػب ش  اؼبللم  أبهلل عبد ا : ش ح ـباص  خلي  للخ ش  اؼبؤلن .ُُّ
 .ب كت –دار الام  للببلعو : النلش 

: الببعو ,مؤمالو ال مللو, شعيع اار ؤكط: ربآيو, ش ح مرم  ا ثلر للبحلكم .ُِّ
 . ُْْٗدػ ,  ُُْٓ -ااكٔب 

أضبد بل ؿبمد بل م مو بل عبداؼبل  بل ملمو أبهلل : ش ح معل٘ب ا ثلر اؼبؤلن .ُّّ
: ربآيو  ُّٗٗب كت الببعو ااكٔب ,  –دار الماع العلميو : جعا  البحلكم النلش  

 .ؿبمد زد م الن لر
ؿبمد :ربآيو ,كمش ح معل٘ب ا ثلر ايب جعا  أضبد بل ؿبمد بل م مو البحل .ُّْ

, دػ  ُُْْ -ااكٔب : الببعو, علٓب الماع, ؿبمد ميد جلد اغبو -زد م الن لر 
 . ـُْٗٗ

ش ح مناهس اإلرادات اؼبالمس دقل و أكٕب النهس لر ح اؼبناهس منصهللر بل يهلل ا بل  .ُّٓ
 ب كت: مملف النر  ـ,ُٔٗٗ :منو النر  ,علٓب الماع :النلش  ,إدريا البههللٌب

الدماهللر عبد : ربآيو, بل اغبالني بل عل  بل أيب بم  البيهآ  شعع اإليبلف اضبد .ُّٔ
ااكٔب , : الببعو , ال يلض, ممابو ال شد للنر  كالاهللزي  , العل  عبد اغبميد حلـ

 . ََِّ -دػ  ُِّْ
 دار: النلش إظبلعي  بل ضبلد اعبهللد م : اؼبؤلن. الصحلح؛ تلج الللو كصحلح الع بيو .ُّٕ

 .ـَُٗٗ ينلي  -ال ابعو: وب كت  الببع -للم يني العلف
صحي  ابل حبلف برتتيع ابل بلبلف مد بل حبلف بل أضبد أبهلل حلًب الاميم   .ُّٖ

شعيع : ربآيو, ـُّٗٗ – ُُْْالببعو الثل يو, , ب كت –مؤمالو ال مللو , البالت
 . اار ؤكط

اؼبماع , صحي  ابل خ يبو  مد بل إمحلؽ بل خ يبو أيب بم  الاللم  النياللبهللرم .ُّٗ
 .ؿبمد مصباس ااعام . د: ربآيو, ـَُٕٗ – َُّٗ,م م  ب كتاإل
 –دار إحيل  الرتاث الع يب , صحي  ماللف ؼباللف بل اغب لج الآر م النياللبهللرم .َُْ

 .ؿبمد فؤاد عبد البلق : ربآيو , ب كت
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: النلش عبد ال ضبل بل أيب بم , ج ؿ الديل الاليهللط  : اؼبؤلن ,طبآلت اغبالظ .ُُْ
 .دػَُّْ ااكٔب,: ب كت الببعو – العلميو الماع دار
تلج الديل عبد الهللدلب بل عل  بل عبد الملُب : طبآلت الرلفعيو المربل, تألين .ُِْ

ؿبمهللد : دػ, ربآيو دُُّْالببعو الثل يو  ,الالبم , دار د   للببلعو كالنر  كالاهللزي 
 .عبد الاالح ؿبمد اغبلهلل:ؿبمد البنلح , ك د

أضبد بل ؿبمد بل عم  بل قلض  شهبو, علٓب  أيب بم  بل: طبآلت الرلفعيو, تألين .ُّْ
 .اغبلف  عبد العليف خلف : ـ , ربآيو دَُْٕالماع ب كت, الببعو ااكٔب 

تآ  الديل أبهلل عم ك عثملف بل عبد ال ضبل ابل : طبآلت الاآهل  الرلفعيو اؼبؤلن  .ُْْ
: نر  منو ال ,دار البرل   اإلم ميو: ؿبي  الديل عل  قبيع النلش  : الص ح ربآيو 

 ـُِٗٗ
ؿبمد بل معد بل مني  أبهلل عبدا البص م ال د م اآو : الببآلت المربل اؼبؤلن  .ُْٓ
 . ـ ُٖٔٗ  - ااكٔب: دار صلدر ب كت الببعو : إحاللف عبلس النلش  : 
 دار اؼبد٘ب  جدة: ؿبمد بل م ـ اعبمح  النلش  : طبآلت فحهللؿ الرع ا  اؼبؤلن .ُْٔ

 . م شل  ؿبمد ؿبمهللد:  الالعهللديو ربآيو
أبهلل الاا  زيل الديل عبد ال حيف بل : اؼبؤلن ,ط ح الاث يع ُب ش ح الاآ يع .ُْٕ

 .دار الام  الع يب: اغبالني بل عبد ال ضبل بل أيب بم  بل إب اديف الع اق  النلش 
عم  بل ؿبمد بل أضبد بل إظبلعي , أبهلل حاص, قبف الديل : طلبو البلبو اؼبؤلن .ُْٖ

 دػُُُّ: تلريخ النر , ممابو اؼبثىن ببلداداؼبببعو العلم ة, : النلش  ,النالا 
عبد ال ضبل بل إب اديف بل أضبد, أبهلل ؿبمد ّٔل  الديل : العدة ش ح العمدةاؼبؤلن .ُْٗ

 ـ ََِّدػ ُِْْ: دار اغبدي , الآلد ة تلريخ النر : اؼبآدم  النلش 
أبهلل عم , شهلب الديل أضبد بل ؿبمد بل عبد ربه ابل حبيع : العآد الا يد اؼبؤلن .َُٓ
: ب كت الببعو –دار الماع العلميو : حدي  بل ملٓب اؼبع كؼ بلبل عبد ربه النلش  ابل

 .دػ َُْْااكٔب, 
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ؿبمد بل ؿبمد بل ؿبمهللد, أمم  الديل أبهلل عبد ا : اؼبؤلن - العنليو ش ح اؽبدايو .ُُٓ
 - (دػٖٕٔ: اؼباهللَب)ابل الريخ مشا الديل ابل الريخ صبلؿ الديل ال كم  البلب ٌب 

 . ار الام د: النلش 

/ ُٗٗغليو البيلف ش ح زبد ابل رم ف ؿبمد بل أضبد ال مل  اا صلرم منو الهللادة  .ُِٓ
 .النلش  دار اؼبع فو مملف النر  ب كت ََُْمنو الهللفلة 

زم يل بل ؿبمد بل أضبد بل زم يل : اؼبؤلن - الل ر البهيو ُب ش ح البه و الهللرديو .ُّٓ
 اؼبببعو اؼبيمنيو: النلش  - (دػِٔٗ: اهللَباؼب)اا صلرم, زيل الديل أبهلل وبىي الالنيم  

 . بدكف طبعو كبدكف تلريخ: الببعو

دار المالب : النلش   ,الآلمف بل م ـ اؽب كم أبهلل عبيد: اؼبؤلن ,غ يع اغبدي  .ُْٓ
 . ؿبمد عبد اؼبعيد خلف. د: ربآيو ُّٔٗب كت الببعو ااكٔب ,  الع يب 

نياو النعملف للريخ  الـ كصبلعو مل الاالكل اؽبنديو ُب ميدع اإلملـ ااعاف أيب ح .ُٓٓ
 .ـ ُُٗٗ -دػ ُُُْ,دار الام , علمل  اؽبند

 -دار اؼبع فو , فا  البلرم ش ح صحي  البخلرم اضبد بل عل  بل ح   العالآ ٘ب .ُٔٓ
 .دػُّٕٗب كت, 

فا  الع ي  ش ح الهللجي  كدهلل الر ح المب  ل ملـ ايب الآلمف عبد الم ٙب بل ؿبمد  .ُٕٓ
 ..ب  تلريخال افع  دار الام  

 .دار الام  ب  تلريخ,  فا  الآدي  لمملؿ الديل ؿبمد بل عبد الهللاحد الاليهللام  .ُٖٓ
الا كع كتصحي  الا كع ؿبمد بل مال  اؼبآدم  أبهلل عبد ا ربآيو أبهلل ال د ا  حلـز  .ُٗٓ

 .ب كت النر  دػ مملفُُْٖ النر  العلميو منو الماع دار النلش  الآلض 
هلل اغبالل عل  بل عم  بل أضبد بل مهدم بل مالعهللد أب: اؼبؤلن ,فال   الصحلبو .َُٔ

ممابو الل بل  ااث يو, اؼبملمو الع بيو : النلش  ,ؿبمد بل خلياو ال بلح: اعاىن به ,الدارقب 
 ـ ُٖٗٗ -دػ  ُُْٗااكٔب, : الالعهللديو الببعو
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ل ب( أك غنيف)أضبد بل غلٖب : الاهللامه الدكا٘ب علس رمللو ابل أيب زيد الآ كا٘ب اؼبؤلن .ُُٔ
بدكف : دار الام  الببعو: ملٓب ابل مهنل, شهلب الديل النا اكم اازد م اؼبللم  النلش 

 .ـُٓٗٗ -دػ ُُْٓ: طبعو تلريخ النر 
: ؾبد الديل أبهلل طلد  ؿبمد بل يعآهللب الا كز بلدل ربآيو: الآلمهللس ايط اؼبؤلن .ُِٔ

مؤمالو : يللنلش ؿبمد  عيف الع قاليهللم: مماع ربآيو الرتاث ُب مؤمالو ال مللو ب ش اؼ
 ََِٓ -دػ  ُِْٔالثلمنو, : لبنلف الببعو –ال مللو للببلعو كالنر  كالاهللزي , ب كت 

 .ـ
أبهلل الآلمف, ؿبمد بل أضبد بل ؿبمد بل عبد ا, ابل : اؼبؤلن, الآهللا ني الاآهيو .ُّٔ

 . (دػُْٕ: اؼباهللَب)ج م المل  الل  لط  

اليد  دار الآبلو للثآلفو : ؼبؤلن الملشن ُب مع فو مل له ركايو ُب الماع الالاو ا .ُْٔ
 .ـُِٗٗ –دػ ُُّْالببعو ااكٔب  ,مؤمالو علهلـل الآ  ف جدة -اام ميو 

أبهلل عم  يهللمن بل عبد ا بل ؿبمد النم م : الملُب ُب فآه أد  اؼبدينو اؼبؤلن .ُٓٔ
 ممابو ال يلض اغبديثو,: النلش  ,ؿبمد ؿبمد أحيد كلد ملدي  اؼبهللريال٘ب: اآو,الآ ط  

 .ـَُٖٗ/دػََُْالثل يو, : ال يلض, اؼبملمو الع بيو الالعهللديو الببعو
الببعو , ب كت –دار الام  , الملم  ُب ضعال  ال جلؿ لعبدا بل عدم اعب جل٘ب .ُٔٔ

 .وبىي ـبالر غ اكم: ربآيو, ُٖٖٗ – َُْٗالثللثو, 
بد أبهلل اغبالل عل  بل أيب المـ  ؿبمد بل ؿبمد بل ع: الملم  ُب الالريخ تألين .ُٕٔ

 . ِط: دػ الببعوُُْٓ -ب كت  -دار الماع العلميو : الم ٙب الريبل٘ب دار النر 
. خلي  ؿبمد د اس: أبهلل عبيد الآلمف بل م ـ اآو : اؼبؤلن .مالب اامهللاؿ .ُٖٔ

 . ب كت –. دار الام : النلش  
د ؿ : مرلؼ الآنلع عل منت اإلقنلع ؼبنصهللر بل يهلل ا بل إدريا البههللٌب, ربآيو .ُٗٔ

 . ػدَُِْب كت  –دار الام  , مصباس د ؿ,  مصيلح
مصباس بل عبدا  : , اؼبؤلنمرن الانهللف عل أملم  الماع كالانهللف .َُٕ

 .ـ ُُْٗ: النر  تلريخ بلداد - اؼبثىن ممابو: النلش  الآالبنبي  ال كم  اغبنا 
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ح  غليو اإلخاصلر تآ  الديل أيب بم  بل ؿبمد اغبالي  اغبصي   ُب ماليو ااخيلر .ُُٕ
دمرآ  الرلفع  ربآيو عل  عبد اغبميد بلب    ك ؿبمد كد  مليملف النلش  دار ال

 .دمرو :مملف النر ـ, ُْٗٗاػب  منو النر  
دار : ؿبمد بل ممـ  بل مناهللر ااف يآ  اؼبص م النلش  : لاللف الع ب اؼبؤلن  .ُِٕ

 .ب كت –صلدر 
, اغبنبل  أبهلل إمحلؽاؼببدع ُب ش ح اؼبآن  إلب اديف بل ؿبمد بل عبد ا بل مال   .ُّٕ

 .ػدََُْاؼبماع اإلم م  
دار : ؿبمد بل أضبد بل أيب مه  مشا اا مو الال خال  النلش : اؼبؤلن ,اؼببالهللط .ُْٕ

 .ـُّٗٗ-دػُُْْ: ب كت تلريخ النر  –اؼبع فو 
أيب الاا  ضيل  الديل  ص ا بل : اؼبؤلن, اؼبث  الالل   ُب أدب الملتع كالرلع  .ُٕٓ

: ربآيو ـ ُٓٗٗاؼبمابو العص يو ب كت, : النلش ,  ٙب اؼبهللصل ؿبمد بل ؿبمد بل عبدالم
 .ؿبمد ؿبي  الديل عبداغبميد

, مماع اؼبببهللعلت اإلم ميو حلع, آّاىب مل الالنل ايب عبد ال ضبل النالل   .ُٕٔ
 . عبدالاالح أبهلل غدة: ربآيو, ُٖٔٗ – َُْٔالببعو الثل يو , 

ربآيو خلي  , ل بل ؿبمد بل مليملفؾبم  ااهن  ُب ش ح ملاآس ااحب  لعبد ال ضب .ُٕٕ
 .ب كت/ لبنلف, ُٖٗٗ -دػ ُُْٗ, دار الماع العلميو, عم اف اؼبنصهللر

دار الماع العلميو , ؾبم  ال كا د كمنب  الاهللا د لنهللر الديل عل  بل أيب بم  اؽبيثم  .ُٖٕ
 .ـ ُٖٖٗ -دػ َُْٖ, ب كت

: اؼباهللَب),  كم اؼباهللَبآّمهللع ش ح اؼبهيب ل ملـ ايب زم يل ؿب  الديل بل ش ؼ النهلل  .ُٕٗ
 .ب  تلريخ دار الام  (دػٕٔٔ
ا ر ُب الاآه علس ميدع اإلملـ أضبد بل حنب  لعبد الال ـ بل عبد ا بل أيب  .َُٖ

 .دػَُْْ, ممابو اؼبعلرؼ ال يلض, الآلمف بل تيميو اغب ا٘ب
  أبهلل ؿبمد عل  بل أضبد بل معيد بل حـ  اا دلال  الآ ط: اؼبؤلن, الس بل ثلر .ُُٖ

 .ب كت –دار الام  : النلش , الالد م 
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ممابو لبنلف : ؿبمد بل أيب بم  بل عبدالآلدر ال ازم النلش  : ـبالر الصحلح اؼبؤلن  .ُِٖ
 .ؿبمهللد خلط : ربآيو ـ  ُٓٗٗ –دػ ُُْٓالببعو  , تلريخ لش كف ب كت

أبهلل جعا  أضبد بل ؿبمد بل م مو بل عبد : اؼبؤلن,  ـباص  اخا ؼ العلمل  .ُّٖ
 (دػُِّ: اؼباهللَب)بل ملمو اازدم اغب  م اؼبص م اؼبع كؼ بللبحلكم  اؼبل 

 ب كت -دار البرل   اإلم ميو : النلش . عبد ا  يي  أضبد. د: اآو
خلي  بل إمحلؽ بل مهللمس, ضيل  الديل اعبندم : اؼبؤلن ,ـباص  الع مو خلي  .ُْٖ

ااكٔب, : الببعو ,لد ةالآ دار اغبدي : أضبد جلد النلش : اؼبللم  اؼبص م اآو
 .ـََِٓ/دػُِْٔ

إظبلعي  بل وبىي بل إظبلعي , : اؼبؤلن( مببهللع ملحآل بلاـ للرلفع )ـباص  اؼب ٘ب  .ُٖٓ
 . ـَُٗٗ/دػَُُْ: النر  منو دار اؼبع فو ب كت :النلش  ,أبهلل إب اديف اؼب ٘ب

ر دا: النلش  ,ملل  بل أ ا بل ملل  بل علم  ااصبح  اؼبد٘ب: اؼبؤلن ,اؼبدك و .ُٖٔ
 .ـُْٗٗ -دػ ُُْٓااكٔب, : الماع العلميو الببعو

أبهلل ؿبمد عل  بل : اؼبؤلن  ,م اتع اإلصبلع ُب العبلدات كاؼبعلم ت كااعاآلدات .ُٕٖ
 –دار الماع العلميو : أضبد بل معيد بل حـ  اا دلال  الآ ط  الالد م النلش  

 .ب كت
ًجاٍلال٘ب .ُٖٖ َى , شعيع اار لؤكط: ربآيو, اؼب امي  ايب داكد مليملف بل ااشع  الاّْ

 .َُْٖااكٔب , : الببعو , ب كت –مؤمالو ال مللو 
, إلمحلؽ بل منصهللر اؼب كزم ,مالل   اإلملـ أضبد بل حنب  كإمحلؽ بل رادهلليه .ُٖٗ

عملدة البح  العلم , اعبلمعو اإلم ميو بلؼبدينو اؼبنهللرة, اؼبملمو الع بيو الالعهللديو الببعو 
 .ََِِ/دػُِْٓااكٔب, 

دار النر   - أبهلل عل  عم  بل قداح اؽبهللارم/ اؼبؤلن  - الاآهيو ابل قداحاؼبالل    .َُٗ
 . ؿبمد بل اؽبلدم أبهلل ااجالف: ربآيو  - م م  اؼبصباس للدراملت اإلم ميو/ 

 –دار الماع العلميو , اؼبالادرؾ علس الصحيحني ايب عبد ا اغبلمف النياللبهللرم .ُُٗ
 .مصباس عبد الآلدر عبل:  ربآيو, َُٗٗ – ُُُْب كت الببعو ااكٔب, 
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أبهلل حلمد ؿبمد بل ؿبمد الل إب البهللم  :  اؼبالاصاس مل علف ااصهللؿ تألين .ُِٗ
لبنلف ااكٔب   ب كت, ال مللو, مؤمالو :ااشآ  النلش  مليملف بل ؿبمد :درامو كربآيو

 .ـ ُٕٗٗ/دػُُْٕ
بهلل بم   أضبد بل عل  بل معيد اامهللم اؼب كزم أ: اؼبؤلن  , مالند أيب بم  الصديو .ُّٗ

 .شعيع اار لؤكط: ب كت ربآيو  –اؼبماع اإلم م  : النلش  
أبهلل داكد مليملف بل داكد بل اعبلركد البيللال  : اؼبؤلن - مالند أيب داكد البيللال  .ُْٗ

دار : النلش  - الدماهللر ؿبمد بل عبد االل الرتم : اآو - (دػَِْ: اؼباهللَب)البص ل 
 . ـ ُٗٗٗ -دػ  ُُْٗااكٔب, : الببعو - مص  –د   

دار : النلش   ,أضبد بل عل  بل اؼبثىن أبهلل يعلس اؼبهللصل  الاميم : اؼبؤلن  اؼبالند, .ُٓٗ
 .حالني مليف أمد: ربآيو ـ ُْٖٗ –دػ َُْْاؼبأمهللف للرتاث دمرو الببعو ااكٔب , 

شعيع : ربآيو, لالملـ ايب عبد ا أضبد بل ؿبمد بل حنب  الريبل٘ب اؼبالند, .ُٔٗ
 -دػ  ُُِْااكٔب , : مؤمالو ال مللو الببعو,  شد , ك خ كفعلدؿ م -اار ؤكط 
 .ـََُِ

ربآيو الاليد أيب  ,لالملـ ايب عبد ا أضبد بل ؿبمد بل حنب  الريبل٘ب اؼبالند, .ُٕٗ
 .الآلد ة  –مؤمالو ق طبو  -اؼبعلط  الندرم كتييي  الريخ شعيع اار ؤكط

أبهلل بم  أضبد بل عم ك بل عبد : اؼبؤلن ( اؼبببهللع بلمف البح  ال خلر ) مالند الب ار  .ُٖٗ
ؿباهللظ ال ضبل زيل ا كعلدؿ بل معد كصربم عبد اػبللو الرلفع  : اػبللو الب ار اآو 

 .اؼبدينو اؼبنهللرة -ممابو العلهلـل كاغبمف : النلش  
 –دار الماع العلميو , ؿبمد بل إدريا الرلفع أبهلل عبد ا :  , اؼبؤلنالند اؼب .ُٗٗ

 .ب كت
: النلش   ,مليملف بل أضبد بل أيهللب أبهلل الآلمف البربا٘ب: ؼبؤلن ا ,مالند الرلميني .ََِ

ضبدم بل عبد : ربآيو ـ, ُْٖٗ –دػ َُْٓمؤمالو ال مللو ب كت الببعو ااكٔب , 
 آّيد الاللا 

ؿباهللظ ال ضبل زيل . ربآيو د, معيد اؽبيثف بل مليع الرلش  أبهلل : اؼبؤلن اؼبالند .َُِ
 . اؼبدينو اؼبنهللرة,  دػَُُْ,ممابو العلهلـل كاغبمف, ا
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دار اعبنلف , شهلب الديل البهللص ل : علس منل ابل ملجو, اؼبؤلن مصبلح ال جلجو .َِِ
 .ب  تلريخ  ػ ب كت

أضبد بل ؿبمد بل عل  اؼبآ م : اؼبصبلح اؼبن  ُب غ يع الر ح المب  لل افع  اؼبؤلن  .َِّ
 .ب كت –اؼبمابو العلميو : الايهللم  النلش  

 –اؼبماع اإلم م  ,   عبد ال زاؽ بل نبلـ الصنعل٘ببمأبهلل  : , اؼبؤلنصنناؼب .َِْ
 .حبيع ال ضبل ااعام : ربآيو, َُّْب كت الببعو الثل يو, 

, بم  عبد ا بل ؿبمد بل أيب شيبو أبهلل: اؼبؤلن اؼبصنن ُب ااحلدي  كا ثلر  .َِٓ
 .مملؿ يهللمن اغبهللت: ربآيو , َُْٗالببعو ااكٔب , , ال يلض –ممابو ال شد 

اؼبماع , ٕب النهس ُب ش ح غليو اؼبناهس ؼبصباس الاليهللط  ال حيبل٘بمبللع أك  .َِٔ
 .ـُُٔٗاإلم م  دمرو 

ؿبمد اغبالني بل مالعهللد  هللي  الالنو أبؿب: مؤلن ,معلٓب الان ي  ُب تاال  الآ  ف .َِٕ
, مليملف ماللف اغب ش -عثملف صبعو ضم يو  -ؿبمد عبد ا النم  : ربآيو, البلهللم

 .ـُٕٗٗ -دػ  ُُْٕال ابعو, : الببعو ,دار طيبو للنر  كالاهللزي 
 -دار اغب مني , الآلمف مليملف بل أضبد البربا٘ب أبهلل : اؼبؤلناؼبع ف ااكمط  .َِٖ

 .دػ ُُْٓالآلد ة , 
دار : النلش  , يلقهللت بل عبد ا اغبمهللم أبهلل عبد ا : اؼبؤلن, مع ف البلداف .َِٗ

 .ب كت –الام  
لمف عل  بل اغبالل بل دبو ا اؼبع كؼ ثآو الديل, أبهلل الآ: اؼبؤلن ,مع ف الريهللخ .َُِ

 اإليبلف منو دار , ال مللو مؤمالو تدم م النلش  الال ـ عبد عم . د ربآيوبلبل عاللم  
 .ط ابلا,  ب كت النر  مملف َُْٓ النر 
مليملف بل أضبد بل أيهللب بل مب  اللخم  الرلم , أبهلل : اؼبؤلن (اؼبع ف الصل ) .ُُِ

: النلش  ؿبمد شمهللر ؿبمهللد اغبلج أم ي : اآو (دػَّٔ: اؼباهللَب) الآلمف البربا٘ب
 . عملف, ب كت  -دار عملر , اؼبماع اإلم م  
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: مليملف بل أضبد بل أيهللب أبهلل الآلمف البربا٘ب النلش  : اؼبؤلن  ,اؼبع ف المب  .ُِِ
ضبدم بل : ربآيو ُّٖٗ - َُْْاؼبهللص  الببعو الثل يو ,  –ممابو العلهلـل كاغبمف 

 .لا عبدآّيد الال
إب اديف مصباس  أضبد ال يلت  حلمد عبد الآلدر  ؿبمد : اؼبع ف الهللميط اؼبؤلن  .ُِّ

 .الع بيو الللو ؾبم : الدعهللة ربآيو دار:  النر  دار الن لر
دار : النلش  ,حلمد صلدؽ قني  -ؿبمد ركاس قلع   : اؼبؤلن,  مع ف للو الاآهل  .ُِْ

 ـ ُٖٖٗ -دػ  َُْٖ, الثل يو: النال ا للببلعو كالنر  كالاهللزي  الببعو
عبد : اآو  ,أبهلل اغبالني أضبد بل فلرس بل زم يل: اؼبؤلن  ,مع ف مآلييا الللو .ُِٓ

 .ـُٕٗٗ -دػ ُّٗٗ: دار الام  الببعو : الال ـ ؿبمد دلركف النلش  
ميد  : مع فو الالنل كا ثلر ايب بم  أضبد بل اغبالني بل عل  البيهآ  ربآيو .ُِٔ

 . ب كت –دار الماع العلميو , مال كم حالل
أبهلل  عيف أضبد بل عبد ا بل أضبد بل إمحلؽ بل مهللمس : اؼبؤلن  ,مع فو الصحلبو .ُِٕ

 –دار الهللطل للنر  : النلش   ,علدؿ بل يهللمن الع ازم: ربآيو  ,بل مه اف ااصبهل٘ب
 .ـ  ُٖٗٗ -دػ  ُُْٗااكٔب : ال يلض الببعو 

 ع الر بي  النلش  دار الام مل  االج إٔب مع فو معل٘ب ألالظ اؼبنهلج ؿبمد اػببي .ُِٖ
 .ب  تلريخ

ممابو , أش ؼ عبد اؼبآصهللد: ربآيو, اؼبل  عل ضب  اامالر ايب الاا  الع اق  .ُِٗ
 .ال يلض, ـُٓٗٗ -دػ ُُْٓ, طربيو
عبد ا بل أضبد بل قدامو  : , اؼبؤلناؼبل  ُب فآه اإلملـ أضبد بل حنب  الريبل٘ب .َِِ

 .دػَُْٓو ااكٔب, الببع, ب كت –دار الام  , اؼبآدم  
عبد : اؼبآلصد اغبالنو ُب بيلف مث  مل ااحلدي  اؼبراه ة علس االالنو اؼبؤلن  .ُِِ

 , ااكٔب:  ب كت الببعو –دار المالب الع يب : الالَّخلكم, عبد ال ضبل النلش  ال ضبل 
 .ـ ُٖٓٗ - دػ َُْٓ

 م أبهلل عل  بل إظبلعي  ااشع: اؼبؤلن  ,مآلات اإلم ميني كاخا ؼ اؼبصلني .ِِِ
 .ريرت دلمهللت:  الثللثو ربآيو ب كت الببعو – الع يب الرتاث إحيل  دار:  النلش  اغبالل
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عبد بل ضبيد بل  ص  أبهلل ؿبمد : اؼبؤلن  ,اؼبناخع مل مالند عبد بل ضبيد .ِِّ
 .ـ ُٖٖٗ -دػ  َُْٖ ااكٔب,: الآلد ة الببعو – الالنو ممابو: , النلش المال 

عبد ا بل عل  بل اعبلركد أبهلل ؿبمد النياللبهللرم : ناؼبناآس مل الالنل اؼبالندة اؼبؤل .ِِْ
: ربآيو  ُٖٖٗ – َُْٖب كت الببعو ااكٔب ,  –النلش  مؤمالو المالب الثآلفيو 

 .عبدا عم  البلركدم
ؿبمد بل أضبد بل ؿبمد عليل, أبهلل عبد ا : من  اعبلي  ش ح ـباص  خلي  اؼبؤلن .ِِٓ

: بدكف طبعو تلريخ النر : بعوب كت الب –دار الام  : اؼبللم  النلش 
 . ـُٖٗٗ/دػَُْٗ

منهلج البللبني كعمدة اؼبااني وبىي بل ش ؼ النهللكم أبهلل زم يل النلش  دار اؼبع فو  .ِِٔ
 .مملف النر  ب كت

, اؼبنهلج ش ح صحي  ماللف بل اغب لج ايب زم يل وبىي بل ش ؼ بل م م النهللكم .ِِٕ
 .ُِّٗ, الببعو الثل يو , ب كت –دار إحيل  الرتاث الع يب 

دار  :النلش  ,منه  الب ب زم يل بل ؿبمد بل أضبد بل زم يل اا صلرم أبهلل وبىي .ِِٖ
 .الماع العلميو

, اؼبهيب ُب فآه اإلملـ الرلفع  إلب اديف بل عل  بل يهللمن الر ازم أبهلل إمحلؽ .ِِٗ
 .ب كت ب  تلريخ  دار الام : النلش 

أبهلل عبد ا ؿبمد بل مشا الديل : اؼبؤلن ,مهللادع اعبلي  ُب ش ح ـباص  خلي  .َِّ
دار : ؿبمد بل عبد ال ضبل الب ابلال  اؼبل يب, اؼبع كؼ بلغببلب ال ُّعي  اؼبللم  النلش 

 . ـُِٗٗ -دػ ُُِْالثللثو, : الام  الببعو
ؿبمد : ربآيو , دار إحيل  الرتاث الع يب, مهللطأ ملل  ركايو وبىي الليث  ؼبلل  بل أ ا .ُِّ

 .فؤاد عبد البلق 
أضبد بل ؿبمد بل إظبلعي  اؼب ادم النحلس أبهلل : خ اؼبؤلن النلمخ كاؼبنالهلل  .ِِّ

 .دػ ََُْااكٔب , : ب كت الببعو  –اؼبماع اإلم م  : النلش  , جعا 
ص ح الديل : ربآيو,  النان ُب الاالكل ايب اغبالل عل  بل اغبالني الاللدم .ِّّ

 .ـُْٖٗ -دػ َُْْب كت, -النلد ,   مؤمالو ال مللو
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عبد ال ضبل بل ؿبمد بل عبيد ا : اؼبؤلن ,ت اادبل   دو االبل  ُب طبآل .ِّْ
ممابو : إب اديف الاللم ا   النلش : اا صلرم, أبهلل الربملت, مملؿ الديل اا بلرم اآو

 . ااردف –اؼبنلر, ال رقل  
: اؼبؤلن  صع ال ايو احلدي  اؽبدايو م  حلشياه بليو ااؼبع  ُب زب ي  ال يلع  .ِّٓ

قدـ  (دػِٕٔ: اؼباهللَب)عبد ا بل يهللمن بل ؿبمد ال يلع  صبلؿ الديل أبهلل ؿبمد 
 . ؿبمد يهللمن البػىنيهللرم: للمالب

  ,ص ح الديل خلي  بل أيب  الصادم:  م  اؽبميلف ُب  م  العميلف اؼبؤلن .ِّٔ
دار الماع العلميو, ب كت : مصباس عبد الآلدر عبلالنلش : علو عليه ككض  حهللاشيه

 . ـ ََِٕ -دػ  ُِْٖااكٔب, : لبنلف الببعو –
مشا الديل ؿبمد بل أيب العبلس أضبد بل ضب ة ابل . هنليو االج إٔب ش ح اؼبنهلج .ِّٕ

 :منو النر , شهلب الديل ال مل  الره  بللرلفع  الصل  النلش  دار الام  للببلعو
 .ب كت :ـ مملف النر ُْٖٗ -دػ َُْْ

ا بل يهللمن بل ؿبمد  عبد اؼبل  بل عبد: هنليو اؼببلع ُب درايو اؼبيدع اؼبؤلن .ِّٖ
عبد / د. أ: اعبهللي , أبهلل اؼبعلٕب, رمل الديل, اؼبلآع ب ملـ اغب مني حآآه كصن  فهلرمه

 .ـََِٕ-دػُِْٖااكٔب, : دار اؼبنهلج الببعو: العايف ؿبمهللد الٌديع النلش 
ؾبد الديل أبهلل الالعلدات اؼببلرؾ بل ؿبمد : اؼبؤلن, النهليو ُب غ يع اغبدي  كااث  .ِّٗ

اؼبمابو العلميو : النلش  ,مد بل ؿبمد ابل عبد الم ٙب الريبل٘ب اعب رم ابل ااث بل ؿب
 .ؿبمهللد ؿبمد البنلح  -طلد  أضبد ال اكل : ربآيو, ـ ُٕٗٗ -دػ ُّٗٗب كت

: اؼباهللَب)ؿبمد بل عل  بل ؿبمد بل عبد ا الرهللمل٘ب اليم  : اؼبؤلن  ي  ااكطلر .َِْ
 . دار اغبدي , مص : النلش  بب عصلـ الديل الصبل: ربآيو (دػَُِٓ

اغبالل عل  بل أيب بم  بل عبد اعبلي   أبهلل: اؼبؤلناؽبدايو ش ح بدايو اؼببادم  .ُِْ
 .اؼبمابو اإلم ميو ب  تلريخ, ال شدا٘ب اؼب غيل٘ب

: اآو ص ح الديل خلي  بل أيب  بل عبد ا الصادم : الهللاُب بللهللفيلت اؼبؤلن .ِِْ
 ب كت علـ – الرتاث إحيل  دار: لنلش مصباس ا كت م  اار لؤكط أضبد
 .ـَََِ -دػَُِْ:النر 
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أضبد ؿبمهللد : ربآيو,الهللميط ُب اؼبيدع مد بل ؿبمد بل ؿبمد الل إب أبهلل حلمد .ِّْ
 . ,ُُْٕ, دار الال ـ الآلد ة, ؿبمد ؿبمد تلم , إب اديف 

ؿبمد بل  أبهلل العبلس مشا الديل أضبد بل: كفيلت ااعيلف كأ بل  أبنل  ال ملف اؼبؤلن  .ِْْ
 .ب  تلريخ  ب كت –دار صلدر : إحاللف عبلس النلش  : أيب بم  بل خلملف اآو 
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 فهرس الكتب الواردة في المخطوطة
 

 الصفحة الكتاب
 ُّٔ, , ِْٖ, ُٖٓ, ُِٖ, ََُ,ْٗ الرلم 

ُّٕ ,ََْ ,ِٕٔ ,ُِٕ ِّٖ ,ِٖ 
 ,ِِٖ, ِّٕ, ُٗ, ُٕ, ُْ,ِِٖ اؼب شد

 ِّٓ منل أيب داككد
 ُْْ, ُّْ ااـ

  ُٕٖ اؼبعامد
 ُْٖ اغبلكم
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 فهرس المحتويات
 
 

 الصفحة الموضوع
 ُ اافاالحيو

 ِ .اؼبهللضهللع  أمبلب اخايلر
 ِ الدراملت الاللبآو

 ّ خبو العم  ُب الدرامو
 ٓ .منه  الاحآيو
 ٕ الدرامو: الآالف ااكؿ 
 ٕ عص كف الاع ين بلؼبؤلن اإلملـ ابل أيب: الاص  ااكؿ 

 ٕ .اظبه ك البه كمنياه: ااكؿ  اؼببح 
 ٕ .مهلللدا ك رأته ككفلته: اؼببح  الثل٘ب 
 ٖ .ممل اه العلميو كثنل  العلمل  عليه: اؼببح  الثلل  
 ٗ .شيهللخه كت مييا: اؼببح  ال اب  
 ٗ شيهللخه : اؼببلع ااكؿ 
 َُ ت مييا : اؼببلع الثل٘ب 

 ُُ ميدبه كعآيدته: اؼببح  اػبلما 
 ُّ  ثلرا العلميو: لاللدس اؼببح  ا

 ُْ حيلته العملييو: اؼببح  الاللب  
 ُٔ الاع ين بمالب اا اصلر: الاص  الثل٘ب 
 ُٔ .أنبيو المالب كممل اه العلميو: اؼببح  ااكؿ 
 ُٔ مصلدر اؼبؤلن ُب مالبه:اؼببح  الثل٘ب 
 ُٕ منه  اؼبؤلن ُب الآالف اؼب اد ربآيآه: اؼببح  الثلل  

 ُٗ  الاع ين بلؼبصبلحلت الاآهيو ُب اعب   اؼب اد ربآيآه: ل  اب  اؼببح  ا
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 َِ . .كصن النالخو اػببيو كمبلذج منهل :اؼببح  اػبلما 
 ِِ مالب ال ضلع

 ِٕ فص 
 ِٖ ف ع
 ّٗ فص 
 ُْ فص 
 ِْ فص 
 ْْ فص 
 ْٔ فص 
 ُٓ فص 
 ٓٓ فص 
 ٔٓ فص 

 َٔ مالب الناآلت
 َٔ بلب  اآو ال كجلت

 ٔٔ ف ع
 ٕٔ فص 

 َٕ بلب قدر الناآو

 ِٕ فص 

 ّٕ فص 

 ٕٓ فص 
 ٕٔ فص 
 ٕٕ فص 
 َٖ فص 

 ّٖ بلب اإلعاللر بللناآو كاخا ؼ ال كجني فيهل
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 ٖٖ فص 
 ٖٗ فص 
 ُٗ فص 
 ِٗ فص 
 ّٗ فص 
 ٓٗ فص 

 ٔٗ بلب  اآو اؼبعادة
 ََُ فص 
 َُُ ف ع
 َُِ فص 
 َُْ فص 

 َُٓ بهل فبلب  اآو ااقلرب كال قيو كال
 َُٕ فص 
 َُٗ فص 
 ُُِ فص 
 ُُّ فص 
 ُُْ ف ع
 ُُٓ ف ع
 ُُٕ فص 
 ُُٗ فص 
 ُُِ فص 
 ُِّ فص 

 ُِٓ بلب اغبال و
 َُّ فص 
 ُُّ فص 
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 ُّّ فص 
 ُّٓ فص 
 ُّٗ فص 
 ُُْ فص 
 ُِْ فص 
 ُْٓ فص 
 ُْٕ فص 

 ُْٗ مالب اعبنليلت

 ُْٗ كمل ا هبعبلب رب ٙب الآا  كمل هبع الآصلص  لآاله 

 ُّٓ فص 

 ُْٓ فص 

 ُٕٓ فص 

 ُُٔ فص 

 ُّٔ ف كع

 ُٓٔ فص 

 ُٕٔ فص 

 ُٗٔ فص 

 ُّٕ فص 

 ُْٕ فص 

 ُِٖ بلب مل هبع به الآصلص مل اعبنليلت
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 ُْٖ فص 

 ُٖٓ فص 

 ُٕٖ فص 

 ُٖٗ فص 

 َُٗ فص 
 ُِٗ فص 
 ُّٗ فص 

 ُٖٗ بلب الآصلص ُب اعب كح كااعال 
 ََِ فص 
 َُِ فص 
 َِّ فص 
 َِٓ فص 
 َِٕ فص 
 َِٗ فص 
 َُِ فص 
 ُِِ فص 
 ُِْ فص 
 ُِٖ فص 
 ُِٗ فص 
 َِِ فص 
 ُِِ فص 
 ِِّ فص 
 ِِْ فص 
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 ِِٓ فص 
 ِِٔ فص 
 ِِٖ فص 
 َِّ فص 

 ِّّ بلب امايال  الآصلص
 ِّٕ فص 
 َِْ فص 
 ِّْ فص 
 ِْْ فص 
 ِْٔ فص 
 ِْٖ فص 
 ُِٓ فص 
 ِِٓ فص 
 ِْٓ  فص
 ِٔٓ فص 
 ِٖٓ فص 
 ِٗٓ فص 
 َِٔ فص 
 ِْٔ فص 
 ِٓٔ فص 

 ِٕٔ بلب العاهلل عل الآصلص
 َِٕ فص 
 ِِٕ فص 
 ِْٕ فص 
 ِٕٔ فص 



946 

 ِٕٗ فص 
 ُِٖ فص 
 ِٖٓ ف ع

 ِٖٔ مالب الديلت
 ِٖٔ بلب مل ذبع الديو بآاله كمل ذبع به الديو مل اعبنليلت

 ُِٗ فص 
 ِِٗ فص 
 ِّٗ فص 
 ِْٗ فص 
 ِٔٗ فص 
 ِٗٗ فص 
 ََّ فص 
 َِّ فص 
 َّّ فص 
 َّٔ فص 
 َّٗ فص 
 ُُّ فص 
 ُّْ فص 
 ُّٓ فص 
 ُّٗ فص 
 َِّ فص 
 ِّّ فص 
 ِّٓ فص 
 ِّٔ فص 
 ِّٗ ف ع



947 

 َّّ بلب مآلدي  الديلت
 ّّٔ فص 
 ّّٕ ف ع
 ّّٗ ف ع
 َّْ فص 
 ُّْ فص 
 ّْْ فص 
 ّْٕ ف ع 
 ّْٖ فص 
 ِّٓ فص 
 ّْٓ فص 
 ّٓٓ ف ع
 ّٔٓ فص 
 ّٖٓ فص 
 ّٗٓ فص 

 ّٗٓ ف كع منثهللرة
 ُّٔ بلب أركش اعبنليلت

 ّْٔ فص 
 ّٕٔ فص 
 ّٗٔ فص 
 ِّٕ ف ع
 ّْٕ فص 
 ّٕٓ فص 
 ّٕٔ فص 
 ُّٖ فص 



948 

 ِّٖ فص 
 ّٕٖ فص 
 ّٖٖ فص 
 َّٗ فص 
 ّّٗ فص 
 ّٔٗ فص 
 َُْ فص 
 َّْ فص 
 َْْ فص 
 َْٔ فص 
 َْٖ فص 
 َْٗ فص 
 ُِْ فص 
 ُْٓ فص 
 ُْٕ فص 
 ُْٖ فص 
 ُْٗ فص 
 َِْ فص 
 ُِْ فص 
 ِْٔ فص 
 ِْٕ ف ع
 ِْٕ ف ع
 ِْٖ فص 
 َّْ فص 
 ُّْ فص 



949 

 ِّْ فص 
 ّّْ فص 
 ّْْ فص 
 ّْٖ فص 
 ّْْ فص 
 ْْٔ فص 
 ْْٕ فص 
 َْٓ فص 
 ُْٓ فص 
 ّْٓ فص 
 ْٕٓ فص 

 ْٗٓ بلب العلقلو كمل ربمله مل الديلت
 ْْٔ فص 
 ْٓٔ ف ع
 ْٖٔ فص 
 ِْٕ فص 
 ّْٕ فص 
 ْٕٔ فص 
 ْٖٕ فص 
 ِْٖ فص 
 ْْٖ فص 
 ْٖٓ فص 

 ْٖٔ بلب اخا ؼ اعبل٘ب ككٕب الدـ
 ْٖٗ فص 
 َْٓ فص 



951 

 ُْٗ فص 
 ْْٗ فص 
 ْٔٗ فص 
 ْٕٗ فص 
 ْٖٗ فص 
 ْٗٗ فص 
 َُٓ فص 
 َِٓ ف ع
 َّٓ مالرة الآا  بلب
 َٖٓ فص 

 َٗٓ د  البل مالب قالؿ أ
 ُّٓ فص 
 ُٕٓ فص 
 َِٓ فص 
 ُِٓ فص 
 ُِٓ ف ع
 ِِٓ فص 
 ِْٓ فص 
 ِٔٓ فص 
 ِٖٓ فص 
 ِٗٓ فص 
 ِّٓ فص 

 ّْٓ بلب أحملـ اؼب تد
 ّٕٓ فص 
 ُْٓ فص 



951 

 ِْٓ فص 
 ْٔٓ فص 
 ْٕٓ فص 
 َٓٓ فص 
 ِٓٓ فص 
 ّٓٓ فص 
 ْٓٓ فص 
 ٗٓٓ فص 

 ُٔٓ بلب صهللؿ  الاح 
 ٕٔٓ فص 
 ٖٔٓ  فص
 َٕٓ فص 
 ُٕٓ فص 
 ِٕٓ فص 
 ٕٓٓ فص 

 ٕٕٓ مالب الال 
 ُٖٓ فص 
 ّٖٓ فص 
 ْٖٓ فص 
 ٖٖٓ فص 
 ٖٗٓ فص 
 ّٗٓ فص 
 ْٗٓ فص 
 ٔٗٓ فص 
 ٗٗٓ فص 



952 

 ََٔ فص 
 َُٔ فص 
 َٓٔ فص 
 َٗٔ فص 
 ُٔٔ فص 
 ُِٔ ف ع
 ِِٔ فص 
 ِّٔ فص 
 ِٕٔ فص 
 ِٖٔ فص 
 َّٔ فص 
 ّْٔ فص 
 ّٓٔ فص 
 ّٕٔ فص 
 َْٔ فص 
 ِْٔ فص 
 ّْٔ فص 
 ْٕٔ ف ع
 ْٖٔ فص 
 ْٗٔ ف ع
 َٓٔ ف ع
 ُٓٔ فص 
 ِٓٔ فص 
 ٓٓٔ فص 
 ٖٓٔ ف ع



953 

 ٗٓٔ فص 
 ٓٔٔ فص 
 ٖٔٔ فص 
 َٕٔ فص 
 ِٕٔ فص 
 ٕٓٔ فص 
 ٕٗٔ فص 
 ّٖٔ فص 
 ْٖٔ فص 
 ٖٓٔ فص 
 ٖٔٔ فص 
 ٖٖٔ فص 
 ّٗٔ فص 
 ْٗٔ فص 
 ٓٗٔ فص 
 ٖٗٔ فص 
 ََٕ فص 
 َِٕ فص 

 َٕٕ بلب اا الؿ
 ُِٕ فص 

 ُْٕ بلب قالمو اللنيمو
 ُٕٔ فص 
 ُِٕ فص 
 ِّٕ فص 
 ِْٕ فص 



954 

 ِٕٓ فص 
 ِٕٕ فص 
 ِٕٗ فص 
 ِٕٗ ف ع
 َّٕ فص 
 ُّٕ فص 
 ِّٕ فص 
 ّْٕ ف ع
 ّْٕ ف ع

 ّٕٓ بلب قالف اػبما
 ُْٕ بلب قالمو الا  

 ْٕٔ فص 
 ِٕٓ فص 
 ّٕٓ فص 
 ٕٓٓ فص 

 ٕٔٓ ص  ف
 ٖٕٓ فص 

 َٕٔ مالب اعب يو
 ٕٓٔ فص 
 ٕٕٔ فص 
 ٖٕٔ ف ع
 ٕٗٔ فص 
 ُٕٕ فص 
 ٕٕٓ فص 
 ٕٕٕ فص 



955 

 ٕٕٗ فص 
 ْٖٕ فص 
 ٕٖٕ فص 
 َٕٗ فص 
 ّٕٗ فص 
 ٕٓٗ فص  

 ٕٔٗ بلب عآد اليمو
 ٖٕٗ فص 
 ََٖ فص 
 َُٖ فص 
 َّٖ فص 
 َٖٔ فص 
 َٕٖ فص 
 َُٖ فص 
 ُِٖ فص 
 ُٕٖ فص 
 ُٖٖ فص 
 ُِٖ فص 
 ِّٖ فص 
 ِٖٗ فص 
 ِّٖ فص 
 ّٖٓ فص 

 ّٖٗ بلب اؽبد و
 ْٖٔ فص 
 ْٖٖ فص 



956 

 ُٖٓ فص 
 ِٖٓ فص 
 ٕٖٓ فص 
 ٖٖٓ فص 
 ٖٗٓ فص 
 َٖٔ فص 
 ْٖٔ فص 
 ٖٓٔ فص 
  ٖٖٔ فص 

 ٖٗٔ بلب خ اج الالهللاد
 ْٕٖ فص 
 ٕٕٖ فص 

 َٖٖ فه س ا يلت الآ   يو
 ٖٖٗ فه س ااحلدي 

 ٖٗٗ ا ثلرفه س 
 َِٗ فه س اؼبصبلحلت الل يبو

 َٔٗ فه س ااع ـ 
 ُْٗ فه س اؼب اج 

 ّٖٗ فه س الماع الهللاردة ُب اؼبخبهللطو
 ّٗٗ فه س  ااهلليلت

 
                                         

 


