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إن احلم�د هلل، نحم�ده ونس�تعينه ونس�تغفره،ونعوذ ب�اهلل من رشورأنفس�نا، ومن 
سيِّئات أعاملنا، َمن هيده اهلل، فال ُمِضلَّ له، وَمن ُيضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[))). 

ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ  

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ[))).

ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ]ۀ  

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ[))).

وبعد: 
ين غرًس�ا يس�تعملهم يف طاعته، يتعلمون ِدينه،  فام زال اهلل D يغرس يف هذا الدِّ
ُس�ون حديًثا، أو مسألة فقهية، َبَذُلوا  وُيَعلُِّمونه الناس، َيُوُبون األقطار واألمصار، َيَتَلمَّ
ُمَهَج نفوس�هم، مل ُيْثنِهم ُبعد مكان، أو مفارقة األوطان، بل جاهدوا بأمواهلم وأنفس�هم 

 .D يف سبيل َنْشِ ِدين اهلل

وِم�ن نَِع�م اهلل D علينا أن جعل يف أهل زماننا ِمن العلامء الذين نفزع إليهم عند 
ت، فكانوا خري َخَلٍف خلري سلف. املعضالت، ونلجأ إليهم يف الشدائد وال�ُمِهامَّ

وم�ا كان ملث�ي إال أن يتعل�ق بآثاره�م، ويس�عى إىل التََّش�بُّه هب�م، وقدي�اًم ق�ال 

 

القائل:

ِمثَلُهم َتــكــونــوا  َل  ِإن  فــــاُحَفــَتــَشــبَّــهــوا  ِبـــــالـــــِكـــــراِم  ــــَه  الــــَتــــَشــــبُّ ِإنَّ 

.102 :4 )1(
.1 :6 )2(

.71 - 70 :2 )3(
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ولقد كنُت - وال زلت - ُموَلًعا بخدمة تراث هؤالء العلامء، حتَّى يسَّ اهلل يل كتاب 

ون. ين عبد اهلل بن أيب َعْصُ ِف الدِّ افعيَّة، لإلمام الكبري رَشَ »االنتصار« يف فقه الشَّ

ز فيها جهد املؤلف  وقد استفرغت يف هذا العمل ُوسعي حتى يكون يف صورة َيْبُ
V، وَس�عة ِعلم�ه، وُحس�ُن عرضه للمس�ائل الفقهية، وم�ا كان فيه�ا من خالف، 

موضًحا ما استدل به الشافعية، منتًصا له بعبارة سهلة.

َفعاملُِنا فارٌس ِمن فرسان علامء املذهب الشافعي الذين أثروا مصنفات هذا املذهب 
ة الفريدة، وهذا ما س�نُدركه – إن ش�اء اهلل - أثن�اء َغْوِصنا يف ُلَّ�ة َبْحر هذا  رَّ هب�ذه ال�دُّ

الكتاب، واهللُ ِمن وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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أسباب اختيار الموضوع

 ُش�هرة املؤلف الِعلمية؛ فهو معدوٌد يف أش�هر مش�اهري علامء الشافعية منذ املائة 
الرابع�ة وحت�ى اآلن)))، وعىل هذا ش�هادة العل�امء، كام يأيت يف مبحث ثن�اء العلامء عىل 

املؤلف.

 الرغبة يف املسامهة يف إحياء الرتاث الفقهي، وِمن ُجلته هذا املخطوط.

 أنه -حسب اطِّالعي- األثر الوحيد للمؤلف الذي يتوافر كاماًل حتى الساعة، 
ويف إخراجه حفٌظ له ِمن الضياع، وختليٌد ألثٍر ِمن آثار املؤلِّف، وذلك من القليل الذي 

يستحقه  علامؤنا.

 ُيَعدُّ هذا الكتاُب ِمن ُكُتب فِقه اخلالف؛ إذ ُعنَِي املؤلف فيه ببيان اخلالف العايل، 
واخل�الف يف مذهب الش�افعي، عىل ما أوضح�ه يف مقدمة الكتاب بقول�ه: »...ورأيت 
االهت�امم بكت�اٍب أقت�ص فيه عىل مش�اهري األق�وال والوج�وه، مع التصي�ح بمذاهب 

املخالفني، واالكتفاء بحكاية مذاهب األعالم منهم...«))).

 عناي�ة املؤل�ف بالدليل أث�ًرا ونظًرا؛ يظهر ذلك يف اش�تامل الكتاب عىل كثرٍي ِمن 
األدل�ة ِم�ن اآلي�ات القرآنية، واألحادي�ث النبوي�ة، باإلضافة إىل آث�ار الصحابة؛ وهذا 

 

ة. مما ُيعطي الكتاب أمهية بني ُكتب الِفقه العامَّ

 أن ه�ذا املؤل�ف ل�ه قيمٌة ِعلمي�ٌة عند علامء الش�افعية؛ فقد َنَقل عن�ُه النََّوِويُّ يف 
ة، وكذا احلافُظ ابن َحَجر يف  بِيني صاحب ُمْغنِي املحتاج يف مواضَع ِعدَّ ْ امَلْجُموع، والشِّ

ُيوطي يف األَْشَباه والنََّظائر))). فتح الباري، والسُّ

  

)1( »الفكر السامي« ) 384/2 - 405(.
)2( »االنتصار « )2/1/أ(.

)3( ستأيت اإلشارة لذلك يف مبحث: أمهيَّة الكتاب ومكانته، ِمن الِقسم الدرايس.
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ة الَعَمل في الرسالة ُخطَّ

مًة وِقسمني وفهارس. حيوي العمل يف الرسالة مقدِّ

مة: وتشمل اآلتي:  المقدِّ

أوًل: االفتتاحية.

ثانًيا: أسباب اختيار املوضوع.

ثالًثا: ُخطة العمل يف الرسالة.

رابًعا: منهج البحث.

كر والتقدير. خامًسا: الشُّ

راسة:  القسم األول- الدِّ

 : َلينْ ويشمل َفصنْ
ون(، وفيه سبعُة مباحث:  الفصل األول: التعريف باملؤلِّف )ابن أيب َعْصُ

املبحث األول: اسُمه وَنَسُبه وُكنَْيُته وَلَقُبه. 
املبحث الثاني: مولُده و نشأُته ووفاُته. 

املبحث الثالث: شيوخه وتالميذه، وفيه َمْطَلبان:
املطلب الثاني: تالميُذه.املطلب األول: شيوُخه.

املبحث الرابع: حياته الَعَمليَّة.
املبحث اخلامس: مذهُبه وعقيدُته. 

املبحث السادس: مكانته العلميَّة، وثناُء العلامء عليه.
املبحث السابع: آثاُره الِعْلميَّة.

الفصل الثاني: التَّعريف بكتاب »االنتصار«. وفيه سبعة َمَباِحَث: 

املبحث األول: اسم الكتاب، وحتقيُق نِسبته إىل ُمؤلِّفه.
املبحث الثاني: أمهيَّة الكتاب ومكانته.

املبحث الثالث: منهج املؤلِّف يف الكتاب.
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املبحث الرابع: التعريف بمصطلحات الكتاب يف الزء املراد حتقيقه.

املبحث اخلامس: مصادر املؤلِّف يف كتابه.

املبحث السادس: الدراسات السابقة.

املبحث السابع: وصف النسخة اخلطية، ونامذج منها.

القسم الثاني- النَّصُّ المحقَّق:

الفهارس:  

وهي على النَّحو اآلتي: 

1- فهرس اآليات القرآنية.
)- فهرس األحاديث واآلثار.

3- فهرس األعالم.
4- فهرس األماكن والبلدان.

5- فهرس املصطلحات والغريب.
6- فهرس األشعار.

7- فهرس املصادر واملراجع.
8- فهرس املحتويات. 

منهج التَّحقيق: 

سرت يف حتقيقي هذا اجلزَء من هذا الكتاب على املنهج اآلتي: 

1- االعتامد عىل النُّسخة الوحيدة للجزء املراد حتقيقه واآليت َوْصُفها.
س�م اإلمالئي احلديث، م�ع العنايِة بعالمات  )- َنْس�ُخ املخط�وِط َوْفَق قواعِد الرَّ

قيم، وَضْبط ما حيتاج إىل َضْبط. الرتَّ
، أو كان النَّصُّ غرَي واض�ح، فإْن َوَجْدُت ما ُيْكِمل  3- إذا حص�ل س�ْقٌط يف النَّصِّ
ه�ذا النق�َص ِمن املص�ادر التي َنَق�ل عنها املصن�ف، أو ِمن املص�ادر التي َنَقل�ت ِعَبارَة 
املصنِّف بُِحُروفها، فإنني أثبت ذلك يف النص وأضُعه بني َمْعُقوفتني، هكذا: ] [، وُأشرُي 
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يف احلاشية إىل املصدر الذي ُيكمل هذا النقص، وإن مل أجد ما َيُسدُّ هذا النقَص َجَعْلُت 
يف َمْوِضِعه نقًطا، هكذا: ...، وأش�ري إىل ذلك يف احلاشية بعبارة تتوافق مع ذلك النقص 
كقويل: »عبارة س�اقطة«، وأضعها بني نقط وقوسني، هكذا: )... عبارة ساقطة...(، ثم 
�َياق الذي يف  َأْجَتِه�ُد لَِبَي�اِن ما حيتمل أن يكون ذلك النقص، يف احلاش�ية ِمن خالل السِّ

. ْقُت منها النَّصَّ النص، أو ِمن ِخالل املصادر التي َوثَّ
4- وض�ع خ�ط مائل هك�ذا ) /( للداللة عىل بداي�ة كل وجٍه ِم�ن كلِّ َلْوَحٍة، مع 
اإلش�ارة إىل رقمه�ا يف هام�ش الصفحة الانبي، م�ع اعتامد الرتقي�م املوجود يف ُصلب 
املخط�وط، رام�ًزا للوجه األيمن باحلَ�رف )أ(، وللوجه األيس باحل�رف )ب(، فيكون 

الرتقيم هبذه الطَّريقة: /رقم الوجه أ/، /رقم الوجه ب/.
ورة ورقم اآلية  5- عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها يف كتاب اهلل ذاكًرا اس�َم السُّ

يف اهلامش.
�نة، فإن كان احلديث يف  ة من مصادرها من ُكُتب السُّ 6- ختري�ج األحادي�ث النبويَّ
الصحيحني أو يف أحدمها، فإين أكتفي بتخريج احلديث منهام، أو ِمن أحدمها، وإن كان 
يف غريمه�ا فإين ُأخرجه ِمن َمصادره، مع اإلش�ارة إىل درج�ة احلديث من حيث الصحة 

والضعف، معتمًدا عىل كالم أهل العلم يف ذلك.
ا األصلية. 7- عزو اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني إىل َمظانِّ

كل. 8- التعريف باملصطلحات العلمية، واأللفاظ الَغِريبة مع ضبطها بالشَّ
9- ترجة األعالم الوارِد ِذْكُرها يف املخطوط ترجًة خمتَصة .

10- توثي�ق األقوال واألوجه التي َيذكرها املؤلف يف املذهب الش�افعي، مع بيان 
املعَتَمد منها، وذلك بالرجوع إىل املصادر املعتمدة يف املذهب.

11- توثيق األقوال التي يوردها املؤلف من املصادر املعتمدة .
)1- التعليق الِعلمي عىل املسائل الواردة.

13- التعريف باألماكن والبلدان الواردة. 
14- وضع فهارس للبحث، حسب ما أرشت إليه يف اخلُّطة.
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شكر وتقدير
، ومنها التوفيُق النتسايب إىل  ها الَعدُّ َأْحَُد اهللَ c وأشكُره عىل نَِعِمه الكثريِة التي ال حَيُْصُ
هذه الامعة املباركة، وَأْحَُده c عىل َأْن َأَتمَّ النعمة باملعونة عىل إنجاز هذه الرسالة الِعلمية، 
ْأِب يف طلب املعرفة، وحتصيل الِعلم، وأس�أله c أن  التي أرجو أن تكون خرَي داٍع يل إىل الدَّ

ُيِْلص النِّيَّة لوجهه، وَأالَّ يعل فيها حظًّا ألحد.

وأتقدم بالش�كر بعد ش�كره c لوالدي العزيزين، وذلك ملا أواله يل من رعايٍة وعناية 
يف صغري، ومواصلة طريق العلم والتحصيل يف كافة املراحل التعليمية، أس�أل اهلل العظيم أن 

يعظم هلم األجر واملثوبة، وأن يكتب هلم الشفاء العاجل إنه سميٌع جميٌب قريب.

كام أتوجه بالش�كر واالعرتاف بالميل هلذا الصح التعليمي املعطاء، الامعة اإلسالمية 
باملدين�ة املن�ورة يف مراح�ل دراس�تي للبكالريوس ومن ث�م مرحلة املاجس�تري واآلن يف مرحلة 

العاملية الدكتوراة أسأل اهلل بمنّه وكرمه أن يديمها منارًة للعلم ومنهاًل لطالبه .

ك�ام أتوج�ه بُِش�ْكٍر واف�ٍر ألس�تاذي فضيل�ة األس�تاذ املشف ع�ىل هذه الرس�الة، 

 

أ.د/ عبد اهلل معتق السهي، الذي تفضل بالكثري ِمن َوْقتِه، يف مراٍت متكررة، ويف منزله، 
ي يف البحث، وليس يل إال أن أدُعَو اهللَ له  َهني بام كان له األثر الكبري يف تقويم َسرْيِ ووجَّ

بالبكة يف سائر شؤونه ويف آله وولده، واهللُ َويِلُّ اإلجابة. 

كام ال أنسى تسجيل الشكر أيًضا لألستاذين الكريمني أ. د/ عبد العزيز بن مبوك 
اللة عىل هذا املخطوط،  األحدي، و أ.د/ إبراهيم صندقجي، فقد كان لألول َفْضُل الدَّ

ولآلَخر َفْضُل التوصية بأمهيِة الكتاب.

كام أش�كر أعضاء لنة املناقش�ة مش�اينا األجالء عىل ما بذلوه من وقٍت يف قراءة 
الرسالة وإبداء اآلراء واملالحظات.

َم َعْوًنا يل يف إخراج هذا العمل، أو س�اعَد بَِرْأٍي، أو  �ْكَر إىل كل َمن َقدَّ وَأِصُل الشُّ
َم ُنْصًحا.  َقدَّ

واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل النبي حممد وعىل آله وسلم. 





 p
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التعريف بالمؤلِّف )ابن أبي َعْصُرون()))

وفيه سبعة مباحث: 

 5: اسُمه وَنَسُبه وُكنَْيُته وَلَقُبه. 

 5: مولده ونشأته ووفاته. 

 5: شيوخه وتالميذه، وفيه مطلبان:
 : شيوخه.
 : تالميذه.

  5: حياته الَعَمِليَّة.

 5: مذهبه وعقيدته.

  5: مكانته الِعْلِميَّة، وثناء العلامء عليه.

 5: آثاره الِعْلِميَّة.

  

)1( م�ن مص�ادر ترمج�ة املؤل�ف: »معج�م املؤلف�ن« )144/6(، »األع�ام« )124/4(،  »ش�ذرات 
الذه�ب« )330/4(، »ال�دارس يف تاري�خ امل�دارس« )399/1(، »النج�وم الزاه�رة« )109/6(، 
»البداي�ة والنهاي�ة« )407/12(، »طبقات الش�افعية الكربى« )84/4(، »ال�وايف بالوفيات« )17/ 
309(، »س�ر أعام النباء« )125/21(، »وفيات األعيان« )53/3(، »مرآة الزمان« )340/3(، 
»الكام�ل« )190/10(، »الروضتن« )150/2(، »طبقات الفقهاء الش�افعية« )512/1(، »خريدة 

القرص« )351/2(. 
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 5
اسمه وَنَسُبه وُكْنَيُته وَلَقُبه)))

: اسمه ونسبه:  أولاً

يِّ  ون ابن أيب السَّ ر بن عي ب�ن أيب َعْصُ ه�و عب�د اهلل بن حممد بن ِهَبة اهلل بِن مطهَّ
التميمي، نسبته إىل بني َتِيم، احلديثي))) املوصي)))، املشهور بابن أيب َعْص�ُرون.

ا: ُكنيته:  ثانياً

اِجم. َ يكنى »أبا سعد«، عىل ذلك أجعت ُكتب الرتَّ

ا: لقبه:  ثالثاً

اِجم عىل أن ُيلقب املؤلف: »رشف الدين«.  تطابقت ُكُتب الرتَّ

  

)1( »طبقات الشافعية الكربى« )84/4(، »طبقات الفقهاء الشافعية« )512/1(.
)2( احَلِديثـــي: نِس�بة إىل َحِديَث�ِة امَلْوِصل - متييًزا هلا عن َحِديَثة الُفرات-، وه�ي ُبَلْيدة عىل ِدْجَلَة باجلانب 

َيت احلديثَة حينام نزهلا العرب بعد اإلسام، واستحدثوها.  اِب األعىل، ُسمِّ الرشقي ُقْرَب الزَّ
»وفيات األعيان« )65/3(، »معجم البلدان« )230/2(، »بلدان اخلافة الرشقية« ]120[.  

       وجاء يف هامش األخر قول املحقق: »ال َأَثَر للحديثة اليوم«. 
)3( نِْس�َبة إىل امَلْوِصل، مدينة ِمن أكرب ُمدن العراق الش�املية، وعقدته الرئيسية وهي عاصمة حمافظة نينوى 

العراقية اليوم. 
»املوسوعة العربية العاملية« )459/24(.  
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  5
مولده و نشأته ووفاته

: مولده:  أولاً

ون يف عام )493ه��(، وحدد بعضه�م التاريخ يف ربيع  كان مول�د اب�ن أيب َع�ْصُ
األول من ذلك العام، وكان ذلك بحديثة)1) املوصل))).

ا: نشأته:  ثانياً

َد املناصِب الشيفة،  ر طبًعا أن ُبلوغ أحٍد الدرجَة الس�اميَة يف الِعلم، وَتَقلُّ ِمن امُلَقرَّ
د له بنش�أٍة كريمة يف بيِت صالٍح  وَنْي�ل الوجاه�ة عند أهل زمانه، اَل ُب�دَّ أن ذلك قد َتَهَّ
ْحلة يف س�بيل َجِْعه، وم�ع ذلك فإن التاريخ  ل الِعلم والرِّ ه لَتَحمُّ وفض�ٍل وصيانة، َأَع�دَّ
مل يزودنا بكثرٍي ِمن القول عن حياة ابن أيب َعْصون، ِس�يَّام ِس�نِي حياته األوىل، ونش�أته 
ته، وكيف كانت تربيته،  حتى خروجه ِمن امَلْوِصل لطلب الِعلم، وال بِِذْكر يشء عن ُأْسَ
ث عن نفس�ه بيشء ِم�ن ذلك، وكلُّ ما َوَصَلنا هو اإلش�ارُة امُلْقَتَضَبة  وال ه�و بالذي َحدَّ
ه وُعَلامئه يف ُعلوٍم خمتلفة، ِمن  ه عىل َعَدٍد ِمن َأْعَياِن َع�ْصِ وامُلَتَواتِ�ُر َنْقُلها؛ بأن�ه قرأ َوَتَفقَّ
َع يل ِمْن َتَتبُِّعها: ما يي:  مَّ اِجم، وَتَ امُلوِصِل إىل بغداَد، ثم واِسٍط، َأْوَجَزها أصحاُب الرتَّ

�ى املؤل�ُف تعليم�ه األوَل يف امَلوصل ع�ىل علامء بلده، فتلق�ى القرآن عىل  ) أ ( َتَلقَّ
�ِر بن عيٍّ  �ه عىل عبد اهلل بن القاس�م بن ُمَظفَّ وج�ي)))، وَتَفقَّ ُ �َلِمي السُّ أيب الَغنائ�م السُّ
َ َسنََة )511 ه�( وملا يبلغ  ْهُرُزوري(، الذي ُتُويفِّ �ْهُرُزوري، املعروف ب� )املرتىض الشَّ الشَّ
ون العشي�ن من عمره، ث�م عىل أيب عيِّ بن ع�امٍر الفقي�ه)))، وأيب حممد  اب�ن أيب َع�ْصُ

 

)1( ه�ي ُبلي�دة ع�ىل دجلة باجلان�ب الرشقي قرب الزاب األعىل، س�ميت احلديثة حينام نزهل�ا العرب بعد 
اإلسام، واستحدثوها.

»وفيات األعيان« )65/3(، »معجم البلدان« )230/2(، »بلدان اخلافة الرشقية« ]120[.  
)2( »طبق�ات الفقه�اء الش�افعية« الب�ن الص�اح )512/1(، »وفي�ات األعي�ان« )53/3(، »الطبقات 

الكربى« للشافعية )84/4(.
َت مبحٌث مستقل يأيت بأسامء شيوخ املؤلف، ويشء من أخبارهم. )3( َثمَّ

)4( »املخترص املحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي« )158/2(.
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ه أيب احلس�ن عي بن أحد بن عبد الباقي  ه أِلُمِّ ابن َخْلَدة، وس�مع باملوصل أيًضا ِمن َجدِّ

الثعلبي، واحلسني بن َخِيس))).

)ب( ث�م ارحت�ل إىل بغداَد موطِن العلامء يف ذلك احل�ني، فأخذ ِعلم القراءات عىل 
، وِسْبط اخلياط، وحممد بن احلسني بن ُبنْدار، الشهري  أيب عبد اهلل البارع وأيب بكر امَلْزَريِفّ
ب��أيب الِع�زِّ الَقالن�ي، وَدْعَوان بن ع�ي بن حاد بن َصَدَق�َة الُبَّاِئي، وُهم من مش�اهري 

ْبع القراءات))). القراء ببغداد، وقرأ عليهم بالسَّ

ين؛ كان  )ج�( ولقي ببغداد أيًضا َأْس�َعَد املِيَهنِّي الفقيه الش�افعي امللقب بَِمْجد الدِّ
ًزا يف الفقه واخلالف، فأخذ عليه الفقه يف مذهب الشافعية، وقرأ عليه اخلالف،  إماًما ُمَبَّ
ى عن أيب القاس�م بن احلسني، وإسامعيل   وأخذ األصول عىل أيب الفتح بن ُبرهان، وَتَلقَّ
ابن صالح املؤذن الفقيه، وس�مع احلديث ِمن ِهبة اهلل بن احلَُصني، وأيب عيٍّ النََّسِفيِّ ِمن 

فقهاء احلنفية))). 

ون ُعلوم العربية عىل َعِيِّ بن احلسن بن ُدَبْيٍس))). ) د ( كام تلقى ابن أيب َعْصُ

)ه�( ثم ارحتل إىل واس�ط))) ولقي عاملها وقاضَيها، الش�يخ أبا ع�ىلٍّ الفاِرِقي، من 
ب))).   أعيان طريقة العراقيني، فأخذ عليه فوائد امُلَهذَّ

)1( »وفيات األعيان« )53/3(، »سر أعام النباء« )125/21(، »طبقات الشافعية الكربى« )84/4(،  
»البداية والنهاية« )334/12(، »طبقات الش�افعية« البن قايض ش�هبة )33/3(، »املس�تفاد من ذيل 

تاريخ بغداد« )113/1(.
)2( املصادر السابقة.
)3( املصادر السابقة. 

»املستفاد من ذيل تاريخ بغداد« للدمياطي)113/1(.  
)4( »الدارس يف تاريخ املدارس« )400/1(.

َيت بذلك لتوسطها   اج َسنََة )84 ه�(، ُسمِّ )5( واسط: مدينة قديمة، تقع بن البرصة والكوفة، بناها احلَجَّ
بن عدة مدن كالكوفة والبرصة واملدائن واألهواز. 

»املوسوعة العربية العاملية« )233/15(.  
)6( »وفيات األعيان« )53/3(، »البداية والنهاية« )333/12(.



(0
ون آَب إىل املوصل، راجًعا ِمن رحلته إىل واس�ط، وكان  ) و ( ث�م إن ابن أيب َعْصُ
ذلك َس�نََة )3)5 ه�(، اش�تغل بالتدريس بعدها باملوصل)))، فيكون قد اكتمل له -من 

العمر -حني انقضاء رحلته العلمية ثالٌث وثالثون َسنًَة. 

ون وَتَعلُِّمه.  رَي عن نشأة ابن أيب َعْصُ هذا كلُّ ما َحَفَلت به ُكتب »الرتاِجم« والسِّ

ا وجدُت�ه للعامِد  وق�د ُطِوَي َخ�َبُ مدة إقامت�ه باملوص�ل يف ُكُتب الرتاِج�م، إال َنصًّ
ون َبِقَي باملوص�ل ُمقياًم حتى بعد  األصفه�اين فيه اإلش�ارُة ِضمنًا إىل ك�ون ابن أيب َعْصُ
س�نة خس�امئة وأربعني، إذ يق�ول األصفه�اين: »لقيته باملوص�ل عام ))54 ه��(، وهو 
مدرس باملدرس�ة األََتابِكية العتيقة)))، ثم ارحتل بعد ذلك إىل ِس�نَْجاَر)))، وأقام هبا ُمدة 

يزاول مهنة التدريس واإلفتاء«))). 

ا: وفاته:  ثالثاً

ون كانت َسنََة )585 ه�())).  مل أجد اختالًفا بني املصادر يف أن وفاة ابن أيب َعْصُ

  

)1( املصادر السابقة، »سر أعام النباء« )125/21(، »طبقات الشافعية الكربى« )84/4(،  »املستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد« )113/1(.

)2( هي مدرس�ة فقهية تنس�ب إىل س�يف الدين غازي ب�ن أتابك زنكي صاحب املوصل،  واش�تهرت ب� 
)األتابكي�ة العتيق�ة( ُوصفت؛ بأهنا من أحس�ن املدارس التي بناها س�يف الدين ووقفه�ا عىل احلنفية 

والشافعية. 
»الكامل يف التاريخ« )359/9(.  

)3( ِسننْجار: مدينة عراقية تقع عند سفح جبل سنجار، عىل القرب من احلدود السورية حاليًّا، وهي مركز 
قضاء بمحافظة نينوى. 

»موسوعة املدن العربية واإلسامية« ]77[.  
)4( »خريدة القرص« )352/2(.

)5( من هذه املصادر: »تاريخ اإلسام« )208/41(، »الوايف بالوفيات« )309/17(، »البداية والنهاية« 
.)407/12(
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  5
شيوخه وتالميذه

وفيه مطلبان: 

  
شيوخه

ون، أذُكرهم عىل  اِجم بِِذكر عدد من أس�امء ش�يوخ ابن أيب َعْصُ َ حفلت كتب الرتَّ
سبيل اإلياز: 

�ْهُرُزوِرّي،  ر ب�ن عي الشَّ ُرُزوِرّي: عب�د اهلل بن القاس�م ب�ن ُمَظفَّ ـــهنْ � املرتضـــى الشَّ
أبو حممد، ُولِد باملوصل يف ش�عبان َس�نََة )465 ه�(، أقام ببغداد مدة يش�تغل باحلديث 
والفقه، ثم رجع إىل املوصل وتوىل هبا القضاء، وروى احلديث، وهبا مات يف شهر ربيع 

األول َسنََة )511 ه�()))، وعنه أخذ املؤلف الفقه أواًل، كام تقدم يف نشأته.

يس املوصلي: احلس�ني بن نص بن حممد بن حس�ني بن حممد بن َخِيس   ابن َخِ
الَُهنِي املوصي الش�افعي، مولده باملوصل َس�نََة )466 ه�(، تفق�ه ببغداد عىل الغزايل، 
َ َس�نََة  ٍة، ُتُويفِّ ر الش�امي، وأيب عبد اهلل احلميدي، وِعدَّ وس�مع من القايض حممد بن املظفَّ
))55 ه�(، له مصنفات منها: منهج التوحيد، وحتريم الِغيَبة، وأخبار املنامات، ولؤلؤة 
ون الفقه باملوصل، كام تقدم  املناس�ك، ومناقب األبرار)))، وقد تلقى عنه ابن أيب َعْصُ

يف نشأته.

� البـــارع: احلس�ني ب�ن حمم�د بن عبد الوه�اب بن أح�د بن حممد بن احلس�ني بن 
عبي�د اهلل ب�ن القاس�م ب�ن عبيد اهلل بن س�ليامن ب�ن وهب، الوزي�ر، احلارث�ي، املنعوت 

)1( »األعام« )114/4(، »طبقات الشافعية الكربى« )127/7(، »وفيات األعيان« )49/3(.
)2(  »ش�ذرات الذه�ب« )161/4(، »طبق�ات الش�افعية الك�ربى« )82/7(، »س�ر أع�ام النب�اء« 

. )291/20(



((
ب�� »الب�ارع« ش�اعر أدي�ب وه�و م�ن بي�ت ال�وزارة؛ ف�إن ج�ده القاس�م كان وزي�ر 
َ َس�نََة  ا مقرًئا، ُولَِد َس�نََة )443 ه�(، وُتُويفِّ ا ُلَغِويًّ ال�ُمْعَتِض�د واملكتفي بع�ده، كان نحويًّ

 

)4)5 ه�())). 

َريِف: حمم�د بن احلس�ني بن عي امَلْزَريِفّ )))، البغدادي، ش�يخ الق�راء ببغداد،   املَـــزنْ
ِمي،  ُولَِد َسنََة )439 ه�(، وسمع أبا حفص بن َمسلمة وطبقته، وتال عىل أصحاب احلَامَّ
َ َسنََة  ون، وابن الَْوِزي، وأبو الفتح امَلنَْدائي، ُتُويفِّ روى عنه ابن َعساكر، وابن أيب َعْصُ

)7)5 ه�())). 

ـــَوان: ب�ن عي بن حاد ب�ن صدقة الُبَّائي، ويق�ال له »الُبِّ�ي« أيًضا، املقرئ   َدعنْ
الفقيه احلنبي، أبو حممد، ُولَِد َس�نََة ))46 ه�( وقدم بغداد فس�مع هبا، وقرأ بالروايات، 
َ َس�نََة  ث، وعليه أخذ املؤل�ف ِعلم القراءات، ُتُويفِّ وَأْحَك�م الفقه، وأق�رأ القرآن وح�دَّ

))54 ه�())).

  ِســـبنْط اخليـــاط: عب�د اهلل ب�ن عي بن أح�د احلنب�ي، النَّْحوي، ش�يخ املقرئني 
بالع�راق، ُولِ�َد َس�نََة )494 ه��( وس�مع ِم�ن أيب احلس�ني ب�ن النَُّق�ور، وطائف�ة وق�رأ 
ي�ف عبد الق�ادر، وطائف�ة، وب�رع يف العربية عىل  الق�رآن ع�ىل جده أيب منص�ور والشَّ
َ َس�نََة )541 ه��()))، وعليه أخ�ذ املؤلف ِعل�م الق�راءات، كام تقدم  اب�ن فاِخ�ر، ُت�ُويفِّ

 

يف نشأته.

)1( »وفيات األعيان« )181/2(، »سر أعام النباء« )533/19(، »بغية الوعاة« )539/1(.
)2( نِْسَبًة إىل َمْزَرَفة، قال يف »معجم البلدان« )121/5(. 

»امَلْزَرَفة - بالفتح ثم السكون وراء مفتوحة وفاء-: قرية كبرة فوق بغداد عىل ِدجلة بينها وبن بغداد   
ثاثُة فراسخ، وإليها ُينسب أبو بكر حممد بن احلسن ال�َمْزَريِفّ ال�ُمقرئ« اه�. 

الذه�ب«  الكب�ار« )484/1(، »ش�ذرات  الق�راء  النب�اء« )631/19(، »معرف�ة  أع�ام  )3( »س�ر 
.)80/4(

)4( »معرف�ة الق�راء الكب�ار« )501/1(، »الذي�ل ع�ىل طبقات احلنابل�ة« )21/2(، »ش�ذرات الذهب« 
.)130/4(

)5( »معرف�ة الق�راء الكب�ار« )494/2(، »الذي�ل ع�ىل طبقات احلنابل�ة« )14/2(، »ش�ذرات الذهب« 
.)127/4(



(3
 القاضي الَفاِرِقي: احلسني بن إبراهيم بن عي بن َبْرُهون، القايض أبو عي، ُولَِد 
، ثم رحل إىل بغداد فأخذ  َه عىل أيب عبد اهلل حممد بن بيان الَكاْزُرويِنّ َسنََة )433 ه�(، َتَفقَّ
ب وَحِفَظه، والَزم  رَياِزي واَلَزَمه، وس�مع عليه كتابه امُلَهذَّ عن الش�يخ أيب إس�حاق الشِّ
بَّاغ، وَحِفظ كتابه الش�امل، له إمالٌء عىل املهذب يس�مى »بالفوائد« -أخذه عنه  ابَن الصَّ
ون، ونق�ل عنه وزاد في�ه مواضع-، توىل قضاء واس�ط ثم ُعِزل،  تلمي�ذه اب�ن أيب َعْصُ
م َس�نََة )8)5ه��( وكان آخَر َمن انته�ى إليه التدريس  وس�كنها إىل ح�ني وفاته يف املحرَّ

والفتوى ِمن أصحاب الشيخ أيب إسحاق))).

: أس�عد بن أيب ن�ص بن الفضل الق�ريش العمري، جم�د الدين،  � أســـعد امِليَهـــِ�ّ
ًزا يف الفقه واخلالف،  أبو الفتح، الفقيه الش�افعي، املش�هور ب� »أس�عد املِيَهنِّي«، كان ُمَبَّ
ض إليه تدريس املدرسة  وله فيه تعليقة، تفقه بَِمْرَو ثم رحل إىل َغْزَنة، ثم إىل بغداد، وُفوِّ

النظامية ببغداد مرتني، وعليه أخذ املؤلف اخلالف، تويف سنة )7)5 ه�())). 

 ابن ُبرهان: أحد بن عي بن برهان، الشهري ب� »أيب الفتح ابن برهان«، البغدادي 
الش�افعي، الفقيه األصويل، م�ن أصحاب ابن عقيل احلنبي، ثم حتول ش�افعيًّا، ودرس 
ون، وله مؤلفات  �ايِشّ والغزايل، وعنه خلق منهم ابن أيب َعْصُ َه عىل الشَّ بالنظامية، َتَفقَّ

َ َسنََة )518) ))). منها »البسيط«، و»الوسيط«، و»الوجيز« يف الفقه واألصول، ُتُويفِّ

 ابن املؤذن: إسامعيل بن أحد بن عبد امللك الفقيه، أبو سعد إسامعيل ابن احلافظ 
املؤذن أيب صالح أحد بن عبد امللك بن عي النيس�ابوري، املش�هور بالِكرماين، ُولَِد َسنََة 
َث عنه: أبو القاسم  َه عىل أيب املعايل الَُوْيني، وأيب املظفر السمعاين، َحدَّ )451 ه�(، َتَفقَّ

)1( »س�ر أعام النباء« )608/19(، »طبقات الش�افعية الكربى« )57/7(، »طبقات الشافعية« البن 
قايض شهبة )303/1(.

)2( »س�ر أعام النباء« )633/19(، »طبقات الش�افعية الكربى« )42/7(، »طبقات الشافعية« البن 
قايض َشهبة )299/1(. 

/1( »األع�ام«   ،)30/6( الك�ربى«  الش�افعية  »طبق�ات   ،)456/19( النب�اء«  أع�ام  »س�ر   )3( 
.)137
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ون، وأبو الفرج ابن الوزي، وآخرون،  ابن عساكر، وأبو موسى املديني، وابن أيب َعْصُ

َ َسنََة ))53 ه�())). ُتُويفِّ

� أبـــو القاســـم بـــن احلصـــي: هب�ة اهلل ب�ن حممد ب�ن عبد الواح�د املع�روف ب�: 
»أيب القاس�م ابن احلُصني« الش�يباين، اهلمذاين األصل، البغدادي، ُولَِد َسنََة ))43ه�(، 
س�مع م�ن: أيب طال�ب ب�ن غي�الن، وأيب ع�ي ب�ن املذه�ب، وأيب القاس�م التنُوخ�ي، 
 والق�ايض أيب الطي�ب الط�بي، وطائفة، وحدث عن�ه أبو العالء العطار، وأبو احلس�ن 
َ يف شهر شوال  ة، ُتُويفِّ ون، وأبو القاس�م بن عس�اكر، وِعدَّ اَمغاين، وابن أيب َعْصُ ابن الدَّ

 

َسنََة )5)5 ه�())). 

 أبو الِعز الَقاِنســـي: حممد بن احلس�ني بن ُبنْدار، الشهري ب� »أيب العز القالني« 
الواسطي، مقرئ العراق يف عصه، َبَرع يف القراءات، ُولَِد َسنََة )435 ه�(، وتال بالَعش 
اس، وس�مع بغ�داد من أيب جعفر بن املس�لمة، وعبد الصمد بن  ع�ىل أيب عيٍّ غالم اهلَرَّ
املأمون، وأيب احلس�ني بن املهتدي باهلل، وعدة، تال عليه: ِس�ْبط اخلي�اط، وأبو الفتح بن 
ون، وعي بن عس�اكر البطائحي،  ين، وابن أيب َعْصُ ُزَري�ق احلداد، وأبو بكر ب�ن الباِقالَّ

َ َسنََة )1)5 ه�())). وعدد، ُتُويفِّ

 ابن ُدَبينْس: عي بن ُدَبْيس النحوي املوصي أبو احلسن، قال يف »معجم األدباء«: 
ة املوصي وله  »ق�رأ النحو عىل ابن وح�يش صاحب ابن ِجنِّي؛ وأخذ عنه زيد ب�ن َمْرَزكَّ

ون علم النحو، كام تقدم يف نشأته. أشعاٌر ِحسان«، وعنه أخذ ابن أيب َعْصُ

ومل أجد البن ُدَبْيس ترجة غري ما ذكره احلموي وعنه نقل غريه))).

)1( »س�ر أع�ام النب�اء« )626/19(، »طبق�ات الش�افعية الك�ربى« )44/7(، »ش�ذرات الذه�ب« 
.)99/4(

)2( »سر أعام النباء« )536/19(، »العرب« )427/2(، »شذرات الذهب« )77/4(.
)3( »س�ر أع�ام النب�اء« )496/19(، »غاية النهاي�ة يف طبقات الق�راء« )2/ 128-129(، »طبقات 

السبكي« )6/ 97 – 98(.
)4( »معجم األدباء« ص: ]1759[، »بغية الوعاء« )166/2(.
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 ابن عمار املوصلي: احلسن بن عي بن احلسن بن عي بن احلسن، أبو البكات، 
ايِشّ وأسعد املِيَهنِّي،  ايس والشَّ َه ببغداد عىل الِكَيا اهلَرَّ ُولد باملوصل َسنََة )477 ه�(، وَتَفقَّ

َ َسنََة تسع )9)5 ه�())). وعنه أخذ املؤلف الفقه باملوصل، وهبا ُتُويفِّ

 أبو علي النســـفي: احلس�ني بن اخلليل ب�ن أحد بن حممد، الفقي�ه احلنفي، نزيل 
َس�َمْرَقنْد، تفق�ه بُبخ�ارى عىل أيب اخلطَّ�اب حممد بن إبراهي�م الكعبي الق�ايض، وبَِبْلَخ 
َ يف ش�هر رمضان َس�نََة  �جاعي، وعليه أخذ املؤلف الفقه، ُتُويفِّ عىل اإلمام أيب حامد الشُّ

)533ه�())).

ـــُرون ل أجد هلما ترمجـــة: جاء يف مص�ادر ترجة ابن   شـــيخان لبـــن أبـــي َعصنْ
ون اإلش�ارة إىل ش�يخني تلقى عنهام املؤلف يف أول طلبه العلم باملوصل، وقد  أيب َعْصُ

جهدت يف العثور عىل ترجة هلام، ولكن مل أجد، ومها: 

ه: أبو احلس�ن عي بن أحد بن عب�د الباقي الثعلبي، واختص  ) أ ( ج�د املؤلف أِلُمِّ
اِجم بأيب احلسن بن َطْوق ِمن دون وصفه بالد، وجاء يف بعضها: عي بن  َ يف بعض الرتَّ

ون سمع منه قدياًم يف َسنَِة )508 ه�())). أحد بن َطْوق، وأن ابن أيب َعْصُ

ون؛ وأنه  �لمي السوجي: ورد ِذْكُره يف ترجة اب�ن أيب َعْصُ )ب( أب�و الغنائم السُّ
تلقن منه القرآن))).

  

)1( »طبقات الشافعية الكربى« )56/7(.
)2( »اجلواهر املضية« )211/1(، »تاريخ اإلسام« )315/36( »الطبقات السنية« )247/1(.

)3( »املخت�رص املحت�اج إلي�ه من تاريخ اب�ن الدبيثي« )113/1(، »س�ر أع�ام النب�اء« )126/21(،  
»شذرات الذهب« )283/4(.

)4( »وفيات األعيان« )53/3(، »سر أعام النباء« )126/21(،  »شذرات الذهب« )283/4(.
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تالميذه

َرى: احلس�ني بن هبة اهلل بن حمفوظ بن احلسن بن حممد بن   أبو القاســـم بن َصصنْ
ى الدمشقي، أبو القاسم، القايض، مسند الشام،  احلس�ن بن أحد بن احلس�ني بن َصْصَ
َ َس�نََة  ون، ُتُويفِّ ُولَِد َس�نََة )537ه�(، وس�مع من أبيه وجده، وع�دد منهم ابن أيب َعْصُ

)6)6 ه�())).

ُرُزوِرّي: عبد الرحن بن عثامن بن موسى بن أيب نص الكردي  ـــهنْ  أبو القاســـم الشَّ
ون وغريه، وأفتى  َه عىل ابن أيب َعْصُ الشافعي، والد الشيخ تقي الدين بن الصالح، َتَفقَّ

وسكن حلب ودرس باملدرسة األسدية، وتويف بحلب َسنََة )618 ه�())). 

� فخـــر الديـــن بـــن عســـاكر: عب�د الرحن بن حمم�د بن احلس�ن بن هب�ة اهلل بن 
عبد اهلل بن احلسني الدمشقي املشهور ب� »الفخر بن عساكر« أبو منصور، شيخ الشافعية 
َه بدمش�ق عىل ُقْطب الدين النيس�ابوري، وعىل بن  بالش�ام، ُولَِد َس�نََة )555 ه�(، وَتَفقَّ
ون، وس�مع احلديث من عمه اإلمام احلافظ أيب القاس�م بن عس�اكر، صاحب  أيب َعْصُ
، وضياء الدين املقديس وآخرون،  َزايِلّ تاريخ دمش�ق، روى عنه احلافظ زكي الدين الِبْ

َ َسنََة )0)6 ه�())). ُتُويفِّ

 ابـــن قدامـــة صاحـــب »املغـــ�«: عبد اهلل ب�ن أحد ب�ن حممد بن قدام�ة بن نص 
َث عن نفس�ه أنه س�مع  ي�ن، أبو حمم�د، ُولَِد َس�نََة )541ه�(، َحدَّ املق�ديس، ُمَوفَّ�ق الدِّ
ون، وحدث عنه: الضياء، وأبو ش�امة، وابن النجار، وابن  درس الش�يخ ابن أيب َع�ْصُ

 

َ يف عيد الفطر َسنََة )0)6ه�())). عبد الدائم، والامل بن الصرييف، ُتُويفِّ

)1( »تذكرة احلفاظ« )102/4(، »شذرات الذهب« )258/4(.
)2( »الوايف بالوفيات« )18/ 109(، »طبقات الش�افعية الكربى« )173/8(، »طبقات الش�افعية« البن 

قايض شهبة )53/2(.
)3( »وفي�ات األعي�ان« )3/ 135(، »طبق�ات الش�افعية الك�ربى« )1735/8(، »ش�ذرات الذه�ب« 

.)91/5(
)4( »س�ر أع�ام النب�اء« )166/22(، »الذيل عىل طبق�ات احلنابلة« )281/3(، »ش�ذرات الذهب« 

.)88/5(
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 حممـــد بـــن أمحـــد بن حممد بـــن قدامة املقدســـي: أبو عمر، الفقي�ه، املقرئ، 
املح�دث، احلنب�ي، مولده: يف َس�نَِة )8)5 ه��(، بنابلس، س�مع: أباه، وأب�ا املكارم بن 
ون يف اخلالف،  َحبِّي، وأبا الَفهم بن أيب العجائز، وابن َعْصُ هالل، وس�لامن بن عي الرَّ
َث عنه: أخوه الش�يخ ُمَوفَّق الدين، وابناه؛ عبد اهلل وعبد الرحن، والضياء،  وعدة، َحدَّ

َ َسنََة )607 ه�())). ُتُويفِّ

 العماد األصبهاني: حممد بن حممد بن حامد بن حممد بن هبة اهلل، املعروف بابن 
أخي العزيز، القايض، املنشئ، الوزير، عامد الدين، ُولَِد َسنََة تِْسع )519 ه�( بأصبهان، 
ون؛ أنه حرض عنده، وقرأ من مصنّفاته املذهبّية  َث عن نفسه يف ترجته البن أيب َعْصُ َحدَّ

َ بدمشق َسنََة )597 ه�())).  عليه، واستفاد منه، وأخذ عنه، ُتُويفِّ

ـــننَْجاِرّي: أس�عد بن حييى بن موس�ى ب�ن منصور املش�هورب� »البهاء   البهـــاء السِّ
ون،  �نَْجاِرّي«، الفقي�ه الش�افعي، الش�اعر، تلقى الفق�ه باملوصل عىل اب�ن أيب َعْصُ السِّ

 

�ْهُرُزورّي، وتكل�م يف اخل�الف، إال أنه غل�ب عليه الش�عر وأجاد فيه  ىض الشَّ وأيب ال�رِّ
َ َسنََة )))6 ه�())). واشُتهر به، ُتُويفِّ

 ابن الشـــرازي: حممد بن هبة اهلل بن حممد الدمش�قي، ش�مس الدين، أبو نص، 
املعروف ب� »ابن الش�ريازي«، القايض، الشافعي، الدمشقي، ُولَِد َسنََة )549 ه�(، تفقه 
ون، وسمع من أيب يعىل حزة بن احلُُبويب،  بالقطب النيس�ابوري، وأيب سعد بن أيب َعْصُ
، واملنذري، وابن النابلي، وغريهم،  َزايِلّ واحلافظ ابن عساكر، وعدة، وحدث عنه: الِبْ

َ يف جادى اآلخرة، َسنََة )635 ه�())). ويل القضاء ببيت املقدس وغريه، ُتُويفِّ

)1( »تاري�خ اإلس�ام« )266/2432(، »ال�وايف بالوفي�ات« ) 2 / 116(، »ذي�ل طبق�ات احلنابل�ة«: 
.)52/2(

)2( »خريدة القرص« ]354[، »وفيات األعيان« )5/ 147(، »سر أعام النباء« )21/ 345(.
)3( »وفيات األعيان« )1/ 214(، »سر أعام النباء« )22/ 302(، »شذرات الذهب« )104/5(. 

)4( »س�ر أعام النباء« )31/23(، »طبقات الش�افعية الكربى« )106/8(، »طبقات الشافعية« البن 
قايض شهبة )89/2(.
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ِجـــي التنوخي: عمر بن أس�عد بن امُلنِْجي بن أيب ال�بكات بن املؤمل   ابـــن الـُمننْ
التنوخي الدمشقي، احلنبي، القايض، املقرئ، احلراين، شمس الدين، أبو الفتوح، سمع 
َ يف  ون، وعدة، ُتُويفِّ �ْهُرُزوِرّي، وابن أيب َعْصُ أب�ا املعايل بن صابر، وكامل الدين ابن الشَّ

ربيع اآلخر، َسنََة )641 ه�())).

ْوَلِعي«  َلِعّي: عبد امللك بن زيد بن ياسني التغلبي املوصي، املعروف ب� »الدَّ ونْ  الدَّ
الش�افعي، املفت�ي، خطيب دمش�ق، ضياء الدي�ن، ُولَِد َس�نََة )507 ه�(، س�مع ببغداد 
ي�ي، وابن  م�ن عدد وس�كن دمش�ق، وس�مع هبا م�ن الفقيه فض�ل اهلل بن حمم�د املِصِّ

 

َ َسنََة )598 ه�())). ون، ُتُويفِّ أيب َعْصُ

 ابن ِدرنْباس املوصلي: عثامن بن عيس�ى ب�ن ِدْرَباس بن َفرْيِ بن جهم بن َعْبُدوس 
املوصي، ضياء الدين؛ الفقيه الش�افعي، تلقى يف صباه بإربل، ثم انتقل إىل دمش�ق وقرأ 
ر يف املذهب وأصول الفقه، ورشح »املهّذب« يف كتاب س�امه  ون، وتهَّ عىل ابن أيب َعْصُ

َ بالقاهرة يف َسنَِة ))60 ه�())). » االستقصاء ملذاهب الفقهاء«، ُتُويفِّ

 ابـــن يعيش: يعيش بن عي بن يعيش بن أيب السايا، النحوي، املعروف ب� »ابن 
ين، األسدي، املوصي األصل، احللبي املولد واملنشأ، أخذ  يعيش«، أبو البقاء، ُمَوفَّق الدِّ
بحل�ب م�ن أيب الف�رج حييى بن حمم�ود الثقفي والقايض أيب احلس�ن أحد ب�ن حممد بن 

َ بحلب َسنََة )643 ه�())). ون، ُتُويفِّ الطرسويس، وابن أيب َعْصُ

� العماد بن النحاس: عبد اهلل بن احلسن بن احلسن األنصاري الشهري ب� )العامد 
اب�ن النح�اس(: أبو بك�ر، األنصاري، الدمش�قي، ولد بمص َس�نََة ))57 ه�(، ونش�أ 

)1( »س�ر أع�ام النب�اء« )80/23(، »الذي�ل ع�ىل طبقات احلنابل�ة« )490/3(، »ش�ذرات الذهب« 
.)210/5(

)2( »طبق�ات الش�افعية الك�ربى« )188/7(، »النج�وم الزاه�رة« )6 / 181(، »ش�ذرات الذه�ب« 
.)383/4(

)3( »وفيات األعيان« )242/3(، »شذرات الذهب« )6/5(، »طبقات الشافعية الكربى« )337/8(.
)4( »وفيات األعيان« )46/7(، »بغية الوعاة« )351/2(، »شذرات الذهب« )227/5(.
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َث عنه-،  ون - وهو آخر م�ن َحدَّ بدمش�ق، وس�مع من القايض أيب س�عد بن أيب َعْصُ

َ َسنََة )654 ه�())). ُتُويفِّ

َتاِني: عبد البار بن عبد الغني بن عي بن أيب الفضل األنصاري   الكمال احَلَرسنْ
املع�روف ب�� »الكامل احلََرْس�َتايِن«، أبو حممد، س�مع أبا القاس�م احلافظ، وأبا س�عد بن 

 

َ َسنََة )4)6 ه�())). ، ُتُويفِّ َزايِلّ ون، وسمع منه الزكي الِبْ أيب َعْصُ

 ابـــن َســـِ�ِّ الدولـــة: حييى ب�ن هبة اهلل بن احلس�ن بن حييى بن صدق�ة بن اخلياط 
الدمش�قي املعروف ب� )ابن َس�نِيِّ الدولة(، قايض القضاة، أبو البكات، الشافعي، ُولَِد 
َسنََة ))55ه�(، وَسنِيُّ الدولة هذا هو جّده احلسن بن حييى، من كتاب اإلنشاء لصاحب 
ون، وأخذ  دمش�ق ِقَبل نور الدين حممود، تفقه حييى بالقايض رشف الدين بن أيب َعْصُ

َ َسنََة )635 ه�())). اخلالف عن القطب النيسابوري، ُتُويفِّ

يزي: عي بن هبة اهلل بن س�المة بن املس�لم اللخمي املعروف ب� »ابن   ابن اجُلمَّ
ْيِزي:  ْيزي«، أبو احلسن، الشافعي، شيخ الديار املصية، ُولَِد َسنََة )559 ه�(، والُمَّ الُمَّ
نسبة إىل الُّميز بضم اليم ثم امليم املشددة املفتوحة ثم آخر احلروف الساكنة ثم الزاي، 
وه�و ش�جر مع�روف بالدي�ار املصية، َحِف�ظ القرآن صغ�رًيا، وارحتل به أبوه، فس�مع 
 َ َه عليه، ُتُويفِّ ون، وَتَفقَّ بدمش�ق من احلافظ ابن عس�اكر، وتال بالعش عىل ابن أيب َع�ْصُ

َسنََة )649 ه�())). 

ان احلمصي: عبد اهلل بن أسعد بن عي املوصي، الشافعي املعروف ب�:  هَّ  ابن الدَّ
ون واختلف إليه  ان احِلمي« مهّذب الدين، أبو الفرج، صحب ابن أيب َعْصُ هَّ »ابن الدَّ

)1( »سر أعام النباء« )308/23(، »النجوم الزاهرة« )35/7(، »شذرات الذهب« )265/5(.
)2( »طبقات الشافعية الكربى« )158/8(.

)3( »س�ر أع�ام النب�اء« )27/23(، »األن�س اجللي�ل« )120/2(، »طبق�ات الش�افعية الك�ربى« 
.)105/5(

)4( »معرف�ة الق�راء الكب�ار« )651/2(، »طبقات الش�افعية الك�ربى« )301/8(، »حس�ن املحارضة« 
.)413/1(



30
يف الدرس، وس�مع من احلافظ بن عس�اكر احلديث والتفسري، توىل آخر األمر التدريس 

َ َسنََة )581ه�())). بحمص، وإليها نسب، وهبا ُتُويفِّ

ُرون )ابـــن املصنف(: حميي الدين، أب�و حامد، كان موصي   حممـــد بـــن أبي َعصنْ
األصل، سكن دمشق، وويل قضاء الديار املصية بعد رصف زين الدين عي بن يوسف 
الدمشقي َسنََة )591 ه�(، يِف سلطنة امللك عثامن بن صالح الدين، وكانت واليته َسنًَة 
واحدة، ثم حتول إىل دمش�ق، فأقام هبا إىل أن مات َس�نََة )601 ه�(، وكان َقْد سمع أباه، 

ث باليسري))). وغريه، وَحدَّ

 عبد الكريم بن حممد بن أبي الفضل بن حممد بن عبد الواحد: أبو الفضائل 
األنص�اري احلََرْس�َتاين الدمش�قي، الش�افعي أخ�و القايض ج�ال الدين عب�د الصمد، 
 س�مع عىل جال اإلس�الم السلمي، وأيب احلس�ن بن قبيس، ورحل فسمع ببغداد درس 
از وسمع بخراسان درس حممد بن حييى، وأعاد باألمينية))) عن ابن  زَّ أيب منصور بن الرَّ

ون))). أيب َعْصُ

 ابـــن البـــوري: هبة اهلل بن معد بن عبد العزيز ب�ن عبد الكريم القريش الدمياطي 
الش�افعي املعروف ب� »الزين بن الُبوِري« نس�بة إىل »ُبوَرة« قري�ة من أعامل دمياط، تفقه 
َه بالنظامية، وروى عن أيب الفرج  ون، ورحل إىل بغداد، وَتَفقَّ بالش�ام عىل ابن أيب َعْصُ

َ َسنََة )599 ه�())).  عبد الرحن بن الوزي وغريه، ُتُويفِّ

 الق�ايض عث�امن ب�ن حممد بن أيب ع�ي اإلمام عامد الدي�ن أبو عم�رو، الُكردي، 

)1( »خري�دة الق�رص« )297/2(، »تاري�خ اب�ن عس�اكر« )82/27(، »طبق�ات الش�افعية الك�ربى« 
.)120/7(

)2( »رفع اإلرص« )166/1(.
)3( قي�ل إهن�ا أول مدرس�ة بنيت بدمش�ق للش�افعية، بناها أتابك العس�اكر بدمش�ق وكان يق�ال له »أمن 

الدولة«، وكانت ِقْبِلَّ باب الزيادة من أبواب اجلامع األموي املسمى قدياًم بباب الساعات. 
»الدارس يف تاريخ املدارس« )132/1(.  
)4( »الدارس يف تاريخ املدارس« )152/1(.

)5( »تاريخ اإلسام« )420/42(، »الوايف بالوفيات« )193/17(.
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احلُمي�دي، الش�افعي: تفق�ه بامَلْوصل عىل غري واح�ٍد، ثم رحل إىل اإلمام أيب َس�عد بن 

 

أيب َعصون، واشتغل عليه مّدة، وقِدم مص، فويل قضاء ِدمياط، ثم قدم وناب بالقاهرة 
ع�ن قايض القضاة أيب القاس�م عبد امللك املاراين، ثم ح�ج، وجاور إىل أن مات يف ربيع 

األول َسنََة )0)6 ه�())). 

ُر الَفاِرِقي: يونس بن حممد بن حممد بن حممد. اخلطيب، العامل، بدر الّدين،   الَبـــدنْ
أب�و منص�ور، الفارقّي، ثّم الدمش�قّي، الش�هري ب� )الب�در الفارقي(: أصل�ه من بخارى 
س�مع من أيب عّي احلس�ن بن عّي البطليويّس، واحلافظ أيب القاسم الّدمشقّي، والقايض 

 

، والُقويّص، وأبو املجد  َزايِلّّ ون، واختص بصحبته، روى عنه: الِبْ أيب سعد بن أيب َعْصُ
َ َسنََة )8)6 ه�())). العديمّي، وِسْبطه الامل ابن الّصابويّن، ويل خطابة املّزة مّدة، ُتُويفِّ

 يوسف بن خليل بن ُقَراَجا بن عبد اهلل الدمشقي األدمي: أبو احلجاج، احلنبي، 
حمدث الش�ام، ُولَِد َس�نََة )555 ه�( بدمش�ق طلب احلديث وخترج باحلافظ عبد الغني، 
ون، وابن  ورح�ل إىل األقط�ار فس�مع بدمش�ق ِمن احلف�اظ عبد الغن�ي وابن أيب َع�ْصُ
امَلَواِزينِ�ي وغريهم، وس�مع ببغداد، وبأصبه�ان، وبمص، وكان متس�ع الرحلة حافًظا 

َ بحلب وُدفَِن بظاهرها َسنََة )649 ه�())).  مشاًرا إليه بِعْلم احلديث، ُتُويفِّ

  

)1( »تاريخ اإلسام« )505/44(.

)2( »تاريخ اإلسام« )333/45(.
)3( »العرب« )5 / 201 (، »ذيل طبقات احلنابلة« البن رجب )2 / 244 – 245(، »ش�ذرات الذهب« 

.)244 – 243 / 5(
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  5
حياته العمليَّة

ُرون العملية إىل طورين:  ميكننا تقسيم حياة ابن أبي َعصنْ

األول: يمت�د منذ اس�تقراره باملوصل بع�د انقضاء رحلته العلمية َس�نََة )3)5 ه�( 

حتى اتصاله باألمري نور الدين حممود َسنََة )545 ه�(.

الثاني: من منتهى الطور األول، وحتى وفاته َسنََة )585 ه�(، ويمكن بسط ذلك 

عىل النحو التايل: 

الطـــور األول: م�ن عام )3)5 ه�( حت�ى اتصاله باألمري نور الدين حممود))) َس�نََة 

)545ه�(. 

ون يف هذا الط�ور؛ أنه عم�ل بالتدريس  أفادتن�ا املص�ادر ع�ن حياة اب�ن أيب َع�ْصُ

باملوصل ما بني عامي )3)5(، و))54 ه�( تقريًبا. 

ون العلمية انقضت برجوعه إىل املوصل َس�نََة  فقد مر علينا أن رحلة ابن أيب َعْصُ

)3)5 ه��( للُفتيا والتدري�س)))، وبتتبع الفرتة التي قضاها ع�ىل هذا الدرب وجدناها 

تقرب من عشين سنة، كانت كلها باملوصل، حيث مل تذكر املصادر ارحتاله عن املوصل 

يف تلك املدة إال س�نة ))54ه�(، أو بعدها، ال عىل س�بيل القطع وقد س�اعدنا عىل هذا 

التقري�ب م�ا أورده تلميذه الكاتب األصفهاين يف اخلريدة))) م�ن قوله: »لقيته باملوصل 

)1( هو نور الدين حممود بن حممود بن زنكي الرتكي صاحب الش�ام، امللك العادل، ولد يف ش�وال، َس�نََة 
)511 ه��(، متل�ك حلب َس�نََة )541 ه��( بعد وفاة أبي�ه، وكان حامل رايتي الع�دل واجلهاد، بطًا، 

َ بقلعة دمشق يف حادي عرش شوال َسنََة )569 ه�(.  شجاًعا، وافر اهليبة، ُتُويفِّ
والنهاي�ة«  »البداي�ة   ،)189  -  184  /  5( األعي�ان«  »وفي�ات   ،)230  –  48/1( »الروضت�ن«   

.)277/12(
األعي�ان«  »وفي�ات   ،)334/12( والنهاي�ة«  »البداي�ة   ،)84/4( الك�ربى«  الش�افعية  »طبق�ات   )2(

.)53/3(
)3( )352/2(، »قسم شعراء الشام«.
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�نة وفيام قبل اتصاله  ع�ام ))54ه��( وهو مدرس باألتابكي�ة العتيقة«، ثم بعد تلك السَّ

بنور الدين حممود املؤرخة يف َس�نَِة )545 ه�( َتْذُكر املصادر؛ أنه أقام بِِس�نَْجاَر مدة)))، 

وال ن�دري مت�ى كانت رحلته عنها؟ هل كانت َعِقيَب لقاء تلميذه العامد أو تراخت عنه 

مدة من الزمن؟ لقد طوت املصادر ِذكر ذلك، كام مل َنِجد خًبا هل اش�تغل بعمل هناك 

ون قضاه يف التعليم، عىل ما أتاحت  أو ال؟ وعليه فإن هذا الطَّْور من حياة ابن أيب َعْصُ

لنا املصادر من خبه. 

الطـــور الثانـــي: حيات�ه العملي�ة يف عه�د الدول�ة النُّوِرية ث�م الصالحي�ة منذ عام 

)545ه�( إىل وفاته َسنََة )585 ه�(: 

يف َسنَِة )545 ه�( كانت قد آلت أمور العديد من بالد الشام إىل املِلك العادل نور 

الدي�ن حممود زنكي، وحارص فيها دمش�ق ومل يتفق له فتحه�ا)))، وقد أثنت عليه كلمة 

العل�امء كافة بتقديم العلامء وأهل الصالح، وإقامة املدارس العلمية املذهبية واس�رتعاء 

العل�امء عليها)))، ثم الدولة الصالحي�ة فكانت الصلة بني الرجلني من ذلك العهد عىل 

النحو التايل: 

: العه���د إل���ى اب���ن أب���ي َعْص���ُرون بالتعليم النظام���ي في م���دارس الدولة  أولاً
النورية: 

ون أن ارحتل األخري إىل حلب  لقد كان أول اتصال بني دولة نور الدين و ابن أيب َعْصُ

َسنََة )545 ه�())) فأقبل عليه نور الدين ووكل إليه التدريس يف املدارس التي ابتناها))) 

 

)1( »البداي�ة والنهاي�ة« )334/12(، »وفي�ات األعي�ان« )53/3(، »طبق�ات الفقه�اء الش�افعية« البن 
الصاح )512/1(.

)2( »البداية والنهاية« )284/12(.
)3( »وفي�ات األعي�ان« )185/5 (، »م�رآة الزم�ان« )386/3(، »س�ر أع�ام النب�اء« )532/20(، 

»الروضتن يف أخبار الدولتن« )174/1(.
)4( »سر أعام النباء« )125/21(.

)5( املصدر السابق.
»وفيات األعيان« )54/3(.  
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يف حلب)))وح�اة))) وَبْعَلَبّك))) وَمنْبِج)))، بل إن بعض املصادر ختص ابتناء نور الدين 
ون)))، ولعل ذلك راجع إىل الثقة الكبرية لدى نور الدين  ه�ذه املدارس البن أيب َع�ْصُ
ون زمن دولة نور الدين العمل  ون، وعليه؛ فإن أول أعامل ابن أيب َعْصُ يف ابن أيب َعْصُ

بالتدريس النظامي يف مدارس الدولة النورية.

ا: ولية ابن أبي َعْصُرون لنظر األوقاف في الدولة النورية:  ثانياً

ون،  يف َسنَِة )549 ه�( لدى استيالء نور الدين عىل دمشق)))، فوض إىل ابن أيب َعْصُ
التدريس بالزاوية الغربية من املسجد األموي، فيام عرف ب� »املدرسة الغزالية«))).

ووكل إلي�ه نظر األوقاف لميع املس�اجد يف دولته)))، ومل أج�د يف املصادر تقدير 
مدة هذا التكليف.

ا: ولية ابن أبي َعْصُرون لقضاء مصر:  ثالثاً

يف َسنَِة )564 ه�( بعد استيالء نور الدين عىل مص عىل يد قائده ِشريُكوه)))، عهد 
ون بقضاء مص، وحف�ظ التاريخ نص خطاب التكلي�ف هذا، وجاء  إىل اب�ن أيب َع�ْصُ

)1( مدينة قديمة، وهي حاليًّا إحدى حمافظات سوريا ومدهنا الكربى يف الشامل. 
»موسوعة املدن العربية واإلسامية« ]52[.  

)2( مدين�ة قديم�ة، وهي إحدى املدن الس�ورية العريقة، تقع يف اجلزء الغريب من س�وريا، عىل ضفاف هنر 
العايص. »موسوعة املدن العربية واإلسامية« ]54[.

)3( َبْعَلب�َك مدينة قديمة، تقع يف إقليم البقاع يف وسط لبنان، وهي مركز قضاء بمحافظة البقاع. 
»موسوعة املدن العربية واإلسامية« ]118[.  

)4( مدينة صغرة تقع يف الش�امل الس�وري قريًبا من احلدود الرتكية، إىل الش�امل الرشقي من حلب، وإىل 
الغرب من هنر الفرات. »موسوعة املدن العربية واإلسامية« ]65[.

)5( »وفيات األعيان« )54/3(، »سر أعام النباء« )125/21(.
)6( »البداية والنهاية« )288/12(.

)7( »الدارس يف تاريخ املدارس« )303/1(.
)8( »العرب« )256/4(.

)9( ه�و ش�ركوه بن ش�اذي بن مروان بن يعقوب الدويني، الكردي، أس�د الدين، املل�ك املنصور، فاتح 
الديار املرصية، أخو األمر نجم الدين أيوب، وكان أحد األبطال املذكورين، والشجعان املوصوفن، 
َ يف مجادى اآلخرة، )564 ه�(. »الكامل« )11 / 335 – 342(، »وفيات األعيان« )2 / 479(،  ُتُويفِّ

»النجوم الزاهرة« )5 / 381(.



35
في�ه: »حس�بي اهلل وكفى، وفق اهلل الش�يخ اإلم�ام رشف الدين لطاعت�ه وختم له بخري، 
غري خاٍف عن الش�يخ ما أنا عليه وفيه، وكل غريض ومقصودي يف مصالح املس�لمني، 

 

وما يقربني إىل اهلل، ...أنت تعلم أن مص اليوم قد لزمنا النظر فيها، فهي من الفتوحات 
الكب�ار، وق�د تعني عليك وع�ّي أن ننظر إىل مصاحله�ا، وما لنا أحد الي�وم هلا إال أنت، 

 

وال أقدر أويل أمورها وال أقلدها إال لك حتى تبأ ذمتي عند اهلل، فيجب عليك - وفقك 
ر عن ساق االجتهاد وتتوىل قضاءها...... تصل أنت وولدك عندي حتى  اهلل- أن ُتَشمِّ
ون من هذا  ُكم إىل م�ص والس�الم«)))، ومل يتب�ني م�اذا كان موقف ابن أيب َع�ْصُ َ ُأَس�ريِّ
التكلي�ف، حي�ث مل أجد ِذكًرا هلذه الوالية القضائية، وه�ل توالها أصالًة أو أناب عنه، 
حتى إين مل أجد يف كتاب »رفع اإلرص عن قضاة مص« -مع استقصائه- خًبا عن قضاء 

ون هناك، فاهلل أعلم.  ابن أيب َعْصُ

ا: ولية ابن أبي َعْصُرون لقضاء بالد الموصل وما حولها:  رابعاً

 (( يف َس�نَِة )565( ت�ويف امللك صاحب املوصل قطب الدين م�ودود بن زنكي)))
أخ�و ن�ور الدين حممود، وتلك من بعده ولده س�يف الدين غازي)))، الذي هيمن عىل 
ق�راره بعض أمرائ�ه)))، ما حدا نور الدين إىل العزم عىل االس�تيالء عىل تلك النواحي، 

)1( »الروضتن يف أخبار الدولتن« )174/1(.
)2( قطب الدين، مودود بن األتابك زنكي بن آقسنقر الرتكي، األعرج، السلطان، صاحب املوصل متلك 
َ يف شوال،  بعد أخيه غازي - األول -، وكان ال بأس بسرته، وكانت أيامه اثنتن وعرشين سنة، ُتُويفِّ

َسنََة )565 ه�(. 
»الكامل« )355/11، 356(، »وفيات األعيان« )302/5(، »العرب« )191/4(.  

)3( »البداية والنهاية« )325/12(.
)4( هو س�يف الدين غازي الثاين ابن صاحب املوصل قطب الدين مودود ابن األتابك زنكي ابن قس�يم 
الدولة آقسنقر الرتكي، املوصل، ملك املوصل متلك بعد أبيه، من حتت يد عمه امللك نور الدين، مات 

يف صفر، َسنََة )576 ه�(. 
»العرب« )203/4(، »وفيات األعيان« )3/4(، »شذرات الذهب« )257/4(.  

)5( تذك�ر املص�ادر أن مدب�ر مملكته واملتحكم فيها كان وزيره فخر الدين عبد املس�يح، وكان ظامًلا غاش�اًم 
»الكامل« )362/11(، »البداية والنهاية« )325/12(.
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فس�ار إلي�ه يف ذلك الوقت عىل رأس قوة يطول وصفها، وأذع�ن له أمر تلك البالد)))، 
ون عىل تل�ك النواحي: ِس�نجار  ويف تل�ك احل�ال اس�تقىض ن�ور الدين اب�ن أيب َع�ْصُ
ون ذلك وأناب  ونصيبني)))وحران)))، وذلك يف َس�نَِة )566 ه�(، فقب�ل ابن أيب َعْصُ

عنه))). 

���ا- ولية اب���ن أبي َعْص���ُرون لمنصب قاضي قضاة الش���ام زم���ن الدولة  خامساً
الصالحية: 

بعد وفاة نور الدين زنكي َس�نََة )569(، أعقبت وفاته اضطرابات يف بالد الش�ام 
أورثت التنازع والضعف يف أركان الدولة النورية تداعى عىل إثرها الصليبيون لغزوها 
مم�ا دعى ص�الح الدين))) إىل االس�تيالء عليها، يف سلس�لة من املنازالت م�ع الفرنجة 
انتهت باستيالئه عىل دمشق يف ربيع األول َسنََة )570 ه�()))، ويف تلك احلال قدم عليه 
ْهُرُزوِرّي))) الذي  ون، وكان قايض الش�ام يف ذلك الوقت ضياء الدين الشَّ ابن أيب َعْصُ

)1( »الروضتن« )191/1(.
)2( نصيبـــي: مدين�ة تقع ضم�ن األرايض الرتكي�ة حاليًّا، يف اجلن�وب الرشقي من الب�اد، وعىل احلدود 

السورية قريًبا من مدينة القامشل. 
»موسوعة املدن العربية واإلسامية« ]326[.  

)3( حران: مدينة تركية صغرة تقع عىل احلدود السورية الرتكية، وعىل الضفة الرشقية لنهر »بليخ«، أحد 
روافد هنر الفرات. 

»موسوعة املدن العربية واإلسامية« ]313[.  
)4( »البداية والنهاية« )327/12(.

)5( ه�و يوس�ف ب�ن أيوب بن ش�اذي، أبو املظف�ر امللقب »امللك الن�ارص صاح الدي�ن« صاحب الديار 
املرصية والباد الش�امية والفراتية واليمنية؛ كانت دولته نيًفا وعرشين س�نة، ولد يف َس�نَِة )532 ه�( 

وتويف بقلعة دمشق، ُصْبَح األربعاء، السابع والعرشين من صفر، َسنََة )589 ه�(. 
»وفيات األعيان« )139/7(، »الكامل يف التاريخ« )224/10(، »العرب« )99/3(.  

)6( »البداية والنهاية« )353/12(.
�ْهُرُزوِرّي املوصل، الش�افعي ك�امل الدين،  ر ب�ن عل الشَّ  )7( ه�و حمم�د بن عب�د اهلل بن القاس�م بن ُمَظفَّ
َ يف املحرم  أبو الفضل، قايض القضاة، مولده َسنََة )491 ه�(، ويل قضاء دمشق َسنََة )555 ه�( وُتُويفِّ

َسنََة )572 ه�(. 
»وفيات األعيان« )4/ 241(، »العرب« ) 4 / 215(، »الشذرات« )243/4(.  
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تويف َس�نََة ))57 ه�( وكان قد أويص لولد أخيه بالقضاء)))، فوليه قلياًل، ثم اس�تعفى 
ون مكان�ه يف َس�نَِة ))57))))، وامت�د عمله يف ه�ذا املنصب حتى  وويل اب�ن أيب َع�ْصُ
وفات�ه َس�نََة )585 ه��()))، رغم إصابته بعمى البص َس�نََة )577 ه�(وم�ا أثري عليه يف 
ذل�ك من عدم صالحيت�ه للقضاء حال العمى فانتص لرأيه بتأليف جزء يف جواز قضاء 
 األعم�ى)))، فبق�ي يف منصبه وَكلَّف ابنه حمي�ي الدين بالنيابة عنه ظاه�ًرا وألبيه احلكم 

فيام يعرض له من قضايا الناس))).   

  

)1( اب�ن أخيه هو القاس�م بن حيي�ى بن عبد اهلل بن القاس�م، قايض القضاة ضياء الدي�ن، أبو الفضائل بن 
ْهُرُزوِرّي.  الشَّ

»البداية والنهاية« )42/13(، »شذرات الذهب« )389/4(.  
)2( »البداية والنهاية« )42/13(.

)3( »وفيات األعيان« )55/3(.
)4( »الربق الشامي« )183/3(.

)5( املصدر السابق.
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  5
مذهبه وعقيدته

املتأمل يف املراجع واملصادر ال يد من النصوص ما يدل عىل عقيدة ابن أيب عصون 
– خاصة يف أبواب األسامء والصفات – مما يضطرنا اىل البحث عن املنقوالت عنه ممن 

ترج�وا له، وبعد البحث والتقي مل يس�عفنا إال نقل الذهبي يف ذلك من نقله عن كتابة 
الش�يخ أيب حمم�د املوفق ب�ن قدامة، إذ يقول: »وقرأت بخط الش�يخ املوف�ق ابن قدامة، 
ون- مع أخي أيب عمر، وانقطعنا، فسمعت أخي  قال: سمعنا درسه-يعني ابن أيب َعْصُ
يقول: دخلت عليه بعد، فقال: مل انقطعتم عني؟ قلت: إن ناًس�ا يقولون: إنك أشعري، 

فقال: واهلل ما أنا أشعري، هذا معنى احلكاية«))). اه�. 

وق�د علق الس�بكي عىل ذلك بقوله: »أخش�ى أن تكون احلكاي�ة موضوعة للقطع 
ون أش�عري العقيدة، وغلبة الظن ب�أن أبا عمر ال يرتئ أن يذكر هذا  ب�أن ابن أيب َعْصُ
ة الطريق،  القول، وال أحد يتجرأ يف ذلك الزمان عىل إنكار مذهب األشعري؛ ألنه جادَّ
ون يفتخر إذ ذاك هبام ويعاتبهام عىل االنقطاع، وليس يف احلكاية  وال أظن أن ابن أيب َعْصُ
من قوله: فس�معت أخي إىل آخرها ما يقرب عندي صحته، غري أنام انقطعا عنه لكونه 

خمالًفا هلام يف العقيدة«))). اه�

وبالتأم�ل يف كالم الذهبي يمكن اعتب�اره نقاًل صحيًحا؛ فإنه إذا كان اخلط املنقول 
خ�ط اب�ن قدامة قطًعا، كام يوحي بذلك كالم الذهب�ي – املتفق عىل جاللته، وُعلو رتبته 
ي�ه يف النقل وَس�عة املطالعة– فيص�ح تبًعا له القول املنس�وب إىل ابن  يف التحقي�ق، وحترِّ

 

ون يف الت�بؤ من مذهب األش�عري)))، ويقدم عىل كل ق�ول؛ ألن الناقل عنه  أيب َع�ْصُ

)1( »سر أعام النباء« )125/21(.
)2( »طبقات الشافعية الكربى« )135/7(.

)3( األش�عري هو عل بن إس�امعيل بن أيب برش إس�حاق بن س�امل، ينتهي نس�به إىل بال بن أيب بردة ابن 
صاحب رس�ول اهلل 0 أيب موسى األش�عري، أبو احلسن، ُولَِد َس�نََة )260(، وقيل)270(، 
=
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- وه�و تلمي�ذه ابن قدامة- ثقة قطًعا، وعليه فامهو الواب عىل ما قطع به الس�بكي من 
ون؟ الواب عندي أن مذهب األشعري كان عىل طورين كام هو  أش�عرية ابن أيب َعْصُ
مقرر: األول منهام كان موافًقا ملذهب املعتزلة، وإليه تنسب األشعرية، والثاين وافق فيه 
ون  �نَّة، وال سيام اإلمام أحد، ومات عليه، فيحمل ما نفاه ابن أيب َعْصُ مذهب أهل السُّ
ع�ن نفس�ه عىل نف�ي األخذ بمذهب األش�عرية املنتس�بني لألش�عري يف مقالت�ه األوىل 
ون  املواف�ق فيه�ا ملذهب االعتزال، وما قطع به الس�بكي حممول عىل أخ�ذ ابن أيب َعْصُ
بقول األش�عري الذي مات عليه، وال ش�ك يف موافقته ملذهب السلف يف االعتقاد)))، 
ا باألشعري، وال منسوًبا إليه بعينه، وعليه فيكون االختالف الذي قطع به  وليس خمتصًّ
الس�بكي بني الرجلني يف املذهب، إنام هو يف االنتس�اب والتس�ميات؛ ألنا نقطع بسلفية 
ابن قدامة وقوله بطريقة علامء الس�لف يف أبواب األس�امء والصف�ات وإثباهتا جيًعا هلل، 
ون عىل ما أعرب به عن نفسه،  )))، ونحس�ن الظن بابن أيب َعْصُ

c كام أثبتها لنفس�ه
من نفي االنتساب إىل األشعري، فكان املصري إىل هذا الواب.

�نَّة  و مم�ا ينب�ه إلي�ه أنه ق�د كان يطلق عىل احلنابل�ة - ومنهم اب�ن قدامة - أهل السُّ
يف مقاب�ل األش�عرية وكان بني الفريق�ني تعصب زائد، وكان احلنابل�ة يقاومون مذهب 
األش�عري وُيقصون�ه عن جاعتهم رغم انتس�ابه إليه�م)))، مما جعل اب�ن قدامة يف مثل 
 ه�ذا احلال يصدق االهتام يف ش�يخه بدون اس�تفصال، كام أن مما يؤي�د القول بأخذ ابن 
ون كان من رج�ال الدولة  ون بمذهب األش�عري األخ�ري، أن ابن أيب َع�ْصُ أيب َع�ْصُ
زم�ن نور الدين وصالح الدين، وقد علم من مذهبهام االعتقاد بمذهب األش�عري، عىل 

كان عىل مذهب املعتزلة، ثم رجع عنه وكرهه وتربأ وتاب إىل اهلل c  منه، ثم أخذ يرد عىل املعتزلة، 
َ ببغداد َسنََة )324 ه�(.  ُتُويفِّ

»تاريخ بغداد« )346/11(، »وفيات األعيان« )3/ 284(، »شذرات الذهب« )303/2(.  
)1( انظر إيضاًحا وافًيا يف كون األشعرية غر األشعري، يف »معارج القبول للحكمي« )377/1(.

)2( »سر أعام النباء« )165/22(.
)3( »األزمة العقيدية بن األشاعرة وأهل احلديث« )12/1(، »سر أعام النباء« )459/17(.

=



40
ون لتقليده  م�ا انته�ى إليه يف آخر األمر وم�ات عليه)))، ولربام كان اختيارهم الب�ن أيب َعْصُ

املناصب من قبيل اتفاقه معهم يف ذلك، واهلل أعلم.

  

)1( »صاح الدين األيويب وجهوده يف القضاء عىل الدولة الفاطمية وحترير بيت املقدس« دراسة الدكتور 
عل الصايب )363/1(، وهي دراسة تارخيية موسعة، خلص فيها إىل حتقيق انتساب الدولة األيوبية 

ملذهب األشعري الذي مات عليه، ال ما كان موافًقا فيه املعتزلة، وهو الطور األول من حياته.  
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  5
مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه

ون ثناء عاطًرا من أعيان العلامء، وُوصف بالاللة والتصدر،  لقد تلقى ابن أيب َعْصُ
وإليك ما وجدته من ذلك: 

ق�ال الع�امد األصبهاين الكات�ب: »الفقيه اإلمام رشف الدين أبو س�عد عبد اهلل بن 
ون، ومن نعوته حّجة اإلس�الم، مفتي العراق والش�ام، وهو ش�يخ  حمم�د ب�ن أيب َعْصُ
عامة، ول�ه الفخار والفخام�ة، وليس يف  العل�م العاّلم�ة، وبفتياه توطَّ�دت لل�شع الدُّ
عصنا َمن أتقن مذهب الشافعّي I مثُله، وقد أرشق يف اآلفاق فضُله، وصنَّف يف 
املذه�ب تصانيف مفي�دة، قواعدها يف العلم َمهيدة، توىّل قايض القضاة بدمش�ق وجيع 
ْهُرُزوِرّي،  املاملك امللكية النّارصّية بالش�ام س�نة اثنتني وسبعني بعد وفاة كامل الدين الشَّ

د للشيعة ُسنَّة حسنة«))).  وله ثامنون سنة، وكم مهَّ

وقال ابن َخلِّكان: »أبو سعد بن أيب ُعصون، الفقيه الشافعي امللقب رشف الدين؛ 
كان من أعيان الفقهاء، وفضالء عصه«))). 

ون أنه ملا تويف ورد من القايض  وأورد اب�ن َخلِّ�كان أيًضا يف خب وفاة ابن أيب َعْصُ
الفاضل تعزية فيه جواًبا عن كتاب ورد عليه بذلك وجاء فيها: »....وذلك ما قضاه اهلل 
ون V، وما حصل بموته من نقص  وقدره من وفاة اإلمام رشف الدين ابن أيب َعْصُ
األرض من أطرافها، وِمن َمس�اءة أهل امللة وم�سة أهل خالفها، فلقد كان َعلاًم للِعلم 
منصوًبا، وبقيًة من بقايا الس�لف الصالح حمس�وًبا، والِعلم بالشام َزَرَعه، وكل َمن انتفع 

فعليه كان وإليه ينسب نفعه، ريض اهلل عنه وأرضاه«))). 

)1( »خريدة القرص«، »شعراء الشام« )351/2(.
)2( »وفيات األعيان« )53/3(.

)3( املصدر السابق.
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َف�ِدي: »القايض اب�ن عصون عبد اهلل ب�ن حممد بن هب�ة اهلل بن املطهر  وق�ال الصَّ

 

ون ابن أيب السي قايض القضاة رشف الدين أبو س�عد التميمي  اب�ن عي بن أيب َع�ْصُ
املوصي الفقيه الشافعي أحد األئمة األعالم«))).

بِيثي يف تاريه: »عب�د اهلل بن حممد بن هبة اهلل بن ع�ي بن املطهر بن  وق�ال اب�ن الدَّ
ون، أبو س�عد بن أيب السي، الفقيه الش�افعي من أه�ل املوصل، أحد األئمة  أيب َع�ْصُ

األعيان«))).

الب�ارع،  الفقي�ه  العالم�ة،  االم�ام  الش�يخ  ون  َع�ْصُ أيب  »اب�ن  الذهب�ي:  وق�ال 
 املق�رئ األوح�د، ش�يخ الش�افعية، ق�ايض القض�اة، رشف الدي�ن، ع�امل أهل الش�ام، 

أبو سعد...«))).

ونقل أيًضا قول املوفق ابن قدامة عنه: »أنه كان إمام الشافعية يف عصه«))).

وقال الس�بكي: »...نزيل دمش�ق وقايض القضاة هبا وعاملها ورئيس�ها... كان من 
أعيان األمة وأعالمها، عارًفا باملذهب واألصول واخلالف، مشاًرا إليه يف حتقيقات الفقه، 

ا متواضًعا، سعيد الطلعة، ميمون النقيبة، مأل البالد تصانيف وتالمذة«))).  ً نًا َخريِّ َديِّ

 وق�ال ابن كث�ري: »القايض رشف الدين أبو س�عد عبد اهلل بن حمم�د بن هبة اهلل بن 
ون أحد أئمة الشافعية..كان من الصاحلني والعلامء العاملني«))). أيب َعْصُ

ون كان إماًما فاضاًل«))).  وقال ابن تغري بردي: »رشف الدين بن أيب َعْصُ

ا ألف التواليف«))). مة فقيًها مقرًئا خرّيً وقال ابن الزري: »كان إماًما كبرًيا عالَّ

)1( »الوايف بالوفيات« )309/17(.
)2( »املخترص املحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي« )113/1(.

)3( »سر أعام النباء« )125/21(.
)4( املصدر السابق )1128/21(.

)5( »طبقات الشافعية الكربى« )133/7(.
)6( »البداية والنهاية« )407/12(.

)7( »النجوم الزاهرة« )109/6(.
)8( »غاية النهاية يف طبقات القراء« )455/1(.
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وقال السيوطي: »كان عني الشافعية يف زمن السلطانني العادلني نور الدين الشهيد، 

وصالح الدين بن أيوب، وكان مفتيهام وقاضيهام«))).

ون قايض القضاة، فقيه الشام رشف الدين املوصي  وقال ابن العامد: »ابن أيب َعْصُ
أحد األعالم«))).

  

)1( »احلاوي للفتاوي« )148/1(.

)2( »شذرات الذهب« )283/4(.
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 5
آثاره العلميَّة

ون،  اِج�م والفه�ارس ع�دًدا من أس�امء مؤلفات اب�ن أيب َعْصُ َ أوردت كت�ب الرتَّ

 

مل يتوافر منها اليوم يشء خمطوًطا أو مطبوًعا، إال ما ترى اإلشارة إليه أدناه))): 

: مؤلفاته:  أولاً

اِجم«، وأفاد القايض ابن  َ 1- اإلرشاد يف نصرة املذهب: كذا ورد اسمه يف كتب »الرتَّ

َخلَِّكان أنه »مل يكمله، وأنه ذهب فيام نب له بحلب«))). 

2- النتصـــار: يف أربع�ة جملدات، وهو الكتاب امل�راد حتقيقه، وهو موجود بجميع 

أجزائه)))، وسيأيت عرٌض موجز لوصف الزء املقصود بالتحقيق.

اِجم«، ومل أجد نقاًل عنه يف  َ 3- التنبيه يف معرفة األحكام: ورد اسمه يف كتب »الرتَّ

كتب »املذهب«، وال خًبا عنه يف فهارس املخطوطات. 

اِجم«،  َ  4- التيســـر يف اخلـــاف: يف أربع�ة جملدات، ك�ام أوردت ذكره كت�ب »الرتَّ

ومل أجد نقاًل عنه يف كتب املذهب، وال ِذكًرا يف فهارس املخطوطات.

اِجم«، من دون تقدير  َ 5- الذريعة يف معرفة الشريعة: كذا ورد اسمه يف كتب »الرتَّ

عدد أجزائه، وال يف أي العلوم هو، ومل أجد َمن َنَقل عنه، وال وجدت له ِذكًرا يف فهارس 
املخطوطات.

)1( »املصادر السابقة«، »وكشف الظنون« )174/1(.
)2( »وفيات األعيان« )54/3(.

)3( توجد أجزاؤه عىل النحو التايل: 
اجلزء األول: بمكتبة أمحد الثالث بطوبقايب إس�تنبول، حمفوظة حتت رقم: ]1102[، يقع يف: ]241[   

لوحة.
اجلـــزء الثانـــي، والثالث، والرابع: بمكتبة الفاتح بالس�ليامنية إس�تنبول عىل النح�و التايل: الثاين حتت   
رق�م: ]1491[،  ويق�ع يف ]206[ لوح�ة، والثالث حت�ت رقم: ]1492[، ويق�ع يف: ]163[ لوحة، 

والرابع حتت رقم: ]1493[،  ويقع يف: ]191[ لوحة.
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اِجم«؛  َ 6- صفـــوة املذهب مـــن نهاية املطلب »للجوي�«: ورد ِذْك�ُره يف كتب »الرتَّ

وأن�ه يقع يف س�بعة جملدات، وكام هو ظاه�ر؛ فإنه خمتص من ناي�ة املطلب للجويني يف 
رشحه عىل امُلَزيِن، وهذا الكتاب مل أجد له ِذْكًرا يف كتب املذهب، لكن عرض له السبكي 
ون قال: »وله تصانيف عدي�دة، منها صفوة  يف »الطبق�ات« عن�د ترجته البن أيب َع�ْصُ
املذهب يف هتذيب ناية املطلب يف نحو ثامين جملدات، وقفت عىل يشء منه، فوجدته قد 

استدرك عىل اإلمام أشياء..«))) ))) اه�.

اِجم«، ومل يتبني يل يف أي فروع العلم هو،  َ 7- مأخذ النظر: ورد ذكره يف كتب »الرتَّ

ومل أجد من نقل عنه، وال وجدت له ذكًرا يف فهارس املخطوطات. 

اِجم من دون زيادة، ومل أجد إشارة  َ 8- خمتصر يف الفرائض: كذا أوردته كتب الرتَّ

له عند األصحاب، وال دلت عليه فهارس املخطوطات. 

اِجم«؛ وأنه يق�ع يف جملدين، وهو كتاب  َ 9- املرشـــد: كذا ورد اس�مه يف كت�ب »الرتَّ

فقهي، خمتص عىل فقه املذهب، كام أشار له كالم املصنف يف مقدمة كتابه هذا االنتصار، 
وأش�ار له يف أثنائه، ونقل عنه األصحاب يف كتبهم باالس�م، كام يف أس�نى املطالب)))، 

اب)))، واحلاوي للسيوطي)))، والسبكي يف تكملة املجموع))). وَفْتح الَوهَّ

)1( »طبقات الشافعية الكربى« )513/1(.
)2( هذا الكتاب يوجد منه أجزاء يف مكتبات خمتلفة عىل النحو التايل:   

أربعة أجزاء يف مكتبة خدابخش هبادر خان/بانكبور-اهلند،  بخط املؤلف،  يف َس�نَِة )565 ه�( حتت   
األرق�ام )2991، 2992،  2993، 2994 (: األول يف ]145[ ورق�ة، والث�اين يف ]183[ ورق�ة، 

والثالث يف ]368[ ورقة، والرابع يف ]150[ ورقة. 
اجل�زء الراب�ع يف ]268[ ورقة، برقم: ]880[، يف مكتبة أمحد الثالث بمتحف طوبقايب تركيا، كتب يف   

َسنَِة )650ه�(.
اجلزء الثاين يف ]301[ ورقة، برقم: ]1247[، بمكتبة وحيد باشا - كوتاهية - تركيا.    

.)294 ،221/4( )3(
.)269/3( )4(

)5( »احلاوي« للفتاوي )20/1، 218(.
.)354  ،87/12(  ،)242  ،106  ،20/10( )6(
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اِجم«؛ وأنه يقع يف جملدين، ووجدت يف  َ 10- فوائد املهّذب: كذا أوردته كتب »الرتَّ

حاش�ية إعان�ة الطالبني نقاًل عنه باالس�م يف باب: »صالة النف�ل«)))، ومل أجد له أثًرا يف 
فهارس املخطوطات. 

اِجم«، ومل أجد له ِذْكًرا عند  َ 11- املوافـــق واملخالف: ورد هبذا االس�م يف كت�ب »الرتَّ

األصحاب وال نقاًل عنه، وال ِذكًرا يف فهارس املخطوطات.

اِجم«، ومل أجد نقاًل عنه،  َ 12- جزء يف جواز قضاء األعمى: ورد ذكره يف »كتب الرتَّ

وال ذكًرا يف فهارس املخطوطات.

 13- فتـــاوى ومسلســـات يف احلديث: أضافه�ا البغدادي يف »هدي�ة العارفني«)))، 

ومل أجد هلا ذكًرا يف فهارس املخطوطات.

ا: »اإلنتاج األدبي« لبن أبي َعْصُرون:  ثانياً

ون  اِجم« حفظت من أدب ابن أيب َعْصُ َ من املستحس�ن اإلش�ارة إىل أن كتب »الرتَّ
ما ينبغي التعريج عىل ذكره، س�ّيام وذلك لون من اإلنتاج الفكري واآلثار العلمية، وقد 
ون، توحي عن  أورد الع�امد األصبه�اين يف اخلريدة جلة حس�نة م�ن أدب ابن أيب َع�ْصُ
ش�اعرية خصب�ة، يزينها جال املعن�ى وعذوبة اللفظ، فم�ن جلة ذلك أن�ه ُكتِب إليه يف 

»الفتاوى«: 

ـــــــَرّجـــــــى ــــــة وامُل لــكــشــف املـــشـــكـــات مــــن اأُلمــــــورأيـــــــا تـــــــــاَج األئــــــمَّ
فيها ضــــاق  ســـهـــٌم  الــــــداُر  مـــا  نــــفــــٍع يسرإذا  مــــــَع اإلفـــــــــــراز مـــــن 
لـــيـــس خيلو فـــســـهـــم  نــــفــــٍع كبِروبـــاقـــيـــهـــا  مــــن  اإلفــــــــــراز  مــــع 
احلقرفــــــإننْ نــــِبــــِع الـــكـــثـــر فـــهـــل مـــكـــاٌن اجلــــــزء  ذلـــــك  ـــة  ـــَع لـــُشـــفنْ
فيها ــــار  إجــــب ول  جتــــــري  الصغِروهــــــل  ــــر  ــــب وال احلـــــّمـــــام  مــــع 

.)283/1( )1(

.)457/1( )2(
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فأجاب ارتااًل: 

ــــــــي مـــــن ظهروثـــقـــُت خبــالــقــي يف كـــل أمـــري رّب ومـــــالـــــي غـــــر 
نــفــَع فيه الـــذي ل  ــقــص  الــشِّ صغرأرى  َكـــــحـــــّمـــــاٍم  أو  كـــــبـــــٍر 
ــــــي َرأنِْي وإّن  اخِلـــــــاُف  ـــكـــلِّ  ال ــهــم احلقرويف  ُشــفــعــَة الــسَّ ــِبــُت  َلــُيــثنْ
باعوا حـــي  ـــــرَُّة  ـــــَض امَل ِهــــُقــــه  ــــرنْ ـــِع مــــن ُمروُت ـــفُّ ـــَش ـــتَّ فـــمـــا غــــر ال

وُسئل أيًضا: 
ٍد َعقنْ بــغــر  كــــان  ــيــُع  ــب ال مـــا  القلوِبإذا  الـــّ�اضـــي يف  ــَن  ــَك َس وقـــد 
إذا ما خُيـــشـــى  َمــــــــأنَْتٍ  مـــن  أعـــــــاد اخلـــــلـــــَق عـــــــــّاُم الـــغـــيـــوِبفــهــل 
ـــَت أجــــًرا ـــي ـــاِف الـــكـــروِبَأجـــــب عـــّمـــا ُســـِئـــلـــَت ُأت مـــن الـــرمحـــِن كـــّش

فأجاب عنه ارتااًل: 
القلوِب يف  ـــّ�اضـــي  ال ُوِجـــــَد  ُمــــيــــِبإذا  أو  لــــــــــداٍع  لــــفــــٌظ  ول 
َقـــصـــاٌص ــــٌع ول خُيـــشـــى  ــــينْ َب ــــيــــوِبفـــا  ــــُغ عــــلــــيــــِه عــــنــــد َعــــــــــّام ال
ــــه ُمـــــــــرادك عــــن قـــريـــِبفــُخــذنْ هـــذا اجلـــــواَب عــن ارجتــــاٍل ــــنــــاُل ب ت
جــــوابــــي يف  أرجــــــــو  اهلل  ُمثيِبثــــــــــواَب  مــن  ــِمــِن  بــالـــــُمــَهــينْ وحــســي 
ُذنـــــــــوٌب نــــاِظــــمــــهــــا  اهلل  ـــد  ـــب ـــع الـــــذنـــــوِبل ــــــــــاء  حَمّ اهلِل  وعـــــفـــــُو 

ومن ذلك قوله: 

يصُر ـــتـــاِت  الـــشَّ إىل  مجــــٍع  تـــكـــديـــُركــــلُّ  ـــــُه  شـــــاَب مــــا  َصــــفــــٍو  أيُّ 
ُمقيم واألمـــانـــي  الــلَّــهــِو  يف  تسُرأنـــت  وقـــــــٍت  كــــــلِّ  يف  واملــــنــــايــــا 
ــــــــــرَُّه بــــلــــوغ األمــــانــــي بـــــــــَســـــــــراٍب وُخـــــــــلَّـــــــــٍب َمـــــــغـــــــروُروالـــــــــذي َغ
ربي إنَّ  أخــلــصــي  نــفــُس  يـــا  الــــصــــدوُر بصُرويــــِك  أخـــفـــِت  بـــالـــذي 

وقوله: 
ـــــًا مـــن حــبــيــٍب وإن� ـــــــُل َوصنْ ــا قــلــيــٍل ُأفـــارقـــهنُْأَؤمِّ عــلــى َكـــَمـــٍد عــّم
كأّنا احِلــمــام  خيُل  بنا  وُأسابقهنْجَتـــارى  الـــــرَّدى  حنــو  ُيــســابــُقــ� 



48
َيُذقنْ ل  ثــم  مــًعــا  نا  ُمتنْ ليتنا  ذائقهنْفيا  أنـــا  ول  ل  َفـــقـــدي  َمــــــرارَة 

وقوله: 
ُفرقِته بعد  حالي  كيف  سائلي  تنائيكايا  مــن  بقلي  مّمـــا  حـــاشـــاَك 
ُع ل جيفو اجلفون أسًى منْ ُألقيكاقد أقسَم الدَّ حــتــى  زارهــــــا  ل  والــــنــــوم 

وقوله:
إليِه حــنــيــ�  عـــن  ـــتـــخـــربي  اشتياقيَأُمـــسنْ ــــــرِط  وَف زفـــراتـــي  وعــــن 
إليك بـــقـــلـــي  إّن  اخلــــــــُر  ــــــَك  التاقيل غــــُر  ـــــَرّويـــــه  ُي ل  َظـــًمـــا 

وقوله: 
ِلوما الدهُر إّل ما مضى وهو فائٌت صَّ حُمَ غر  وهو  َيأنِْتي  سوف  وما 
ــــه ِلوعـــيـــُشـــَك فــيــمــا أنـــــَت فـــيـــِه وإّن وُمَفصَّ َمٍل  ُمنْ من  الفتى  زمــاُن 

وقوله: 
ساعٍة كــل  ويف  أحــيــا  أننْ  ــــــُل  ُنعوُشهاُأَؤمِّ َتــــُهــــزُّ  ـــى  ـــوت امل ــــَي  ب متــــرُّ 
لي أّن  غــر  مــثــُلــهــم  إّل  أنـــا  أعيُشهاوهـــل  الـــزمـــان  يف  لــيــاٍل  بــقــايــا 

وقوله: 

ـــــدميـــــا َع ــــــَت  كــــــن إذ  ــــــَت  ـــــــــــــــــــــَي ِخـــــــــــــــــــــااًّ وَنـــــــــــدميـــــــــــاكــــــن ِل
ـــــــــــ ــــــــــــَت وأعــــــــــرضنْ قـــــدميـــــاثــــــــــم أثــــــــــــري َع  ـــــــــــــــــــــرنْ َت ول  ــــــــَت  ـــــــــ ـ
إلـــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــلـــــــــــــــــــه  غــــرميــــارّدك  ُيــــــــــوًنــــــــــا  َمــــــــــدنْ وّدَي 

  



49


التَّعريف بكتاب »النتصار«

وفيه سبعة مباحث: 

 5: اسم الكتاب، وحتقيق نسبته إىل مؤلِّفه.
  5: أمهيَّة الكتاب ومكانته.

  5: منهج املؤلِّف يف الكتاب.
 5: التعريف بمصطلحات الكتاب يف الزء املراد حتقيقه.

 5: مصادر املؤّلف يف كتابه.
 5: الدراسات السابقة.

 5: وصف النسخة اخلطية ونامذج منها.
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 5
اسم الكتاب، وتحقيق نسبته إلى مؤلِّفه

: اسم الكتاب:  أولاً

س�ّمى املؤل�ف كتابه ه�ذا: »االنتصار« كام ج�اء يف مقّدمته، وج�رى النقل عنه يف 
كت�ب املذهب باس�م »االنتص�ار«، أيًضا هك�ذا جمرًدا، وهو االس�م ال�ذي أجعت عىل 
اِجم«، وبعض أصحاب الفهارس جعل التس�مية: »االنتصار ملذهب  َ أصله كت�ب »الرتَّ

الشافعي«))).      

وق�د جاء الكتاب يف نس�خته املخطوطة التي بأيدينا، يف األج�زاء، الثاين والثالث، 
والرابع، باس�م »االنتصار« هكذا جمرًدا، بينام جاءت التس�مية عىل غالف املجّلد األول 

د يف املذهب من األخبار واالختيار«.  بزيادة جاءت كام يي: »االنتصار ملا ُجرِّ

والذي يظهر يل أن هذه زيادة كانت بتصف الناسخ؛ استفادًة من كالم املؤّلف يف 
مت�ه؛ حيث يقول: »واهلل بكرمه املس�تعان عىل بلوغ ه�ذه اإلرادة انتصاًرا ملا تضمنه  مقدِّ
من األخبار واالختيار، وقد س�ميته بكتاب االنتصار ...«؛ حيث أضيفت بعض ألفاظ 

املقدمة إىل العنوان، كام هو ظاهر. 

ك�ام أن تس�ميته ب�� »االنتص�ار ملذه�ب الش�افعي« مل أجدها لغ�ري َمن َذك�رُت من 
أصح�اب الفه�ارس، وكذا؛ فإن أصح�اب املذهب العارفني به مل يش�ريوا هلذه الزيادة، 

فكأن َمن تصف هبذه الزيادة إنام استحسنها ملالءمتها ملعنى االنتصار.

وعليه فاالختالف يف التس�مية عىل هذا النحو اليس�ري ال ُيْشِكل عىل كون الكتاب 
بجمي�ع أجزائ�ه هو الكتاب الش�هري ب�� »االنتص�ار« ال�ذي ورد ذكره يف كتب الس�رية 
ون، والذي نق�ل عنه علامء املذهب، من  اِج�م والفه�ارس مضاًفا إىل ابن أيب َعْصُ َ والرتَّ

دون زيادة عىل هذا القْدر من التسمية.

)1( »هدية العارفن« )238/1(، »كشف الظنون« )174/1(.
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ا: نسبة الكتاب:  ثانياً

ُرون؛ وذلك  كتاب »النتصار« - حمل الدراســـة - ثابت النســـبة إىل ابن أبي َعصنْ
ملا يلي: 

ون عىل أن  اِجم والفه�ارس« التي ترجت البن أيب َع�ْصُ َ 1- أجع�ت كت�ب »الرتَّ
للمؤلف كتاًبا باسم »االنتصار«، ونّص املؤلف نفسه يف مقدمة هذا الكتاب املراد حتقيقه 

ه ب� »االنتصار«، فدلَّ عىل؛ أنه كتاب »االنتصار« املنسوب إليه. عىل أنه سامَّ
ون؛ كام يظهر عىل  )- إن جي�ع أج�زاء الكتاب منس�وبة إىل املؤل�ف ابن أيب َع�ْصُ

غالف كل جزء منها.
 3- ج�اء يف مقدم�ة الكت�اب نس�بته إىل مؤلف�ه بعب�ارة: »قال ش�يخنا اإلم�ام.... 

ون«. أبو سعد عبد اهلل بن حممد بن هبة اهلل بن عي بن املطهر بن أيب َعْصُ
4- رصح كثري ممن اقتبس، أو نقل من هذا الكتاب باسمه واسم مؤلفه، من ذلك 
ق�ول النَّ�َوِوي V يف »املجموع« )74/1(: »...يف كتاب »االنتصار« أليب س�عد بن 

 

ون؛ أنه لو اغتس�ل جاعة يف ماء لو َفَرق عىل قدر كفايتهم اس�توعبوه، أو ظهر  أيب َعْصُ
ه ل�و خالف�ه صار مس�تعماًل يف أصح الوجه�ني...«، وهذا نق�ل بالنص رصح فيه  َتَغ�ريُّ

باالسم، ويف أحياٍن يذكر الناقل اسم الكتاب دون ذكر النص املنقول))). 
ون هذا. 5- ال يعرف يف كتب املذهب كتاب هبذا االسم إال كتاب ابن أيب َعْصُ

6- مل نجد من طعن يف نس�بة هذا الكتاب ملؤلفه، واألصل صحة النسبة، ما مل يقم 
دليل عىل خالفها.

  

)1( انظر النقل عىل احلالن املوصوفن - عىل س�بيل التمثيل - يف: »هناية املحتاج« )255/5(، »األش�باه 
والنظائر« للسيوطي )337/1(، »مغني املحتاج« )244/2(، »حاشية اجلمل عىل املنهج« )229/7(، 
»حاش�ية عمرة« )152/2(، »الفتاوى الكربى« للهيتمي)209/3(، »أسنى املطالب« )294/4(، 

»املجموع- تكملة السبكي« )4/10(.
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  5
أهميَّة الكتاب ومكانته

محاسن الكتاب: 

ال يفى عىل الدارس يف فقه الشافعية أن كتب املذهب املتقدمة، ومنها هذا الكتاب، 
غ�ري معتم�دة يف الرتجيح وتنقيح املذهب؛ ملا انتهى إليه املذهب يف طور االس�تقرار من 
اعتامد قويل الش�يخني الرافعي والنََّوِوي يف التحقيق، ومعرفة املذهب الصحيح، غري أن 
ذل�ك ال َيُغ�ضُّ من َقْدر مؤلف�ات علامء املذهب املتقدمني، فُه�م َنَقَلة املذهب، وإن كان 

فضل حتريره وتنقيحه ملن جاؤوا ِمن بعدهم.

ْفر العامر بالعلم أن يقتبس فضله ِمن عدٍد ِمن املحاسن  ويمكن للُمطالع يف هذا السِّ
التي تعزز قيمته، وأمهها ما يي: 

ب للش�ريازي، وكتاب  1- اعت�امد املؤل�ف كث�رًيا يف نقل املذهب عىل كت�اب امُلَهذَّ
ون إضافة جليل�ة القْدر  امله�ذب م�ن َأَجلِّ ُكتب الش�افعية، وقد أض�اف ابن أيب َع�ْصُ
ت َسري الشريازي يف كتابه؛ فإن الشريازي مل َيْعَتِن بالرتجيح يف مسائل كتابه، ولكنه  غريَّ
ون الصحيح  ُيطل�ق اخل�الف ت�ارًكا للمطالع النظ�ر والرتجيح، بينام قيَّ�د ابن أيب َع�ْصُ
يف كل مس�ألة بالرتجي�ح، وكان الغالب ع�ىل ترجيحاته موافقته�ا للمعتمد يف املذهب، 
ون له قيمته عند رجال املذهب، عىل اعتباره ِمن َنَقَلة فِقه مدرسة  وترجيح ابن أيب َعْصُ

العراقيني. 

)- الق�ْدر اللي�ل ملؤلفه عند فقهاء الش�افعية، كام أنه حلقة يف سلس�لة َنَقَلة الفقه 
العراقي)))، وثناء العلامء عليه كام سبق دليل ذلك.

3- عناي�ة املؤل�ف فيه بِذك�ر اخلالف العايل، ب�إزاء اخلالف يف مذهب الش�افعي، 
وشمل ذلك أقوال الصحابة والتابعني، ومشاهري الفقهاء من األربعة األئمة وغريهم.

)1( »هتذيب األسامء« )33/1(.
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4- عناية املؤلف بالدليل أثًرا ونظًرا؛ يظهر ذلك يف اش�تامل الكتاب عىل عدد كثري 
م�ن األدلة من اآليات القرآنية، واألحادي�ث النبوية، باإلضافة إىل آثار الصحابة؛ وهذا 

مما ُيعطي الكتاب أمهية بني كتب الفقه العامة.

5- النق�ل عن�ه ِم�ن َلُدن جلٍة ِم�ن علامء املذه�ب، فقد نقل عن�ه املجموع األصل 
والتكمل�ة، »وأس�نى املطالب«، »ومغن�ي املحتاج«، »وفت�ح الب�اري رشح البخاري«، 
»واألش�باه والنظائ�ر«، »والفت�اوى الكبى« للهيتمي، و»حاش�ية عمرية«، و»حاش�ية 

المل عىل املنهج«، »وناية املحتاج«. 

المآخذ عليه: 

من املآخذ التي يمكن مالحظتها عىل هذا الكتاب ما يي: 

نة، من جهة إغفال التخريج، وبيان الدرجة صحة  1- عدم عناية املؤلف بأدلة السُّ
وضعًفا، ومن جهة االستشهاد بالضعيف واملوضوع أحياًنا، وتوهني الصحيح يف بعض 

األحيان بصيغة التمريض: »روي« .

)- عندم�ا يذكر اخلالف العايل، ال يقرر الراجح منه - مع اقتضاء املقام لذلك -، 
بل إن طريقة عرضه هلذه املسائل كافة، توحي برتجيحه ملذهب الشافعي، وذلك بإغفال 
دلي�ل املخالف، ووجهه وم�ا هو الواب عليه، وإن كان مرجوًح�ا، ومن ذلك حكايته 
حكم اإلش�هاد عىل اللقطة، فقال: وُيش�ِهد عليه ذا عدٍل أو ذوي عدٍل واجًبا عليه ذلك 
يف اللقط�ة واللَّقي�ط عىل أص�حِّ الوجوه الثالث�ة، والثاين: ال ِي�ب، والثالث: يب عىل 

اللقيِط دون اللَُّقطة))(. 

3- ع�دم عناي�ة املؤل�ف برواية احلدي�ث، من جهة إغف�ال الرواي�ة، حيث يروي 
احلدي�ث من جه�ة املعنى، وال يتح�رى يف الرواية اللفظ، ومن ذل�ك كروايته للحديث 
ب  الق�ديس باملعن�ى، وه�و قول�ه: »ق�ال 0 حاكًيا ع�ن رب�ه E: ماتقرَّ

)1( ص: ]280[.
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املتقرب�ون إيل بمث�ل أداء فرائضهم، وهو معنى ما يف الصحيح من حديث عن أيب هريرة 
I، ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إنَّ اهلل قال: من عادى لـــي ولياًّا فقد آذنته 
باحلـــرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشـــيٍء أحـــبَّ إليَّ مما اف�ضت عليـــه، وما يزال عبدي 
يتقـــرَّب إلـــي بالنَّوافل حتى أحبَّه، فـــإذا أحببته: كنُت مسعه الذي يســـمع به، وبصره 
الـــذي يبصـــر به، ويده اليت يبطش بها، ورجله اليت ميشـــي بها، وإن ســـأل� ألعطينه، 
ولئن اســـتعاذني ألعيذنَّه، وماتردَّدت عن شـــيء أنا فاعله تردُّدي عن نفس املؤمن، يكره 

املوت وأنا أكره مساءته«))(.

4- خمالف�ة املذه�ب مل�ا حكم علي�ه املصن�ف بأنه هو املذه�ب يف املس�ألة، وذلك 
عائ�ٌد ملا ج�اء بعد عصه من تنقيح املذه�ب، وبيان املعتمد من األوج�ه، أو الروايات، 
أو األق�وال)2(، وم�ن ذلك قول�ه V يف حكم املصارعة بغري ع�وض: وال توُز عىل 
ال�صاع عىل أصحِّ الوجَه�نْي، ِخالًفا أليب حنيفة؛ حلدي�ث أيب هريرة I ألنَّه ليس 
ِم�ن أس�باب القتال)3(، مع أن ما ح�كاه املصنف عىل خالف املذه�ب، فاملذهب صحة 

املصارعة بغري عوٍض، وأما عىل عوٍض فال تصح عىل األصح يف املذهب))(.

5- قد يطلق االختيار يف املس�ألة مومهًا بأنه ال خالف فيها، بينام املس�ألة فيها عدة 
وج�وه أو أق�وال، يف داخ�ل املذهب، ومن ذل�ك قوله يف حكم أخذ العوض عىل س�بق 
املق�الع: وي�وز عىل َحجر املِقالع؛ ألن�ه ُيقاَتُل به))(، مع أن املس�ألة من ع�دة أوجٍه يف 

املذهب.

  

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه«، كتاب: »الرقاق«، باب: »التواضع« )105/8(، رقم: ]6502[ .
)2( وقد اجتهدت يف بيان املذهب يف كل مس�ألة وإيضاح املوافق واملخالف للمصنف يف بيان املذهب يف 

حاشية كل مسألة من التحقيق.
)3( ص: ]227[.

)4( »روضة الطالبن« )351/10(، »مغني املحتاج« )312/4 (.
)5( ص: ]227[.
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  5
منهج المؤلِّف في الكتاب

كت�اب »االنتصار« كتاب واحد بأصله، ليس رشًحا، وال حاش�ية عىل كتاٍب آخر، 
وه�و كتاب فقهي خاليف، ُعنِي فيه املؤلف بالفقه عىل مذهب الش�افعي، مش�رًيا فيه إىل 
خ�الف األئمة األربع�ة وغريهم ِمن الصحاب�ة والتابعني ِمن الُفقه�اء، وأهل احلديث، 

 

ح املؤلف بالتفصيل منهجه يف وضع كتابه هذا كام يفعل بعض املؤلفني ِمن بياٍن  ومل ُيَوضِّ
ملصطلحاهتم يف مقدمة مؤلفاهتم، وإنام اختص عرض منهجه يف مقدمته بقوله: »ورأيُت 
االهت�امم بكت�اٍب أقت�ص فيه عىل مش�اهري األق�وال والوج�وه، مع التصي�ح بمذاهب 
املخالف�ني عىل وجه اإلياز، واالكتف�اء بحكاية مذاهب األعالم منهم، واالقتصار عىل 

دليل الصحيح منها، وقد تقع اإلشارة إىل اإلجابة عن دليل املخالفني«))). 

ولكن من خالل الدراس�ة والتحقيق هلذا القس�م من املخطوط، وباستقراء ما جاء 
فيه ِمن مسائَل وأبحاٍث تبينت ِمن منهجه وطريقته ما يي: 

منهجه في تبويب الكتاب وترتيبه: 

ج�رى املؤلف عىل تقس�يم كتاب�ه إىل كتب جامعة ألبواب حتوي فصواًل، مش�تملة 
ع�ىل عدد كبري من املس�ائل، وق�د جرى يف ترتي�ب كتابه عىل ترتي�ب صاحب املهذب، 
بالنس�بة للكتب واألبواب وتس�ميتها بأس�امئها مطابقًة، لكن الفصول أتت غري مرتجم 
ا كان املؤلف ينقل عبارة  هلا، فهو يبدأ باملسألة عقب الفصل من دون عنوان، وكثرًيا جدًّ

املهذب بحاهلا مع بعض التصف اليسري، وحذف القول املرجوح عنده. 

منهجه في عرض المسائل: 

ظهر لي يف خصوص ذلك ما يلي: 

1- إن مل تكن املسألة خالفية؛ فإن املؤلف يبدأ حتت كل باب أو فصل ببيان احلكم 
فيه عىل املذهب، ثم ُيْعِقُبه بالدليل، كل ذلك مع اإلعراض عن التطويل.

)1( مقدمة املؤلف يف اجلزء األول من مقدمة املخطوط.
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)- فإن كانت املس�ألة خالفية، وكانت ِمن قبيل اخلالف العايل، قّدم قول املذهب 
ع�ىل اعتب�اره األصح، وأعقبه بقول املخالف بذكر اس�مه وقوله، كقوله يف صحة زواج 
العب�د إذا تزوج العبد بغري إذن س�يده: وكذلك العبد إذا تزوج من غري إذن س�يده بطل 
نكاح�ه، وقال أب�و حنيفة يك�ون موقوًفا عىل إجازة الس�يد، وقال مال�ك ينعقد النكاح 
وللسيد فسخه، وأحياًنا يشري إىل خمالفة فالن من العلامء فقط دون بيان لقوله، كقوله يف 
باب تزويج من ذهبت بكارهتا بالزنا: »وإن ذهبت بكارهتا بالفجور مل تزوج إالبتصيح 

نطقها، خالًفا أليب حنيفة«))).

3- ال يقت�ص املؤلف ع�ىل ذكر أقوال األئم�ة األربعة الفقهاء، ب�ل يذكر مذاهب 
الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وأحياًنا يذكر عن أحد األئمة أكثر من رواية أو قول.

4- ال حيفل املؤلف بأقوال املبتدعة كاخلوارج والرافضة ونحوهم، لكن أورد شيًئا 
ا، ومنه قوله يف حكم المع بني امل�رأة وعمتها أو خالتها: وحيرم إن  م�ن ذلك قلي�ٌل جدًّ

يمع يف النكاح بني امرأٍة وعمتها أو خالتها، وقالت اخلوارج والروافض ال حيرم))). 

5- يف اخل�الف املذهبي بني أئمة املذهب، الت�زم املصنف التصيح بالصحيح من 
الط�رق واألق�وال والوجوه دائاًم، بقول�ه: الصحيح من القول�ني والوجهني والطريقني 
واملذهب�ني، أو يف األص�ح، أو األظه�ر، أو أقيس املذهبني، مهماًل ذك�ر الطريق اآلخر، 
أو الق�ول أو الوجه، عىل اعتباره الضعي�ف، ويعرف عادة من التصيح باألصح عنده، 
ة، وقلنا:  ا ما حاه أحُد األئمَّ أو الصحي�ح - وه�ذا األكثر -، كقوله يف باب احلم�ى: وأمَّ
 ، يص�حُّ حاه، فيجوُز إحياؤها عىل أصحِّ القولني؛ ألنَّ جواز تلُّك املوات باإلحياء نصٌّ
ُة حى اإلمام اجتهاٌد، فال يوُز تْرُك مقتىض النصِّ باالجتهاد)))، عىل أن ما يرجحه  وصحَّ

يف بعض األحيان خمالف للمعتمد، ما يوجب التنبيه عليه يف حمله وتوثيق ذلك.

)1( انظره يف ص: ]559[. 
)2( انظره يف ص: ]625[. 
)3( انظره يف ص: ]272[. 
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6- أحياًن�ا يذكر املؤل�ف كل الوجوه أو األقوال أو الطرق، اس�تيعاًبا هلا، مع بيان 
التفصي�ل يف ذلك، ومن ذلك قول املصنف يف حكم تأجري املس�لم نفس�ه للكافر لعمٍل 
مباٍح يقوم به: ويوز للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر ليعمل له عماًل بنفسه قواًل واحًدا 
عىل أصح الطريقني، والطريق الثاين: أنه عىل قولني: أحدمها هذا، والثاين: ال يوز))).

7- وأحياًن�ا يذك�ر أحد القول�ني، أو الوجهني رصاحة واآلخ�ر تعريًضا، فالقول 
ال�ذي يصحح�ه هو مذهبه يف املس�ألة، والقول اآلخر هو ما ع�ّرض به املؤلف من دون 
النص عىل كونه قواًل، وقد بينت ذلك يف مواضعه، ببيان املذهب املعتمد الذي مل يذكره 

املصنف تصحًيا، ببيانه يف احلاشية.

8- وقد يكون اخلالف عىل وجوه كثرية، وُطُرق تتعدى االثنني يف احلص، فيقتص 
عىل قول�ه: »أصح الطريقني«، و»القول�ني«، و»الوجهني«، أتع�رض لذكرها أحياًنا مع 

بيان املذهب املعتمد فيها.

9- ق�د ُيْطِل�ق االختيار يف املس�ألة مومًها أن�ه ال خالف فيها، بينام هي ِمن مس�ائل 
»الوج�وه« أو »األقوال«، وإطالقه من باب علم املتلقي بام يطلقه، اس�توعبها بالذكر يف 

احلاشية مع بيان املعتمد يف املذهب.

منهجه في الستدلل والترجيح: 

1- إن كان ال ي�رى يف املس�ألة خالًف�ا أعقبه�ا بالدليل، وإن كان�ت خالفية جعل 
الدلي�ل عىل م�ا يرجحه بعد ذكر مذهب املخال�ف، فيقول: »لنا...«، ث�م يذكر الدليل، 

نة أو اإلجاع أو القياس أو التعليل. سواء كان من الكتاب أو السُّ

)- َي�ِرُد - ع�ىل نحو قليل - مناقش�ة أق�وال املخالفني للراجح عنده، س�واء كان 
اخل�الف م�ن َقبِيل اخلالف العايل، أو اخلالف بني عل�امء املذهب، لكن املؤلف يري يف 
رده ع�ىل دليل املخالف عىل طريق�ة التعريض بدليل املخالف بِِذْك�ر وجِه َضعفه غالًبا، 

دون أن َينُصَّ عىل أن ذلك هو دليله.  

)1( انظره يف ص: ]155[. 
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3- يف اخلالف العايل ال ُيرجح املؤلف قول أحد عىل مذهب الشافعي.

4- عند االستشهاد بحديِث أو أثٍر، فإن املؤلف ُيسنده لراويه يف الغالب، وأحياًنا 
ال َيذكر الراوي.

5- ال يب�ني املؤلف بتاًتا درجة أي حديث َيِرد يف َمْعِرض االس�تدالل، وال َيْعُزوه 
جه، وبعض ما ُيستدل به ال ُيْعَتمد عليه، وال ُيبنَى عليه ُحكم. ملن خرَّ

6- ق�د يك�ون للحدي�ث أكث�ر ِمن رواي�ة فيذكره�ا أحياًن�ا، وَيْذُك�ر أحياًنا معنى 
احلديث. 

7- يبني املؤلف بعض معاين الغريب، وال يلتزم بذلك يف كل املواضع.
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  5
التعريف بمصطلحات الكتاب 

في الجزء المقصود بالتحقيق

ملا كان من األمانة العلمية حتري النقل الصحيح عن أهل العلم ليقع النسبة موقعها، 
خشية وقوع النسبة بالتحليل والتحريم إىل أحد وهو منها براء كان لزاًما عىل كل باحث 
- والسيام يف الشأن الفقهي - أن َيعرف االصطالح املتفق عليه بني علامء املذهب – أّي 
مذه�ب -))) وكت�اب »االنتصار« هذا هو م�ن كتب األصحاب الت�ي طفحت بالكثري 
م�ن املصطلحات الت�ي درج عليها األصحاب، والتي مل يتعرض هل�ا املؤلف يف مقدمته 

بإيضاح لقصده، وقد تتبعتها فكانت عىل هذا النحو: 

القول: يأيت يف سياقات متعددة نحو: أصح القولني، األقوال، القول الصحيح، أو 
الديد، القديم.

ويراد بالقول: ما كان لإلمام الش�افعي، ثم قد يكون القوالن قديمني وقد يكونان 
جديدي�ن، أو قدي�اًم وجدي�ًدا، وقد يقوهل�ام يف وقت، وقد يقوهلام يف وقت�ني، وقد يرجح 

أحدمها، وقد ال يرجح))). 

وي�راد بالقول القديم: ما أماله الش�افعي وقرره ببغداد ِم�ن آراَء فقهية، ورواه عنه 
تالميذه العراقيون)))، وِمن َأَهمِّ ُكُتب فقهه كتاب: »احُلجة«))).

وبالق�ول الدي�د: الفق�ه ال�ذي ق�رره وأم�اله بع�د دخول�ه م�ص، ونقل�ه عن�ه 
تالمذته))). 

)1( »املذه�ب عن�د الش�افعية« ص: ]1[، بحث ضمن جمل�ة جامعة امللك عبد العزيز - العدد الثاين َس�نََة 
)1398ه�(.

)2( »املجموع« )139/1(.
)3( وأشهرهم اإلمام أمحد والزعفراين، والكرابييس وأبو َثْور. 

املصدر السابق، »هناية املحتاج« )50/1(، »حوايش العبادي« )54/1(.  
)4( املصدر السابق )33/1(.

بيع امل�رادي، والربيع اجِليزي، وَحرمل�ة، ويوُنس بن عبد األعىل،  )5( وأش�هرهم الُبَوْيط�ي، وامُلزين، والرَّ
=
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وهذا القْدر حمل وفاق، عىل اعتباره قاعدة، إال أنم اختلفوا فيام قرره الش�افعي يف 

املدة التي وقعت بني خروجه من بغداد، ودخوله مص)))، هل ُيَعدُّ ذلك ِمن القديم أو 

الدي�د؟ يرى ابن حجر اهليتمي يف »حتفة املحت�اج«))) أن كل ما قاله اإلمام قبل دخول 

مص فهو من القديم، ويرى الرمي يف النهاية))) أن املتأخر منه جديد واملتقدم قديم.

الوجه: األوجه هي أقوال أصحاب اإلمام الشافعي املنتسبني إىل مذهبه يرجونا 

عىل أصوله، ويستنبطونا من قواعده، وأما إذا اجتهد املجتهد، وكان ما أتى به اجتهاده 

ال ينتسب إىل قواعد املذهب؛ فإنه ينسب إىل صاحبه ال إىل املذهب))). 

الطريـــق: اس�تعمله املؤلف حلكاي�ة اختالف األصحاب يف نق�ل املذهب، مطابقة 

للمعروف يف معنى الطريق لدى أصحاب املذهب، فيقول بعضهم مثاًل يف املسألة قوالن 

أو وجه�ان، ويق�ول اآلخر: ال يوز ق�واًل واحًدا أو وجًها واح�ًدا أو يقول أحدمها: يف 

املس�ألة تفصيل، ويقول اآلخر: فيها خالف مطلق، وقد يستعملون الوجهني يف موضع 

الطريقني وعكسه))).

األصحـــاب: لف�ظ يف األص�ل يطل�ق عىل من صح�ب الش�افعي وجل�س إليه، ثم 

ْون األصحاب  توس�عوا يف اللف�ظ ليش�مل بذل�ك كل أع�الم املذهب وأتباع�ه، وُيَس�مَّ

 

ولو تباعد الزمن بينهم))). 

وعبد اهلل بن الزبر املكي، وحممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم وأبوه. »هناية املحتاج« )50/1(، »حوايش 
العبادي« )54/1(.

)1( وه�و قراب�ة الع�ام حيث غادر العراق َس�نََة )198 ه�(،  وقيل )199 ه�( ودخل مرص َس�نََة ]200[،  
وقيل َسنََة )199ه�( . 

»املجموع« )34/1(، »املذهب عند الشافعية«، ص: ]3[.   
)2( )45/1(. نقًا عن املذهب عند الشافعية.
)3( )50/1(. نقًا عن املذهب عند الشافعية.

)4( »املجموع« )139/1(.
)5( »املجموع« )134/1(، »هناية املحتاج« )49/1(.

)6( »مقدمة د/ عبد العظيم الديب لتحقيق هناية املطلب« )172/1(.

=
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ق�ال النََّوِوي يف: »وأما قول الفقهاء: وأصحاب الش�افعي، وأصحاب أيب َحنِيَفَة، 

فمجاز مستفيض للموافقة بينهم، وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب«))).

النقل والتخريج: وهو أن ييب اإلمام بُحكمني خمتلفني يف صورتني متش�اهبتني، 

ومل يظه�ر ما يصلح للَفرق بينهام، فينق�ل األصحاب جوابه ِمن كل صورة إىل األخرى، 

ج يف  ج، فاملنصوص يف هذه هو امُلَخرَّ فيحصل يف كل صورة منهام قوالن: َمنصوٌص وخُمَرَّ

ج يف هذه، وحينئذ يقولون: قوالن بالنَّْقل والتخريج  تلك، واملنصوص يف تلك هو امُلَخرَّ

أي: ُنِقل املنصوُص ِمن هذه الصورة إىل تلك، وَخَرج فيها، وكذلك بالعكس))).

الصحيـــح واألصح: اس�تعمل املؤل�ف هذا املصطلح يف بي�ان األرجح من الوجوه 

والطرق واألقوال، عىل حد س�واء، بخالف ما اصطلح عليه املتأخرون من استعامله يف 

بي�ان الراجح من الوجوه حينام يكون اخلالف فيها ضعيًفا، بحيث يظهر الراجح، وهذا 

مصطلح النََّوِوي ومن جاء بعده))).

املذهـــب: وه�ذا االصط�الح تعب�ري ع�ن الراج�ح بالنس�بة للطريق�ني أو الطُّ�رق، 

 وه�ذا اصط�الح املتأخرين)))، ولكن املؤل�ف مل يلتزمه كقوله يف مس�ألِة تأجري الفحل: 

وال يوز اس�تئجار الفحل للرضاب عىل أصح الوجهني. فاملذهب يف هذه املسألة تعبري 

عن وجهني ال عن طريقني، وقد بينته يف مكانه))).

 ،V النص، املنصوص: اس�تخدم املؤلف هذا املصطلح ملا نص عليه الش�افعي

وه�و أيًض�ا اصطالح املتأخرين، وأحياًنا اس�تخدم املؤلف النص لإلش�ارة إىل نص من 

الوحي.

)1( »هتذيب األسامء« )174/3(.
)2( »مغني املحتاج« )12/1(، »هناية املحتاج« )50/1(. 

)3( »مغني املحتاج« )12/1(، »معجم يف مصطلحات فقه الشافعية« ص: ]42[.
)4( »منهاج الطالبن« ]65[، »مغني املحتاج« )12/1(. 

.)152/1( )5(
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العراقيون، واخلراســـانيون »املراوزة«: اصطالح أطلقه أرباب املذهب عىل فريقني 

ِمْن َحََلتِه، باعتبار الشيوخ والتلقي وموطن امُلَداَرَسة والتلمذة، ِمن دون اعتباٍر للِعرق، 
ومكان امَلْولد))).

وعليـــه فالعراقيون: هم الطائفة الكبى واألَْوىَل باعتبار ظهور َمْدَرَس�تِهم، وُيَقال 

هلم أيًضا: البغداديون؛ ألن معظمهم َس�كن بغداد وما حوهلا، ومدار طريقتهم وُكتبهم 
َأو جاهريه�م - م�ع جاع�ات من اخلُراَس�انيني -: عىل الش�يخ َأيب حامد اإِلْس�فراييني 
)ت: 406ه�( وتعليقته؛ وهو: ش�يخ طريقة العراقيني، وعنه انتش فِقُههم)))، وانتهت 
إليه رياس�ة املذهب الش�افعي ببغ�داد، واش�ُتهرت طريقتهم يف تدوين الف�روع بطريقة 

العراقيني))). 

واخلراســـانيون: ويطلق عليهم أيًضا امَلَراِوَزة، وهم الذين أخذوا الفقه عىل طريقة 

�ال الصغ�ري امُلَت�َوفَّ َس�نََة )417 ه��(، وقد جاءت بع�د طريقة  امَل�روزي، أيب بك�ر الَقفَّ
العراقيني)))، وتبعه فيها خلق كثري))).

الشيخ اإلمام: مصطلح تكرر يف غري موضع من كتاب »االنتصار«، كقول املؤلف 

يف مس�ألة تأج�ري الصبي حتى يبل�غ: وإن أجر صبًيا يف حجره، أو ش�يًئا من ماله ثم بلغ 

)1( »مقدمة حتقيق هناية املطلب« ]132[. 
)2( وم�ن أعام هذه املدرس�ة وَنَقَل�ة فِقهها: املاوردي،  )ت: 450(، وأب�و الطيب الطربي )ت: 450(، 
والَبنَْدنِيجي )ت: 425(، واملحامل )ت: 415(، سليم الرازي )ت: 447(، القايض أبو عل الفارقي 

ون )ت: 585(.  )ت: 528(، وتلميذه ابن أيب َعرْصُ
»هتذي�ب األس�امء« )18/1(، »املذه�ب عن�د الش�افعية« )9-10(، »مقدم�ة حتقي�ق هناي�ة املطلب«    

.]133[
)3( »مقدمة املجموع« )145/1(، »هتذيب األسامء« )208/2(، »املذهب عند الشافعية« ]9[.

)4( »املذهب عند الشافعية« ]9[.
 )5( منه�م أب�و حمم�د اجلُوين�ي )ت: 438(، وابن�ه أب�و املع�ايل إم�ام احلرم�ن )ت: 478(، والُف�وراين 
�نْجي )ت: 427(، واملس�عودي )ت: بعد  )ت: 462(، والقايض حس�ن )ت: 462(، وأبو عل السَّ

 .)420
»املذهب عند الشافعية« )9-10(، و»مقدمة حتقيق هناية املطلب« ]133[.  
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الصب�ي، فإن كان أجره مدة يقطع أنه يبلغ قبل انقضائها بطل العقد من حني بلوغه عىل 
 أص�ح الوجه�ني؛ ألنه بان أن تصف�ه إىل هذا الوقت، قال الش�يخ اإلم�ام: وعندي أنه 

ال ينبغي أن ينعقد العقد فيها؛ ألنا ال تدخل حتت واليته))).

واملراد بالشيخ اإلمام هنا، ويف سائر الكتاب، هو ذات املؤلف، ال غري؛ وأعتقد أنه 
ف الناس�خ، ال املؤلف، والذي يساعد عىل هذا االعتقاد عدد من االعتبارات،  من َتَصُّ

هي: 

) أ ( أن النص�وص الت�ي َت�ِرُد َعِقَب هذا اإلط�الق ال ُوجوَد هلا عن�د غري املؤلف، 

 

وال ُيْعَرُف هلا قائل.

ب، وصاحب احِللية، وصاحب الش�امل  )ب( أن املؤل�ف َينُْقل عن صاحب امُلَهذَّ
بأس�امئهم، ثم يرد التعقيب بالرد، أو التأييد، أو التفس�ري، بقول: »قال الش�يخ اإلمام«، 
وال يع�رف إط�الق هذا املصطلح عىل أحد يف تلك الف�رتة ِمن تاريخ املذهب؛ فدل عىل 

أن املؤلف هو املقصود به.

)ت( جرى يف ُنس�خة املهذب، وحلية العلامء استخدام هذا املصطلح لإلشارة إىل 
ق�ول املؤلف، ولعل اس�تخدامه هنا يف هذا الكتاب ِمن امُلَش�اكلة ملا هن�اك، وال َيْبُعد أن 

يكون الناسخ يف جيع هذه الكتب واحًدا، واهلل أعلم.

  

.)201/1( )1(
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  5
مصادر المؤّلف في كتابه، 

في القسم المقصود بالتحقيق

يمكن من خالل دراسة هذا الكتاب تقسيم مصادر املؤلف إىل ثالثة: 

أولها: الحصيلة العلمية للمؤلف: 

له املؤلف زماَن الرحلة والدرس عىل العلامء، وما َشَفع به ذلك  فال شك أن ما حتمَّ
ِمن تدريٍس للِعلم عىل َمدى زمٍن طويل له األثر الظاهر يف كتابه، يظهر ذلك يف ترجيحه 
يف كل املسائل عىل كثرهتا، وإقامة الدليل والتعليل، والتعقيب عىل اخلالف، ما ُيعد معه 

ذلك أول املصادر. 
ا: مصادر صرح المؤلف بأسمائها، وهي كالتالي:  ثانياً

1- القرآن الكريم.
نة النبوية. )- كتب السُّ

3- األم للشافعي، وهو كتاب معروف مطبوع.
4- خمت�ص الُبَوْيطِ�ّي، يوس�ف بن حييى الُبَوْيطِ�ّي )ت: 31) ه��(، وهو مطبوع، 

رسالًة علميًة حمققة.

، إلس�امعيل ب�ن حييى بن إس�امعيل بن عم�رو بن مس�لم امُلَزيِنّ  5- خمت�ص امُل�َزيِنّ
املصي، )ت: 64) ه�(، وهو مطبوع متداول.

6- احل�اوي الكب�ري أليب احلس�ن ع�ي ب�ن حممد ب�ن حبي�ب الب�صي، املعروف 
باملاوردي، )ت: 450 ه�(، وهو كتاب مطبوع متداول.

7- »املهذب«، أليب إسحاق الشريازي )ت: 476 ه�(، وهو مطبوع، متداول، وقد 
اعتمد املؤلف عليه اعتامًدا كبرًيا يف نقل املذهب، أحياًنا باختيار األرجح من القولني فيه 

أو الطريقني أو الوجهني، وربام نقل عبارته وتعليله - وحتى جوابه - بالنص، أحياًنا.
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، لعبد السيد بن حممد بن عبد الواحد »ابن الصباغ«،  8- الشامل رشح خمتص امُلَزيِنّ

)ت: 477 ه�(.

9- حلي�ة العل�امء يف معرف�ة مذاه�ب الفقه�اء، وق�د َنق�ل عن�ه املؤل�ف باس�م 
�ايِش  »املس�تظهري«، ومها اس�امن ل�ذات الكت�اب، ومؤلفه أبو بك�ر حممد بن أحد الشَّ
�ال، )ت: 507 ه�(، طب�ع منه جزءان، وقد نقل عنه املؤلف بعض مذاهب الفقهاء  الَقفَّ

من الشافعية وغريهم. 

مصادر صرح المؤلف بأسماء مؤلفيها: 

 1- »األوس�ط« الب�ن املنذر، فق�د َنَقَل عنه َنْقَل�ُه ملذهِب عدٍد ِم�ن الُفقهاء، وبتتبع 
ما ذكره ابن أيب عصون عنه، فقد وجدته مذكوًرا يف كتاب »األوس�ط« البن املنذر مع 
تطابق النقل لكثرٍي من أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعني وأتباعهم، وكثري ِمن أقوال 

الفقهاء ِمن الصحابة والتابعني وأتباعهم وجدت مصدرها كتاب »األوسط«.

)- الفوائد عىل املهذب، لشيخ املؤلف القايض أيب عيٍّ الفارقي، )ت: 8)5 ه�(، 
وقد بينت أن املراد به هو كتاب »الفوائد عىل املهذب«، حيث قد تقدم أن للفارقي كتاًبا 

هبذا االسم، وأن املؤلف أخذه عنه.

ومم�ا يب التنبيه إليه أن املؤلف نقل عن بعض الفقهاء بأس�امئهم، ممن هلم تآليف، 
كام أنه نقل عن بعضهم نقله ملذهب إمامه، من غري تصيح بكتاب باسمه، مما ال يمكن 

الزم معه باسم املصدر املنقول عنه، مما يتحتم ترك القطع فيه بيشء.
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  5
الدراسات السابقة

وق�د س�بقني ع�دٌد م�ن الزم�الء يف التس�جيل يف دراس�ة وحتقيق ه�ذا املخطوط، 
وأسامؤهم عىل الرتتيب هي:

1- احلس�ن بن عبداهلل عس�ريي، ويب�دأ نصيبه من بداية املخط�وط إىل ناية كتاب 
الصالة .

)- عبدالعزيز بن عبداهلل املقبل، ويبدا نصيبه من بداية كتاب النائز وينتهي بنهاية 
الزء األول من املخطوط )كتاب الصيد والذبائح(.

3- عبداهلل بن سعد الدوسي، ويبدأ نصيبه من بداية الزء الثاين )كتاب البيوع( 
إىل ناية كتاب الشفعة.
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  5
وص�ف المخطوط ونماذج منه

: وصف كامل المخطوط: أولاً

 عدد النسخ: النسخة املتوفرة نسختان يف مكتبات خمتلفة وبأجزاء خمتلفة.

 مكان وجودها: توجد يف مكتبة: أحد الثالث بطوبقايب ومكتبة الفاتح بالسليامنية، 
كالمهايف اسطنبول ، وتفصيل ذلك كاآليت:

 النس�خة األوىل: عبارة عن الزء األول: وتوجد بمكتبة أحد الثالث بطوبقايب، 
حمفوظ�ة حت�ت رق�م: ])110[، يق�ع يف ]41)[ لوحة ،تب�دأ بخطبة املؤل�ف ثم كتاب 

الطهارة، وتنتهي بكتاب الصيد والذبائح.

 النس�خة الثاني�ة  وهي عب�ارة عن األج�زاء: الثاين، والثال�ث، والرابع: وتوجد 
بمكتب�ة الفات�ح بالس�ليامنيةحمفوظة تباعًا حت�ت األرق�ام )1491 - )149 - 1493) 

وتفصيلها كالتايل:

 ال�زء الثاين: يق�ع يف ]06)[ لوحات، يبدأ من البيوع وينتهي بمرياث الد مع 
اإلخوة.

 ال�زء الثالث: يق�ع يف ]163[ لوًحا، ويبدأ من كتاب الن�كاح وينتهي إىل باب 
احلضانة.

 ال�زء الراب�ع: يق�ع يف ]191[ لوح�ة، يبدأ م�ن النايات إىل ناي�ة باب جامع 
اإلقرار الذي به ناية الكتاب .

 تاريخ النسخ: ال يظهر، ولكن عىل الكتاب تّلكات تشري إىل القرن الثامن.

 اسم الناسخ: مل يظهر.
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 مزايا املخطوط: يمتاز بوضوح خطِّه النس�خي وس�المته من الس�قط، واحتاد 
اخل�ط يف األجزاء األربع�ة املجلوبة من تركيا ما عدا األلواح ]39[ األوىل من املخطوط 

فهي بخط مغاير، وهناك إيضاح حول ذلك عند وصف القسم الذي يصني حتقيقه.

 عدد لوحات املخطوط كاماًل: ]800[ لوحة.

 عـــدد األســـطر يف اللوحـــة الواحـــدة: عدد األس�طر يف ]39[ لوح�ة األوىل من 

املخطوط ]5)[ سطًرا يف الوجه الواحد، وعدد األسطر يف كل لوحة فيام يليها من سائر 
لوحات الكتاب حتى آخره: ]0)[ سطًرا يف الوجه الواحد.

ا: وصف النسخة الخطية ونماذج منها، في القسم المحقق ثانياً

النسخة اخلطية يف القسم احملقق كما يلي :

 م�ن أول كت�اب الق�راض من ال�زء الثاين لوح�ة رق�م )114/أ ( وحتى ناية 

كتاب »النكاح« من الزء الثالث )33/أ (.

 مقدار اللوحات ]7)1[ لوحة.

 عدد األس�طر يف كل لوحة يقع يف ]40[ سطًرا للوحة الواحدة، وعدد األسطر 

يف الوجه الواحد ]0)[ سطًرا، وعدد الكلامت يف كّل سطر تقريًبا ]15[ كلمة.

ووصفها كالتالي:

1- عدد نسخ املخطوط: نسخة وحيدة.
)- مكان وجود النسخة: توجد بمكتبة الفاتح بالسليامنية .

3- رقمها: حمفوظة تباعًا حتت األرقام )1491 - )149 - 1493(، فقه شافعي.
4- تاريخ النسخ: ال يظهر.

5- اسم الناسخ: مل يظهر.
6- مل أجد عىل النسخة سامعات وال تلكات.



70
7- مزايا املخطوط: 

 وضوح اخلط وسهولة قراءته عموًما، وخاصًة اللوحات ال� ]40[ األوىل.

 يف هوام�ش بعض اللوحات هوامش جانبيَّة، بعضها عبارة عن حواٍش علمية، 

وبعضها تش�ري إىل أنه ق�د تّت مراجعة قدٍر من املخطوط، وبعضه�ا عبارة عن كلمة أو 
كلمتني يش�ار هبا إلتام س�قط يف األصل، وإليها يشري الناسخ بسهم من موضع السقط 
موجًها إىل جهة احلاش�ية ثم يكتب الكلمة أو الكلمتني الس�اقطة، واضًعا عليها عالمة 

التصحيح »صح«.

 النس�خة هبا س�قط قليل، وهبا قليٌل من الطمس والسواد املانع من القراءة، وقد 
حاولت جاهًدا يف الوصول يف أحياٍن كثريٍة إىل العبارة املناس�بة للسياق، مع اإلشارة إىل 
ذلك يف احلاش�ية، مس�تفيًدا يف كثرٍي من األحيان من رشوح وعب�ارات املهذب، والبيان 

للعمراين. 

 هذا القسم من املخطوط اشتمل عىل خٍط واحٍد يف جيع الزء املراد حتقيقه.

واحلمد هلل أواًل وآخًرا.

  



 p
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#

 U: الِقَراض)))

عقد الِقَراض جائز، واألصل فيه إجاٌع مدلول عليه بني الصحابة))). 

 ف��إن عم��ر)3(  أع�ط��ى رج�اًل م�ن م�ال يتي��م ِقراًض�ا، فك�ان يعم�ل في�ه 
بالعراق))(.

/وأعط�ى أبو موس�ى))( ابني عمر))( م�ااًل ِقراًضا، فجعله ُعَم�ُر قراًضا بمحرض 

)1( لغة: مشتٌق ِمن الَقْرض، وأصله القطع.
واصطاًحـــا: ال�ُمَضاَرَب�ة عقٌد يتضمن دفع مال خاص - وما يف معن�اه - معلوٌم قْدُره ونوعه وصفته   

ِمن جائز الترصف لعاقٍل مميِّز رشيد َيتَِّجر فيه بجزء ُمشاع معلوم ِمن ِرْبِحه له. 
»لس�ان العرب« )216/7(، »تاج الع�روس« )17/19(، »القاموس املحيط« )841/1(، »الزاهر«   

)247/1(، »التعريفات« )577/1( »املصباح املنر« )366/7(، »املطلع« )261/1(.
 

»املبس�وط« )30/22(، »بدائ�ع الصنائ�ع« )150/13(، »الذخ�رة« )24/6(، »من�ح اجللي�ل«   )2(
)287/15(، »املهذب« )384/1(، »روضة الطالبن« )117/5(، »املغني« )141/10(، »املبدع« 

)281/4(، »اإلمجاع«  )33/1(.  
)3( عمر بن اخلطاب بن نفيل بن كعب بن لؤي القريش. 

كنيته: أبو حفص I، ثاين اخللفاء الراش�دين، أم�ر املؤمنن، ولد بعد عام الفيل بثاث عرشة   
س�نة، أســـلم بع�د أربعن رجًا، املح�دث امللهم أح�د املبرشين باجلن�ة، توىل اخلافة س�نة ثاثة عرش 

للهجرة، استشهد I سنة ثاٍث وعرشين للهجرة. 
»أسد الغابة« )831/1(، »االستيعاب« )358/1(، »اإلصابة« )590/4(.   

 )4( »معرفة السنن واآلثار«: كتاب: »الصلح«، باب: »الِقَراض« ]3792[، )134/10(.
)5( عبد اهلل بن قيس بن سليم األشعري، من الوالة الفاحتن، ولد باليمن، أسلم قدياًم، وهاجر إىل احلبشة، 
اس�تعمله الرس�ول 0، وواله عمر الب�رصة، وأقره عث�امن عليها، وعزله ع�لٌّ عنها، كان من 

ا بالقرآن، تويف I بالكوفة سنة ]44[ للهجرة. أحسن الناس صوًتَ
»أسد الغابة« )831/1(، »االستيعاب« )358/1(، »اإلصابة« )590/4(.   

.M 6( مها عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر بن اخلطاب(

2/ل� )114/أ(

ل� )14/ب(



88
م�ن الصحابة، وكان ذاك برضامها)))، وقارض عثامن))) رجال)))، وعن احلس�ن))) أن 

عليًّا))) R قال: إذا خالف املضارب فال ضامن عليه))). 

)1( أخرج�ه مال�ك يف »املوط�أ«: كت�اب »الِقَراض«، ب�اب: »ما ج�اء يف الِق�َراض« ]2534[ )992/4(، 
والبيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »الِق�َراض« ]11939[، )110/6(، والدارقطن�ي: كتاب: 
»البيوع« ]241[، )36/3(، »مسند الشافعي ترتيب السندي«، كتاب: »الِقَراض« )593، 1729(. 

وإسناده صحيح: »تلخيص احلبر«: )139/3(، »الدراية« )181/2(.  
)2( عثامن بن عفان بن أيب العاص I أبو عبد اهلل، ولد يف مكة بعد عام الفيل بست سنن ثالث اخللفاء 
الراشدين، أحد املبرشين باجلنة، رابع أربعٍة يف اإلسام، هاجر اىل احلبشة، وجهز جيش العرسة، توىل 
اخلافة بعد مقتل عمر بن اخلطاب I وذلك باختيار أهل الشورى له، فتح اهلل عىل يده كثًرا من 

األقاليم والبلدان، ُقتل I شهيًدا مظلوًما سنة مخس وثاثن للهجرة.
»الطبقات الكربى« )53/3(، »حلية األولياء« )55/1(، »أس�د الغابة« )753/1(، »االس�تيعاب«   

.)318/1(
)3( أخرج�ه مالك يف »املوطأ«: كت�اب: »الِقَراض«، باب: »ما جاء يف الِق�َراض« ]2535[، )994/4(، 
والبيهقي يف »الس�نن الكربى«، كتاب: »الِقَراض«، ]11941[، )111/6(، »معرفة السنن واآلثار« 

كتاب: »الصلح«، باب: »الِقَراض«،   ]3792[، )134/10(.
)4( احلس�ن بن عل بن أيب طالب بن عبد املطلب، ِس�بط رس�ول اهلل 0 ورحيانته، ُولَِد َسنََة ثاٍث 
 I حقنًا لدماء املسلمن، مات I من اهلجرة، هو س�يد ش�باب اجلنة، تنازل باخلافة ملعاوية

سنة تسٍع وأربعن للهجرة، وُدفن بالبقيع.
»اإلصابة يف متييز الصحابة« )73/2(، »هتذيب التهذيب« )257/2(.  

)5( عل بن أيب طالب بن عبد مناف بن عبداملطلب، أبو احلس�ن، أمر املؤمنن، ورابع اخللفاء الراش�دين، 
وه�و أول م�ن آمن بالرس�ول الكريم من الصبيان، هاجر وش�هد املش�اهد كلها، وه�و أول من صىل 
 ،I القبلت�ن، أرس�له النب�ي 0 قاضًيا ومعلاًم لليم�ن، بويع له باخلافة ي�وم مقتل عثامن

استشهد I عىل يد اخلوارج سنة أربعن من اهلجرة.
»هتذيب التهذيب« )297/7(، »االستيعاب« )335/1(، »أسد الغابة« )789/1(.  

)6( مل أج�ده هب�ذا النص، وإنام وجدته يف »مصنف عبد الرزاق« عن القيس بن الربيع عن أيب احلصن عن 
الشعبي عن عل I: يف ال�ُمَضاَرَبة الوضيعة عىل املال، والربح عىل ما اصطلحوا عليه.

 .I وله متابع من طريق الثَّْوِرّي عن أيب احلصن، عن عل  
»مصن�ف عبد الرزاق« كتاب: »البيوع«، باب: »نفقة املض�ارب ووضيعته« ]15087[، )248/8(،   

وقد حكم عليه بن امللقن بالغرابة، وال يعلم له ختريج. 
»البدر املنر« )26/7(، »التلخيص احلبر« )140-139/3(.  
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))،  وال ُمنكر له من الصحابة  وَق�اَرض ابُن مس�عود))) )))، وحكيم بن ح�زام)))

M قبول�ه إجاًع�ا، فدل عىل وجود اإلجاع)))؛ وألن النق�ود ال تنمي إال بالتجارة 

فيها فدعت احلاجة إليه))).

)1( عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب بن خمزوم اهلذيل حليف بني زهرة، أسلم قدًيام يف أول اإلسام، 
كان ُيعرف بن الصحابة بصاحب الس�واد والس�واك والنعلن لشدة مازمته للنبي 0، شهد 
ب�دًرا واحلديبية، ِمن املبرشين باجلنة، من قراِء الصحابة، أرس�له عمر بن اخلطاب I معلاًم ألهل 

الكوفة، مات I باملدينة َسنََة اثنتن وثاثن، وُدفَِن بالبقيع.
»هتذي�ب الك�امل« )121/16(، »االس�تيعاب« )303/1(، »اإلصابة« )233/4(، »االس�تيعاب«   

البن عبدالرب )302/1(. 
)2( »معرفة السنن واآلثار« كتاب: »الصلح«، باب: »الِقَراض« ]3792[ )137/10(، وفيه: أنه أعطى 

زيد بن خليدة مااًل ِقراًضا.
ت�ه، ُولد يف  )3( حكي�م ب�ن حزام ب�ن خويلد القريش األس�دي، وكانت خدجية بن�ت خويلد J َعمَّ
فة قلوهبم،  الكعبة، قبل عام الفيل بثاث عرشة سنة ِمن أرشاف قريش، أسلم عام الفتح، وهو ِمن املؤلَّ
عهد إليه النبي 0 أال يسأل أحًدا شيًئا أبًدا، فام سأل أحًدا حتى فارق الدنيا، تويف I سنة 

أربٍع ومخسن للهجرة.
»أسد الغابة« )278/1(، »سر أعام النباء« )44/3(، »اإلصابة« )112/2(.  

)4( أخرج�ه ال�دار قطني: كت�اب: »البي�وع« ]242[، )63/3(، والبيهقي يف »الس�نن الكربى«، كتاب: 
»الِق�َراض«،   ]11390[، )111/6(، وس�نده ق�وي، وفي�ه أن�ه كان يدف�ع املال مضارب�ًة إىل أَجل، 

ويشرتط عليه أال يعرض املال ألماكن اخلطر؛ فإن فعل ذلك فهو ضامن له. 
»البدر املنر« )27/7(، »التلخيص احلبر« )140/3(.  

�نة، نعلمه - وهلل  )5( ق�ال اب�ن ح�زم V: كل أبواب الفقه ليس منها باب إال وله أصل يف القرآن والسُّ
احلمد - حاشا الِقراض، فام وجدنا له أصًا فيهام البتة، ولكنه إمجاٌع صحيح جمرد، والذي نقطع عليه؛ 

أنه كان يف عرص النبي 0، وعلمه فأقره، ولوال ذلك ما جاز.
»مراتب اإلمجاع« )91/1-92(، »اإلمجاع« البن املنذر )33/1(، »نيل األوطار« )318/5(.  

)6( قال ابن رش�د: الِقَراض مما كان يف اجلاهلية فُأِقرَّ يف اإلس�ام؛ ألن الرضورة دعت إليه حلاجة الناس 
إىل الترصف يف أمواهلم، وتنميتها بالتجارة فيها، وليس كل أحد يقدر عىل ذلك بنفسه، فاضطر فيه إىل 
اس�تنابة غره، ولعله ال جيد َمن يعمل له فيه، هلذه الرضورة، واس�تخرج بسبب هذه العلة من اإلجارة 

ة، والرشكة يف الطعام، والتولية فيه. املجهولة، عىل نحو ما رخص يف امُلَساَقاة، وبيع الَعِريَّ
»بداية املجتهد« )236/2(، »بدائع الصنائع« )151/13(، »مواهب اجلليل« )440/7(، »املهذب«   

)384/1(، »فتح الوهاب رشح منهج الطاب« )411/1(.
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ويصح ِمن كل جائز التصف يف املال مع كل جائز التصف يف املال)))، وألنه عقٌد 
ع�ىل املال، فاش�رتط لصحته جواز تصف املتصفني فيه، كالبيع)))، ويس�تثنى من هذا 
ا يمكن�ه النهوض به؛ ألن تصفه  ال�ويص)))؛ فإنه ال يق�ارض إال أمينًا يوز إيداعه قويًّ
م�شوط بالتي هي أحس�ن، ف�ال يكفينا فيه بمن ي�وز العقد معه)))؛ ف�إن خالف لزمه 

.((( امن لتفريطه)))، واحلاكم وأمينه يف ذلك كاألب والدِّ الضَّ

وينعق�د بلفظ الِقَراض)))، وهو اس�مه يف احلج�از)))، وبلف�ظ امُلَضاَرَبة)))، وهو 
اسمه بالعراق، وبام أدى معنامها؛ ألنه هو املقصود يف بابه)1)).

)1( »العناي�ة رشح اهلداي�ة« )129/12(، »الذخ�رة« )25/6(، »روض�ة الطالب�ن« )127/5(، »حتفة 
املحتاج« )91/24(، »هناية الزين« )254/1(، »املبدع« )284/4(.

)2( »املهذب« )386/1(، »التنبيه« )119/1(، »أسنى املطالب رشح روض الطالب« )384/2(.
)3( الويصُّ هو الذي يوىص له، والذي يويص، ومنه الوصية وهي متليك مضاف إىل ما بعد املوت.

»التعريفات« )326/1(، »لسان العرب« )394/15(، »املصباح املنر« )327/10(.  
)4( »املبس�وط للرسخ�يس« )233/25(، »امله�ذب« )387/1(، »حتف�ة املحت�اج« )91/24(، »مغني 

املحتاج«  )314/2(. 
اَمن بسبب تفريطه. )5( أي خالف الويص فقارض يف مال امُلويص عليه َمن ال يستطيع إنامءه، يلزمه الضَّ

»بداي�ة املجته�د« )236/2(، »احلاوي« )1118/6(، »إعانة الطالب�ن« )84/3(، »مغني املحتاج«   
 .)314/2(

)6( »املبس�وط« )233/25(، »أح�كام الق�رآن« للكي�ا اهلراس�ى )33/2-34(، »تكمل�ة املجم�وع« 
 .)513/15(

)7( خافا لألحناف، فالصيغة - اإلجياب والقبول - رشٌط لصحة امُلَضاَرَبة عندهم.
»بدائ�ع الصنائ�ع« )152/13(، »حاش�ية رد املحت�ار ع�ىل ال�در املخت�ار« )646/5(، »القوان�ن   
الفقهية« )186/1(، »حاش�ية العدوي« )266/2(، »املهذب« )385/1(، »رشح البهجة الوردية« 

)467/11(، »اإلنصاف« )317/5(، »املبدع« )281/4(.
َيت بذلك ألهنا  اة وَنْجد، وبن الُغور والش�ام، ُسمِّ )8( احلجاز: هي سلس�لة جبال ممتدة، حاجزة بن الرسَّ

مانعٌة ِمن اختاط كل إقليم باإلقليم اآلخر.
»معجم البلدان« )218/2(، »الروض املعطار يف خرب األقطار« )188/1(.   

)9( »بدائع الصنائع« )152/13(، »حتفة الفقهاء« )19/3(، »الفتاوى اهلندية« )258/4(. 
)10( »حاش�ية الدس�وقي ع�ىل ال�رشح الكب�ر« )222/15(، »امله�ذب« )385/1(، »هناي�ة الزي�ن« 

)249/1(، »رشح منتهى اإلرادات« )53/6(. 
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وال ينعق�د إال ع�ىل الداره�م والدنانري)))، وق�ال اأَلْوَزاِعّي))) واب�ن أيب ليىل))): 

ي�وز ع�ىل جيع األموال)))، لنا أن عقده عىل غري األث�امن))) ُيناقض مقصوده، وهو ردُّ 

بح، وقد يزيد قيمة الُعروض فيصف الميع يف رد رأس  رأس املال، واالش�رتاك يف الرِّ

املال، وقد ينقص فيشاركه العامل يف معظم رأس املال))).

)1( ب�ل نقل بعض الش�افعية اإلمجاع عليه، ك�ام نقله اجلَُوْينِي والنََّوِوي W »املبس�وط« )237/25( 
»الفت�اوى اهلندي�ة« )286/4(، »الذخ�رة« )30/6(، »التاج واإلكلي�ل« )360/5(، »هناية الزين« 
)254/1(، »فتح الوهاب« )411/1(، »مغني املحتاج« )310/2(، »املغني« )123/7(، »مطالب 

أويل النهي« )499-498/3(.
)2( هو عبد الرمحن بن عمرو بن حممد الدمش�قي، أبو عمرو، ُولد َس�نََة ثامٍن وثامنن للهجرة، يف بعلبك، 
َث ع�ن عطاء بن  وكان يتي�اًم فق�ًرا، ُس�مي باألَْوَزاِع�ّي؛ ألن�ه م�ن بقايا جمتمعة م�ن قبائل ش�تى، َحدَّ

 

أيب رباح، وحممد بن إبراهيم التيمي، وخلٍق كثر، وسمع منه ابن املبارك، وحييى القطان، وخلٌق كثر، 
كان آي�ة يف الِعل�م والعبادة والَوَرع، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، له مذهب فقهي من املذاهب 

الفقهية املهجورة، وكانت وفاته V َسنَة سبٍع ومخسن ومائة من اهلجرة.
»تذكرة احلفاظ« )134/1(، »تاريخ دمشق« )228/35(، »هتذيب األسامء واللغات« )423/1(.  

)3( هو عبد الرمحن بن أيب ليىل، تابعي جليل، اخُتلف يف اس�م أبيه، فقيل يس�ار، وقيل بال، وقيل داود، 
وأبو ليىل صحايب ش�هد ُأحًدا، وما بعدها مع رس�ول اهلل 0، ُولد عبد الرمحن سنة تسعة عرش 
للهجرة، يف خافة عمر بن اخلطاب I، َسِمع من عدٍد من الصحابة M، تويف V َغريًقا 

سنَة ثاٍث وثامنن للهجرة.
»تذكرة احلفاظ« )47/1(، »هتذيب األسامء واللغات« )430/1(.   

)4( مذهب األَْوَزاِعّي وابن ليىل جواز امُلَضاَرَبة، فيام إذا أعطى املالك العامل الَعرض بالثمن الذي اشرتاه 
به،   وليس إطاق اجلواز، كام ُيفهم من عبارة املصنف، وهو الظاهر فيام حكوه عنه، من جواز إعطاء 
الرج�ل ثوًب�ا يبيعه، فام كان فيه من الربح فهو بينهام، وهذا إنام هو عىل أن جيعًا أصل املال الثمن الذي 

اشرتى به الثوب.
»االستذكار« )10/7(، »بداية املجتهد« )237/2(، »املغني« )124/7(.  

)5( األمثان مجع مثن، والثمن: اسم ملا يأخذه البائع يف مقابله البيع، عينًا كان، أو سلعة، وكل ما حيصل 
ِعَوًضا عن يشء فهو ثمنه. 

»التوقيف عىل مهامت التعاريف«: )224/1(.  
)6( »املبس�وط« )237/25(، »بدائ�ع الصنائع« )160/13(، »ال�كايف يف فقه مالك« )722/2(، »ُبْلَغة 
الس�الك«  )433/3(، »امله�ذب« )385/1(، »حتف�ة اخلطيب« )60/24(، »املغن�ي« )124/7(، 

»اإلنصاف« )303/5(. 



9(
وال ي�وز عىل النَِّق�ار)))، والس�بائك)))، واملغش�وش))) ِمن النَّْقَدي�ن، غالًبا كان 
�ز، وإن كان  ))): إذا كان الِغ�شُّ غالًب�ا، مل َيُ الغ�ش، أو مغلوًب�ا)))، وق�ال أب�و َحنِيَف�َةَ

مغلوًبا جاز))).

لنا عىل أنه ال يوز عقد الِقَراض عليها))). لنا أنا يف معنى الُعروض)))، وقد َدلَّ

)1( والنَِّقار: مجع ُنْقرة، وهي القطعة ال�مذابة من الفضة أو الذهب، وقبل أن تذاب تسمى ترًِبا.
»لسان العرب« )227/5(، »املصباح املنر« )441/9(، »املغرب يف ترتيب املعرب« )249/5(.   

)2( الســـبائك: مجع س�بيكة، وهي القطعة املذابة من الذهب، أو الفضة، واملخلَّصة من الش�وائب العالقة 
هبا، ثم خترج عىل صورة قطعٍة مستطيلة، ورب�ام ُأطلقت السبيكة عىل كل قطعة متطاولة ِمن أي معدن 

كان. 
»القاموس املحيط« )1216/1(، »املصباح املنر« )150/4(، »لسان العرب« )438/10(.  

)3( مص�دٌر م�ن الغ�ش، وأص�ل هذه الكلم�ة يدل عىل ضع�ٍف يف اليشء، واس�تعجاٍل في�ه، وهو نقيض 
النصيحة،  واملغشوش من النقدين: أي غر اخلالص منهام.

»املعجم الوسيط« )653/2(، »معجم مقاييس اللغة« )383/4(، »املصباح املنر« )27/7(، »مغني   
املحتاج«  )310/2(.

)4( وذلك النتفاء ُخلوصه، وقد خالف اإلمام مالك فأجاز الِقَراض باملغشوش، وقيَّده حمققوا املذهب بام 
�كة التي يتعامل هبا الناس. »الذخرة« )33/6(، »مواهب اجلليل« )433/7(،  إذا كان الغش يف السِّ

»الرشح الكبر« )233/15(.
أما عدم اجلواز، فهو مذهب الش�افعي، وأمحد. »احلاوي« )308/7(، »أس�نى املطالب« )381/2(،   

»الفروع«  )83/7(، »اإلنصاف« )304/5(.
)5( هو اإلمام الفاضل النعامن بن ثابت بن ُزوَطى الكويف، املعروف بأيب َحنِيَفَة، فقيه العراق وإمام احلنفية، 
ُولد َس�نَة ثامنن للهجرة، رأى أنس بن مالك، وس�مع من عطاء بن أيب رباح، أحد األئمة املشهورين، 
من أحس�ن الناس منطًقا، قال عنه الش�افعي: الناس عياٌل يف الفقه عىل أيب َحنِيَفَة، مات V َس�نََة 

مخسن ومائة للهجرة.
»تاري�خ بغ�داد« )324/13(، »أخب�ار أيب َحنِيَف�َة« )15/1(، »اجلواهر املضيئة يف طبق�ات احلنفية«   

 .)26/1(
)6( وما نقله املصنف خمالٌف ملا هو معتمٌد عندهم، فاملعترب هو الُعرف، فكل موضٍع جرى التعامل بِه فهو 

ثمن،   وإال فحكمه كحكم الُعُروض يف عدم جواز الرشكة، وامُلَضاَرَبة بِه. 
»االختيار لتعليل املختار« )27/1(، »بدائع الصنائع« )161/13(، »تبين احلقائق« )141/10(.   

)7( ألن املغشوش تزيد قيمته وتنقص كالُعُروض.
»املهذب« )385/1(، »حتفة املحتاج« )414/2(.  

)8( »روضة الطالبن« )117/5(، »اإلقناع« للرشبيني )341/2(، »حاشية اجلمل« )233/14(. 
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وال ي�وز يف الفل�وس)))، وقال حممد بن احلس�ن))): يوز استحس�اًنا)))، لنا أنا 

ليست أثامًنا يف الغالب فهي كسائر الُعُروض))).

فة)))؛ ألنه إذا مل يعلم مل يمكن رد رأس  وال ي�وز إال عىل مال معلوم املقدار والصِّ
املال، وال معرفة َقْدر الربح))). 

ف�إن دف�ع إلي�ه ِكيس�ني))) يف كل واحد منهام أل�ف، فقال قارضُتك ع�ىل أحدمها، 

)1( ه�ي ُعمل�ة نقدي�ة ِم�ن غ�ر الذه�ب والفض�ة، وغالًب�ا م�ا تك�ون م�ن النح�اس، وه�ي دوهن�ام يف 
ر بُس�دس الدره�م، وهي تس�اوي تقريًبا جزًءا ِمن أل�ٍف ِمن الدين�ار يف العراق  القيم�ة، وكان�ت ُتَقدَّ

 

وغره.
»لس�ان الع�رب« )165/6(، »املحك�م واملحي�ط األعظ�م« )503/8(، »املعج�م الوس�يط« )2/   

.)700
)2( حمم�د بن احلس�ن بن فرقد موىل بني ش�يبة، إمام يف الفقه، صحب اإلمام أبا حنيف�ة، وأخذ عنه الفقه، 
وصن�ف الكتب الكثرة، ون�رش مذهبه، كان عامًلا بكتاب اهلل، روى احلدي�ث عن مالك، توىل القضاء 

أيام الرشيد، ومات V َسنََة سبٍع وثامنن ومائة.
»اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية« )44/2(، »طبقات الفقهاء« )135/1(.   

)3( والستحسان يف اللغة: عد اليشء حسنًا. 
ويف اصطـــاح األصوليي: هو ع�دول املجتهد عن مقتىض قياس جل إىل مقتىض قياس خفي، أو عن   

ح لديه هذا العدول.  حكم كل إىل حكم استثنائي لدليل انقدح يف عقله رجَّ
وهذا اجلواز مقيٌد بالفلوس النافقة، بناًء عىل أن الفلوس ال تتعن بالتعين عنده، فكانت أثامًنا كالدراهم   

والدنانر. 
»كش�ف األرسار« )5/4(، »اجلام�ع الصغ�ر« )427/1(، »بدائ�ع الصنائ�ع« )161/13(، »فت�ح   

القدير« )479/13(. 
)4( ألن يف الِقَراض هبا إغراًرا؛ ألن العمل هبا غر مضبوط، والربح غر موثوٍق بِه، وإنام جازت امُلَضاَرَبة 

للحاجة فاختص بام يروج بكل حال، وتسهل التجارة بِه. 
اجلم�ل«  »حاش�ية   ،)468/1( البهي�ة«  »الُغ�رر   ،)10/7( »االس�تذكار«   ،)160/2( »التلق�ن«   

)192/7(، »الكايف يف فقه أمحد« )146/2(، »اإلنصاف« )304/5(. 
)5( »القوانن الفقهية« )186/1(، »روضة الطالبن« )117/5(، »املغني« )125/7(. 

)6( »التاج واإلكليل« )358/5(، »مغني املحتاج« )310/2(، »اإلنصاف« )302/5(. 
رِّ والياقوت، وهو عبارٌة  )7( مثن�ى ِكي�س، والِكيس هو ما خُياُط ِمن خرٍق، يكون للدراه�م والدنانر والدُّ

ٍة مقدرٍة ِمن املال، كانت متداولة يف التعامل، ومجعه أكياس. عن رُصَّ
»املصباح املنر« )195/8(، »املعجم الوسيط« )807/2(.   
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وأودعتك))) اآلخر، مل َيِصحَّ عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه مل يتعني مال الِقَراض لينطلق 

تصفه فيه))).

، وأبو َثْور))): يوز،  ْز)))، وقال أبو َحنِيَفَةَ ولو دفع إليه ألًفا عىل أن له ربح نصفها مل َيُ
ه  ز، كام لو َخصَّ ك�ام لو قال: لك نِص�ُف ربحها))). لنا أنه َخصَّ ِربح بعض امل�ال، فلم َيُ

بربح يشء ُمَعي�َّن، بخالف ربح نصف املال؛ فإنه مل يصه بربح يشء من املال))).

ولو كان عنده ألف موَدعة، أو مغصوبة)))، فقارضه عليها صح يف الوديعة وجًها 
واحًدا، ويف املغصوبة عىل َأَصحِّ الوجهني))).

)1( أودع إليه ماله، أي دفعه إليه ليكون عنده وديعًة، وج�مُعها ودائُع، واشتقاقها ِمن الَدعة وهي الراحة، 
أو أخذت�ه من�ه وديع�ة، فيكون الفع�ل ِمن األضداد، لك�ن الفعل يف الدف�ع أش�هر، وحقيقتها رشًعا: 
توكي�ٌل يف حفظ مملوٍك، أو حم�رتٍم خمتٍص عىل وجٍه خمصوص. »الزاه�ر« )279/1(، »املصباح املنر« 

)295/10(، »رشح حدود ابن عرفة« )199/2(، »مغني املحتاج« )79/3(.
)2( وحَمل اخلاف ما مل ُتعنَّ إحدامها يف املجلس، وإال صح حيث ُعِلَم ما فيها. وما ذكره املصنف هو املوافق 
للمذه�ب، من ع�دم صحة الق�راض. »روضة الطالبن« )118/5(، »أس�نى املطال�ب« )381/2(، 

»رشح البهجة الوردية« )476/11(، »هناية الزين« )254/1(. 
)3( »الوسيط« )385/1(، »حاشية اجلمل« )233/14(، »مغني املحتاج« )310/2(. 

ِة الِقَراض.  )4( وذلك ألن الِعلم بالربح ِمن حيُث اجلزئية - ال ِمن حيُث التقدير - رشٌط يف ِصحَّ
»الذخ�رة« )38/6(، »من�ح اجللي�ل« )299/15(، »حوايش ال�رشواين« )83/6(، »رشح البهجة   

الوردية«  )481/11(، »املغني« )146/7(، »املحرر« )351/1(. 
)5( إبراهي�م ب�ن خالد بن أيب الي�امن، أبو َثْور، وقيل ُكنيته أب�و عبد اهلل، ولقُبه أبو َث�ْور الكلبي البغدادي، 
مة، أخذ الفقه عن الشافعي، وغره، ُسئل اإلمام  ُولد يف حدود َس�نَِة س�بعن ومائة، الفقيه الثقة، العاَّ
�نة منذ مخس�ن َسنَة، وهو عندي يف ِمْساخ سفيان الثَّْوِرّي. وله  أمحد بن حنبل عنه، فقال:  أعرفه بالسُّ
كتب مصنفة يف األحكام، مجع فيها بن احلديث والفقه، وهو أحد رواة املذهب القديم، وهو وإن كان 
دُه وجًها، ُتِويف V يف »صفر  داخًا يف »طبقة أصحاب الشافعي«، فله مذهٌب مستقل، وال ُيَعدُّ َتَفرُّ
َس�نَة أربع�ن ومائتن«. »تاري�خ بغداد« )68/6(، »طبقات الش�افعية« البن قايض ش�هبة )55/1(، 

»سر أعام النباء« )72/12(، »نزهة األلباب يف األلقاب« )254/2(. 
)6( »املبسوط« )242/25(، »البحر الرائق« )3/20(. 

)7( »احلاوي« )313/7(، »حاش�يتا قليويب وعم�رة« )197/9(، »مغني املحتاج« )313/2(، »تكملة 
املجموع« )363/14(، »فتح الوهاب« )515/3(، »املغني« )146/7(.

)8( الغصب لغة: أخذ اليشء ظلاًم، واصطاًحا: هو االستياء عىل حق الغر عدواًنا.
»حترير ألفاظ التنبيه« )210/1(، »املطلع عىل أبواب املقنع« )274/1(.   

)9( وه�ذا م�رشوٌط في�ام إذا كان امل�ال حارًضا موج�وًدا، ال َدينًا يف لذم�ة، ألن مال الِق�َراض ال يتعن إال 
=
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/ألن�ا م�ال له معلوم، َفَصحَّ الِقَراض عليها)))، وي�وز أن يصري املضمون أمانة، 
 : اَمن بالتصف فيها)))، وقال مالك)))، وأبو َحنِيَفَةَ كام لو أودعه إياها)))، ويبأ ِمن الضَّ

اَمن، كام لو تعدى يف املال))).  يبأ بنفس العقد)))، لنا أن الِقَراض ال ينايف الضَّ

ولو دفع إليه ثوًبا، وقال بِْعُه، فإذا نضَّ ثمنه)))، فقد قارضتك عليه، مل َيِصّح))).
وقال أبو َحنِيَفَة: يصح)))، كاألمانة)1)).

بالقب�ض، وال يكون القبض، إال بام كان حارًضا موجوًدا. وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب من 
صحة القراض يف املال املغصوب .

»املهذب« )385/1(، »روضة الطالبن« )118/5(، »أسنى املطالب« )381/2(.   
)1( »الُغرر البهية« )472/11(، »مغني املحتاج« )310/2(، »هناية الزين« )254/1(. 

)2( ألن املضمون مال لرب املال، ُيباح له بيعه من غاصبه، وممن يقدر عىل أخذه منه، فأشبه الوديعة.
»أسنى املطالب« )381/2(، »املغني« )184/7(.   

اَمن  )3( هذا هو املذهب عند الش�افعية، أما احلنابلة فاملذهب بخاف ما حكى املصنف عنهم، فيزول الضَّ
بمج�رد العقد كاألحناف، واملالكي�ة. »املهذب« )385/1(، »روضة الطالب�ن« )118/5(، »مغني 

املحتاج« )310/2(، »املبدع« )285/4(، »املغني« )184/7(، »اإلنصاف« )319/5(. 
)4( هو أبو عبد اهلل، مالك بن أنس بن مالك األصبحي املدين، إمام دار اهلجرة، ُولد َس�نََة ثاٍث وتس�عن 
للهجرة،   أحد األئمة األربعة املش�هورين، أمجعت األمة عىل إمامته وفضله، قال اإلمام الش�افعي: إذا 
ُذكر العلامء فاملٌِك َنْجٌم. فضائله ومناقبه أكثر من أن حُتىص، من آثاره املوطأ، واملدونة. مات َسنَة تسعٍة 
وس�بعن ومائة للهج�رة. »الديباج املذه�ب« )7/1(، »ترتيب امل�دارك« )28/1(، »تذكرة احلفاظ« 

)154/1(، »طبقات الفقهاء« )68/1(. 
)5( زاد املالكية يف صحة الِقَراض بالوديعة، واملغصوب، وهو قبض املال من املالك، وتسليمه للمضارب. 
»املبس�وط« )260/25(، »بدائع الصنائ�ع« )163/13(، »الذخ�رة« )36/6(، »التاج واإلكليل« 

 .)373/5(
)6( »احلاوي« )308/7 - 309(، »حوايش الرشواين« )84/6(. 

)7( أي حصلت عىل الدراهم، أو الدنانر، فتحولت إليها عينًا، بعد أن كانت متاًعا، وكذلك النّض اس�ٌم 
للدراهم، والدنانر، عند أهل احلجاز.

»لسان العرب« )236/7(، »هتذيب اللغة« )139/4(، »املصباح املنر« )340/9(.  
)8( »امله�ذب« )386/1(، »روض�ة الطالب�ن« )117/5(، »القوان�ن الفقهي�ة« )186/1(، »حاش�ية 

الدسوقي« )226/15(.
)9( وصحة تعليق الِقَراض برشٍط، هو املذهب كذلك عند احلنابلة.

»العناي�ة رشح اهلداي�ة« )126/12(، »الفت�اوى اهلندي�ة« )286/4(، »بدائع الصنائ�ع« )82/6(،   
»اإلنصاف« )319/5(، »الفروع« )328/7(.

)10( وألن�ه عق�ٌد يقبل اإلضاف�ة والتعليق من حيث إنه َوَكاَلٌة وإجارة، عىل س�بيل االنف�راد فا مانع من 

ل� )115/أ(

=

=
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لنا أنه تبطله الهالة، فأبطله التعليق، كالبيع، بخالف األمانة؛ فإنا إىل جاعة))).

: يصح، ويرجع إىل قول  ولو قارضه عىل مال ُجزاف)))، مل َيِصّح)))، وقال أبو َحنِيَفَةَ
العام�ل فيه)))، لنا أن م�ا وجب الرجوع فيه إىل رأس املال، وج�ب العلم بقْدره وصفته، 

َلم)))؛ فإنه يقبل فيه قول املسَلم إليه، بم يب العلم به))). كرأس مال السَّ

A

وال يصح الِقَراض إال عىل جزء معلوم من الربح كله)))؛ فإن قارضه عىل مسمى، 
أو جزء، أو نصيب، أو رشك، أو رشكة من الربح مل َيِصّح))).

وقال حممد بن احلسن: إذا قال رشكة صح، وكان له النصف))). 

صحته عىل سبيل االجتامع. 
»تبين احلقائق« )82/14(، »املغني« )182/7(، »رشح منتهى اإلرادات« )67/6(.   

)1( »أسنى املطالب« )381/2(، »حتفة املحتاج« )85/2(. 
 )2( أي جمه�ول املق�دار، وأص�ل الكلم�ة ي�دور ح�ول املس�اهلة واحلَ�ْدس والتخم�ن، وأصله�ا فاريسٌّ 

ب. ُمَعرَّ
»العباب الزاخر« )377/1(، »الصحاح تاج اللغة« )1337/4(، »التعاريف للمناوي« ]241[.   

)3( ألن ك�ون رأس مال امُلَضاَرَبة غر معلوم الق�ْدر والصفة واجلنس، للعاقدين يؤدي إىل اجلهل بالربح، 
وكوُن الربح معلوًما، رشٌط لصحة امُلَضاَرَبة.

»امله�ذب« )385/1(، »رشح البهجة الوردية« )468/11(، »حاش�ية اجلمل« )192/7- 193(،   
»مواهب اجلليل« )443/7(، »املغني« )125/7(.  

)4( من الرشوط عندهم، يف صحة ال�ُمَضاَرَبة كون رأس املال معلوًما وقت العقد، وهو معلوٌم باإلشارة 
هنا، ويرجع عند امُلَفاَصَلة، إىل قول العامل يف رأس املال والربح، مع يمينه.

»احلجة« )20/3(، »املبس�وط« )257/25 - 258(، »الفتاوى اهلندية« )286/4(، »اللباب رشح   
الكتاب« )194/1(. 

)5( »تكملة املجموع« )385/14(، »ُبْلَغة السالك« )434/3(، »كشف املخدرات« )456/2(. 
النه�ى«  أويل  »مطال�ب   ،)304/15( اجللي�ل«  »من�ح   ،)183/9( وعم�رة«  قلي�ويب  »حاش�يتا   )6(

.)514/3(
)7( »القوانن الفقهية« ]187[، »حاش�ية الصاوي« )384/8(، »املهذب« )386/1(، »إعانة الطالبن« 

)101/3(، »اإلنصاف« )316/5 - 317(، »املحرر« )351(. 
)8( »احلاوي الكبر« )313/7(، »روضة الطالبن« )123/5(، »النجم الوهاج« )268/5(. 

)9( »اجلامع« )426/1(، »االختيار« )21/3(. 

=



97
وإذا ق�ال رِشٌك مل َيِص�ّح)))، وق�ال أصح�اب مال�ك: يص�ح)))، ول�ه مضارب�ة 

مثله))). 

ك، والنصيب)))،  لن�ا عىل حمم�د أن الشكة تقتيض قدًرا جمهواًل، فال يص�ح كالشِّ
وعىل أصحاب مالك؛ أنه بطل املشوط، فوجب الرجوع إىل ُأجرة املِثل))).

ف�إْن قاَرَضه ع�ىل درهم معلوم، أو عىل أن يكون ألحدمه�ا درهم معلوم، والباقي 
بينه�ام، مل َيِص�ّح)))؛ ألن�ه ق�د ال يصح ذل�ك الدرهم، فيس�ترض من رشطه ل�ه)))، وقد 

 

ال يصح غريه، فيسترض اآلخر))).

)1( وهو املذهب عند األحناف، كام حكاه املصنف عن حممد بن احلس�ن، بناًء عىل أن األصل عندهم، َأن 
رب املال إنام يس�تحق الربح؛ ألنه َنامء ماله ال بالرشط، فا يفتقر اس�تحقاقه إىل الرشط، بدليل أنه إذا 
فس�د الرشط، كان مجيع الربح له، واملضارب ال يس�تحق إال بالرشط؛ ألنه إنام يستحق بمقابلة عمله، 

والعمل ال يتقوم إال بالعقد.
»املبسوط« )244/25(، »بدائع الصنائع« )80/6(، »االختيار« )21/3(.   
)2( تنزيًا إلطاق العبارات املفسدة للعقد، عىل ما قيده العرف يف حتديد الربح.

»االستذكار« )13/7 - 16(، »إرشاد السالك« ]155[.   
)3( وهو أصل عند املالكية؛ أنه يرجع اىل قراِض مثله، يف مسائل فساد الِقَراض.

»الذخرة« )38/6(، »حاشية الصاوي« )384/8(.   
)4( »أس�نى املطال�ب« )383/2(، »حاش�يتا قلي�ويب وعم�رة« )183/9(، »ال�كايف يف فق�ه احلنابل�ة« 

.)151/2(
)5( »احل�اوي الكبر« )313/7(، »روض�ة الطالبن« )123/5(، »حتفة املحت�اج« )89/2(، »اإلقناع« 

 .)253/2(
)6( ألن رشط ذلك، يقطع الرشكة بينهام، وال بد منها، كام يف عقد الرشكة.

»العناية رشح اهلداية« )131/12(، »حاش�ية الدسوقي« )522/3(، »مواهب اجلليل« )451/7(،   
ِم�ّي« )73/10(، »اإلنص�اف« )305/5(، »منار الس�بيل«  »امله�ذب« )385/1(، »حاش�ية الُبَجْرِ

 .)401/1(
)7( »بدائ�ع الصنائ�ع« )86/6(، »القوان�ن الفقهي�ة« )186/1(، »البهجة رشح التحف�ة« )359/2(، 

»الوسيط« )112/4(، »احلاوي الكبر« )313/7(، »الروض املربع« )260/1(. 
)8( ألنه إذا ُمنع رُب املال، والعامل من اختصاص أحدمها بالربح، دون اآلخر، وجب أن ُيمنعا مما يؤدي 

إىل اختصاص أحدمها بالربح، دون اآلخر.
»اللب�اب رشح الكت�اب« )199/1(، »الذخرة« )38/6(، »كفاية الطال�ب« )267/2(، »الفتاوى    

الفقهية الكربى« )111/3(، »مغني املحتاج« )313/2(، »الفروع« )361/7(. 
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وكذل�ك إن قال: عي أن لك النص�ف، إال درمًها، أو ودرمها، مل َيِصّح)))؛ ألنه قد 

ه من الربح))). يكون الدرهم نصف الربح، فيفوت َحقُّ

رت يف  ْرَت))) يف الطعام))) فل�ك النصف، وإن اتَّ َ وك�ذا إن قال: ع�ىل أنك إن اتَّ
الب))) فلك الثلث، مل َيِصّح؛ ألن اإلذن مل حيصل يف نوٍع بعينه))).

وك�ذا إن قال: عىل أنَّ عىل العامل ِمن اخلس�ارة بقْدر ربحه، مل َيِصّح)))؛ ألنه ينايف 

)1( ق�ال ب�ن املنذر V: وأمجعوا عىل إبطال الِقَراض الذي يش�رتط أحدمها، أو كامها، لنفس�ه دراهم 
معلوم�ة،   وق�ال مال�ٌك V: ولكن إن اش�رتط أن له من الربح درمًها واحًدا، ف�ام فوقه، خالًصا له 
دون صاحب�ه، وم�ا بق�ي من الربح فه�و بينهام نصفن؛ فان ذل�ك ال يصلح، وليس ع�ىل ذلك قراض 

املسلمن. 
»املبس�وط« )240/25(، »االس�تذكار« )13/7(، »أس�نى املطال�ب« )383/2(، »حتفةاملحت�اج«   

)86/2(، »كشاف القناع« )303/11(، »املغني« )146/7(، »اإلمجاع« ]33[. 
)2( ألن�ه رشٌط ُيوج�ب انقط�اع الِقَراضَ اش�رتاطُه، فُيخ�رُج العقد عن الِق�َراض إىل ق�رٍض، أو بضاعٍة، 
وللجه�ل بمق�دار الربح كذلك؛ وألن العامل متى رشط لنفس�ه دراهم معلوم�ة، ربام توانى يف طلب 

الربح، لعدم فائدته فيه،   وحصول نفعه لغره، بخاف ما إذا مل يشرتط له شيًئا معدوًدا.
»رشح فت�ح القدي�ر« )15/14(، »النتف يف الفت�اوى« )540/1(، »روض�ة الطالبن« )123/5(،   

»اإلقناع« )342/2(، »الكايف« البن قدامة )151/2(. 
)3( التجارة هي: تقليب املال، بالترصف فيه، عىل وجه االحرتاف، برشط أن يكون امُلقِلُب أهًا لاشتغال 

بالتجارة،   لغرض الربح. 
)4( ه�و اس�م جامٌع لكل ما يؤكل، وقد يقع عىل املرشوب، وقد َغل�ب عىل الرُبِّ واخلبز، وما َقُرب منه، أو 

ه وهو املعروف عند أهل احلجاز عند اطاقه، ثم ُسمي به كل مأكول، واجلمُع أطعمة. صار يف حدِّ
»املخصص« البن سيده )413/1(، »املصباح املنر« )406/5(.    

ة. )5( والرُبُّ - بالضم - هو القمح والواحدة ُبرَّ
»القاموس املحيط« )125/1(، »املصباح املنر« )48/1(، »املعجم الوسيط« )257/1(.   

)6( ألن هذا الرشط يؤدي إىل الغرر، وقطع الرشكة يف الربح، مع حصوله، فمن اجلائز أن ال يربح إال من 
أحد املالن، دون اآلخر. 

»مراتب اإلمجاع« ]92[، »املبسوط« )234/25(، »جممع األهنر« )446/3(، »الذخرة« )41/6(،   
»حاشية الصاوي الصغر« )394/8(، »احلاوي« )313/7(، »مغني املحتاج« )313/2(، »تكملة 
املجم�وع« )366/14(، »العدة رشح العمدة« )241/1(، »دلي�ل الطالب« ]256[، »رشح منتهى 

اإلرادات« )217/2(. 
)7( »احل�اوي الكبر« )313/7(، »امله�ذب« )385/1(، »روضة الطالبن« )123/5(، »رشح البهجة 

الوردية« )483/11(، »حتفة املحتاج« )206/2(. 
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مقتىض العقد، وهو االشرتاك يف الربح دون اخلسان)))؛ وألنه أمني)))، فشط اخلسارة 

عليه رشط فاسد))).

وإن قال: قارضتك عىل أن الربح بيننا، صحَّ عىل أصحِّ الوجهني)))، ويكون بينهام 
نصفني، عماًل بمقتىض التسوية يف اإلضافة))). 

وك�ذا إن قال: ع�ي أن لك نِصَفه، صح عىل َأَصحِّ الوجه�ني)))؛ ألنه َبيَّ�َن ما حيتاج 
إىل بيان�ه، وه�و نصي�ب العام�ل)))؛ ألن رب املال كل الرب�ح له)))، إال م�ا يعله العامل 
رشًط�ا. ول�و قال: عي أن نصفه يل، َبُط�َل عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه مل يش�رتط للعامل 

 

)1( »البحر الرائق« )263/7(، »حاشية رد املحتار« )647/5(، »الذخرة« )37/6(، »التاج واإلكليل« 
ِمّي« )74/10(، »كشاف القناع« )508/3(، »املبدع« )282/4(.  )366/5(، »حاشية الُبَجْرِ

)2( أي َيطَمِئنُّ إليه صاحب املال، وال خياف منه، ووثق فيه، وجعله أمينًا عىل ماله، وهي ضد اخليانة. 
»معج�م مقايي�س اللغ�ة« )139/1(، »املغ�رب يف ترتي�ب املع�رب« )46/1(، »املعج�م الوس�يط«   

)28/1(، »املصباح املنر« )24/1(، »التعريفات« ]94[. 
)3( »االختي�ار« )21/3(، »ال�در املخت�ار« )656/5(، »بدائ�ع الصنائ�ع« )82/6(، »ال�كايف« الب�ن 
عب�د ال�رب )775/2(، »منح اجلليل« )316/15(، »حاش�يتا قليويب وعم�رة« )197/9(، »املغني« 

)145/7(، »رشح منتهى اإلرادات« )217/2(. 
)4( الوجه اآلخر: عدم صحة الِقَراض؛ ألن قوله: »والربح بيننا« جيعل نصيب ُكلٍّ منهام جمهواًل؛ ألنه قد 

يقع هذا القول عىل التساوي، وقد يقع عىل التفاضل .
»الوسيط« )113/4(، »املهذب« )385/1(، »روضة الطالبن« )123/5(.   

ا بالنصف للمضارب، فالتس�وية يف  )5( ك�ام ل�و قال صاحب امل�ال، هذه ال�دار بْينِي َوبْين�ك، َيكوُن ُمِق�رًّ
اإلضاف�ة، تقتيض التس�اوي يف الرب�ح. »احلاوي الكبر« )347/7(، »أس�نى املطال�ب« )383/2(، 

»تكملة املجموع« )365/14(،  »فتح املعن رشح قرة العن« )101/3(. 
)6( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب ال بد فيه من تسليم رأس املال للعامل. 

»روض�ة الطالب�ن« )123/5(، »اإلقن�اع« )342/2(، »الرساج الوه�اج« ]281[، »حتفة املحتاج«   
ِمّي عىل املنهاج« )73/10(، »املغني« البن قدامة )141/7(.  )86/2(،  »حاشية الُبَجْرِ

)7( وانرصاف ما مل ُيرشط للاملك بمقتىض األصل.
»املهذب« )385/1(، »هناية الزين« ]255[، »إعانة الطالبن« )101/3(.   

ا بال�املك. »فتح الوهاب« )412/1(، »مغني املحتاج«  )8( ألنه ن�امء ماله، دون العامل، فصار كله خمتصًّ
.)313/2(

)9( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم الصحة، لعدم بيان نصيب العامل.
»املهذب« )385/1(، »روضة الطالبن« )124/5(، »حتفة املحتاج« )86/2(.   
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ش�يًئا))). ول�و قال: عىل أن يل ثلثه، ولك نصفه، وس�كت عن الس�دس، ص�ح)))، وكان 
للعامل النصف، ولرب املال النصف؛ ألن ما يقف صحة العقد عليه نصيب العامل، وقد 

رشطه، وما سواه لرب املال من غري رشط))).

/وإن قال: قارضتك عىل أن الربح كله يل، أو لك)))، بطل))).

وقال مالك: يصح، ويلزم ما رشطه))).

: إذا قال: والرب�ح يل يكون بضاع�ة))). لنا أنَّ وض�ع العقد هو  وق�ال أب�و َحنِيَف�َةَ
االشرتاك منافاة التخصيص))).

)1( ألن الربح كله لرب املال باملِلك، وإنام يملك العامل جزًءا منه بالرشط، ومل يرشط له شيًئا، فبطل.
»أسنى املطالب« )383/2(، »حاشية املغريب عىل النهاية« )214/5(، »مغني املحتاج« )313/2(.   
ِمّي  )2( »أسنى املطالب« )384/2(، »اإلقناع« )343/2(، »مغني املحتاج« )313/2(، »حاشية الُبَجْرِ

عىل اخلطيب« )437/8(. 
)3( »املهذب« )385/1(، »إعانة الطالبن« )101/3(، »الرساج الوهاج« ]281[. 

)4( اتف�ق الفقهاء عىل أنه يس�تلزم أن يكون نصيب كلٍّ ِمن العاقدي�ن، يف الِقَراض من الربح معلوًما؛ ألن 
املعقود عليه هو الربح، وجهالة املعقود عليه، توجب فساد العقد.

وحملُّ اخلاِف هو يف وقوع العقد عىل صورٍة مناقضٍة لصحته: هل حُيكُم بصحته عىل صورته الصحيحة،   
أم ُيقىض بفساده، لفساد أصل انعقاده. 

)5( عىل األصح،  ويف قوٍل مقابٍل للمذهب عند الشافعية؛ أن من قال للعامل: قارضُتك عىل أن كل الربح 
لك، فهو مضاربة صحيحة، وإن قال رب املال: كل الربح يل فهو إْبَضاع.

»املهذب« )385/1(، »رشح البهجة الوردية« )484/11(، »تكملة املجموع« )366/14(.   
 )6( ألن العقد موضوع عىل االشرتاك يف الربح، فإذا رَشط الربح ألحدمها دون اآلخر، فقد رشط ما ينايف 

مقتضاه، فبطل الرشط، وله ِقراض مثله؛ ألن اسقاط احلقوق من مالكها جممع عليه. 
»الذخ�رة« )38/6(، »حاش�ية الصاوي« )394/8(، »منح اجللي�ل« )338/7(، »روضة الطالبن«   

 .)122/5(
)7( واألص�ل عنده�م يف الرشط الفاس�د؛ أن�ه إذا دخل عىل عق�د امُلَضاَرَبة؛ أنه ُينظر: ف�إن كان يؤدي إىل 
جهال�ة الرب�ح؛ فإنه يوجب فس�اد العق�د؛ ألن الربح هو املعق�ود عليه، وجهالة املعق�ود عليه توجب 
فس�اد العقد، وإن كان ال يؤدي إىل جهالة الربح يبطل الرشط، وتصح ال�ُمَضاَرَبة، والعربة يف العقود 

بمعانيها، وعىل هذا إذا رشط مجيع الربح لرب املال، فهو أبضاع، لوجود معنى اإِلبضاع.
»الفتاوى اهلندية« )288/4(، »بدائع الصنائع« )86/6(.   

)8( »حاشية اجلمل« )147/3(، »حوايش الرشواين« )6 /90(. 

ل� )115/ب(
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وكذا إن قال: عىل أنَّ حق أحدنا يف أحد النقدين، أو عىل إن اشرتيت عبًدا، أخذُته 
من رأس املال، أو أخذَته أنت بحقك، فالعقد باطل)))، ملا تضمن من التخصيص املنايف 

لوضعه))).

ف، والربح كله لك، فهو قرض)))؛ ألنه أتى بمعنى  وإن دفع إليه مااًل، وقال تصَّ
القرض وحكمه)))، وإن قال يل، فهو بضاعة)))؛ ألنه قد رصح بمعناها))).

 A

إذا علَّ�ق الِق�َراض عىل رشٍط مس�تقبل َبَط�ل)))؛ ألنه عق�د ُتبطله الهال�ة فأبطله 
التعلي�ق، كالبي�ع، وإْن َعَق�ده عىل م�دة عىل أن ال يبي�ع بعدها بطل؛ ألنه يس�تحق البيع 

)1( »املهذب« )386/1(، »احلاوي الكبر« )313/7(، »الرساج الوهاج« ]280[. 
)2( »الوسيط« )111/4(، »أسنى املطالب« )383/2(، »حتفة املحتاج« )86/2(. 

)3( القرض لغة القطع، واصطاًحا هو ماتعطيه غرك من املال، عىل وجه اإلحسان، ليقضيه لك. 
)4( ألن اللف�ظ مش�رتٌك ب�ن الِقَراض والقرض، وق�د ُقِرَن به حك�م القرض، فانعقد الق�رض به، كلفظ 

التمليك، ملا كان مشرتًكا بن البيع واهلبة، وقرن به الثمن، كان بيًعا.
»بدائ�ع الصنائع« )86/6(، »ال�كايف« البن عبد الرب: )722/2(، »الوس�يط« )111/4(، »احلاوي   

الكبر« )313/7(، »املغني« )142/7(. 
)5( البِضاعة بالكرس، هي قطعٌة من املال، ُتعد للتجارة، وأصلها من الَبضع، وهو القطع، وقيل هي طائفٌة 

من مالٍك، َتْبَعُثها للتجارة.
»لس�ان الع�رب« )12/8(، »املغ�رب يف ترتي�ب املع�رب« )77/1(، »املعجم الوس�يط« )60/1(،   

»املصباح املنر« )322/1(. 
)6( ألن اللف�ظ مش�رتٌك ب�ن الِق�َراض والبضاع�ة، وق�د ُق�ِرَن به حك�م البضاع�ة، فكان بضاع�ًة، كلفظ 

التمليك.
خالف املالكية، فحكموا بصحة هذا العقد، هبذه الصيغة، وال يضمن العامل، وال يعترب قراًضا، ولكن   
اَمن عن نفسه، أو ينفيه عنه صاحب املال. الرشط  برشطن، ومها: الرشط األول: أال ينفي العامل الضَّ
الرشط الثاين: أال يس�ميه قراًضا، بل يقول: أعمل فيه والربح لك؛ فإن قال: اعمل فيه قراًضا والربح 

لك، مل َيِصحَّ هذا العقد، ومل يضمن العامل.
»حتف�ة الفقه�اء« )25/3(، »فتاوى الس�عدي« )541/1(، »حاش�ية الصاوي الصغ�ر« )403/8(    
»املهذب«  )385/1(، »حاش�ية الرشواين« )92/6(، »روضة الطالبن« )123/5(، »رشح البهجة 

الوردية« )484/11(، »اإلنصاف« )316/5(.
)7( وال شك أن التعليق أشد من التأقيت، بدليل احتامل التأقيت يف اإلجارة، وامُلَساَقاة.

»فتح الوهاب« )412/1(.   
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لتحصي�ل رأس امل�ال، وإن رشط أن ال يش�رتي بعدها صح؛ ألن له منعه متى ش�اء)))، 

هذا أصح الطريقني)))، ملا ذكرته)))، ويف الثاين يبطل بالتأقيت مطلًقا، كالبيع))). 

))): رشط املدة ال يقدح يف صحته بحال)))، لنا ما قدمناه. وقال أبو َحنِيَفَةَ

إذا رشط أن يعم�ل رب امل�ال بطل)))؛ ألن�ه األصل، فال يعل عمل�ه تابًعا لعمل 
ط عمَل غلامنه صح، س�واء رَشط عملهم م�ع العامل، أو مل ُيضف  العام�ل)))، وإْن رَشَ
عملهم إليه)))؛ ألنه مال له، فجاز رشطه كيف شاء، كام لو رشط حل هبيمته)1))، وفيه 

)1( وحمل هذا اجلواز، بأن تكون املدة املؤقتة للرشاء، يتأتى فيها الرشاء لغرض الربح.
»فتح اجلواد« )304/2(.   

)2( م�ا ذك�ره املصنف ه�و الطريق األول، أما الطريق الثاين فهو أن املضارب�ة تبطل بالتوقيت مطلقًا، وهو 
ما عليه املذهب. 

»روضة الطالبن« )122/5(، »هناية الزين« ]254[، »حاشية الرشواين« )88/6(.   
 )3( وكذل�ك م�ن التعلي�ل، إخال م�ا ذكره املصنف من ال�رشوط بمقص�ود امُلَضاَرَبة، وه�و الربح، فقد 

ال يتحقق الربح يف املدة املؤقتة.
»مغن�ي املحت�اج« )312/2(، »فت�ح الوه�اب« )412/1(، »رشح البهجة الوردي�ة« )477/11(،   

»حاشيتا قليويب وعمرة« )129/9(.
)4( أي يف مس�ألة اش�رتاط التأقي�ت يف ال�رشاء، فيبطل عق�د الِقَراض بمج�رد التأقيت مطلًق�ا؛ ألنه عقد 

معاوضٍة، جيوز مطلًقا، فَبَطَل بالتوقيت، كالبيع والنكاح.
»املهذب« )386/1(، »حتفة املحتاج« )515/2(، »هناية املحتاج« )160/5(.   

)5( وهواملذهب عند احلنابلة، أن التأقيت والتعليق، ال يقدح يف صحة عقد الِقَراض.
»اإلنصاف« )314/5(، »الفروع« )332/7(، »املغني« )185/5(.  

)6( »بدائع الصنائع« )99/6(، »االختيار« )22/3(، »حاش�ية رد املحتار« )648/5(، »تبين احلقائق« 
 .)98/4(

)7( الوج�ه الث�اين: جي�وز عمل رب املال مع املض�ارب، عىل س�بيل املعاونة والتبعية، وه�و قول أيب حييى 
البلخي، واملذهب ما ذكره املصنف.

»البسيط« )115/4(، »روضة الطالبن« )119/5(، »أسنى املطالب« )381/2(.  
)8( لفوات استقال العامل، الذي هو رشٌط يف الِقَراض، فيفوت الترصف الرابح.

»احلاوي الكبر« )311/7(، »حاشية اجلمل« )239/14(، »حاشية املغريب« )212/5(.   
)9( وذلك برشط، أن يكون ُمعينًا للمضارب، ال مستقاًّ بالرأي، وال رشيًكا له يف الرأي.

»روضة الطالبن« )119/5(، »أسنى املطالب« )381/2(، »هناية الزين« ]254[.   
)10( وُيشرتط أن يكون العبد، أو البهيمة، معلومن بالرؤية، أو بالوصف.

»رشح البهجة الوردية« )470/11(، »هناية املحتاج« )159/5(، »حتفة املحتاج« )514/2(.   
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وجٌه أنه ال يصح رشطه للعامل)))، وليس بيشء ملا ذكرته))).

وإذا ع�ني هل�م جزء من الربح كالس�دس، ل�زم؛ فإن كان عمله لس�يده، فقد رشط 
للس�يد الثلث�ني، وللعامل الثل�ث، وإن كان للعام�ل، فقد رشط للعام�ل الثلثني، حيث 
جع�ل عمل العبد مضاًفا إليه)))، وك�ذا لو رشط عمل أجريه، أو زوجته، أو ولده معه، 

ورشط هلم ربًحا، لزمه ذلك))).

 A
وال يص�ح إال بالتج�ارة في�ام َيُع�ّم وجوده يف وقت�ه؛ ألن القصد حص�ول الفائدة، 

 

وال يتحق�ق إال فيام يعم وجوده)))؛ فإن عق�د عىل ما ينُدر وجوده كالياقوت األحر)))، 
واخلي�ل الُبْل�ق)))، ونح�و ذل�ك، أو ع�ىل التجارة يف س�لعة بعينه�ا، أو م�ن متاع رجل 
بعين�ه)))، أو أن ال يبي�ع إال عىل رجل بعينه، فس�د الِقَراض؛ ألن�ه ال حيصل املقصود يف 

هذه الصور إال نادًرا، فال عبة به))). 

)1( وذلك ألن اشرتاط عمل العبد، كاشرتط عمل السيد؛ ألن َيَد عبده، يف احلقيقة َكَيِده.
»مغني املحتاج« )311/2(، »فتح اجلواد« )305/2(، »حاشية اجلمل« )239/14(.   
)2( »احلاوي الكبر« )311/7(، »هناية املحتاج« )159/5(، »حتفة املحتاج« )514/2(. 

)3( »األم« )5/4(، »التنبيه« ]119[، »فتح العزيز« )10/12(. 
ِمّي« )429/8(، »حوايش الرشواين« )94/6(.  )4( »احلاوي الكبر« )311/7(، »حاشية الُبَجْرِ

« ]122[، »املهذب« )386/1(، »فتح العزيز« )14/12(.  )5( »خمترص امُلَزيِنّ
)6( الياقـــوت: ه�و َحَجٌر من األحجار الكريمة، وهو أكثر املعادن صابة بعد املاس، ويرتكب من أكس�يد 
األملني�وم، والياقوت األمحر أج�ود أنواع الياقوت، وأج�وده الروماين، وُيقال له الَبْهَرَماين، ُيس�تخدم 

للزينة، ولعاج الوسواس، واخلفقان، وضعف القلب، وُيستخدم رشًبا، وجلمود القلب تعليًقا. 
»لسان العرب« )109/2(، »تاج العروس« )150/5(، »املعجم الوسيط« )1056/2(.   

)7( هي اخليل التي فيها سواٌد، وبياض، وقيل هي اخليل التي بلغ من مجاهلا أن بلغ حتجيلها إىل فخذهيا.
»لسان العرب« )25/10(، »خمتار الصحاح« ]73[، »معجم مقاييس اللغة« )302/1(.   

)8( وع�ن الق�ايض أبى الطيب، أن املارسجيس قال: إذا كان الش�خص املعن بياًع�ا، ال ينقطع عنده املتاع 
الذي َيتَِّجر عليه نوعه غالًبا، جاز تعيينه.

»فتح العزيز« )14/12(، »أسنى املطالب« )382/1(.   
)9( »روضة الطالبن« )121/5(، »احلاوي الكبر« )316/7(، »فتح الوهاب« )412/1(. 
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 A

وع�ىل العام�ل أن يتوىل ما جرت العادة أن يتواله بنفس�ه: ِمن ن�ش الثياب وَطيِّها، 
ووزن الثم�ن، ونقده، وقبضه، ووزن ما َيِفُّ وزُنه، كاملِْس�ك))) ونحوه؛ ألنه متعارف 
يف حقه، فهو كاملشوط)))؛ فإن استأجر عىل ذلك، فاألجرة من ماله؛ ألنه عمل واجب 
�ِر العادة به، كنق�ل املت�اع، والنداء علي�ه، /ونحوه،   علي�ه، فلزم�ه أجرت�ه)))، وم�ا مل َتْ
ال يلزم�ه؛ ألنه غ�ري متعارف، فله االس�تئجار عليه من مال الِق�َراض؛ ألنه عمٌل حيتاج 
امل�ال إلي�ه، وهو غري واجب عليه، فجاز له االس�تئجار له من م�ال الِقَراض؛ فإن عمله 
بنفس�ه، فه�و متطوع به)))، ول�ه املخاصمة واملحاكمة يف امل�ال إن ُسق، أو ُغصب عىل 
َأَص�حِّ الوجه�ني)))؛ ألن الِقَراض يقتيض حف�ظ املال، والتج�ارة، وال يتم الغرض إال 

باملخاصمة فيه))).

 A
وال ي�وز أن يقارض غريه من غ�ري إذن رب املال؛ ألنه متصف بإذنه، فال يملك 
إال م�ا أذن ل�ه في�ه)))، فإن قارضه رب امل�ال عىل نصف الربح، فق�ارض العامل عاماًل 
آخر، فاش�رتى الث�اين يف ذمته متاًعا، ونقد ثمن�ه من مال الِق�َراض، فالربح كله للعامل 

ب، وَكاَنِت الَعَرُب تسميه املشموم، وهو من  )1( املسك: نوٌع من أنواع الطيب، وأصل الكلمة فاريسٌّ ُمعرَّ
أفضل أنواع الطيب، وهو ُيس�تخرُج ِمن نوٍع ِمن الغ�زالن، وهو ُمَقوٍّ للقلب، نافٌع للخفقان، والرياح 

َدد.  الغليظة يف األمعاء، والسموم، والسُّ
»تاج العروس« )332/27(، »املعجم الوسيط« )869/2(، »املصباح املنر« )475/8(، »الصحاح«   

 .)1608/4(
)2( »التنبيه« ]119[، »املهذب« )386/1(. 

)3( »احلاوي الكبر« )318/7(، »روضة الطالبن« )135/5(. 
)4( الوجه الثاني: ال خياصم؛ ألن الِقَراض معقود عىل التجارة، فا تدخل فيه اخلصومة.
»فتح العزيز« )52/12(، »أسنى املطالب« )378/2(، »مغني املحتاج« )311/2(.   

)5( »فتح اجلواد« )303/2(، »حتفة املحتاج« )514/2(. واملذهب ما ذكره املصنف.
)6( »رشح البهجة الوردية« )3/12(، »هناية املحتاج« )159/5(. 

)7( »بحر املذهب« )214/9(، »فتح العزيز« )41/12(، »احلاوي الكبر« )334/7(. 

)116/أ(
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))) املبنيني  األول، وعليه ضامن املال لربه إْن َتَلف، وُأجرة املثل للثاين، َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ
ع�ىل القول�ني يف ربح الدراه�م املغصوبة)))، ويف الث�اين الربح للعامل الث�اين)))، لنا أن 
الثاين مل يعمل لنفس�ه، وإنام عمل للعامل األول بخالف الغاصب؛ فإنه اش�رتى لنفس�ه 

فكان الربح له))).

وإن اش�رتى بغري مال الِقَراض، فالربح مضمون عليه؛ ألنه تصف يف الَعنْي بغري 
إذنه، والربح كله لرب املال؛ ألنه نامء ماله، وعليه أجرة املِْثل للعامل الثاين)))؛ ألن رب 
املال أذن له يف التجارة فيه من غري أن يشط هلذا، لكنه مل َيْرَض ِمن غري بدل، فوجب له 

ُأجرة املِْثل عىل َمن حصل عمله له))).

 A
وال َيتَِّج�ر إال في�ام أذن ل�ه في�ه؛ ألن�ه مت�صف بحك�م اإلذن، ف�ال يمل�ك إال 

 

)))، اتر يف أصنافه، ِمن املنس�وج ِم�ن الُقطن)))،   م�ا أذن ل�ه في�ه)))، فإن أذن ل�ه يف الَبزِّ

)1( القول القديم للشافعي: يكون الربح كله لرب املال.
»بحر املذهب« )212/9(، »روضة الطالبن« )133/5(.   

)2( »احلاوي الكبر« )335/7(. 
مة، ونَقد  )3( الق�ول اجلدي�د، وهو املذهب، ُينظر؛ فإن كان ابتاعه بَِعْن املال، كان باطًا، وإن اْبَتاَعه يف الذِّ

الثمن، من الغصب، أو الوديعة، فالرشاء صحيٌح، والربح له، وعليه ضامن األصل لصاحبه.
»بحر املذهب« )212/9(، »أسنى املطالب« )387/2(.   

)4( »احلاوي الكبر« )336/7(، »روضة الطالبن« )133/5(، »مغني املحتاج« )316/2(. 
)5( »املهذب« )386/1(، »فتح العزيز« )45/12 - 46(. 

)6( وقيل يف املس�ألة مخس�ة أوجه: الوج�ه األول، والثاين، ذكرمها املصنف، الوج�ه الثالث: نِصف الربح 
ل�رب امل�ال، والنِّصف الباقي بن العامل�ن، الوجه الرابع: الربح كله للعام�ل الثاين، الوجه اخلامس: 

الربح كله للعامل األول، ويرجع العامل الثاين عىل العامل األول بُأجرة مثله.
»احلاوي الكبر« )337/7(، »بحر املذهب« )214/9(، »أسنى املطالب« )386/2(.   

)7( »احلاوي الكبر« )316/7(، »فتح العزيز« )15/12(. 
)8( الَبزُّ هو الثياب، أو متاع البيت من الثياب، ونحوها وبائعه ُيسمى البزاز، وحرفته هي البِزازة. 

»لسان العرب« )311/5 (، »القاموس املحيط« ]647[.  
ة، فيه أصن�اف كثرة، منها  )9( القطـــن: ه�و جن�س نباتات زراعية، ليفية مش�هورة ِم�ن الفصيل�ة اخلُبَّاِزيَّ
يٌة، ناعمٌة َأْوَباُرها متداخلٌة،  ، وثمرته مادة بيضاء، وَبرِّ ما ُينس�ب إىل نوِع القطن احلش�ييش، وهو حويلٌّ
ختتلف يف الطول واملتانة،   وتشتمل عىل بذوٍر تلتصق هبا، فُتَخلُص من البذور، وُتغزل خيوًطا، تصنع 
=
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واإلْبَرْيَس�م)))، والكت�ان)))، وم�ا يلب�س ِم�ن األص�واف؛ ألن اس�م الَب�زِّ يق�ع ع�ىل 

الميع))). 

وال يتَّجر يف الُفُرش والُبسط؛ ألنه ال يقع اسم الَبزِّ عليها))). 

وال يف األكسية البكانية))).

ع�ىل َأَص�حِّ الوجه�ني)))، مل�ا قدمته، وهل�ذا ال يس�مى بائعها ب�زاًزا، وإنام يس�مى 
كس�ائيًّا))) ))). وإْن أذن ل�ه يف الطع�ام، مل َيتَِّج�ر إال يف احلنط�ة))) وحده�ا؛ ألن ُمطلقه 

يف الُعرف ال ينصف إال إليها)1)).

منها الثياب.
»املحيط يف اللغة« )457/1(، »املصباح املنر« )439/7(، »املعجم الوسيط« )747/2(.  

ٌح، ُمس�خٌن للبدن، معتدٌل ُمَقوٍّ للبرص،  ُب ُمَفرِّ )1( واإلبريَس�ُم بفتح الس�ن، وضمها، هو احلريُر، أو ُمَعرَّ
إذا اكتحل به.

»لسان العرب« )46/12(، »القاموس املحيط« ]1395[، »املغرب يف ترتيب املعرب« )138/1(.   
)2( الكتَّـــان: ه�و نب�اٌت زراعي، م�ن الفصيلة الكتَّاني�ة، حويٌل، ُي�زرُع يف املناطق املعتدل�ة، والدافئة، يزيد 
ارتفاع�ه عىل نصف م�رت، َزهرته زرقاء مجيلة، وثمرته عليقة مدورة، ُتعرف باس�م بِْزر الكتَّان، ُيعترص 

، وُيتخُذ ِمن أليافه النسيُج املعروف. منها الزيت احلارُّ
»معجم مقاييس اللغة« )125/5(، »املعجم الوسيط« )776/2(.  

)3( »احلاوي الكبر« )316/7(، »بحر املذهب« )197/9(. 
)4( »التنبيه« ]119[، »فتح العزيز« )15/12(.  

)5( هو نوٌع من أنواع األكسية، لوُنه َأْسود، يشبه -إىل حدٍّ ما- صوف اخلروف يف ُجعودة صوفه، وأصل 
الكلمة َبرنكاٌن، كام قال األصمعي، وعن الفراء؛ أنه ُيطلُق عليه ُبركاين إذا كان َأْسود ال َبرنكان.
»املخصص« )391/1(، »املغرب يف ترتيب املعرب« )135/1(، »املعجم الوسيط« )52/1(.  

)6( الوجه الثاني: جيوز أن يتِجَر يف األكسية الربكانية؛ ألهنا ُتلبُس، فأشبهت الثياب.
»روضة الطالبن« )121/5(، »تكملة املجموع« )376/14(.  

)7( الكسائي: هو الذي يبيع األشياء املعدة للكساء، واللبس.
»تاج العروس« )388/1(، »خمتار الصحاح« ]586[.   

)8( »املهذب« )386/1 - 387(، »البيان« )203/7(. 
ة الكلب، واجلمع  )9( احِلنطة والربُّ والقمح والطعام بمعنًى واحد، والتضميُد باملمضوغ منه ينفع ِمن َعضَّ

ِحنٌَط، وبائعه َحنَّاط.
»لسان العرب« )278/7(، »املحيط يف اللغة« )208/1(، »الصحاح تاج اللغة« )1120/3(.   

)10( »هناية املطلب« )452/7(، »البيان« )203/7(.

=
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 A

وال يشرتي بأكثر من رأس املال؛ ألنه مل يأذن له يف أن يشرتي إال به))). 

فإن اشرتى عبًدا بمثل رأس املال يف ذمته، ثم اشرتى آخر قبل تسليم رأس املال يف 
األول، فاألول للِقَراض؛ ألنه اشرتاه باإلذن، وأما الثاين فإن اشرتاه بغري مال الِقَراض، 
فالشاء باطل؛ ألنه عقٌد عىل مال مستحق بعقٍد آخر، فلم َيِصّح، كام لو باع ما أباعه)))، 
ة، فهو له؛ ألنه اشرتى يف ذمته لغريه ما مل يأذن له فيه، فوقع له، ويب  مَّ وإن اشرتاه يف الذِّ

الثمن يف ماله))).

 A

/وال يت�صف العام�ل إال عىل النظ�ر))) واالحتياط؛ ألنه مت�صف يف حق غريه 
بُِحكم األمانة))). 

ل ِمن غري إذن؛ ألن اإلذن  وال يبيع بدون ثمن املِثل لعدم احلظ فيه، وال بثمٍن ُمؤجَّ
مل يتناول�ه)))، وال بغ�ري نْق�د البل�د؛ ألن اإلطالق يقتيض الصف إلي�ه، إال أن يكون يف 

ذلك حظ؛ فإن القصد طلب احلظ والربح، فإذا أمكن حصوله منه جاز))).

ول�ه أن يبيع بالَعرض ويبتاع به هلذا العلة)))، وكذلك يوز أن يش�رتي معيًبا يرى 
فيه احلظ، وله الردُّ بالعيب فيام اش�رتاه عىل الس�المة؛ ألن طلب الربح مردود إىل نظره؛ 

)1( »روضة الطالبن« )128/5(، »أسنى املطالب« )386/2(. 
)2( »املهذب« )387/1(، »مغني املحتاج« )316/2(. 

« ]123[، »فتح العزيز« )34/12(، »النجم الوهاج« )275/5(.  )3( »خمترص امُلَزيِنّ
، وهو هنا بمعنى تدبر األمر، وحسن رعايته. )4( النظر هو فكٌر، يؤدي إىل علٍم، أو اعتقاٍد، أو ظنٍّ

»لسان العرب« )215/5(، »املصباح املنر« )356/9(، »التعريفات« ]69[.   
)5( »التنبيه« ]119[، »بحر املذهب« )217/9(. 

)6( »الوسيط« )116/4(، »روضة الطالبن« )127/5(. 
)7( »هناية املطلب« )468/7(، »البيان« )208/7(.  

ف العامل من قبيل  )8( العلُة: أن موضوع عقد الِقَراض، عىل االتس�اع يف االس�رتباح، واالستنامء، وَترَصُّ
التجارة، فيكون مقصوده التجارة املتس�عة، من غر حجٍر يتضمن تضييٍق ظاهر، وال تفويًضا مطلًقا، 

ال احتكام فيه إىل املالك. »هناية املطلب« )451/7(، »فتح العزيز« )32/12(.  

ل� )116/ب(
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 .((( فإن اختلف هو ورب املال)))، َفَعل ما فيه احَلظُّ

ولي�س للمس�لم أن َيتَّج�ر يف اخلم�ر)))، واخلنزي�ر)))، س�واء عم�ل املس�لم، أو 
الذم�ي)))، وكذل�ك ال ي�وز للعام�ل الذم�ي إذا كان ربُّ امل�ال مس�لام)))، وق�ال أبو 

ي بيعهام ورشاؤمها، ويملكهام))).  مِّ : يوز للعامل الذِّ َحنِيَفَةَ

ول�و خالف ودفع مال الِق�َراض يف ثمنهام، َلِزَمه ضامنه))) ع�ىل ظاهر املذهب)))؛ 

م قول َمن  )1( فدع�ى أحدمه�ا إىل اإلمس�اك، واآلخر إىل الرد، نظ�ر احلاكم إىل ما فيه احلَظُّ ِمن ذل�ك، فقدَّ
دعى إليه؛ ألن املقصود طلب الربح، ولكل واحٍد منهام حقٌّ متعلٌق به، فُيقّدُم ما فيه املصلحة هلام.

»البيان« )209/7(، »املهذب« )387/1(.   
)2( »احلاوي الكبر« )321/7(، »أسنى املطالب« )386/2(، »مغني املحتاج« )316/2(. 

)3( اخلمـــر ِم�ن َخاَمر ال�يشَء، أي قاَرَبه وَخاَلَطه، وهو اس�ٌم لكل ما خامر العق�ل أي غطاه، وهو امُلتخذ 
من عصر العنب، أو غره، وُس�ميت بذلك؛ ألهنا خامرت العقل – أي خالطته – فغيَّبتُه عن الوعي، 
وقي�ل: ألهن�ا ُترك�ت فاختمرت، واختامرها ه�و تغرُّ رائحتها، وه�ي ترتكب كيميائيًّا ِمن ش�قن، مها 

يَّة اخلطرة. مِّ جمموعة األلكيل وزمرة اهلايدروكسيل، ويصنفها الكيميائيون ضمن املواد السُّ
»لس�ان الع�رب« )254/4(، »ت�اج الع�روس« )209/11(، »الصح�اح ت�اج اللغ�ة« )650/2(،   

»املوسوعة العربية« )2/7(. 
�نْجاب، ُيع�دُّ واحًدا من جمموعة قوارض، ُتعرف باس�م  )4( خنزي�ر األرض حي�واٌن ينتمي إىل عائلة السِّ
امَلْرم�وط،   والن�وع النموذج�ي يبلغ طوله 60س�م، حيف�ر اخلنزير جح�وًرا معقدة حتت�وي عىل غرٍف 
ة، تتن�اول خنازي�ر األرض كميات زائدة م�ن الطعام، وحتوله إىل ش�حٍم ختتزنه يف أجس�امها،  متع�ددِّ

لتعيش عليه وُيستخدم شعره يف خرز النعال، وَقطب اجلروح.
»املوسوعة العربية العاملية« )10/5(، »املعجم الوسيط« )259/1(.   

ة هم أهُل العهد من اإلمام  مَّ ة هم أْهل الَعْهد، واملراد بأهل الذِّ مَّ ة: هي األمان والعهد، فأهل الذِّ مَّ )5( الذِّ
- أو ممن ينوب عنه - باألمن عىل أنفس�هم، وأمواهلم، نظر التزامهم باجِلزية، ونفوذ أحكام اإلس�ام 
ة«  مَّ ة هل�م، وَمن يف حكمه�م بالعقد، أو القرائ�ن، أو التبعية. »أح�كام أهل الذِّ مَّ عليه�م، وحتص�ل الذِّ

)475/2(، »املغرب يف ترتيب املعرب« )293/2(، »املفصل يف رشوط العمرية« ]194[. 
)6( »فتح العزيز« )95/12(، »حتفة املحتاج« )516/2(. 

)7( وبنى ذلك عىل أصله، يف دخول املِلك يف ِملك الوكيل، ثم ينتقل إىل ِملك امُلوِكل.
»املبسوط« )5/26(، »بدائع الصنائع« )158/13(، »الفتاوى اهلندية« )294/4(.   

اَمن يثبت، وال خيتلف بالعلم، واجلهل. )8( سواًء أكان عامًلا، أم جاهًا؛ ألن الضَّ
»أسنى املطالب« )392/2(، »مغني املحتاج« )322/2(.   

�ال وج�ٌه آخر؛ أنه يضمن يف اخلم�ر مطلًقا، وال يضمن يف أم الولد، وهناك وجٌه آخر ش�اذٌّ  )9( وع�ن الَقفَّ
ضعيف؛ أنه ال يضمن مع العلم أو اجلهل؛ ألنه قصد الربح، والفضل بالتجارة فيها. 

=
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ألن رب املال ال يملكهام، فال يوز َبْذُل ماله يف مقابلتهام))).

 A

وال يوز أن يشرتي َمن يعتق))) عىل رب املال بغري إذنه؛ ألن القصد رشاء ما يربح 

فيه، وهذا يفوت األصل عليه)))؛ فإن اش�رتاه مل يلزمه)))؛ ألنه مل يأذن فيه، فإن اش�رتاه 

بإذنه صح، وَعَتَق عليه))).

وال يشرتي أم ولده))) التي بِيَعت يف الرهن)))؛ ألنه يملك بيعها؛ فإن اشرتى من 

 يعت�ق علي�ه)))، أو أم ولده بغري إذنه، بغ�ري ماله فالعقد باطل؛ ألنه َعَق�د عىل ماله عقًدا 

مل يأذن فيه))).

»البيان« )201/9 - 202(، »روضة الطالبن« )147/5(.   
)1( »الرساج الوهاج« ]281[، »هناية املحتاج« )163/5(. 

، واململوكية، إىل احلرية، واالستقال. )2( العتق هو اخلروج من الرقِّ
»لسان العرب« )234/10(، »املغرب يف ترتيب املعرب« )416/3(، »الزاهر« ]428[.   

)3( »هناية املطلب« )472/7(، »الرساج الوهاج« ]212[. 
ة،  مَّ )4( أما يف حق العامل؛ فإن اشرتاه بعن مال الِقَراض؛ فإنه ال يصح كذلك، وأما إن اشرتاه بثمٍن يف الذِّ

صح الرشاء يف حق العامل. 
»البيان« )210/7(.  

)5( »العباب« )351/2(، »فتح اجلواد« )307/2(. 
ة، حيرُم  )6( أم الولـــد: ه�ي َمن َحَبلت ِمن س�يدها، فولدت�ه حيًّا كان أو ميًتا، أو خرج منها م�ا جتب فيه ُغرَّ

بيعها، أوإهدائها، أوَرْهنُها، وُتْعَتُق بموت سيدها.
»منهاج الطالبن« ]532[، »اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع« )304/2(.   

)7( الرهن: لغة: هو الثبات والدوام، واصطاًحا: هو إثبات وثيقة، يف يدي صاحب احلق املرهتن.
»املصباح املنر« )498/3(، »الزاهر« ]221[، »إعانة الطالبن« )48/3(.   

)8( أي ِملك السيد ألحد أصوله وإن َعَلْوا، أو ملكه ألحد فروعه وإن نزلوا.
»التذكرة« ]172[، »اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع« )292/2(.   

)9( وألن عق�د الِق�َراض كذل�ك يوج�ب ابتياع ما ترج�ى الزيادة يف ثمن�ه، والزيادة يف ثمن ه�ذه املعاملة 
معدوم�ة،  واس�تهاك امل�ال بِ�ه موجوٌد، فص�ار رشاؤه يف حق رب امل�ال، كرشاء ما ال ُيَع�اَوُض عليه 

كاخلمر. 
»احلاوي الكبر« )323/7(، »البيان« )210/7(.   

=
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وإن كان رب امل�ال ام�رأة، فاش�رتى العام�ل زوجها بغري إذن�ا، مل يلزمها رشاؤه، 
ع�ىل َأَص�حِّ الوجهني)))، خالًفا أليب َحنِيَف�َة)))، لنا أنه عقد يس�تض�رُّ به، فلم يدخل يف 

مطلق اإلذن، كشاء من يعتق عليه))).
A

وال ي�وز أن يس�افر باملال من غري إذن)))، س�واء قربت املس�افة أو َبُعَدت، لزمته 
�َفر تغري�ًرا باملال،   هل�ا مؤن�ة، أو مل تلزم�ه)))، خالًفا ملَِالِ�ك وأيب َحنِيَفَة)))، لنا أن يف السَّ

فال يملكه من غري إذن))).

�َفر َأْنَفق م�ن مال الِق�َراض فيام يتعل�ق بمصلحة امل�ال، كرْفع  ف�إن َأِذَن ل�ه يف السَّ
لألحال وَحطِّها؛ ألنه ال يلزمه فِْعُله)))، فأما ما جرت العادة أن يتواله، كاإلرشاف عليه 

ة املال، واألصح املنصوص ما ذكره املصنف. )1( الوجه الثاني: يلزم رشاء العامل لزوج َربَّ
« ]122[، »املهذب« )387/1(.  »خمترص امُلَزيِنّ  

)2( فعنده V يلزم الرشاء، ويصح، ويبطل النكاح، لدخول الزوج يف ِملكها بالرشاء.
»املبسوط« )340/25(، »بدائع الصنائع« )213/13(، »تبين احلقائق« )115/14(.  

 )3( وألنه لو َصحَّ اَلْنَفَس�خ النكاح، وَس�َقط حقها من الكس�وة والنفقة، وترضرت، وإنام قصدت باإلذن 
ما فيه َحظٌّ هلا، َفَعىل هذا فهو كام لو اشرتى َمن يعتق عليها با إذن.

»روضة الطالبن« )129/5(، »فتح العزيز« )37/12(.   
)4( وسفر العامل بامل الِقَراض، َفِلَربِّ املال معه ثاثة أحوال: 

َفر إمجاًعا، وإن سافر به ضمنه. َفر، فا جيوز له السَّ احلالة األوىل: أن ينهاه عن السَّ  
َفر إمجاًعا.  َفر، فيجوز له السَّ احلالة الثانية: أن يأذن له بالسَّ  

َفر، وال ينهاه عنه، وهذا هو حمل اخلاف. احلالة الثالثة: أن يطلق فا يأذن له بالسَّ  
»احلاوي« )317/7(، »النجم الوهاج« )277/5(، »فتح اجلواد« )309/2(.  

)5( وعن الُبَوْيطِّي قول: إنه جيوز عند َأْمِن الطريق، واملذهب ما حكاه املصنِّف باالتفاق.
»هناي�ة املطل�ب« )460/7(، »بحراملذه�ب« )199/9(، »العب�اب« )352/2(، »هناي�ة املحت�اج«   

)167/5(،   »النجم الوهاج« )277/5(.   
)6( فيجوز عندمها َسَفر العامل باملال ِمن غر إذن َربِّ املال، برشط أن يكون الطريق آمنًا.

»بدائع الصنائع« )180/13 - 181(، »تبين احلقائق« )164/14(، »التلقن« )161/2(، »الكايف«   
البن عبد الرب )773/2(. 

�َفر اخلوف والفس�اد، فلم يملكه العامل ِمن غر إذن َربِّ املال، كام لو كان الطريق  )7( ألنه يعرض يف السَّ
خموًفا. »البيان« )211/7(، »حتفة املحتاج« )519/2(، »الرساج الوهاج« ]212[. 

)8( »املهذب« )378/1(، »روضة الطالبن« )134/5(. 
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وجع�ه، واالحتي�اط يف ِحفظه، فذلك الزم ل�ه؛ ألن العادة جارية به، فاس�ُتحق بمطَلق 

 

العقد))).

فأم�ا م�ا ينفق�ه عىل نفس�ه ف�ال يلزم م�ن املال من�ه يشء ق�واًل واح�ًدا ع�ىل َأَصحِّ 
الطريق�ني)))، والطري�ق الثاين: أنه ع�ىل قولني))): أحدمها ما ذكرن�اه)))، والثاين: له أن 
ُينِْف�ق من�ه)))، وبه قال مال�ك)))، لنا أن عمل�ه بمقابل َنْجم))) ِمن الربح، فال يس�تحق 
غريه؛ وألن إياب نفقته فيه، يؤدي إىل أن يستبد بالكسب والربح، دون َربِّ املال؛ ألنه 

قد ال يزيد الربح عىل النفقة))). 

)1( »احلاوي« )318/7(، »فتح العزيز« )52/12(.
)2( وهذا القطع قياًسا عىل نفقته يف احلَرَض، ومحل َنّص الشافعي V أن له النفقة باملعروف، عىل ُأْجَرِة 

مَحْل البضاعة وَنْقِلها.
« )62/3(، »احلاوي« )318/7(. »خمترص امُلَزيِنّ  

َفر عىل قولن: القول األول: له النفقة، القول  )3( وهذا هو املذهب حكاية اخلاف يف نفقة العامل يف السَّ
الثاين: ال نفقة له، كاحلرض، وهذا هو األَْظَهُر.

»روضة الطالبن« )135/5(.  
�َفر، وبن حاله يف  )4( وال�ذي حك�ى طري�ق اخلاف عىل قول�ن، أظهر الَفْرق بن ح�اِل امُلضارب يف السَّ
ة امُلْحَتبَِس�ة بس�بب النكاح،  ٌد هلذا الش�غل دون غره، فضاهى احلُرَّ �َفر ُمَتَجرِّ احلَ�رَض، فق�ال إنه يف السَّ

بخاف احلارض؛ فإنه ليس حُمَْتَبًسا عىل هذا املال.
»فتح العزيز« )53/12(، »العباب« )353/2(.  

)5( ال�ذي نقله الُبَوْيطِّي عن الش�افعي أن ل�ه النفقة باملعروف، وُنقل عنه نفق�ٌة معلومٌة حمددة يف كل يوم، 
كنفقة الزوجات، وقيل َكنََفَقِة األقارب.

»البيان« )212/7(.  
)6( التلقن« )161/2(، »الذخرة« )59/6 - 60(. 

�نَة  )7( َكاَن�ِت الَع�َرُب ُتؤق�ت بطلوع النجوم؛ ألهنم ما كانوا يعرفون احلس�اب، وإنام حيفظون أوقاَت السَّ
ًزا؛ ألن األداء ال ُيعَرف  وُّ ون الوقت املرضوب ألداء املال املطلوب أدائه َنْجاًم جَتَ بالنجوم، وكانوا ُيَس�مُّ

إال بالنجم، ثم توسعوا فيه.
»القاموس املحيط« ]1499[، »تاج العروس« )477/3(.  

)8( وألن فيه اختصاص العامل بالربح دون رب املال؛ ألنه قد حيتاج مجيع الربح للنفقة، أو ُيضَطر إىل أن 
يأخ�ذ جزًءا ِمن رأس املال، وذلك ينايف مقتىض عقد الِقَراض؛ وألنه إنفاٌق عىل النْفس، فلم يس�تحقه 

َفر، كام لو كان يف احلرض. العامل يف السَّ
»الوسيط« )121/4(، »حتفة املحتاج« )518/2(.  
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A

ت�ه من�ه، إال بعد املقاس�مة))) َع�ىَل َأَصحِّ   /إذا ظه�ر يف امل�ال رب�ٌح مل يمل�ك ِحصَّ
)))، ومذهب  )))، ويف الث�اين: يمل�ك بنف�س الظه�ور، وه�و اختي�ار))) امُل�َزيِنّ الَقْوَل�نْيِ

 

أيب َحنِيَف�َة)))، لن�ا؛ أنه ل�و ُمِلك بالظهور، لص�ار رشيًكا)))، فكان اهلال�ك ِمن املاَلْي�ن، 

 

وملا مل ُي�جعل اهلالك منهام، دل؛ أنه مل ُيمَلك بالظهور))). 

�ة والنصيب،  )1( املقامســـة: صيغ�ة مبالغ�ة ِمن القس�م، و االس�م الِقس�م بالك�رس، ثم ُأطل�ق عىل احِلصَّ
واملقاس�مة ِمن ِقْس�َمة اليشء وجعله نصفن، ليأخذ كلٌّ من املقتس�من نصيبهام، وهي يف األصل متييز 

بعض األَْنِصباء عن بعض.
»الرساج الوهاج« ]443[، »املصباح املنر« )399/7(، »القاموس املحيط« ]1483[.  

ا، بالفس�خ معها، لبقاء العقد قبل الفسخ، مع عدم َتنِْضيض  )2( ولكن إنام يس�تقر املِْلك، إذا كان املال َناضًّ
امل�ال، حت�ى لو حصل بعدها َنْقص جرب بالربح املقس�وم، وكذا يملكها ويس�تقر املِلك، لو َنضَّ املال، 
وفس�خ العقد، با قس�مٍة ملال، الرتفاع العقد، والوثوق بحصول رأس املال، ويملكها، ويستقر ملكه 

أيًضا بِنضوض رأس املال فقط،   واقتسام الباقي، والفسخ لذلك.
»أسنى املطالب« )388/2(، »العباب« )353/2(، »روضة الطالبن« )136/5(.  

َته ِمن الربح، إال  ، فمذهُبه أن العامل ال َيْمِلك ِحصَّ )3( وهذا الذي ذكره املصنف هو خاف مذهب امُلَزيِنّ
ته بالظهور - إنام هو مذهب الغزايل.  بعد امُلقاسمة، وما ذكره املصنف – بِِملك العامل ِحصَّ

« ]167[، »الوسيط« )122/4(. »خمترص امُلَزيِنّ  
)4( هو أبو إبراهيم: إس�امعيل بن حييى بن إس�امعيل املرصي، نِسبُته إىل ُمزينة بنت كلب بن َوَبَرة أم القبيل 
، ونارَصَ مذهَبه، كان زاهًدا عابًدا، صنَّف  املشهورة،  ُولَِد َسنََة مخٍس وسبعن ومائة، صاَحب الشافعيَّ
اجلام�ع الكب�ر،  والصغر، واملخترص، واملنثور، واملس�ائل املعتربة، والرتغي�ب يف العلم، وغرها من 
 V وا ورشحوا، توىل تغس�يل الش�افعي ُ الكت�ب، وكلُّ َم�ن أت�ى بعده عي�اٌل عليه، ولكام�ه َفرسَّ

.V وتكفينَه، مات َسنََة أربٍع وستن ومائتن
»طبقات الشافعية« البن قايض شهبة )58/1(، »سر أعام النباء« )492/12(، »شذرات الذهب«   

 .)148/2(
)5( »العناية رشح اهلداية« )170/12(، »تبين احلقائق« )75/14(.

)6( أي صار رشيًكا لرب املال يف ماله.
»هناية املطلب« )504/4(، »البيان« )214/7(.  

)7( وم�ن التعليات كذلك ملذهب الش�افعية، أن الربح عند ظهوره، وقبل قبضه، مرصود لصاح رأس 
امل�ال ونامئه؛ ألنه لو ظهر يف املال ُخرساٌن ل�كان جمبوًرا بالربح، ولو كان الربح ِملًكا للعامل، ورشيًكا 
فيه، ملا جاز أن جيرب بِه مال غره، ومن التعليات أيًضا، أن َمن كان رشيًكا يف ِربٍح إْن َظَهر، كان رشيًكا 
يف خرساٍن إْن َحَدث،  فإذا مل يكن العامل رشيًكا يف اخلرسان، وال ملتزًما بيشٍء منه، مل يكن رشيًكا يف 

ل� )117/أ(

=
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فإن دعا أحدمها إىل قس�مة الربح قبل امُلَفاَصَلة)))، فامتنع اآلخر، مل ُيب عليه)))؛ 
ألن له غرًضا صحيًحا، أما ذات املال فإنه وقاية ملاله، وأما العامل؛ فإنه ال يأمن حدوث 

خسارة، فيحتاج إىل الرد)))؛ فإن تراضيا عليه جاز، ألن احلق هلام))). 

فإن حصل بعد قسمة الربح خساٌن، لزم العامل أن يبه فيام حصل له من الربح 
ا، فلزمه جبه))).  بقسطه)))؛ ألنه يلزمه ردُّ رأس املال تامًّ

وإذا اشرتى العامل من يعتق عليه لزمه رشاؤه، فكان له التصف فيه إذا مل يكن يف 
امل�ال ربح؛ ألنه مل يملك ش�يًئا من�ه)))، فلو ظهر يف املال ِربح بع�د رشائه، مل يعتق عليه، 

بناًء عىل أنه ال يملك إال بعد امُلَفاَصَلة، وهكذا لو كان يف املال ربٌح حال الشاء))).

A

والعام�ل أم�ني))) عىل مال الِق�َراض؛ فإْن َتَلَف يف يده ِمن غ�ري تفريط، مل َيْضَمنه، 
ألن يده نائبة عن يد املالك، فهو كاملودع)1)).

الربح، وال مالًكا ليشٍء منه.
»احلاوي« )326/7(، »املهذب« )387/1(.  

)1( الـُمَفاَصَلـــُة: ِم�ن الَفص�ل، وأصل الكلمة يف التمييز، واحلجز بن الش�يئن، واس�تقاِل ُكلٍّ منهام عن 
اآلخر، والتفريق بينهام، ومنه: َفاَصَل رشيَكه أي َفضَّ ما بينهام ِمن رَشاكة. 

»لسان العرب« )521/11(، »غاية البيان رشح الزبد« ]327[.  
)2( »الوسيط« )123/4(، »روضة الطالبن« )136/5(.
)3( »هناية املطلب« )507/4(، »فتح العزيز« )57/12(.

)4( »املهذب« )387/1(، »فتح العزيز« )58/12(.
ْين: َجَعَله أجزاء  �ط اليشء، أي َجَعله أج�زاء، والدَّ )5( أي ي�رّد إىل رأس امل�ال بقْدر ِربحه، وأصُله ِمن َقسَّ

معلومة، ُتَؤدَّى يف أوقاٍت ُمَعيَّنة.
»املصباح املنر« )396/7(، »املعجم الوسيط« )734/2(.  

)6( »هناية املطلب« )505/4(، »الوسيط« )122/4(.
.]166[ » )7( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)8( »الوسيط« )118/4(، »املهذب« )388/1(، »روضة الطالبن« )130/5 - 131(.
)9( األمن هو احلافظ احلارس واملأمون، وَمن يتوىل رقابة اليشء، أو املحافظة عليه.

»املغرب يف ترتيب املعرب« )46/1(، »خمتار الصحاح« ]20[.  
)10( »أسنى املطالب« )391/2(، »مغني املحتاج« )315/2(.

=
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ولو اش�رتى يف ذمته عبًدا بقْدر رأس املال، فَتِلف رأس املال قبل أن ُينِْقَده يف ثمنه 
َبَطل الِقَراض، ووقع الشاء للعامل، والثََّمن عليه، س�واء َتِلَف رأُس املال َقبل الشاء، 
أو بعده هذا أصحُّ الطريقني)))، والطريق الثاين: إن َتِلَف رأس املال قبل الشاء انفسخ 
الِقَراض، ووقع الشاء للعامل، وإن َتِلَف بعد الشاء، فالسلعة لرب املال، وعليه َثَمنُها، 

وعىل هذا رأس املال هو األلفان األوىل والثانية، وقيل الثانية َوْحَدها))).

اء لرب املال، ويدفع ألًفا أخرى،  وُحِكي عن أيب َحنِيَفَة وحممٍد صاِحبِه))): أن الشِّ
 ، ويكونان رأس املال عىل خالف طريقنا األول)))، وحكى أصحاُبنا عن مالٍك أنه خمُ�َريَّ
ب�ني أن يدف�ع ألًف�ا أخرى، وتك�ون هي رأس امل�ال وْحده�ا، وبني أن ال يدف�ع فيكون 
للعام�ل)))، لن�ا أن الِقَراض يبقى ببقاء حمَّله، وقد َتِلَف حمَلُّه فانفس�خ، ك�ام لو َتِلَف َقْبل 

الشاء))).

ولو اش�رتى برأس املال َعْبَدين َفَتِلَف أحُدمها)))؛ ف�إنَّ َتَلَفُه ِمن الربح، والِقَراض 
باٍق بحاله عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألن التَّالِف مل يتناوله الَعقد، وال هو جيُع ما اس�ُتفيد 

به))). 

)1( »العباب« )357/2(، »مغني املحتاج« )319/2(.

)2( »روضة الطالبن« )140/5(، »البيان« )220/7(.
)3( صاحبه: حممد بن احلسن الشيباين، تقدمت ترمجته.

)4( »املبسوط« )111/26- 112(، »الفتاوى اهلندية« )318/4(.
)5( »التلقن« )161/2(، »التاج واإلكليل« )366/5(.

)6( »املهذب« )388/1(.
)7( وهذا إذا َتِلَف بعُض املال، أما إذا َتِلَف ُكلُّه بآفٍة ساموية َقبل الترصف، أو َبعده، ارتفع الِقَراض، وكذا 

لو َأْتَلَفه املالك.
»احلاوي الكبر« )333/7(، »فتح العزيز« )66/12(.  

)8( وه�ذا ه�و املذهب، أما الوجه الثاين فهو: أن التََّلف ِمن رأس املال، وَينِْفس�خ في�ه الِقَراض؛ ألنه بدٌل 
كن األعظم يف  ع�ن رأس امل�ال، فكان هاُكه َكَهاِكه، وال ِعربة بالرشاء؛ فإنه هتيئُة حملِّ الترصف، والرُّ

التجارة، إذ به يظهر الربح.
»بحر املذهب« )231/7(، »روضة الطالبن« )139/5(، »العباب« )354/2(.  

)9( »الوسيط« )124/4(، »بحر املذهب« )230/7(.
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وإن َقاَرَض�ه َرُجالن عىل َماَلنْي فاش�رتى هلام جاريتني، وَأْش�َكَلَتا علي�ه)))، َصاَرَتا 
)))، والقول الثاين تباعان)))؛  ِ املال، َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ ِمْل�ًكا للعامل، ويلزمه ثمنها لَريبَّ
ِ املال، وإن كان فيهام ربح، شاركهام /العامل  �م الثمُن بني َريبَّ فإن مل يكن فيهام ربح، ُقسِّ

فيه، وإن كان ُخسان َضِمنه العامل؛ ألنه حصل بتفريطه))).

لنا أنه اشرتى لكل واحد منهام ما ال يمكن ختصيصه، فلزمه الشاء لنفسه))).

 A

ولكل واحٍد ِمن املتعاقدين فس�ُخ عقد الِقَراض متى ش�اء؛ ألنه عقٌد عىل اإلذن يف 
التصف يف مال الغري، فجاز لكل واحد منهام فسُخه، كالوديعة))).

ف�إْن فس�َخا العقد، واملال ِمن غ�ري ِجنس رأِس املال، واتفقا عىل بيعه، أو ِقس�مته، 
جاز؛ ألن احلق هلام))).

وإن دعا العامل إىل البيع، وامتنع رب املال، ُأْجِب عليه؛ ألن حق العامل يف الربح، 

 )1( واالخت�اف يف ه�ذه املس�ألة بن�اًء عىل أصل االختاف يف نِس�بة الوكي�ل إىل التقصر، ِم�ن حيث إنه 
مل يتحفظ حتى نيس، فنشأ ِمن هذا تنزيل النسيان منزلَة اإلتاف. 

»هناية املطلب« )533/7(.  
)2( وهذا االختاف واقٌع يف حالة االشتباه فقط، وال بد ِمن وقوع االعرتاف بحالة االشتباه.

»هناية املطلب« )531/7(، »تكملة املجموع« )384/12(.  
)3( وهناك قوٌل ثالٌث قياًسا، وهوأن يبقى العبدان هلام عىل اإلشكال إن مل يصطلحا.

»املهذب« )388/1(، »روضة الطالبن« )149/5(.  
)4( إذ ا كان النق�ص ِم�ن غ�ر انحطاط الس�وق، فهو حمم�وٌل عىل التضيي�ع، والتبس علي�ه األمر، فلزمه 
اَمن، وإن انحط السوق، فعليه َجرْب ذلك النقصان ِمن ماله ال ِمن الربح؛ ألن اخلرسان يف الِقَراض  الضَّ

ال جُيرب إال بالربح املستقبل، فإذا كان ال جيب االسرتباح، فكيف جيب ُجربان اخلرسان ؟!
»هناية املطلب« )532/7(، »روضة الطالبن« )148/5(.   

)5( وألن العامل أتلفهام عليهام بالنسيان املؤدي إىل االشتباه، فالتزم قيمتهام، وهو أحق هبام، إذا غرم بدهلام 
ملالكيهام.

»هناية املطلب« )531/7(، »فتح العزيز« )97/12(.   
« ]178[، »أسنى املطالب« )391/2(، »هناية املطلب« )482/7(. )6( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)7( »هناية املطلب« )483/7(، »العباب« )355/2(. 

ل� )117/ب(
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وال يص�ل إلي�ه إال بالبيع)))، فلو َبَذل له َقْدَر حقه ِمن الربح، مل َيْلَزْمه َقُبوله، وأجب عىل 

البي�ع، ع�ىل َأَصحِّ الوجه�ني))) امَلْبنِيَّنْي عىل القول�ني يف العبد اَل�اين إذا امتنع املوىل ِمن 

بيعه، وَبذل الفداء)))؛ ألنه ربام َرِغَب فيه راغٌب فزاَد يف ربحه))).

ول�و طل�ب رب املال البيع، وامتنع العام�ُل ُأْجِب عليه؛ ألن�ه ال يصل إىل حقه ِمن 

رأس املال إال بالبيع))).

)))؛ ألن البيع  ولو ترك العامُل حقه ِمن الربح))) ُأْجِب عىل البيع َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ

َقُهام)))؛ فإْن َتْرَك حقه بقي حقُّ رب املال يف البيع))). حَلِ

وإذا فس�خ العق�د، وهناك َدْين لزم العامل أن يتقاض�اه؛ ألنه يلزمه رد رأس املال، 

وال طريق إليه إال بالتقايض، وس�واء كان ِمن أص�ل رأس املال أو ِمن الربح)1))، وقال 

 

)1( وهذا االتفاق بن األصحاب فيام إذا ظهر يف املال ِربح، أما إذا مل يظهر فيه ربح، ففيه ِخَاٌف َمْش�ُهوٌر 
داخل املذهب.

»البيان« )225/7 - 226(.    
)2( الوجه الثاني: أنه ال جيرب رب املال عىل البيع؛ ألن البيع حلق العامل، وقد بذله رب املال للعامل.

»احلاوي« )329/7(، »فتح العزيز« )78/12(.  
)3( أي َضِمن السيد قيمة العبد اجلاين، للشخص املجني عليه، ومنع ِمن بيع العبد اجلاين.

« ]431[، »حتفة املحتاج« )521/2(.  »خمترص امُلَزيِنّ  
)4( »الوسيط« )126/4(، »بحر املذهب« )206/9(. 

)5( »املهذب« )388/1(.
تِِه من الربح باملقاسمة، ال بالظهور، أما يف حال ِملك  صَّ )6( وهذه املسألة مبنية عىل القول، بِملك العامل حِلِ

ه؛ ألنه يريد أن هيب حقه، وقبول اهلبات ال جيب. تِِه بالظهور، فا ُيقبل إسقاطه حِلَقِّ صَّ العامل حِلِ
»املهذب« )388/1(، »روضة الطالبن« )141/5(.  

)7( القول الثاين: ال جُيرب عىل البيع؛ ألن البيع حلقه، وقد تركه فسقط.
»البيان« )227/7(، »هناية املطلب« )486/7(.  

)8( وذلك ليصل رب املال إىل رأس ماله، ويصل العامل إىل حقه يف الربح.
»النجم الوهاج« )281/5(، »مغني املحتاج« )319/2(.   

)9( »أسنى الطالب« )390/2(. 
)10( »احلاوي« )343/7(، »بحر املذهب« )208/9(.
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: إن كان هناك ِرْبٌح ل�زم أن يتقاضاه، وإن مل يكن ِرْب�ٌح مل يلزمه)))، لنا أن ردَّ  أب�و َحنِيَف�َةَ

رأس املال واجب عليه، فلزمه ما يوصل إليه))).

 A
وينفسخ العقد بموت كل واحد منهام؛ ألنه عقد جائز من الطرفني فانفسخ بموت 
))) أحدمها، أو ُأغم�ي عليه)))،  كل واح�د ِم�ن املتعاقدين كالوديع�ة)))، وكذا لو ُج�نَّ
د عقد الِق�َراض، واملاُل َعَرٌض  دِّ  مل�ا أرشت إلي�ه)))؛ ف�إن أراد َمن صار إليه األم�ر أن ُيَ

مل يز))) عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه إنشاُء ِقراٍض عىل َعَرٍض))).

 )1( يلزم�ه التق�ايض إن كان هن�اك ربٌح؛ ألنه بمنزلة األج�ر، والربح كاألجر ل�ه، وال يلزمه التقايض إن 
مل يكن هناك ربح؛ ألنه وكيٌل حمض، واملترِبع ال جُيرب عىل إيفاء ما تربع به.

»العناية رشح اهلداية« )170/12(، »اجلامع الصغر ورشحه النافع الكبر« ]421[.  
ين ال جيري جمرى العن،  )2( وكذلك فإن مقتىض مذهب أيب َحنِيَفَة V رد رأس املال عىل صفته، والدَّ

فهو كام لو كان َعَرًضا يلزمه بيعه.
»املهذب« )388/1(، »بحر املذهب« )208/9(.   

)3( والَوَكاَلة، فهي َوَكاَلة يف االبتداء، وقد تصر رشكًة يف االنتهاء.
»فتح العزيز« )73/12(، »العباب« )356/2(.   

)4( اجلنـــون يف اللغـــة: مص�در ُجنَّ الرجل -بالبن�اء للمجهول- فهو جمنون: أي زال عقُله، أو َفَس�د، أو 
ه، واصطاًحا: اختاُل القوة امُلَميِّزة بن األمور احلسنة والقبيحة،  ،  وجنَّ اليشء عليه: َسرَتَ دخلته اجِلنُّ
امُلدركة للعواقب،  بأن ال يظهر آثارها، وبتَعطُّل أفعاهلا، إما لنقصاٍن ُجبِل عليه دماُغه يف أصل اخِللقة، 
وإما خلروج ِمزاج الدماغ عن االعتدال، بس�بب َخْلٍط، أو آفة، وإما الس�تياء الش�يطان عليه، وإلقاء 

اخلياالت الفاسدة إليه بحيث يفرح،   ويفزع من غر ما يصلح سبًبا.
»املخصص« )272/1(، »لسان العرب« )92/13(، »املوسوعة الطبية« ]298[.   

)5( اإلغمـــاء لغًة: هو الَغْش�و وُفقدان الوع�ي، واصطاًحا: اإلغامء آفٌة ُتعطل الق�وى امُلدركة عن أفعاهلا 
مع بقاء العقل مغلوًبا.

»لسان العرب« )134/15(، »معجم مقاييس اللغة« )377/4(، »املوسوعة الطبية« ]94[.  
)6( من التعليل السابق، من تشبيه الِقَراض بالوديعة والَوَكاَلة.

)7( قال النََّوِوي V: واألشبه أن خيتص الوجهان بلفظ الرتك والتقرير، وال يسامح باستعامل األلفاظ 
التي تستعمل يف االبتداء )اجلواز(. »روضة الطالبن« )143/5(.

)8( الوجـــه الثانـــي: جيوز جتديد عقد الِقَراض واملاُل َعَرٌض؛ ألنه لي�س بابتداء عقِد قراٍض، وإنام هو بناء 
عىل مال الِقَراض السابق فجاز. »املهذب« )388/1(، »روضة الطالبن« )141/5(. 

)9( وألن الِقَراض قد بطل باملوت، وهذا ابتداُء قراٍض عىل َعَرٍض، فلم جيز.
=
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 A

إذا ض�اَرَب يف َم�َرِض موته))) عىل ربٍح يزيد عىل ُأْج�َرِة املثل، فهو ِمن رأس املال؛ 
ألن الثلث يعتب منه ما يرجه ِمن ماله)))، والربُح ليس بامٍل له))).

ه متعل�ق بَِعنْي املال  تِه م�ن الربح؛ ألن حقَّ م ع�ىل الُغَرَماء))) يف ِحصَّ والعام�ل ُمقدَّ
فهو كامُلرهتن))).

 A
فه؛ ألن فس�اد العقد  إذا َقاَرَض�ه ِقراًضا فاس�ًدا، فت�صف العامل يف املال َنِفَذ تصُّ

 

ال يوجب ارتفاع اإلذن، فليثبت الصحة عليه))).

ف�إْن َربِ�ح كان الربح كلُّه لرب املال؛ ألن العامل اس�تحق بالعق�د، وقد بطل، فكان 
الرب�ح ملال�ك األصل، ويرجع العامل علي�ه بأجرِة ِمثله، إن مل يك�ن ريض بغري ِعَوٍض))) 

وجًها واحًدا))).

»فتح الوهاب« )415/1(.   
)1( مرض املوت هو كل مرٍض كان األغلب فيه أن املوت خموٌف عىل املريض.

»احلاوي« )821/8(.  
)2( وخالف احلكُم هنا ُحكَم امُلَس�اَقاة يف مرض املوت، فلو زاد عىل أجر مثله، حس�بت الزيادة من الثلث 

عىل األصح، والفرق أن النامء يف امُلَساَقاة هو من عن املال، بخاف الِقَراض.
« ]167[، »روضة الطالبن« )124/5(. »خمترص ال�ُمَزيِنّ  

)3( وإنام حيصل بكسب العامل وجهده،  فلم يعترب من الثلث. »املهذب« )388/1(.
ين،  ي�ن، والغريم ُيطَلق عىل َم�ن له الدَّ )4( الُغَرَم�اء مج�ع غري�م، وأصل مادة الكلمة الُغ�رم، ومعناها الدَّ
ين، وكذلك الغريم ُتطلق ع�ىل اخلَصم مأخوذ؛ ألنه يصر  وُيطل�ق كذل�ك عىل املديون ال�ذي عليه الدَّ

بإحلاحه عىل خصمه مازًما له.
»لسان العرب« )436/12(، »خمتار الصحاح« )488/1(، »املصباح املنر« )11/7(.  

ه آَكُد ِمن َحقِّ املرهتن املستوثق بالرهن، فحقُّ َمن استحق التملك َأوىل بالتقدم . )5( بل حقُّ
»هناية املطلب« )492/7(، »البيان« )230/7(.   

« ]166[، »الوسيط« )111/4(.  )6( »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)7( أي: مل َي�ْرَض إال بربح؛ فإنه يس�تحق ُأج�رَة املِثل؛ ألنه مل َيْرَض أن يعمل إال بِِعَوٍض، فإذا مل يس�لم له، 

رجع إىل ُأجرة املِثل. 
)8( »احلاوي« )310/7(. 

=



119
وإن كان ريض بغ�رِي ِع�َوٍض))) ع�ىل َأَص�حِّ الوجه�ني)))، وحك�ى أصحابنا عن 

مالك: إن كان يف املال ربٌح استحق األجرة، وإن مل يكن فيه ربٌح مل يستحق))). 

/وظاهر ما رواه أصحابه عنه، أن له ما ُيقارض به مثله))).

لن�ا أن العم�ل يف الِق�َراض، يقابل يف الع�وض، يف موضوعه، فلم يس�قط بالرضا 
بعدمه، كاملهر يف الوطء بالنكاح))).

 A

إذا كان لرج�ل علي�ه َدْي�ن، فقال ل�ه اْقبِض مايل علي�ك، فعزله، ث�م قاَرَضه عليه، 

 

ي�ن، ومل َيِصّح ِقراضه عليه؛ ألن َقبضه له ِمن نفس�ه  مل َي�ِصِ املع�زول ِمْلًكا لصاحب الدَّ

 

ال يصح، فقد َقاَرَضه عىل ما ال يملكه))).

فإن اش�رتى الذي عزل املاء ِس�لعة يف ذمته، ونَقد فيها ما عزله، فالسلعُة وما ُيْرَبح 
ين عىل َأَصحِّ الوجهني)))، والثاين: أن السلعة وربحها  فيها له، ال حق فيها لصاحب الدَّ

)1( بأن قال: قارضُتك عىل أنَّ الربح ُكلَّه يل. وفرضنا أنه قراٌض فاسٌد، ال إبضاع، ففيه اخلاف الذي ذكره 
املصنف يف املذهب. »البيان« )231/7(. 

)2( الوجـــه الثانـــي: ال يس�تحق؛ ألنه ريض أن يعم�ل ِمن غر ِع�َوٍض، فصار كاملتط�وع بالعمل ِمن غر 
ِقراض. وهو ما صححه الرافعي والنََّوِوي، وهو املذهب.   

»روضة الطالبن« )125/5(، »فتح العزيز« )29/12(.   
)3( »بحر املذهب« )198/9(، »البيان« )231/7(.

)4( ويف املستحق بالِقَراض الفاسد، روايتان عند املالكية: األُوىل أن للعامل ُأجرة املِثل، والثانية أن للعامل 
ِق�راض املِث�ل، والَف�رُق بينه�ام أن أجر املِثل متعل�ق بذمة َربِّ امل�ال، وقراض املِثل يؤخ�ذ ِمن ربح إن 

ُوِجد.
»التلقن« )161/2(، »القوانن الفقهية« ]186[.   

)5( وكذلك فإن عمل العامل كان يف مقابلة املس�مى، فإذا مل تصح التس�مية، وجب رد عمله عليه، وذلك 
غر ممكن،  فيلزم له أجرة املِثل، كام يف اإلجارة الفاسدة.

»البيان« )231/7(.   
)6( وال يص�ح كذل�ك؛ ألن�ه قراٌض عىل صفٍة، فلم َيِصّح، كام لو دفع إليه ثوًب�ا، وقال: بِْعه، وإذا بعَته فقد 

قارضُتك عىل ثمنه.
»احلاوي« )310/7(، »البيان« )231/7(.   

)7( واملذهب ما ذكره املصنف. »الوسيط« )109/4(، »روضة الطالبن« )118/5(. 

ل� )118 /أ(
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ين، وعليه األجرة)))، لنا أنه اشرتى يف قراٍض فاسد باملِه، فكان له، كام لو  لصاحب الدَّ

اشرتاها بَِعنْي املال املعزول، وكذا يف الَوَكاَلة))).

 A

إذا ادَّع�ى العام�ل ردَّ امل�ال، أو َتَلَف�ه، فالق�وُل قول�ه مع يمين�ه يف التََّل�ف))) قوالً 
واحًدا)))، ويف الرد عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه أمني، وألن َقْبَضه الَعني ملنفعة مالكها، 

فهو كاملودع يف دعوى الرد))).

وك�ذا ل�و ادَّعى علي�ه رب امل�ال خيان�ًة))) فأنكره مل�ا ذكرت�ه؛ وألن األصل عدم 
اخليان�ة)))، وكذا لو اختلفا يف قْدر رأس املال، فالَقْوُل َقْوُل العامل مع يمينه، إذا مل يكن 
يف املال ربح؛ ألن األصل عدم القبض إال فيام أقرَّ به)))، وإن كان فيه ربح، فالَقْوُل َقْوُل 

ين،  ين بتس�ليه إىل البائع؛ ألنه سلَّمه إليه بإذنه، ويكون الربح كله ملن له الدَّ )1( وتربأ ذمة املش�رتي ِمن الدَّ
وجيب عليه للعامل أجرة ِمثله؛ ألنه َعِمل لَِيْسَلم له الربح، ومل َيْسَلم له، فرجع إىل أجرة ِمْثله.

»املهذب« )389/1(، »بحر املذهب« )199/9(.   
)2( »هناية الطلب« )446/7 - 447(، »تكملة املجموع« )386/14(. 

)3( هذه املسألة تتصور إذا مل يذكر سبب التََّلف، أو مل َتُقم َبيِّنة عىل التََّلف، أو مل يأخذ مااًل يمكنه القيام به، 
اَمن، أو أخذ مااًل يمكنه القيام به،  فإذا ذكر س�بب التََّلف، أو قامت الَبيِّنة؛ فإن كان بتفريطه فَعَليه الضَّ

ط بأخذه. فتلف بعُضه َضِمنه؛  ألنه فرَّ
»فتح العزيز« )90/12(.   

)4( األمناء ثاثة: أمٌن يقبل قوله يف الرد، وهو املودع، وأمٌن ال يقبل قوله، وهو املرهتن، وأمٌن خمتلٌف 
قبول قوله يف الرد مع يمينه، وهو املضارب، ففيه اخلاف داخل املذهب.

« )167 - 168(، »احلاوي« )323/7(.  »خمترص امُلَزيِنّ  
)5( الوجه الثاني: ال ُيقبل قول العامل يف الرد؛ ألنه قَبض الَعْن ملنفعته، فلم ُيقبل قوُله يف الرد، كاملستعر. 

»املهذب« )389/1(، »روضة الطالبن« )145/5(.
)6( »حتفة املحتاج« )523/2(، »الرساج الوهاج« ]213[. 

)7( اخليانة أن يؤمتن اإلنسان فا َينصح، ومنها التفريط يف األمانة، واخليانة والنفاق واحد، ولكن اخليانة 
ين، ثم يتداخان، فاخليانة خمالفُة احلق بنقض العهد  ُتق�ال باعتبار العهد واألمانة، والنفاق باعتبار الدَّ

. ِّ يف الرسِّ
»املخصص« )286/1(، »لسان العرب« )144/13(، »خمتار الصحاح« )196/1(.   

)8( »العباب« )358/2(، »احلاوي« )350/7(. 
)9( ومبنى اخلاف هو يد العامل يف مال الِقَراض: هل هي َيُد وكيٍل، أم َيُد رشيك؟

=
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العام�ل بيمينه يف أصح القولني)))، والث�اين: أنام يتحالفان)))، وبه قال ُزَفُر)))، ورواية 

عن أيب َحنِيَفَة)))، لنا ما قدمناه إذا مل يكن ِربح.

وإن اختلف�ا يف َقْدر الربح املشوط حتالفا)))، وكان جيُعه لربِّ املال، وعليه ُأجرة 
املِث�ل للعام�ل)))؛ ألنه بالتحالف يرتفع العقد، فيبقى الرب�ح لرب املال، وللعامل ُأجرة 
َعَمله)))، وكذا لو َوجد يف يده عبًدا، فادعى رب املال أنه ناه عن رشائه، فأنكر، أو قال 

»البيان« )233/7(، »أسنى املطالب« )391/2(.   
)1( وهو الصحيح، ألن االْختَِاَف يف الربح املرشوط اختاٌف يف صفِة وكيفيِة العقد، فتحالًفا كاملتبايعن 
إذا اختلفا يف قْدر الثمن، وهذا اختاٌف فيام ُقبِض، فكان الظاهر مع الذي ينكر، كاملتبايعن إذا اختلفا 

يف قبض الثمن؛ فإن القول قول البائع.
»املهذب« )389/1(، »فتح اجلواد« )314/2(.  

)2( ألهن�ام اختلف�ا فيام يس�تحقان م�ن الربح، وأص�ل رأس امل�ال، فتحالفا، كام ل�و اختلفا يف َق�ْدر الربح 
املرشوط.

»املهذب« )389/1(، »البيان« )233/7(.  
َه  )3( ه�و ُزَف�ر بن اهلَُذيل بن قيس بن َس�ْلٍم الَعنربي، كان أبوه بأرض أصفهان، ُولَِد َس�نََة عرٍش ومائة، َتَفقَّ
ع�ىل ي�د أيب َحنِيَف�َة V، وهو أك�رب تاميذه، وكان ممن مج�ع الِعلم والعم�ل، وكان يدري احلديث 
َب امَلَثل فيه، قال حييى بن معن: هو ثقٌة مأمون، مات  وُيتقنه، وقد مجع قْدًرا رفيًعا ِمن الفقه فكان َمرْضِ

V سنة ثامٍن ومخسن ومائة.
»طبقات احلنفية« )534/1(، »طبقات الفقهاء« ]135[، »سر أعام النباء« )38/8(.   

)4( وه�و خاف املذهب عن األحناف، فاملذهب عند األحناف أن القول قول العامل، وأضاف احلنفية؛ 
أنه لو كان أيًضا هناك اختاٌف مع رأس املال يف مقدار الربح، فالقول لرب املال يف مقدار الربح فقط؛ 

ألنه يستفاد من جهته.
»الفتاوى اهلندية« )331/4(، »بدائع الصنائع« )254/13(.   

)5( ألهنام اختلفا يف صفة العقد، كاملتبايعن إذا اختلفا يف صفة العقد.
»املهذب« )389/1(، »البيان« )233/7(.   

)6( وهناك وجه آخر بالتفصيل، وهو إن كان املرشوط أكثر من النصف، فليس له إال النصف، وهذا عند 
االختاف يف َقْدر الربح املرشوط.

»روضة الطالبن« )146/5(.   
)7( وألن مقت�ىض التحالف والفس�خ رج�وُع ُكلٍّ ِمن الِعوض�ن لصاحبه؛ فإن تع�ذر، فقيمته، وقد رجع 

املال، وربحه للاملك، وقياسه رجوع الَعَمل للعامل، لكنه تعذر، فأوجبنا قيمته، وهي األجرة.
« ]123[، »أسنى املطالب« )392/2(.  »خمترص امُلَزيِنّ  

=



1((
اش�رتيته للِقَراض، أو لنفسك، فأنكر، فالَقْوُل َقْوُل العامل؛ ألن األصل عدم النهي)))، 

وهو أعلم ملن اشرتاه فرجع إليه فيه))).

وإن أقام رب املال َبيِّنة أنه اش�رتاه بامل الِقَراض، مل يعمل هبا يف كونه للِقَراض)))؛ 

ألن�ه قد يش�رتي ب�امل الِقَراض لنفس�ه)))، لكن ين�زع العبد ِم�ن يده، ويرد ع�ىل بائعه؛ 

ألن�ه مقب�وض بعق�ٍد باط�ل؛ فإن�ه اش�رتاه لنفس�ه ب�امل غ�ريه، وُيع�اد الثم�ن إىل م�ال 

 

الِقَراض))).

 A
إذا أخ�ب أن�ه َربِح ألًفا، ثم قال أخط�أت، أو أظهرُته خوَف انت�زاع املال ِمن يدي، 

 

مل ُيقَبل قوله؛ ألنه أقرَّ لغريه بامٍل، ثم ادعى ما يسقطه، فلم ُيقبل منه))).

وإن ادع�ى ه�الك م�ا أخ�ب ب�ه م�ن الرب�ح، فالَق�ْوُل َقْوُله م�ع يمينه؛ ألن�ه أمني، 

 

وما يدعيه حمتمل)))، واهلل أعلم.

)1( وألن العبد يف يده، فكان القول قوله فيه.
»احلاوي« )350/7(، »البيان« )234/7(.   

)2( »فتح العزيز« )92/12(، »املهذب« )389/1(. 
)3( يف هذه املســـألة وجهان: الوجه األول: ماذكره املصنف؛ أنه ال حُيكم به للِقَراض مع وجود الَبيِّنة، بل 

القول قول العامل مع يمينه.
أما الوجه الثاني: وهو أنه حُيكم به للِقَراض مع وجود البينة؛ ألن الظاهر مما اشرتاه بامل الِقَراض؛ أنه   

للِقَراض. واملذهب هو الوجه األول.
»هناية املطلب« )542/7(، »البيان« )235/7(.   

)4( وألنه قد يشرتيه بامل الِقَراض عىل وجه التعدي، فا حُيكم به للِقَراض، لبطان البيع فيه.
»البيان« )235/7(، »فتح العزيز« )92/12(.   

)5( »احلاوي« )352/7(. 
)6( كام لو أقر لرجٍل بامٍل، ثم ادعى أنه غلط؛ فإنه ال ُيقبُل منه.

« ]168[، »املهذب« )389/1(.  »خمترص ال�ُمَزيِنّ  
)7( وألن دعوى التََّلف بعد اإلقرار ال تكذب إقراره السابق فُقبل قوله.

»الوسيط« )131/4(.   
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0: العبد))) المأذون))) له في التجارة)))

ال يوز للرقيق))) بتفويت منافعه عىل مالكه، بتجارة، أو َنْفل عبادة، أو غريها إال 
بإذنه؛ ألنا مملوكة له، فال يفوت إال بإذنه)))؛ فإن رآه َيتَِّجر فسكت عنه، مل َيِص مأذوًنا 
ل�ه فيها)))، خالًفا أليب َحنِيَف�َة)))، لنا أنه تصٌف يفتقر إىل اإلذن، فلم ُيعل الس�كوت 

 .((( إذًنا فيه، َكَبْيِع َماِل الَغرْيِ

فإن اش�رتى يف ذمته شيًئا بغري إذن مواله صح الشاء عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه 

ا هلل c، والعبد هو  )1( العبوديـــة: يف األص�ل هي االنقياد، واخلضوع؛ فإن اقرتن هبا التعظيم، كانت حقًّ
ا كان، أو رقيًقا، وهو يف االصطاح: اململوك لإلنسان، وهو خاف احلُر. اإلنسان،  ُحرًّ

»املحيط يف اللغة« )77/1(، »القاموس املحيط« ]60[.   
)2( املأذون من اإلذن وهو يف اللغة اإلعام، واصطاًحا هو َفكُّ احلَجر عن العبد، وإس�قاط الس�يد حقه 

يف منافع عبده.
»اللباب« )244/2(.   

)3( أي سوف يذكر أحكام معاملة العبد املأذون له يف التجارة، لغر سيده، من األحرار، يف عقد، أومعاملة 
التجارة. 

 ، قُّ -بالكرس- يف أصل اللغة يدل عىل الضعف واللن، وهو يف االصطاح العبودية لإلنسان ُكاًّ )4( الرِّ
أو بعًضا،  وهي خاف احلرية.

»معجم مقاييس اللغة« )377/2(، »الصحاح« )1484/4(، »الزاهر«  ]427[.   
)5( فكل منافع العبد مستحقٌة ملواله، فا جيوز إبطاهلا بغر إذنه.

»البيان« )238/7(.   
)6( »املهذب« )389/1(، »روضة الطالبن« )568/3(. 

)7( املذهب عند األحناف، ال ينفذ يف البيع الذي يصادف السكوت، أما الذي ُيصادف الرشاء فينفذ؛ ألنه 
يرج�ُح جان�ب الرضا، عىل جانب الس�خط؛ ألنه لو مل يكن راضًيا َلنََه�اه، إذ النهُي عن املنكر واجب، 

فكان احتامل السخط احتاماًل مرجوًحا، فكان ساقط االعتبار رشًعا.
ومبنى اخلاف يف هذه املسائل: هل املأذون يترصف لنفسه أو لسيده؟ فِعند أيب َحنِيَفَة يترصف لنفسه،   

وعند الشافعية يترصف لسيده. »بدائع الصنائع« )201/7(.
)8( وكام لو باع الراهن الرهن، واملرهتن ساكت.

»البيان« )238/7(.   
)9( الوجه الثاني: وهو قول أيب إسحاق املروِزي، وأيب سعيد اإِلصطخِري، أن رشاءه باطل؛ ألنه ممنوٌع من 
عقد البيع بغر إذن سيده، كام هو ممنوٌع ِمن النكاح بغر إذن سيده، ثم ثبت أنه لو عقد نكاًحا بغر إذن 

 

سيده كان باطًا، وجب إذا عقد بيًعا بغر إذنه أن يكون باطًا كذلك. واملذهب ما ذكره املصنف.
=
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ة كامُلفلس)))، بخالف النكاح؛ فإنه ينتقص  مَّ حمجوٌر عليه حلقِّ الَغري، فصح رشاؤه يف الذِّ

به قيمته، ويسترض املوىل به، وال رضر عليه يف رشاء بيٍت ثمنُه يف ذمته))). 

 ،((( ويدخ�ل املبيع يف ِملك الس�يد؛ ألنه كس�ُب عب�ده، فهو كام اصط�اد أو اْحَتشَّ
وأم�ا الثم�ن فإنه يبقى يف ذمة العبد، يتبع به إذا ُأعتِق إن علم البائع بحاله؛ ألن اإلطالق 
ه يقتيض الرض�ا ببقائه فيه�ا إىل أن يعتق، كام مل علم  �ة، والِعلم برقِّ مَّ يقت�يض ثبوت�ه يف الذِّ
بإف�الس املش�رتي)))، وإن مل يعلم بِِرقِّه حالَة البيع، فهو باخليار بني أن يفس�خ البيع، أو 

 .((( ريََّ َيصب إىل أن يعتق)))؛ ألن اإلطالق يقتيض تعجيل الثَّمن، فإذا ظهر مانٌع منه خَتَ

وإن أذن له يف التجارة جاز له أن َيتَِّجَر؛ ألن املنع منها حلقه فزال بإذنه))).

وم�ا يكس�به منه�ا فهو ملواله؛ ألن�ه إن كان ِعوًضا ع�ن املال الذي س�لَّمه إليه فهو 
ب�دل ملك�ه، وإن كان اش�رتاه يف ذمت�ه فهو َكْس�ُبه)))، وأم�ا الثََّمن ف�إن كان يف يده ماٌل 
فالثََّم�ن من�ه؛ ألن اإلط�الق يقتضي�ه)))، وإن مل يك�ن يف يده م�اٌل فهو يف ذمت�ه، يتبع به 
: تباع  إذا عتق؛ ألنه لزمه برضا َمن له احلق)1))، وال يباع فيه رقبُته))))، وقال أبو َحنِيَفَةَ

 

»احلاوي« )369/5(، »املهذب« )389/1(، »روضة الطالبن« )567/3(.   
)1( »فتح العزيز« )121/9(، »رشح البهجة الوردية« )342/9(. 

)2( »احلاوي« )370/5(، »البيان« )239/7(. 
)3( »العباب« )95/2(، »روضة الطالبن« )571/3(. 

)4( ألنه ريض بذمته، فيلزمه الصرب إىل أن َيقدر، كحالة املفلس التي ذكرها املصنف.
»املهذب« )390/1(، »تكملة املجموع« )396/14(.   

)5( »روضة الطالبن« )573/3(، »تكملة املجموع« )397/14(. 
)6( ويف حالة الفسخ يرجع إىل عن ماله، وال فرق بن أن يقبضه السيد من العبد، أو مل يقبضه.

»البيان« )239/7(.   
)7( »املهذب« )390/1(، »حتفة املحتاج« )233/2(. 

)8( »البيان« )240/7(، »العباب« )92/2(. 
ين، العبد املأذون له، لسداد ديونه، إذا طالب الُغَرَماء ببيعه. )9( أي يباع يف هذا الدَّ

»مغني املحتاج« )101/2 - 102(.   
)10( هذا هو املذهب، أن ديون معامات العبد املأذون له، تؤدى مما يف يده من مال التجارة، سواًء أكانت 

من األرباح،  أو من رأس املال، ثم ما فضل يكون يف ذمته إىل أن يعتق، وال يتعلق برقبته.
« ]126[، »الوسيط« )202/3(.  »خمترص ال�ُمَزيِنّ  

)11( »احلاوي« )371/5(، »العباب« )95/2(، »فتح اجلواد« )87/2(. 

=
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في�ه)))، وقال أحد: يب يف ذمة الس�يد)))، لنا أن الس�يد مل ي�أذن يف التصف يف رقبته، 

ومل َيْرض، فيتعلق الِعَوض بذمته))).

وال َيتَِّجر إال فيام أذن له فيه، ألنه متصف باإلذن، فال يملك إال ما أذن له فيه)))؛ 
فإن أذن له يف التجارة، مل يملك هبا إجارة نفس�ه وال غريها، عىل ظاهر املذهب)))، ويف 

وجه أنه يملك إجارة ُعروض التجارة))).

: يملك إجارة نفس�ه)))، لن�ا أنه عقد عىل التج�ارة، فال يملك به  وق�ال أب�و َحنِيَفَةَ
العقد عىل نفسه، وال إجارة غريه، كام ال يملك بيع نفسه، وال النكاح))).

وال يبيع بِنَِس�يئٍة))) وال بدون َثمن املِثل بغري إذنه؛ ألنه ال َحظَّ للس�يد فيها؛ وألن 

)1( تباع رقبته حلق الُغَرَماء؛ ألن الواجب يف ذمة العبد ظهر وجوبه يف حق املوىل،  فيتعلق برقبته استيفاًء، 
كدْين االستهاك، واجلامع دفع الرضر عن الناس.
»املبسوط« )170/28(، »العناية« )285/13(.   

)2( »املبدع« )231/4(، »اإلنصاف« )256/5(. 
ين، فوجب أن ال يتعلق برقبته، كام لو اس�تقرض بغر إذن  )3( وألن�ه َدْي�ٌن ثبت عىل العبد برضا َمن له الدَّ
س�يده؛ وألنه َأِذن له يف التجارة، وهذا ال يوجب ثبوت ذلك يف ذمة الس�يد، كاملرهتن إذا أذن للراهن 

بالترصف يف الرهن.
»روضة الطالبن« )573/3(، »حتفة املحتاج« )236/2(.   

)4( »احلاوي« )371/5(، »البيان« )241/7(. 
)5( املذه�ب عن�د الش�افعية أن العبد املأذون ل�ه يف التجارة، يس�تفيد هبذا اإلذن كل ما يندرج حتت اس�م 

التجارة، وما كان من لوازمها وتوابعها، وال يستفيد باإلذن غر ذلك.
»الوسيط« )196/3(.   

)6( أي يملك إجارة ما يشرتيه للتجارة؛ ألنه من فوائد املال، فملك العقد عليه، كالصوف واللبن.
»املهذب« )390/1(، »روضة الطالبن« )567/3(.   

)7( بن�اًء ع�ىل أصله يف أن العبد املأذون له يف نوٍع م�ن التجارة يصر مأذوًنا يف مجيع أنواع الترصفات؛ ألن 
العبد حمجوٌر عليه يف الترصفات حلق الس�يد؛ فإن أذن له الس�يد، فقد ارتفع احلْجر، فوجب أن يكون 

أهًا جلميع الترصفات،  كام لو ُأعتِق. »االختيار« )100/2(، »اللباب« )244/2(. 
)8( ألن املأذون فيه هو التجارة، واإلجارة ليست من التجارة، فلم يملك باإلذن يف التجارة عقد اإلجارة. 

»املهذب« )390/1(، »فتح الوهاب« )316/1(. 
ين املؤجل. ن، وُيطلُق كذلك عىل الدَّ )9( البيع نسيئة هو استام الثمن والنقد، وتأخر تسليم امُلَثمَّ

»لسان العرب« )166/1(، »املعجم الوسيط« )916/2(.   
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إط�الق العق�د ال ينصف إال إىل املتعارف، وهو َثَمن املِْثل والنَّْقد)))، وال يس�افر باملال 

ِمن غري إذن؛ ألنه ُيغرر به))).

 ،((( وإن اش�رتى من يعتق عىل مواله مل َيِصحَّ رشاؤه من غري إذنه َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ
ويف الث�اين: يص�ح للموىل)))؛ ف�إن مل يكن عليه َدين عتق، وإن كان علي�ه َدْين مل يعتق َعىَل 
)))، لنا أن اإلذن يقتيض ب�شاء ما يربح، وال يوجد ذلك يف رشاء من يعتق  َأَص�حِّ الَقْوَلنْيِ

عليه))).

وال يبطل اإلذن له))) بإباِقه)))، خالًفا أليب َحنِيَفَة)))، لنا أن اإلباق ال يمنع ابتداء 
اإلذن /له يف التجارة، فال يبطل اس�تدامته، كام لو َغصب، أو ُحبس بديٍن)1))، وواليته 

باقية عليه فيجوز بيعه، وإجارته ممن َيقدر عليه)))).

 A

َ له، َفَقبِل،  َب، أو ُويصِّ ، أو اصطاد، أو عمل يف معدن، أو ابتاع، أو اهتَّ وإن اْحَتشَّ
دخل ذلك كله يف ملك الويل؛ ألنه ِمن ثمرات ِملكه)))).

)1( وألن�ه يت�رصف يف حق غره، ف�ا يملك إال ما فيه النظر واالحتياط، وليس يف البيع نس�يئًة، أو بدون 
ثمن املِثل نظٌر، وال احتياط، فا يملك حق الترصف.

»املهذب« )390/1(، »الوسيط« )196/3(.   
« ]126[، »البيان« )241/7(.  )2( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)3( واملذهب ما ذكره املصنف، من عدم صحة رشائه. »احلاوي« )371/5(، »الوسيط« )117/4(. 
)4( »روضة الطالبن« )568/3(. 

ة، أما إن اش�رتاه بالعن فباطٌل ِمن أصله، وكذلك لو اش�رتى يف  مَّ )5( وهذا الرشاء صحيٌح إن وقع يف الذِّ
ة برشط أن يويف الثمن من مال الِقَراض. مَّ الذِّ

»بحر املذهب« )205/9(، »النجم الوهاج« )276/5(.   
« ]166[.)6( »روضة الطالبن« )572/3(.  )7( »خمترص امُلَزيِنّ

)8( اإلباق: هو هروب العبد من الس�يد، وَقيَّده بعض اللغوين بأنه اهلروب ِمن غر خوٍف، وال َعمل كادٍّ 
شاقٍّ عليه.

»املحيط يف اللغة« )6/2(، »املصباح املنر« )10/1(.   
)9( عىل أصله أن العبد مترصٌف لنفسه، واستدل عىل ذلك بتعلق الُعهدة به.

»بدائع الصنائع« )182/16(، »حتفة الفقهاء« )292/3(، »حاشية رد املحتار« )167/6(.   
)12( »احلاوي« )368/5(. )11( »الوسيط« )197/3(. )10( »البيان« )242/7(. 

ل� )119 /أ(
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)))، ويف الث�اين: َيملكه)))، وبه  ول�و ملَّكه املوىل م�ااًل مل َيملكه َعىَل َأَص�حِّ الَقْوَلنْيِ
قال مالك إال أنه َيملكه ِملًكا ضعيًفا يملك املوىل اس�رتداده منه)))، لنا أنه س�بب يملك 

به املال فال يملك به العبد كاإلرث))). 

وقول�ه 0: »َوَلـــُه َمـــاٌل«)))، فه�ذه إضافٌة إىل الي�د)))، بدليل قول�ه: »َفُهَو 
َتاُع«، وهذا ُحكم املِلك))). ـُمبنْ َ�َِطُه النْ ِللنَْباِئِع ِإلَّ َأننْ َيشنْ

فع�ىل ه�ذا إذا َملَّكه جارية مل َيملك َوْطَئها، ولو أذن له فيه؛ ألن الوطء ال ُيس�تباح 
ر  )))، ول�و َملََّكه نِصاًب�ا فزكاُته عىل امل�وىل)))، وإذا َلِزَمته كف�ارة مل ُيَكفِّ إال يف ِمل�ٍك َت�امٍّ

)1( وهو القول اجلديد. وهو املذهب. 
»احلاوي« )370/5(، »العباب« )92/2(، »روضة الطالبن« )574/3(.   

)2( »الوسيط« )199/3(. 
)3( »القوانن الفقهية« ]199[. 

)4( اتفق األئمة األربعة عىل أن الرق الكامل يمنع من املراث، وذلك ألن مجيع ما يف يد العبد لسيده، فلو 
ثناه ِمن أقربائه لوقع املِلك لسيده، فيكون توريًثا لألجنبي با سبب، وذلك باطٌل إمجاًعا. ورَّ

»مراتب اإلمجاع« ]97[، »العذب الفائض« )23/1(.   
)5( أصل احلديث يف البخاري ومسلم عن ابن عمر L، بلفظ: »َمن ابتاع نخًا بعد أن ُتَؤبَّر فثمرهُتا 

للبائع إال أن يشرتط املبتاع، وَمن ابتاع عبًدا وله مال فامله للذي باعه إال أن يشرتط املبتاع«.
ب يف حائط أو يف  أخرج�ه البخاري: كتاب: »امُلَس�اَقاة وال�رشب«، باب: »الرجل يكون له مم�ر أو رِشْ  
نخل«، ]2250[ )838/2(؛ ومس�لم: كتاب: »البيوع« باب: »من باع نخًا عليها ثمر« ]2854[ ، 

 .)121/8(
)6( ويف ه�ذا احلدي�ث إضاف�ة املال إليه وحقيقة اإلضاف�ة تقتيض املِلك إذا كانت اإلضاف�ة إىل َمن هو ِمن 

أهل املِلك. 
»البدر املنر« )592/6(.   

)7( فإضافة املِلك إىل العبد يف حقيقتها إضافُة جَماز لاختصاص، ال إضافة متليك، ومن األدلة كذلك قوله 
c: ]ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ[ ]U: 75[، فنََفى اهللُ ُقدرته عن املِلك، فلو أثبتنا له 

املِلك ألثبتنا له قدرًة عىل ما يملك.
»البيان« )244/7(، »منحة الباري« )148/5(.   

)8( وعىل القول القديم، جيوز له وطؤها إْن َأِذن له سيده، وإن مل يأذن مل جَيُز. »احلاوي« )372/5(. 
)9( وع�ىل الق�ول القدي�م ال جت�ب الزكاة فيه عىل الس�يد؛ ألن�ه قد زال ِملك�ه، وال عىل العب�د؛ ألن ِملكه 

ضعيف. 
»روضة الطالبن« )573/3(.   
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�ْز)))، إال أن يكون  بامل�ال)))؛ ألن�ه ال يملك�ه)))، ول�و باعه فاش�رتط املبتاع مال�ه، مل َيُ

ا)))- واهلل أعلم-. معلوًما، ويكون الثََّمن ِمن غري ِجنْسه إن كان ِربويًّ

  

بالص�وم. »الوس�يط«  التكف�ر  الواج�ب علي�ه  ب�ل  بالكس�وة،  أو  التكف�ر باإلطع�ام  أكان  )1( س�واًء 
 .)200/3(

ر بالعتق؛ ألن العتق يتضمن الوالء،  َر باإلطعام والكسوة، وال ُيَكفِّ )2( وعىل القول القديم جاز له أن ُيكفِّ
والعبد ليس ممن يثبت له الوالء. »البيان« )244/7(. 
)3( »املهذب« )390/1(، »النجم الوهاج« )276/5(. 

)4( وع�ىل الق�ول القديم يص�ح هذا البيع هبذا ال�رشط، وإن كان امل�ال جمهواًل عندمه�ا، أو عند أحدمها، 
واختلف األصحاب يف تعليل الصحة، مع حتقق علة الربا يف هذه الصورة، وأجابوا بام يل: 

فمنهـــم: م�ن قال: إنام حكمنا بالصحة؛ ألن البيع ينرصف إىل العبد، وأم�ا املال فهو تابٌع له، فلم تؤثر   
اجلهالة فيه، وال يستقيم هذا التعليل؛ ألن الربا حَيُْرم يف التابع، كام حَيُْرم يف املتبوع.

ومنهم: من قال: يصح هذا البيع، وإن كان املال جمهواًل؛ ألن ماله غر مبيٍع، بل يبقى عىل ِملك العبد،   
وهذا التعليل هو األصح كام فهمه بعض حمققي املذهب من كام الشافعي.

»بحر املذهب« )206/9(، »البيان« )246/7(، »احلاوي« )368/5(.   
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U: الُمَساَقاة)))

توز امُلَساَقاة عىل النخل وَفِسيِله)))، وعىل الَكْرم))) وصغاره، وقال أبو َحنِيَفَة وُزَفر))): 
 (((
L ال تصح املساقاة)))، وقال داود))): ال توز إال يف النخل)))، لنا ما روى ابن عمر 

أن النبي 0 عاَمَل أهل خيب عىل شطر))) ما يرج ِمن ثمٍر وزرع)1))، وأما نيه 

)1( امُلَســـاَقاة: لغة من الس�قي، ورشًعا معاقدة جائز الترصف مثله عىل نخل أو كْرم مغروس ُمعن مرئي 
مدة يثمر فيها غالًبا بجزء معلوم بينهام ِمن الثمرة، وُتعرف بلغة أهل العراق باملعاملة. 

»هتذي�ب اللغة« )256/2(، و»التوقيف عىل مه�امت التعاريف« ص: ]653[، »والقاموس الفقهي«   
ص: ]176[.

)2( الفســـل: ُقضب�ان الَكْرم تقلع للغرس، والَفس�يلة النخلة الصغرة تقطع ِم�ن األُم أو ُتقلع ِمن األرض 
فتغرس وجزء من النبات يفصل عنه ويغرس »املعجم الوسيط« )689/2(.

)3( »األم« )11/4(، و»املهذب« )390/1(.
)4( هو: ُزَفر بن اهلذيل بن قيس العنربي، من متيم، أبو اهلذيل، فقيه كبر، من أصحاب اإلمام أيب َحنِيَفَة، 

أصله من أصبهان، أقام بالبرصة، ووىل قضاءها وتوىف هبا َسنََة )158ه�(. 
»اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية«  )243/1(.  

)5( »البيان« )251/7(، »واملغني« )530/7(.
)6( داود ب�ن ع�ل ب�ن خلف بن س�ليامن األصبهاين ثم البغدادي أبو س�ليامن إم�ام أهل الظاهر ُولَِد َس�نََة 
مائتن، وقيل: َس�نة اثنتن ومائتن أخذ العلم عن إس�حاق وأيب ثور، وكان زاهًدا متقلًا، قال الش�يخ 
أب�و إس�حاق يف طبقات�ه: وكان من املتعصبن للش�افعي وصنف كتابن يف فضائله والثن�اء عليه، قال: 

َ يف شهر رمضان َسنة سبعن ومائتن.  وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، ُتُويفِّ
»طبقات الشافعية الكربى« )284/2(، و»طبقات الشافعية« البن قايض شهبة )77/1(.  

)7( »الوسيط« )135/4(.
)8( عب�د اهلل بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي، أس�لم مع أبي�ه وهو صغر مل يبلغ احلُُلم، وقد قيل: إن 
إس�امه قبل إس�ام أبيه، وال يصح وإنام كانت هجرته قبل هجرة أبيه، فظن بعض الناس أن إس�امه 
ُه واختلفوا يف ش�هوده  قبل إس�ام أبيه، أمجعوا عىل أنه مل يش�هد بدًرا، اس�تصغره النبي 0 فَردَّ
ُه رس�ول اهلل 0 مع غره ممن مل يبلغ احلُُلم، وكان كثر االتباع  ُأُحًدا فقيل: ش�هدها، وقيل: َردَّ
آلثار رسول اهلل 0 حتى إنه نزل منازله، ويصل يف كل مكان صىل فيه، وكان ابن عمر شديد 
االحتياط والتوقي لِدينه يف الفتوى، تويف عبد اهلل بن عمر سنة ثاث وسبعن بعد قتل ابن الزبر بثاثة 
جَّ يف ظهر  أش�هر، وكان س�بب قتله أن احلجاج َأَمر رجًا َفَس�مَّ ُزجَّ ُرمح وَزمَحَُه يف الطريق ووضع الزُّ
قدم ابن عمر L، ومات وهو ابن س�ت وثامنن َس�نة وقيل: أربع وثامنن َس�نة. »أس�د الغابة عز 

الدين بن األثر اجلزري« )350/3(.
)9( يف »املخطوط رشط«، و»التصحيح من صحيح مسلم« )1186/3( رقم: ]1551[.

)10( أخرج�ه البخاري، كت�اب: »اإلجارة«، باب: »إذا اس�تأجر أرًضا فامت أحدمه�ا« )798/2( رقم: 
=
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0 عن ال�ُمَخابرة))) فال يتناول امُلَس�اَقاة، وإنام يت�ص بامُلَزاَرَعة)))، مأخوذ ِمن 

ار)))، وامُلَزاَرَعة املذك�ورة يف حديثنا هي  يِّنة، واخلبري ه�و األَكَّ اخلُب�ار، وه�ي األرض اللَّ

الت�ي تدخل يف عقد امُلَس�اَقاة تبًعا، والتابع يوز أن يكون جمه�واًل، واحلديث عامٌّ يتناول 

كل ش�جٍر ُمثمر فيس�توي في�ه الصغار والكب�ار)))، فأما ما س�وامها من األش�جار؛ فإن 

 

ها  ز امُلَس�اَقاة علي�ه؛ ألن اخلب َخصَّ مل يك�ن له ثم�ر كاخِلالف)))، وُذكور التوت))( ، مل َتُ

 

، ويف الثاين: توز )))،  ز َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ بام يوجد منه الثمر)))، وإن كان مما له ثمر مل َيُ

 وبه قال مالك وأبو يوس�ف وحممد))): لنا أنا أشجار مل تب الزكاة يف أثامرها فال تصح 

]2165[،  ومسلم، كتاب: »امُلَساَقاة«، باب: »امُلَساَقاة واملعاملة بجزء من الثمر والزرع« )1186/3( 
رقم: ]1551[.

)1( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب: »امُلَس�اَقاة«، ب�اب: »الرجل يكون ل�ه ممر أو رشب يف حائ�ط أو يف نخل« 
)839/2( رقم: ]2252[، واللفظ له، ومسلم، كتاب: »البيوع«، باب: »النهي عن املحاقلة واملزابنة 
وع�ن امُلَخاَب�َرة وبيع الثمرة قبل بدو صاحها وعن بيع املعاومة وهو بيع الس�نن« )1172/3( رقم: 

.]1536[
ـُمَزاَرَعـــُة: ه�ي املفاعل�ة، وهي املعاملة عىل األرض ببعض ما خيرج منها، وهي: طريقة الس�تغال  )2( والنْ
األرايض الزراعية باش�رتاك املالك والزارع يف االس�تغال ويقسم الناتج بينهام بنس�بة ُيَعيِّنُها الَعقد أو 
الُع�رف. »املصب�اح املن�ر« ص: ]132[ »الطبعة العرصي�ة، والتوقيف عىل مه�امت التعاريف« ص: 

]385[، »واملعجم الوسيط« )392/1(.
)3( أكار: اسم فاعل ِمن َأَكَر األرَض، أي َحَرثها. 

ينظر: »املصباح املنر يف غريب الرشح الكبر« ص: ]25[.  
)4( ينظر: »املهذب« )390/1(، »روضة الطالبن« )150/5(.

)5( واخِلاُف: ِوَزاُن ِكتاب: َشجر الصفصاف الواحدة »ِخاَفٌة« »املصباح املنر يف غريب الرشح الكبر« 
ص: ]152[.

)6( وم�ا ذك�ره املصنف من عدم جواز املس�اقاة مم�ا له ثمٌر هو املذه�ب. »روضة الطالب�ن« )150/5(، 
»البيان« )253/7(.

)7( أخرجه مس�لم: كتاب: »امُلَس�اَقاة«، باب: »امُلَس�اَقاة واملعاملة بجزء من الثم�ر والزرع« )1186/3( 
رقم: ]1551[.

.]168[ » )8( »خمترص امُلَزيِنّ
)9( »االختي�ار« )80/3(، »تبي�ن احلقائ�ق« )283/5(، »القوانن الفقهي�ة« ]284[، »مواهب اجلليل« 

.)373/5(

=
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ال�ُمَس�اَقاة عليها كاخِلالف، وذكور التوت)))، وما ُروي أنه عاَمَل أهل خبري ]بالش�طر[ 

 

مما ُيرج النخل والشجر حمموٌل عىل الَكْرم؛ ألنه يشارك النخل يف وجوب /الزكاة فيه)))؛ 
 وإلنام ال ينميان إال بالعمل عليهام، فالنخل بالتجريد)))، واللقاح)))، والكرم بالكساح))) 
)))، وقال أب�و َثْور))): إن احتاجت إىل  وال ت�وز عىل الثم�رة الظاهرة َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ
))): إن كانت مل َيْبُد  َتْج مل َيُز)))، وق�ال امُل�َزيِنّ القي�ام عليه�ا حت�ى يطيب ج�از، وإن مل حَتْ
صالُحها جاز، وإن كان قد َبدا مل َيُز)1))، لنا أنا عقٌد عىل َغرر أجيز للحاجة إىل ظهورها، 
�ز عقدها كام بعد بدو الص�الح))))، وال توز عىل ش�جر غري معني؛  وق�د زال�ت فلم َتُ
ف�إن س�اقاه عىل أحد احلائطني مل َيُ�ْز؛ ألنه معاوضة فلم تز عىل غ�ري ُمَعنيَّ كالبيع))))، 

 

وال توز عىل شجر مل َيَرُه قواًل واحًدا عىل َأَصحِّ الطريقني، والثاين: أنه عىل قولني: أحدمها: 

ه�ذا، والث�اين: توز، كبيع ما مل َيَره))))، لنا أنا عقٌد عىل َغ�َرٍر، فإذا انضم إليه َغَرُر عدم 

)1( »رشح املحل عىل املنهاج« )61/3(.
)2( »هناية املطلب« )7/8(، »والبيان« )253/7(.

)3( التجريد التخلية واإلخاء. 
»املعجم الوسيط« )115/1(.  

حته أي أبَّرته، واللَّقاح بالفتح اسم ما ُيلقح به النخل.  )4( تقول: ألقحت النخل إلقاًحا، ولقَّ
»املصباح املنر« ]454[، »تكملة املجموع« ) 399/14 (.  

. »تاج العروس من جواهر القاموس« )73/7(. ح كُمَعظَّم، أي: امُلَقرشَّ )5( العود امُلَكسَّ
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب من عدم اجلواز. 

»فتح العزيز«، )99/12(، »روضة الطالبن« )152/5(.  
ر: إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي البغدادي: فقيه من بغداد وصاحب اإلمام الش�افعي،  )7( أبو َثونْ
َ يف 27 صفر َس�نََة  ين املأخ�وذ برأهيم ُت�ُويفِّ وناق�ل األق�وال القديم�ة عن�ه، ويعد أح�د أهم فقه�اء الدِّ

)246ه�( ببغداد، وُدفَِن بمقربة تسمي باب الكناس. 
»وفيات األعيان« البن َخلِّكان )26/1(، »تاريخ بغداد« )65/6(.  

)8( »احلاوى الكبر« )357/7(.
)9( تقدمت ترمجته يف صفحة ]112[.

.]168[ » )10( »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)11( ينظر: »البيان« )254/7(.

)12( »أسنى املطالب« )393/2(.
)13( »هناية املطلب« )10/8(.

ل� )119/ب( 



13(
َرة)))، وقال بعض املحدثني:  الرؤي�ة َبَطَل بخالف البي�ع)))، وال توز إال عىل مدة ُمَق�دَّ

يصح من غري تقدير)))، وقال أبو َثْور: يصح مطلًقا، وحُيمل عىل َسنة واحدة)))، لنا أنا 

رها بُمدة ال توجد الثمرة فيها غالًبا  الزم�ة، فلو أجيزت مطلًقا انفرد العامل هبا؛ ف�إن قدَّ

مل َيُْز؛ ألن القصد أن يش�رتكا يف الثمرة؛ فإذا مل يوثق بوجودها فيه فات املقصود، وفس�د 

 ،((( العقد)))؛ فإن عمل العامل فيه استحق ُأجرة املِثل عىل َأَصحِّ الوجهني خالًفا للُمَزيِنِّ

لنا أن وضع امُلَساَقاة عىل استحقاق الِعوض، فال يسقط بالرضا برتكه، كمهر املوطوءة يف 

)))؛ فإن العقد يفس�د،  النكاح)))، وكذا لو س�اقاه عىل أن يكون له نِصف الثمرة والَوِديُّ

ويب للعامل ُأجرة املِثل)))، وكذا لو ساقاه عىل َوِديٍّ غري مغروس يغرسه استحق ُأجرة 

املِث�ل؛ ألن�ه ال يوثق بوجود ثمرت�ه)1))، وأكثر مدة ال�ُمَس�اَقاة ما يغلب ع�ىل الظن بقاء 

َرت عىل َأَصحِّ األقوال الثالثة عىل َأَصحِّ الطريقني))))، والقول الثاين:  الشجر فيها إذا ُقدِّ
أنه ال يوز أكثر ِمن َسنة، والثالث: يوز ثالثني َسنة))))، واختلف هل ثالثون حتديد أو 

)1( »املهذب« )391/1(.
)2( »مغني املحتاج« )325/2(.

)3( »احلاوي الكبر« )362/7(.
)4( »فتح العزيز« )110/12(. 

)5( »البيان« )255/3(.
)6( والثاين: أنه ال يستحق ُأجرة املِثل وهو قول أيب العباس.

« ]168[، »روضة الطالبن« )157/5(. »خمترص ال�ُمَزيِنّ  
)7( »املهذب« )391/1(.

)8( بكرس الدال وتشديد الياء، هو فسيل النخل.
»فتح اجلواد« )317/2(، »حتفة املحتاج« )528/2(.  

.]168[ » )9( »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)10( »روضة الطالبن« )159/5(.

)11( الطريق األول: أن املسألة فيها ثاثة أقوال، والطريق الثاين فيه قوالن.
»روضة الطالبن« )159/5(، »فتح العزيز« )110/12(.  

)12( »البيان« )257/7(.
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تقري�ب، والصحيح أنا تقريب، والطريق الثاين: أنا عىل القولني األولني)))، لنا أن كل 

عقد جاز إىل َسنة جاز إىل أكثر منها كالبيع إىل َأَجٍل والكتابة))).

 A

إذا انقضت مدة امُلَس�اَقاة الصحيحة، ثم أطلع�ت النخيل مل يكن للعامل فيها حق؛ 

ألن�ا حدث�ت بع�د زوال حقه)))؛ ف�إن أطلعت قبل انقض�اء املدة، فالثم�رة بينهام؛ ألنا 

حدث�ت وهو مس�تحق لنصيب�ه منها)))، ف�إذا انقضت امل�دة قبل إدراكها فمؤنة الس�قي 

واحلف�ظ عليه�ام؛ ألنا / مش�رتكة بينه�ام)))، وال يل�زم العامل أجرة لس�قيه حصته عىل 

الشجر إىل حني اإلدراك؛ ألنه يستحقها ثمرة ُمدركه بحكم العقد))).

 A

وال يص�ح إال عىل جزء معلوم من الثمرة، كالنص�ف والثلث ونحومها، قلياًل كان 

أو كث�رًيا)))، حلدي�ث ابن عمر عىل ش�طر ما ي�رج ِمن ثمر أو زرع)))، وذلك يس�تعمل 

يف قلي�ل األج�زاء وكثريها؛ ف�إن عقد عىل جزٍء ُمبه�م أو نصيب مل َيِص�ّح؛ ألنه يقع عىل 

القليل والكثري، فيعظم الرضر)))؛ فإن ساقاه عىل صاع معلوم مل َيِصّح؛ ألنه قد ال حيصل 

)1( أي مدة امُلَساَقاة عىل قولن: أحدها: ال جتوز أكثر ِمن َسنة، والثاين: جتوز ما بقيت العن.
»احلاوي الكبر« )365/7(، »تكملة املجموع« )405/14(.   

)2( »احلاوي الكبر« )365/7(، »البيان« )256/7 - 257(.
)3( »أسنى املطالب« )396/2(.

)4( »املهذب« )392/1(.
)5( »النجم الوهاج« )293/2(.
)6( »مغني املحتاج« )2/ 327(.

)7( »هناية املطلب يف دارية املذهب« )13/8(.
)8( أخرجه البخاري، كتاب: »امُلَزاَرَعة«، باب: »ال�ُمَزاَرَعة بالشطر ونحوه« )820/2( رقم: ]2203[، 
واللفظ له، ومسلم، كتاب: »امُلَساَقاة«، باب: »امُلَساَقاة واملعاملة بجزء من الثمر والزرع« )1186/3( 

رقم: ]1551[.
)9( »املهذب« )392/1(. 

ل� )0)1/أ (
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فيف�وت حق�ه، وقد ال حيص�ل غريه فيفوت ح�ق رب النخ�ل)))، وكذل�ك إن رشط له 

ثمرة نخالت بعينها مل َيِصحَّ ملا قدمته)))، ويكون للعامل ُأجرة املِثل ملا قدمته)))، إذا كان 

النخيل الثنني فس�اقياه عىل النصف ِمن نصيب أحدمها والثلث ِمن نصيِب اآلَخر جاز، 

إذا علم مقدار نصيب كل واحد منهام كام لو ساقاه كل واحد عىل نصيبه منفرًدا)))، وإن 

مل يعلم قدر النصيبني مل َيُز كام لو باعه داًرا بينهام بثمن معلوم خمتلف ونصيب كل واحد 

منهام جمهول)))، ولو ساقاه عىل قْدر واحد جاز، وإن مل يعلم قْدر النصيبني)))، ومثله يف 

البي�ع إذا باع�ه داًرا بأْلٍف فلم يعلم قْدر النصيبني صح؛ ألنه َعِلم جلة البيع وجلة الثمن 

َي بينهام يف القْدر،  فأي نصيب كان علم حصته منه، ولو س�اقا واحد اثنني جاز إن ُيَس�وِّ

َرمها داًرا، وفاَضل بينهام يف األجرة))). وأن ُيفاضل، كام لو َأجَّ

 A

إذا كان يف احلائ�ط أن�واع ِم�ن الثامر جاز أن يش�رتط العامل ِمن أحد األن�واع قْدًرا 

وِم�ن اآلخ�ر دون�ه أو أكث�ر منه إذا علم مق�دار كل نوع م�ن النخيل)))، ول�و كان الزء 

َت�ْج إىل معرف�ة األن�واع)))، والَف�ْرق أن�ه ت�ب معرف�ة املشوط،  امل�شوط واح�ًدا مل حَيْ

 

وال ت�ب معرفة صفته، إذا كان له حائطان فس�اقاه من أحدمها عىل النصف ومن اآلخر 

ع�ىل الثل�ث جاز ك�ام لو باع�ه دارين بثمن�ني خمتلف�ني)1))، وإن قال: س�اقيتك عىل هذا 

)1( »الوسيط« )139/4(.
)2( »البيان« )262/7(.

)3( »هناية املطلب يف دراية املذهب« )34/8(.
)4( »روضة الطالبن« )154/5(.
)5( »احلاوي الكبر« )7 /366(.

)6( »فتح العزيز« )111/12(.
)7( »روضة الطالبن« )155/5(.

)8( »هناية املطلب« )36/8(.
)9( »البيان« )260/7(.

)10( »روضة الطالبن« )155/5(.
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�نَة  النخيل َس�نة بنصف ثمرهتا، مل يفتقر إىل بيان ما يص كل ش�هر منها؛ ألن ش�هور السَّ

 

ال ختتل�ف))) ك�ام لو اش�رتى أعياًنا بثمٍن واحد، وكذلك إذا قال: س�اقيتك عش س�نني 

)))، وهو  عىل نصف ثمرهتا، صح واس�تحق يف كل َس�نة نصف الثمرة َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ

أحد الطريقني )))؛ ألن أعامل النخيل وثامرها ال ختتلف غالًبا)))، فأما إذا كان له َفِس�يٌل 

ال حيم�ل إال بعد ِس�نني فقال: س�اَقْيُتك عليه عش س�نني عىل نصف الثم�رة مل َيُز حتى 

يب�نّي ما /يص كل َس�نَة ِمن الثم�رة؛ ألن العمل عليها يتلف كذلك ثمرهتا يف الس�نني 

)))؛ فإْن َبي�ََّن ذلك، فعمل َس�نة ثم انفس�خ 
V اخت�ار هذا التفصيل ش�يخنا القايض

العق�د وج�ب للعامل ما رشطه عن�د وجود الثم�رة، وإن مل ُيَبنيِّ اس�تحق أجرة عمله يف 

نة األوىل أو جزء ِمن كل َسنة  نَة)))، وإن ساقاه عش سنني، ورشط له ثمرة السَّ َتَلُّك السَّ

�نة الع�ارشة مل َيِصّح؛ ألنه رشط عليه بعد حقه عماًل ال يس�تحق عليه ِعوًضا)))،  إال السَّ

وكذلك إْن رَشط له ثمرة َس�نَة ِمن الثانية إىل التاس�عة مل َيِصحَّ ملا ذكرُته)))؛ وألنه يعمل 

يف مدة تثمر فيها وال يس�تحق منه ش�يًئا)))، وكذلك لو مل يشط له شيًئا يف العارشة)1))، 

 

)1( »املهذب« )391/1(.
 )2( والثاني: جيب بيان قس�ط كل َس�نة؛ ألن املنافع ختتلف باختاف الس�نن، فإذا مل يذكر قس�ط كل َسنة 

مل نأمن أن ينفسخ العقد فا يعرف ما يرجع فيه ِمن العوض.
»فتح العزيز« )113/12(.  

)3( الطري�ق األول ه�و صح�ة امُلَس�اَقاة، وأم�ا املس�تحق َفَع�ىَل قول�ن، والطري�ق الثاين: هو ع�دم صحة 
ال�ُمَساَقاة.

»روضة الطالبن« )5 /155(، »فتح العزيز« )113/12(.  
)4( »املهذب« )391/1(.

)5( هو القايض أبو عل الفارقي صاحب كتاب: »الفوائد عىل املهذب«، الزمه املؤلف وُعرف به.
»طبقات الشافعية الكربى« للسبكي )133/7(، و»وفيات األعيان« )77/2(.  

)6( »احلاوي الكبر« )396/7(.
)7( »املهذب« )392/1(.

)8( »روضة الطالبن« )157/5(.
)9( »هناية املطلب« )54/8 - 59(.

)10( »تكملة املجموع« )411/14(.

ل� )0)1/ ب(



136
�ْيح))) فَل�َك الثلث، وإن س�قيَته بالنَّْض�ح))) فلك النصف  وإن ق�ال له: إْن س�قيَته بالسَّ

 

مل َيِصّح؛ ألنه مل يعقد عىل عمل معلوم))). 
 A

وتنعق�د بلف�ظ امُلَس�اَقاة أو م�ا أدى معناه؛ ألن لفظ امُلَس�اَقاة موضوع ل�ه، وما أدى 
معناه قائم مقامه، وال تنعقد بلفظ اإلجارة، فإذا قال: استأجرتك لسقي هذه النخيل عىل 
نصف الثمرة، مل َيِصّح؛ ألنه ِعَوض جمهول، فال تنعقد اإلجارة به)))، وال يثبت فيه خيار 
الشط؛ ألن االس�تدراك بِ�َردِّ املعقود عليه ال يمكن، فلم يك�ن لشطه فائدة، وال خيار 
املجل�س ع�ىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه عقٌد ال يثبت فيه خيار الشط، فال يثبت فيه خيار 

املجلس كالنكاح))).
A

وإذا ت�مَّ ل�زم، ومل يكن ألحدمها فس�ُخه من غري س�بب؛ ألنه عق�ُد معاوضة، فلم 
ينفرد أحدمها بفس�خه ِمن غري س�بب كالبيع)))، وعىل العامل أن يعمل ما فيه مس�تزاد 
�َعف)))، وإصالح َأجاِجينها)1))  للثمرة ِمثل التَّْأبرِي)))، ورصف الريد، وهو قطع السَّ

ينْح: هو املاء الظاهر اجلاري عىل وجه األرض. »لسان العرب« )492/2(. )1( السَّ
شِّ باملاء. »معجم مقاييس اللغة« )438/5(. )2( النَّْضح كلمة تستخدم للداللة عىل الرَّ

)3( »مغني املحتاج« )328/2(.
)4( »املهذب« )392/1(.

)5( الوجه الثاني: يثبت فيه؛ ألنه عقٌد الزٌم يقصد به املال فيثبت فيه خيار املجلس كالبيع.
»روضة الطالبن« )158/5(.  

)6( »البيان« )264/7(.
)7( »احلاوي الكبر« )363/7(.

َرة ِمثل مأُبورة. واالسم منه اإلبار.  )8( التأبر: هي عملية التلقيح، وتأبر النخل: تلقيحه، يقال: نخلة ُمَؤبَّ
»تاج اللغة وصحاح العربية« )135/3(، و»املصباح املنر« ص: ]13[.

ـــَعف: مج�ع َس�ْعَفة، وه�ي أغصان النخلة إذا يبس�ت، وقي�ل: ورُق جريد النخل الذي ُيَس�فُّ منه  )9( السَّ
ْبان واجِلَاُل وامَلَراوح وما أشبهها. »معجم مقاييس اللغة« البن فارس )73/3(. الزُّ

ْشَجاِر،  ُط َعىَل اأْلَ وِّ ْمُع َأَجاِجُن، واْل�ُمَراُد َما حُيَ اَنة - بِالتَّْشِديِد - إَناٌء ُيْغَسُل فِيِه الثَِّياُب َواجْلَ جَّ )10( مجع اإْلِ
ِشْبُه اأْلَْحَواِض.

»لسان العرب« )51/1(، »تاج العروس« )95/1(، »معجم ما استعجم« )412/1(.  
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 الت�ي يق�ف فيه�ا امل�اء، وتنقي�ة س�واقيها، وإدارة دواليبه�ا)))، وقط�ع احلش�يش امُلرض 

بالنخل))).

وال ف�رق فيه بني نخي�ل البصة))) وغريها يف أصح الطريق�ني)))، وقيل يف نخيل 
الب�صة ثالثة أوجه: أحدها أنه عىل العامل، والث�اين: عىل رب املال، والثالث: عىل َمن 
رشط علي�ه منه�ام)))، لن�ا أن ذلك مما حتصل ب�ه الزيادة يف الثمرة)))، ف�إذا بدا صالحها 
س،  ها)))، وإن كانت مما ُتَش�مَّ فعلي�ه اللِّق�اط إن كانت مما يلتق�ط، وإن حقت فعليه َجدُّ
فعليه إصالح موضع الش�مس، وه�و الَبْيَدر))) ونقلها إلي�ه يف أصح الوجهني)))؛ ألن 
ذل�ك كل�ه من أع�امل امُلَس�اِقني / لكامل أح�وال الثمرة وعلي�ه أيًضا حفظه�ا يف النخل 
)))، وعىل رب النخل كل ما هو مال أو عمل  والَبي�در؛ ألن�ه ِمن كامل النامء واملِْرَبد)1))

ب، وقيل: عريب، وهي آلة إلخ�راِج وَنضح املاء ُتديرها  )1( ال�دوالب بض�م الدال وفتحها: فاريس ُمَع�رَّ
َدابَّة. »املصباح املنر« ]167[.
)2( »أسنى املطالب« )2 /398(.

)3( وق�د ُخ�ص نخي�ل البرصة بالذكر يف باب: »امُلَس�اَقاة«؛ لكثرهتا وما يلحق من املش�قة ويلزم من املؤنة 
يف خرصها، وملا جرت عادة أرباب الثامر هبا من تفريق عظم ما يرد إليهم الثُّنيا منها وجتاوزهم فيه حد 

الصدقة، وإلباحتهم يف تعارفهم األكل منها للمجتاز هبا. »حتفة املحتاج« )529/2(.
)4( »روضة الطالبن« )5/ 159(. 

)5( »احلاوى الكبر« )365/7(.
)6( »فتح العزيز« )12 /115(.

ا، وهو جَمدود وَجديد، أي مقطوع، أي قطع الثمرة، واملقصود به هنا أن قطع  )7( يقال جددت اليشء جدًّ
الثامر من أشجارها عىل العامل. 

»معجم مقاييس اللغة« )407/1(، »ولسان العرب« )107/3(.  
)8( الَبْيَدُر بوزن خيرب: املوضع الذي يداس فيه الطعام، وجيفف فيه، وجيهز فيه.

»خمتار الصحاح« ]73[، و»املصباح املنر« ]42[.  
)9( الوج�ه الثاين ال جيب ع�ىل العامل؛ ألن ذلك حيتاج إليه بعد تكامل النامء يف الثمرة. وما ذكره املصنف 

هو املوافق للمذهب. »فتح العزيز« )116/12(، »بحر املذهب« )243/7(.
بُد: املوضع ال�ذي يُوضع فيه التمر  )10( املوض�ع ال�ذي جيعل فيه التمر لينش�ف كالبيدر للحنط�ة، والـمرنْ

م ليجفف وهو ِمن َربده: إذا حَبَسه ومنه ِمْربد اإلبل.  حن ُيرْصَ
»النهاية يف غريب األثر« )455/2(، و»الفائق يف غريب احلديث« )166/1(.  

)11( »روضة الطالبن« )158/5 - 160(.

ل� )1)1 /أ (
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حُيف�ظ ب�ه األصل َكَس�دِّ احليطان، وش�ق األن�ار، ورشاء ال�دوالب))) والث�ور وعمل 
الَبي�در، والُك�ّش))) ال�ذي يلقح به؛ ألن َمن أراد إنش�اء بس�تان اعتمل ذل�ك كله، هذا 
حك�م إطالق�ه)))، وإن رشطاه عىل الوجه الذي ذكرته فه�و تأكيد، وإْن رشط عىل رب 
النخل يشء مما هو عىل العامل، أو عىل العامل يشء مما هو عىل رب النخل فَس�د العقد؛ 

ألنه رشط يالف وضع العقد فأفسده))). 

وحكى أبو الطيب الطبي))) يف: »املجرد« أن َكْسح))) الَبْيدر والنهر عىل َمن رشط 
علي�ه منهام؛ ألنه يتعلق ب�ه ِحفظ األصل، والزيادة يف الثمرة؛ فإن أمهل مل يفس�د العقد؛ 
ألنه يمكن باالشرتاك فيه))) وال يوز للعامل أن يشرتط عىل رب النخل أن يعمل معه؛ 
ألنه يالف وضع العقد فيفسده، كام لو رشط املال عىل العامل، ويوز أن يشرتط عمل 
غلامن�ه ع�ىل َأَصحِّ الوجه�ني، والثاين: ال يوز، لن�ا أن غلامنه ماُله، فج�از أن يعل ماله 
تبًع�ا ملاله، بخالف عمل رب امل�ال؛ فإنه األصل)))، ويب أن يكونوا معروفني بالرؤية 
أو بالصف�ة؛ ألن الغرض يتل�ف باختالفهم، وأن يكونوا حتت أمر العامل؛ ألنه أعرف 

)1( سبق تعريفه يف صفحة: ]137[.
)2( الُكّش: احلْرق الذي ُيلّقح به النخل، وهوالشمراخ الذي يؤخذ من الفحل فُيَدس يف الطلعة.

»هتذيب اللغة« )316/9(، و»لسان العرب« )41/10(.  
)3( »البيان« )265/7(.

)4( »الوسيط« )140/4(.
)5( طاه�ر ب�ن عبد اهلل بن طاهر بن عمر القايض العامة أبو الطيب الطربي ِمن آُمل طربس�تان أحد أئمة 
املذهب وشيوخه واملشاهر الكبار، ُولد بآُمل طربستان سنة ثامن وأربعن وثاثامئة، سمع من أيب أمحد 
َه عىل مجاعة ودرس وأفتى وويل قضاء  الَغطريفي وأيب احلس�ن الدراقطني، اس�توطن بغداد بعد أن َتَفقَّ
َرب�ع الَك�رخ بعد م�وت القايض الصيمري احلنفي ومل يزل حاكاًم إىل أن مات عن مائة وس�نتن مل خيتل 
عقله وال تغر فهمه يفتي مع الفقهاء، ويس�تدرك عليهم اخلطأ، ويقيض ويش�هد، وحيرض املواكب إىل 

أن مات ببغداد يف ربيع األول َسنة مخسن وأربعامئة. 
»طبقات الشافعية« أليب قايض شهبة )226/1(.  

ح: الكنس، َكَسح البيت َيكَسُحه كسًحا: َكنَسه، ثم استعر لتنقية البئر والنهر وغره. )6( الَكسنْ
»لسان العرب« )571/2(.  
)7( »فتح العزيز« )115/12(.

)8( »هناية املطلب« )26/8(.
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بصال�ح األع�امل)))، وإن رشطت نفقتهم عىل العامل أو ع�ىل رب املال جاز؛ ألن لكل 
واح�د منه�ام يف عمله نفًعا)))، وإن أطلقت فهي يف الثمرة عىل َأَصحِّ الوجوه الثالثة)))، 
والث�اين: أن�ا عىل العامل، والثال�ث: أنا عىل رب النخل، لن�ا أن نفقتهم عائدة عليهام، 
والثمرة هلام فوجبت فيها)))، فلو اش�رتط العامل أجرة َمن يعمل معه ِمن اأُلجراء فس�د 

العقد؛ ألن العمل مستحق عليه بِِعَوض، فال يأخذ له عوًضا آخر))).

 A

ويملك العامل حصته من الثمرة بنفس الظهور قواًل واحًدا عىل َأَصحِّ الطريقني)))، 
والطري�ق الث�اين: أن�ا عىل قولني: أحدمه�ا هذا، والث�اين: ال يملك إال بالقس�مة كربح 
))، لن�ا أن الثمرة ليس�ت وقاي�ة يف امُلَس�اَقاة فملك نصيبه فيه�ا بالظهور،  امُلَضاَرَب�ة )))
بخ�الف الرب�ح يف امُلَضاَرَبة))). والعامل أم�ني فيام يدعيه من ه�الٍك أو ُيدعى عليه ِمن 
خيان�ة)1))؛ ألن رب امل�ال ائتمنه فه�و كالوكيل؛ فإن ثبتت خيانت�ه مل ُيعزل؛ ألن العمل 
مس�تحق عليه، ويمكن اس�تيفاؤه منه، ولكن ينصب عليه أمني ليحفظه، وتكون أجرته 
ِم�ن ماله؛ ألن�ا تب للحفظ، وه�و واجب عليه))))؛ /ف�إن مل ينحفظ به ُع�ِزل لتعذر 

الوصول إىل املقصود منه، وُيستأجر ِمن ماله َمن يعمل عنه؛ ألنه مستحق عليه)))).

)2( »بحر املذهب« )7 /242(.)1( »غاية البيان« ]223[.
)3( وما ذكره املصنف بذهاهبا إىل الثمرة عند اإلطاق، هو املذهب، وهو أصح الوجوه الثاثة. 

»روضة الطالبن« )159/5(، »احلاوي الكبر« )366/7(.  
)4( »هناية املطلب« )30/8(.

)5( »روضة الطالبن« )160/5(.
)6( »فتح العزيز« )115/12(.

)7( الـُمَضاَرَبـــة: مفاعلة من الرضب وهو الس�ر يف األرض، ورشًع�ا عقد رشكة يف الربح بامل ِمن َرُجٍل، 
وَعَمٍل ِمن آخر. »التوقيف عىل مهامت التعاريف« ]660[.

)8( »البيان« )268/7 - 269(.
)9( »رشح البهجة الوردية« ) 67/7(.

)10( »مغني املحتاج« )325/2(.
)11( »هناية املطلب« )33/8(.

)12( »التنبيه« ]122[.

ل� )1)1/ب (
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وإن ه�رب العام�ل َرفع رب النخل أمره إىل احلاكم؛ ألنه الناظر يف مال َمن غاب، 
وال يملك فس�خ العقد بنفس�ه؛ ألنه ال والية له عليه، لكن يثبت العقد أواًل عند احلاكم 
ثم يبطله)))؛ فإن َوَجَده أجبه عىل العمل؛ ألنه مستحق عليه، وإن مل يده ووجد له ماالً 
اْك�رَتى عليه من�ه ليصل رب النخل إىل حقه ِمن العمل)))؛ ف�إن مل يد له ماالً أنفق عىل 
النخل من بيت املال قرًضا عليه ليصل؛ فإن مل يكن يف بيت املال، فِمن غريه؛ فإن مل يد، 
فِم�ن رب النخل)))، فإن مل يقرض ووجد َمن يس�تأجره بأج�رٍة مؤجلة إىل وقت إدراك 
الثمرة فَعَل، فإن مل يد، ومل تكن الثمرة قد ظهرت َفِلَربِّ النخل أن يفس�خ ليتصف يف 
ِملك�ه بام يراه، فإْن فس�خ َقبل ظهور الثمرة فإذا ظه�رت كانت خالصة له؛ ألنا ظهرت 
بعد زوال حق العامل، وعليه أجرُة ِمثل عمله، وإن فس�خ بعد ظهورها باع من نصيب 
العامل ما حيتاج إليه ملا بقي عليه ِمن العمل، واستأجر به َمن يقوم مقامه، وإن احتاج إىل 
بي�ع جيع�ه، فإن مل يكن َبدا صالحها مل َيُز بيع نصي�ب العامل ِمن غري صاحب النخل؛ 
ألن بيعه�ا لغ�ريه ِمن غ�ري رشط القطع ال ي�وز، وال يمكن ذلك مع اإلش�اعة)))، فإن 
ريض رب النخل ببيع الميع باعه، وَحِفظ احلاكم نصيب املساقي)))، وإن اشرتى رب 
النخ�ل نصي�ب العامل ِمن غ�ري رشط القطع جاز؛ ألنه يملك األصل، ف�إن امتنع ُقلنا: 

 

ال ُحك�م ل�ك عندن�ا فانصف، ف�إن مل يرفع األم�ر إىل احلاك�م، وعمل فيها بنفس�ه، أو 
اس�تأجر ِمن ماله بغري إذن احلاكم، أو مل َيْقدر عىل احلاكم فاس�تأجر ِمن غري إش�هاد، أو 
َأْش�َهد ومل يش�رتط الرجوع، فه�و ُمتبع يف هذه األح�وال)))، وإن مل يق�در عىل احلاكم 
فأش�َهَد، واش�رتط الرج�وع، أو مل يق�در عىل اإلش�هاد فأنفق واش�رتط الرج�وع رجع 

 

بام أنفقه عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه موضع رضورة، وإن ماتا أو مات أحدمها مل ينفسخ 

)1( »الرساج الوهاج« )214 - 215(.
)2( »تكملة املجموع« )411/14(، »فتح اجلواد« )317/2(.

)3( »املهذب« )392/1(.
)4( يقال: أشاع اليشء وبه أظهره وَنرَشه، والدار ونحوها جعلها مشرتكة يف املِلك ِمن غر قسمة.

»املعجم الوسيط« )503/1(.  
)6( »احلاوي الكبر« )370/7(.)5( »البيان« )271/7(.

)7( الوجه الثاني: أنه ال يرجع؛ ألنه ال يل عىل العامل. »البيان« )272/7(.
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العق�د؛ ألنه عقٌد الزٌم، فال ينفس�خ بموت املتعاقدين كالبي�ع)))، وإن مات رب النخل 
قام وارثه َمَقامه، وإن مات العامل قبل انقضاء املدة، فإن تم وارثه استحق نصيبه، وإْن 
أب�ى ف�إن كان له تركة اس�ُتْؤِجَر منها من يت�م العمل ويكون نصيب�ه لوارثه، وإن مل يكن 

 

مل يل�زم وارث�ه العمل ك�ام ال يلزمه قضاء َدين�ه)))، ويكون احلكم فيه ك�ام لو /هرب إال 
 يف اثن�ني، أحدهما: أنه ال يس�تقرض علي�ه، والثاني: أنه اليس�تأجر بأجرة مؤجلة؛ ألنه 

ال ِذمة له))).

A

إذا س�لَّم إىل رجل نخاًل فس�اقاه، فعمل فيها، ثم خرجت مس�تحقة لغريه نظرت، 
فإن كانت الثمرة باقية بحاهلا أخذها مس�تحقها؛ ألنا عنُي ِملكه، وال َحقَّ فيها للعامل؛ 
ألنه َعِمل فيها بغري إذنه، وله ُأجرة املِثل عىل الغاصب، كام لو َغصب ُنقرة))) فاستأجره 
َفرَضهب�ا)))، كانت املرضوب�ة للمغصوب منه، وعىل الغاصب اأُلج�رة)))، ويالف إذا 
ُسق�ت الثم�رة، وهلكت يف العق�د الصحيح؛ ألن حقه تعنيَّ فيه�ا، وقد فاتت)))، وإن 
كانت الثمرة قد اقتسمها العامل والغاصب، وفاتت عينُها، َفِلَربِّ النخل أن يضمن َمن 
شاء منهام؛ ألنه ثبتت يده عليها بغري حق، فإْن َضِمن الغاصب ضمنه الميع؛ ألنه َحاَل 
َبْينَ�ه وبني الميع)))، فإذا أخذه منه رجع الغاصب عىل العامل بالزء الذي اس�تهلكه؛ 
ألنه َتَلَف حتت يده)))، وقد أدى ضامنه، ورجع العامل عليه بأجرة مثل عمله)1))، فإن 

 

)2( »التنبيه« ]122[.)1( »روضة الطالبن« )160/5(.
)3( »احلاوي الكبر« )355/7(، »وروضة الطالبن« )160/5(.

)4( النقرة: هي القطعة املذابة من الفضة. »املصباح املنر« ]508[.
)5( أصل مادة الرضب هو حتريك اليشء، وحتويله إىل يشٍء آخر، ففي الدراهم حُتول املادة املذابة إىل قطعٍة 

نقدية. »تاج العروس« )95/1(، »املعجم الوسيط« )536/1(.
)6( »هناية املطلب يف دراية املذهب« )48/8(.

)7( »فتح العزيز« )168/12(، »روضة الطالبن« )160/5(.
)9( »املهذب« )392/1(.)8( »املهذب« )392/1(.

)10( »الوسيط« )148/4(.

ل� )))1/أ(
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أراد أن يضم�ن العام�ل ضمن�ه النص�ف عىل َأَص�حِّ الوجهني)))؛ ألن�ه مل حيصل يف يده 
إال م�ا أخ�ذه بالقس�مة، أم�ا الزائد عليه، فإن�ه مل يكن يف ي�ده؛ ألنه ل�و كان يف يده لزمه 
ِحفظ�ه كالعامل يف الِقَراض، وإن�ام هو نائٌب عن الغاصب)))، فعىل هذا لو َتَلف جيعها 
يف يده َقْبل الِقسمة بغري فِعله مل يضمنها)))، وإذا َضمن العامل النصف َضمن الغاصُب 
النص�ف اآلخ�ر، ويرجع العامل ع�ىل الغاصب بُأج�رة املِثل دون ما َغِرَم�ه)))، هذا إذا 
َفاها، فإن كانت باقية، ومل تنقص بذلك  أتلفاه�ا رطبًة؛ ألنا ِمن ذوات الِقَيم، أما إذا َجفَّ
أخذه�ا، وال ضامن عليه، فإن نقصت أخذها، وما َبنْي قيمتها رطبًة ويابس�ًة، ويرجع به 
ع�ىل ما َبيَّنُْته يف ض�امن أصلها، وإْن َأْتَلَفاها بعد التجفيف كان ل�ه ِمثلها، وما بني قيمتها 

رطبًة ويابسًة كام ذكرُته))).

 A

اَلَفا، وكانت الثمرة ل�رب النخل، وللعامل ُأجرة  إذا اختلف�ا يف القْدر امل�شوط حَتَ
املِثل)))، وقال مالك: إذا اختلفا بعد العمل فالَقْوُل َقْوُل العامل كقوله يف املتبايعني، إذا 
اختلف�ا بعد القبض أن القول قول املش�رتي)))، لنا أنام اختلف�ا يف الِعَوض املشوط يف 
العق�د فتحالفا كاملتبايعني َقْبل القبض، ويف امُلَس�اَقاة قْب�ل العمل)))، وكذلك لو اختلفا 
في�ام وقع عليه العقد من /النخل، فإْن َنَكل أحُدمها، وَحَلف اآلَخر ثبت ما ادعاه؛ ألنا 
كاإلقرار أو كالَبيِّنة، وإن أقام كل واحد منهام َبيِّنًَة سقطتا، وكان عىل القولني يف تعارض 
الَبيِّنََتني)))، وإن كان رب النخل اثنني، فادعا العامل أنام ساَقَيا عىل النصف ِمن نصيِب 
به اآلخر قاَسَم املصدق عىل النصف عماًل بام اتفقا  قه أحدمها وكذَّ كل واحد منهام فصدَّ

)1( الوجه الثاني: له أن يرجع عليه بجميع الثمرة؛ ألن يده قد ثبتت عىل مجيع الثمرة مشاهدة بغر حق، 
فرجع عليه بجميعها. وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب. 

»فتح العزيز« )167/12(، »البيان« )274/7(.  
)3( »املهذب« )393/1(.)2( »بحر املذهب« )244/7(.

.)169 - 168( » )4( »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)5( »روضة الطالبن« )165/5(، »فتح العزيز« )168/12(.

)7( »املدونة الكربى« )15/12(.)6( »هناية املطلب« )59/8(.
)9( »هناية املطلب« )59/8(.)8( »أسنى املطالب« )398/2(.

ل� )))1/ب (
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علي�ه، والق�ول ق�ول املكذب مع يمين�ه)))، فإن كان املص�دق َمن ُتقبل ش�هادته َحَلف 
العامل معه، واس�تحق النصف ِمن نصيب اآلخر؛ ألن احلُجة تت بالش�هادة واليمني، 

وإن مل يكن حتالفا ورجع بُأجرة املِثل ملا قدمته)))، واهلل أعلم.

0: الُمَزاَرَعة))) 

األرض الت�ي ال ش�جر فيه�ا عىل رضبني، مف�ردة عن النخيل ومتخلل�ة بينها، فأما 
املتخللة بينها بحيث ال يمكن َس�قُيها إال بس�قي النخيل، فيجوز أن يساقيه عىل النخيل، 
وُيزارع�ه ع�ىل البي�اض إذا كان النخيل أكثر م�ن البياض)))؛ ملا روى اب�ن عمر أن النبي 
0 عامل أهل خيب عىل ش�طر ما يرج منها ِمن ثم�ر وزرع)))، وكذلك إن كان 
النخي�ل قلياًل عىل َأَصحِّ الوجهني، والثاين: ال يوز)))، لنا أنه بياٌض ال يمكن َس�ْقيه إال 
ى  بَِس�ْقي النخيل فج�ازت امُلَزاَرَعة عليه تبًعا، كام لو كان النخيل كثرًيا)))، وس�واء س�وَّ
بينهام يف الِعَوض، أو فاضل عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنام عقدان، فجازت املفاضلة بني 
عوضيهام، وإن قال: عاملُتك عىل النخيل والبياض عىل النصف جاز)))، للحديث الذي 
قدمناه)1))؛ وألنه يأيت عىل معنى امُلَزاَرَعة كام يأيت عىل معنى امُلَساَقاة، وإن قال: ساقيتك 
عىل النخيل، وعىل البياض عىل النصف صحَّ عىل النخل؛ ألنه عقد عليها بلفظها املوضوع 

« ]168[.)1( »البيان« )276/7(. )2( »خمترص ال�ُمَزيِنّ
ـُمَزاَرَعُة: هي املعاملة عىل األرض ببعض ما خيرج منها، وهي: طريقٌة الستغال األرايض الزراعية  )3( النْ

باشرتاك املالك والزارع يف االستغال، وُيقسم الناتج بينهام بنسبٍة ُيَعيِّنُها العقد أو العرف. 
الوس�يط«  و»املعج�م   ،]385[ التعاري�ف«  مه�امت  ع�ىل  و»التوقي�ف   ،]132[ املن�ر«  »املصب�اح   

.)392/1(
)5( سبق خترجيه.)4( »األم« )12/4(.

)6( وما ذكره املصنف من صحة املزارعة حتى وإن كان النخل قليًا، هو املذهب.
»روضة الطالبن« )165/5(، »املهذب« )394/1(، »البيان« )282/7(.  

)7( »روضة الطالبن« )165/5(.
)8( والوجـــه الثانـــي: ال جي�وز؛ ألهن�ام إذا تفاض�َا متي�َزا، فل�م يك�ن أحدمه�ا تابًع�ا لآلخ�ر. »امله�ذب« 

.)394/1(
)9( »تكملة املجموع« )415/14(.

)10( حديث ابن عمر يف مساقاة النبي ألهل خيرب، وقد سبق خترجه.
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هل�ا، وبط�ل يف األرض؛ ألن امُلَس�اَقاة عىل البي�اض ال تصح بناء عىل تفري�ق الصفقة)))، 
ول�و أفرد النخيل بامُلَس�اَقاة، وأفرد البياض بامُلَزاَرَعة جاز ع�ىل َأَصحِّ الوجهني)))، لقيام 
ُم عىل  احلاج�ة الداعية إليه)))، ولو قدم امُلَزاَرَعة عىل امُلَس�اَقاة مل َيِص�ّح؛ ألن التابع ال ُيَقدَّ
ت امُلَزاَرَعة فيه تب أن يكون الَبْذُر ِمن مالِك األرض دون  متبوعه)))، وكل موضع َصحَّ
العامل، ليكون ِمن العامل العمل يف النخيل واألرض جيًعا)))، ومتى منعنا ِمن مزارعة 
األرض؛ فإنه يساقي عىل النخيل ويؤجر البياض، ومتى كانت األرض مفرًدا عن الشجر 
ز امُلَزاَرَعة عليها، وهو أن يؤجرها بجزء مما يرج منها)))، فإن كان البذر ِمن صاحب مل َتُ

 

 / األرض فهي ال�ُمَزاَرَعة، وإن كان من العامل فهي امُلَخاَبَرة، وقيل: مها يشء واحد)))، 
وقال أبو يوسف)))، وحممد)))، وابن أيب ليىل)1)): 

)1( »روضة الطالبن« )166/5(.
)2( الوجه الثاني: أهنا ال جتوز؛ ألهنا إنام أجيزت تبًعا للمساقاة عىل النخيل، فإذا أفردها بالعقد مل تصح.

»فتح العزيز رشح الوجيز« )115/12(.  
)3( »البيان« )281/7(.

)4( »املهذب« )394/1(.
)5( »هناية املطلب« )19/8(.

)6( »احلاوي« )380/7(.
)7( »أسنى املطالب« )401/2(.

)8( املحدث الفقيه القايض أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف، ُولَِد َسنََة )113ه�(، ونشأ 
 : يف طل�ب الِعل�م، وكان أبوه فق�ًرا، فكان أبو َحنِيَفَةَ يتعاهد أبا يوس�ف بامئة بعد مائ�ة، وقال ال�ُمَزيِنّ

 

أبو يوس�ف َأْتَبُع القوِم للحديث، وقال حييى بن حييى التميمي: س�معت أبا يوس�ف يقول عند وفاته: 
نة، ويف لفظ: إال ما يف القرآن، واجتمع عليه  كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إال ما وافق الكتاب والسُّ

 .V ،املسلمون، وكان شديًدا عىل املتكلمن، مات َسنََة ثِنْتن وثامنن ومئة
»تاريخ بغداد« )242/14(، »تذكرة احلفاظ« )292/1(.  

)9( تقدمت ترمجته يف صفحة ]93[.
)10( حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل: قايض الكوفة، ُولَِد َس�نََة أربع وس�بعن، ومات َس�نََة ثامن وأربعن 
ومائ�ة، وهو ابن اثنتن وس�بعن َس�نة،  تفقه بالش�عبي واحلََكم ب�ن ُعَتْيبة، وأخذ عنه الفقه س�فيان بن 
مة،  س�عيد الثَّْوِرّي، واحلس�ن بن صالح بن َحّي، وقال س�فيان الثَّْوِرّي: فقهاؤنا ابن أيب ليىل وابن ُشرْبُ
وقال ابن أيب ليىل: دخلت عىل عطاء فجعل يسألني، فأنكر بعض َمن عنده، وكلَّمه يف ذلك فقال: هو 

أعلم مني، ثم حصل الفقه والفتيا يف أيب عبد اهلل »طبقات الفقهاء« للشرازي ]184[.

ل� )3)1/أ (
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)))، وابن مس�عود)))، وقال 

S ه�ي معامل�ة جائزة)))، وُرِوَي ذل�ك عن عي
أحد: إذا كان الَبْذر ِمن صاحب األرض جاز)))، لنا ما روى س�ليامن بن يس�ار أنَّ رافع 

 

ابن َخِديج قال: كنا ُنخابر عىل عهد رسول اهلل 0، َفَذَكر أن بعض عمومته أتاه، 
فقال نى رس�ول اهلل 0 عن أمٍر كان لنا نافًعا، وطاعُة اهلل، وطاعة رس�وله أنفُع 
لن�ا وأنفع، ق�ال: قلنا: وما ذلك؟ قال: قال رس�ول اهلل 0: »َمـــن كان له أرٌض 
ى«)))، واملراد بالطعام املس�مى  فلَيزرعهـــا ول ُيكريهـــا بُثلـــث، ول ُربـــع، ول بطعام ُمَســـماًّ

 

ما ثبت عىل السواقي ونحوه))) ، واهلل أعلم.

ف�إذا أراد طريًقا إىل ح�ل ال�ُمَزاَرَعة فقد ذكر الش�افعي V أن صاحب األرض 
ار))) نِْص�ف أرض�ه، ويك�ون الَب�ْذر منهام فتك�ون الَغلَّة))) بينه�ام، وال يرجع  يع�ري األكَّ
ار عليه بأجرة نصف  ار بأجرة نصف األرض، وال يرجع األَكَّ صاحب األرض عىل األَكَّ

عمله))). 

)1( »األم« )12/4(.
)2( واألوىل أن يقال: I؛ ألن قول S عند ذكر عل I اشتهر عند أهل البدع من الروافض 

ونحوهم.
.]169[ » )3( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)4( »املغني« )416/5(، »كشاف القناع« )532/3(.
)5( أخرجه أبو داود )280/2( رقم: ]3395[، وهذا لفظه، والنسائي )42/7( رقم: ]3897[، وأمحد 

)82/29( رقم: ]17539[.
ة، استعملت السواقي منذ قديم األزمنة لرفع  )6( الســـواقي: هي األهنار الصغار، وهو مس�يل املاء يف احلَرَّ
امل�اء ِم�ن الفرات لألرض املجاورة. وتقوم القنوات القائمة عىل ط�ول النهر بتصفية املياه وضخها إىل 

األرض املاصقة.
»طلبة الطلبة« ]417[.   

)7( األكار: ِمن األُكرة احلُفرة يف األرض جيتمع فيها املاء فيغرف صافًيا، مجعه األكر، يقال: َأَكر َيْأِكر َأْكًرا، 
اع.  رَّ ار: الزَّ ار للحراث، واأَلكَّ وَتْأِكر، إذا حفر ُأْكَرة، ومنه األَكَّ

»تاج العروس« )67/10(.  
)8( الَغلَّة: ما حصل ِمن ِريع أرٍض أو ُأجرهتا. 
»التوقيف عىل مهامت التعاريف« ]540[.  

)9( »روضة الطالبن« )244/4(.
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ي�ه  ُيْكِري�ه نِص�ف أرض�ه بِِدَره�م وَيْكرَتِ ))): أن صاح�ب األرض  وذك�ر امُل�َزيِنّ
ان، وتك�ون الَغلَّة  ْره�م فيتقاصَّ وعوامل�ه))) لزراعت�ه نصف ه�ذا البذر بمثل ذل�ك الدِّ
بينهام)))، ويمكن أسهل من هذا أن ُيكريه نصف األرض بعمله، وعمل عوامله لزراعته 
نص�ف ه�ذا البذر، وكذل�ك إن كان الب�ذر ِمن صاح�ب األرض اْك�رَتى عمله، وعمل 
رة حتص�ل فيها الغلة، إذا  ة ُمَقدَّ عوامل�ه وآلته بنص�ف الَبذر، وإجارة نص�ف األرض ُمدَّ

رأى األرض والعوامل، أو وصفها)))، واهلل أعلم.

  

.]169[ »  )1( »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)2( عوامله أي أعضاءه التي يكتسب هبا من يديه ورجليه التي يكتسب هبا.

»تاج العروس« )338/6(.  
)3( »روضة الطالبن« )244/4(.

)4( »البيان« )280/7(.
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U: اإلجارة))) 

اإلجارة مشتقة من األُجرة واألَجر، وهو الثواب والِعوض))).

)))، واحَلس�ن)))،  وه�ي عق�د جائ�ز ع�ىل كل منفع�ٍة مباح�ة))) خالًف�ا لألَص�مِّ
وطاوس))).

لنا قوله c: ]ہ  ھ        ھ  ھ[))).

.(( وقوله c: ] ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ[)))

)1( اإلجـــارة: بك�رس اهلمزة عىل املش�هور، وُحكي فيها الض�مُّ والفتح: األجر واألج�رة، الِكراء والثواب 
واملراد بالثواب: الِعَوض وجزاء العمل، ومَجُعه ُأجور. 

»املفردات « ]20[، »املصباح املنر« ]9[، »التوفيق« ]35[.  
ف اإلجارة رشًعا: بأهنا عقٌد عىل منفعة مقصودة معلومة قابلة للَبْذل واإلباحة بِِعَوٍض  )2( ويمكن أن ُتَعرَّ

معلوم. 
»مغني املحتاج« )427/2(.  

)3( »امله�ذب« )511/3(، »البي�ان« )285/7(، وق�ال اب�ن املن�ذر: »وأمجع�وا عىل أن اإلج�ارة ثابتة«. 
»اإلمجاع« ]106[. 

)4( األصـــم هـــو: عبد الرمحن بن كيس�ان أبو بكر األَصّم، فقيه معتزيل مفرس، م�ن تصانيفه: افرتاق األُمة، 
ال�رد ع�ل امللحدة، وله تفس�ر، ومقاالت يف األصول، ومناظ�رات مع ابن اهلُذيل الع�اف، قال ابن 

حجر: هو من طبقة ابن اهلذيل وأقدُم منه، مات َسنََة ]201[.
»سر أعام النباء« )9/ 402(، »لسان امليزان« )427/3(، »األعام« )323/3(.  

)5( هو: احلس�ن بن أيب احلس�ن بن يسار البرصي، كان ِمن س�ادات التابعن وعلامئهم، ثقة، قفيه، فاضل، 
مشهور، تويف )110ه�(. 

»وفيات األعيان« )69/2(، »تقريب التهذيب« )102/1(، »النجوم الزاهرة« )167/1(.  
ي موالهم، وقيل: اهلمداين،  )6( طاوس: طاوس بن كيسان، قيل اسمه ذكوان، وطاوس َلَقُبه، اليامين احِلْمَرِ
أب�و عبد الرمح�ن، عامل اليمن، وهو من كب�ار التابعن، واتفق�وا عىل جالته وفضيلت�ه، وُوُفور ِعلمه، 
 .M وصاح�ه، وِحفظه، وَتَثبُّتِه، س�مع اب�ن عباس، وابن عمر، وابن عم�رو، وجابًرا، وغرهم
َ َس�نََة ِس�تٍّ ومائة، كان  روى عن�ه ابنه عبد اهلل، وجماهد، وعمرو بن دينار، وخائق من التابعن، ُتُويفِّ
م�ن أبن�اء الُفرس الذين جهزه�م ِكرسى ألخذ اليمن له. ولد يف خاف�ة عثامن I، أو قبل ذلك، 

ة باتفاق، وكان أعَلَم التابعن باحلال واحلرام.  وحديثه يف دواوين اإلسام، وهو ُحجَّ
»سر أعام النباء« )38/5(، »وفيات األعيان« )40/2(، »شذرات الذهب«  )40/2(.  

.26 :r )7(.6 :4 )8(
)9( ق�ال الش�افعي V ول�و مل يكن يف اإلجارة إال ه�ذا لكفى، وذلك ألن اإلجارة ال تكون ُمس�تحقة 
=
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وروى سعيد بن امُلَسيَِّب))) 

عن سعيد))) قال: »كنا ُنكري األرض بام عىل السواقي ِمن الزرع، فنهى رسول اهلل 
0 عن ذلك وَأَمَرنا أن ُنْكِرهَيا بذهٍب أو فِضة«))).

وروى أب�و أمام�ة التيمي)))، قال س�ألت ابن عمر فقلت: »إنا ق�وم ُنكري يف هذا 
الوج�ه)))، وإن قوًم�ا يزعمون أن ال َحجَّ لنا، فقال: ألس�ُتم ُتَلبُّون وتطوفون بني الصفا 
واملروة، فقلت: بىل، فقال /إن رجاًل أتى النبي 0 فس�أله عام س�ألتني عنه فلم 
يبه حتى نزل قول�ه c: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ[))). 

َفَتالها عليه))).

ًة وكثرًة، وم�ع ذلك فقد أجازه اهلل،  ضاعة غرر، لتف�اوت اللََّبن ورُشبه ِقلَّ األج�رة إال يف معل�وم، والرَّ

 

.]171[ » فام هو معلوم منضبط َأْوىل باجلواز. »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)1( سعيد بن ال�ُمَسيَِّب بن َحْزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ املخزومي القريش، أحد العلامء األثبات، 
والفقهاء الكبار، واألئمة األعام، قال عنه احلافظ بن حجر: »اتفقوا عىل أن ُمْرَساته أصح املسانيد، 

َ َسنََة )94ه�(.  وقال ابن املديني:  ال أعلم يف التابعن أو سع علاًم منه« ُتُويفِّ
»طبقات الشرازي« ]39[ »تقريب التهذيب« ]388[، »األعام« )102/3(.  

)2( س�عيد هكذا يف املخطوطة، والصواب س�عد، ك�ام يف مصادر ختريج احلدي�ث، واملهذب، واملجموع، 
وه�و س�عد بن أيب وقاص، واس�م أيب وقاص مالك ب�ن ُأهيب بن عبد َمناف الق�ريش الزهري، ُيكنى 
أبا إس�حاق، كان س�ابَع َس�بعة يف اإلس�ام وهو أحد العرشة املبرشين باجلنة، وأحد الس�تة أصحاب 
الش�ورى، أول َمن رمى بس�هم يف س�بيل اهلل، اخُتلف يف وقت وفاته: فقيل تويف عام )55 ه�(، وقيل 

عام )58 ه�(. 
»االستيعاب« )171/2( »أسد الغابة« )2/ 214( »اإلصابة« )61/3(.  

)3( أخرج�ه أب�وداود: كتاب: »البي�وع«، باب: »ال�ُمَزاَرَع�ة« ]3389[، )178/9( م�ع »عون املعبود«، 
والنس�ائي: كت�اب: »امُلَزاَرَع�ة«، باب: »ذك�ر األحاديث املختلف�ة يف النهي عن ك�راء األرض بالثلث 

والربع«، ]3903[، )51/3(.
)4( أبو أمامة: قال ابن حجر: »أبو أمامة، ويقال أبو أميمة التميمي، الكويف، مقبول، من الرابعة«، »تقريب 
التهذي�ب« ]1110[، وق�ال املنذري: »أبو أمامة هذا ال يعرف اس�مه روى عنه العاء بن امُلَس�يَِّب بن 

عمرو الُفَقْيمي«، وقال أبو زرعة: »كويف ال بأس به«. »عون املعبود« )109/5(.
)5( هذا الوجه: أي عىل هذا الوجه، والوجه واجلهة بمعنى واحد، واهلاء ِعَوض ِمن الواو. 

»معجم مقاييس اللغة« )66/6(.  
.198 :2 )6(

)7( أخرجه أبو دواد: كتاب »املناسك«، باب »الكرى« ]1730[ )108/5( مع رشحه »عون املعبود«.

)3)1/أ(

=
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َطـــى احَلاِجَم  َتَجـــَم َوَأعنْ وروى اب�ن عب�اس))) L أن النب�ي 0: »احنْ

رُه«))). َأجنْ

فَّ َعَرُقه«))). َره َقبنْل أن جَيِ وقوله 0: »َوفُّوا ))) اأَلجَر َأجنْ

َره«))).  ِه َأجنْ وقوله S: »َمن استأجر أجًرا فاستوفى منه، ول ُيَوفِّ

وألن احلاج�ة تدعو إىل املنافع ك�ام تدعو إىل األعيان، فإذا جاز عقد البيع، فكذلك 
عقد اإلجارة))).

وليست الَعنْي معقوًدا عليها يف اإلجارة عىل َأَصحِّ املذهبني)))؛ ألن املعقود يف كل 
عقد ما هو املضمون بحكمه، وليس املضمون إال املنفعة، وإنام يضاف العقد إىل العني؛ 

ألنا حمل املنفعة، وهلذا لو أضيف إىل املنفعة بنفسها جاز))). 

))): ت�َْحُدث عىل  وحت�دث املنافع يف ِملك املس�تأجر دون املؤجر، وقال أبو َحنِيَف�َةَ
ِملك املؤجر وال يملكها املس�تأجر بالعقد. لنا أن املؤجر يملك التصف فيها كام يملك 
الت�صف يف العني، وقد نقلها إىل املس�تأجر فصار مالكه�ا، بخالف الثمرة والولد؛ فإنه 

)1( سبقت ترمجته. 
)2( أخرجه البخاري، كتاب: »اإلجارة«، باب: »خراج احلجام« ]2278[، )119/3(، ومسلم، كتاب: 

»امُلَساَقاة«،  باب: »أجرة احلجام« ]4017[، )143/5(.
)3( هكذا يف املخطوطة، وبقيت املصادر احلديثية وغرها بلفظ »أعطوا«.

)4( أخرج�ه اب�ن ماجه: كتاب: »الرهون«، ب�اب: »أجر األجراء« ]2443[، )162/3(، قال الس�ندي: 
»ويف الزوائ�د أصل�ه يف صحيح البخاري وغره ِمن حديث أيب هريرة، لكن إس�ناد املصنف ضعيف، 

وهب بن سعيد هو عبد الوهاب بن سعيد، وعبد الرمحن بن زيد ضعيفان«.
»حاشية السندي« )162/3(، »فيض القدير« )563/1(.   

)5( أخرجه ابن ماجه: كتاب: »الرهون«، باب: »أجر األجراء« ]2442[، )162/3(.
)6( »املهذب« )512/3(.

)7( وهو املذهب كام حكاه املصنف، أما املذهب الثاين فهو أن املعقود عليه الَعْن ليستوىف منها املنفعة، وبه 
قال بعض األصحاب. 

»العزيز« )81/6(، »روضة الطالبن« )279/4(.  
)8( »البيان« )295/7(، »تكملة املجموع« )179/15(.

)9( »رشح فتح القدير« )148/9(، »االختيار« )121/2(.
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ال يمل�ك التصف فيها َقب�ل حدوثها، ولذلك يملك املس�تأجر اس�تيفاءها إىل انقضاء 

املدة))).

ويوز عقدها عىل كل منفعة مقصودة مباحة))).

أم�ا غري املقص�ودة كالدراهم والدنان�ري للتجمل والوزن هبا، فال ي�وز عىل َأَصحِّ 
: إذا َع�نيََّ جهة االنتفاع هبا ج�ازت))). لنا أن�ا ال ُتراد  الوجه�ني)))، وق�ال أب�و َحنِيَف�َةَ

ْمع والطعام))).  لذلك، فال يستأجر له، كام ال ُيستأجر الشَّ

 وكذل�ك اس�تئجار الش�جر لالس�تظالل وتفيف الثي�اب ال توز ع�ىل الصحيح 
ملا قدمته))). 

ويوز أن يستأجر حباًل لتجفف عليه ثيابه؛ ألنا منفعة مقصودة منه))).

وال يوز اس�تئجار الغنم، وال ُيستباح يشء ِمن نامئها باإلجارة، ألن عقد اإلجارة 
مل يوضع الس�تباحة األعيان، فإن تصور أن ينتفع هبا عىل وجه، فهو كاستئجار الدراهم 

والدنانري.

ويوز أن يستأجر مصحًفا، أو كتاًبا ليقرأ فيه، خالًفا أليب َحنِيَفَة))). لنا أنا منفعة 
مقصودة مباحة، فجاز عقد اإلجارة عليها َكَلْبِس الثوب))).

)2( »املهذب« )513/3(.)1( »أسنى املطالب« )403/2(.
)3( وه�و املذه�ب كام قرره املصنف، عدم ج�واز اإلجارة عىل الدراهم والدنان�ر للتجمل والتزين، وأما 
الوج�ه الثاين اجل�واز. »املهذب« )513/3(، »تكمل�ة املجم�وع« )177/15(، »العزيز« )88/6(، 

»روضة الطالبن« )252/4(.
)5( »العزيز« )89/6(.)4( »بدائع الصنائع« )11/6(.

)6( أي ملا قدمه يف استئجار الدراهم والدنانر للتجمل، والوجه الثاين اجلواز.
»امله�ذب« )513/3(، »البي�ان« )292/7(، »تكملة املجم�وع« )177/15(، »العزيز« )88/6(،   

»روضة الطالبن« )252/4(، »بدائع الصنائع« )16/6(.
)7( قال ابن الصباغ: َصحَّ ذلك، وجًها واحًدا؛ ألن ذلك منفعة مقصودة منه، وهو املذهب. 

»البيان« )292/7(، »احلاوي الكبر« )390/7(.  
)8( »بدائع الصنائع« )523/5(، »تبين احلقائق« )118/6(.

)9( »البيان« )293/7(، »العزيز« )187/6(.
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وإذا اس�تأجر بيًت�ا ليتخ�ذه مس�جًدا يص�ي فيه ص�ح، خالًف�ا أليب َحنِيَف�َة)))، لنا 

 

ر إذا استأجره لُيصي فيه))). ْمُته ِمن الِعلة)))، قال الشيخ اإلمام، وهذا ُيَتَصوَّ ما َقدَّ

أما إذا اس�تأجره ليجعله مس�جًدا، فال يصح بال خالف)))؛ ألنه ال يصري مسجًدا، 
إال أن ُيوِقَفه، ووْقف املستأجر ال يصح))).

م َفِمْثُل أن َيس�تأجر بيًتا ليتخده بِيَعًة أو َكنِيس�ة أو َبْي�ت نار، أو لَِيبِيع  وأم�ا ال�ُمَحرَّ
 فيه اخلمر)))، /أو يس�تأجر رجاًل ليحمل خ�ًرا ال إلراقته، فال يوز يف ذلك كله. وقال 
: ال بأس أن يؤجر بيًتا يف السواد))) ممن يتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو يبيع فيه  أبو َحنِيَفَةَ
اخلم�ر، َفِم�ن أصحابه َمن قال: يوز ولو رشط ذلك يف العقد، ومنهم َمن قال: ال يوز 
م،   إذا رشطه، وإنام أراد أن املؤجر يعلم أن املس�تأجر يري�ده لذلك))). لنا أنه فِعل ُم�حرَّ
فال يوز االستئجار له، كام لو استأجر امرأة ليزين هبا؛ وألنه ال يوز أن يستأجره ليصي 
في�ه، فلئ�ن ال يوز أن يعي في�ه َأوىل)))، أما إذا مل يشطه فإنه يصح؛ ألنه مل يس�تأجره 
يَقه صح))))؛  م، فهو كام لو استأجر امرأة للخدمة)1))، ولو استأجره ليحمل خًرا لرُيِ ملحرَّ

ألنه استأجره إلزالة ُمنَْكر.

)1( »تبين احلقائق« )118/6(.
)2( ألهنا منفعة مقصودٌة مباحٌة فجاز عقد اإلجارة عليها كاخلياطة.

»الُغرر البهية« )89/12(، »كفاية األخيار« )425/2(.  
)3( »بحر املذهب« )273/9(.

)4( »مغني املحتاج« )443/2(.
)5( »حتفة املحتاج« )252/2(.

)6( »البيان« )290/7(.
)7( الســـواد: هو ما كان خارًجا وبعيًدا عن املدن من القرى واألرياف، ومنه س�واد العراق ملا بن البرصة 

والكوفة. »لسان العرب« )224/3(، »املعجم الوسيط« )416/1(.
)8( »بدائع الصنائع« )527/5(. 

)9( »البيان« )289/7(، »العزيز« )109/6(. 
)10( »مغني املحتاج« )434/2(، »حاشية اجلمل« )309/2(.

)11( قال ابن الصباغ: صحت اإلجارة؛ ألن إراقتها واجبة. 
»هناية املطلب« )67/2(.  

)3)1/ب(
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ولو اس�تأجر كلًبا للحراس�ة، أو الصي�د جاز عىل َأَصحِّ الوجه�ني)))؛ ألنا منفعة 

مباحة مقصودة.

م منها، فال تصح  ولو استأجر رجاًل لرمي َميتته بِجلدها مل َيِصّح)))؛ ألنه جزء حمرَّ
فة، فإْن َسَلَخها وجب عليه ردُّ اِللد  اإلجارة به َكَلْحمها؛ وألنه َقْبل السلخ جمهول الصِّ

إىل صاحبها؛ ألن تقريره عليه، وله أجرة مثله.

اب عىل َأَص�حِّ الوجهني))) »لِنَْهِيه 0)))  َ وال يوز اس�تئجار الَفْحل للرضِّ
م ال قيمة له، وهلذا  عن َثَمن َعْس�ِب))) الَفْحِل«؛ وألن األجرة ِع�َوُض َمنِيِّه، وهو ُم�َحرَّ

ال يضمن بالغصب))).

ويوز للُمس�لم أن يؤجر نفس�ه ِمن كافر ليعمل له عماًل بنفس�ه ق�واًل واحًدا عىل 
َأَصحِّ الطريقني)))، والطريق الثاين: أنه عىل قولني: أحدمها هذا، والثاين: ال يوز))).

)1( واملذهب عىل خاف ما حكاه املصنف، ويف الروضة: استئجار الكلب املعلَّم للصيد واحلراسة باطل 
عىل األصح. 

»امله�ذب« )512/3(، »البي�ان« )289/7(، »العزي�ز« )90/6(، »روض�ة الطالب�ن« )253/4(،   
»مغني املحتاج« )432/2(.

)2( وهو املذهب أن االستئجار حلَمل امليتة بِجلدها باطل؛ ألنه َنِجس. 
»روضة الطالبن« )252/4(.  

اب.  َ )3( وهو املذهب، ال جيوز استئجار الَفْحل للرضِّ
« ]173[، »الوسيط« )155/4(. »املهذب« )513/3(. »خمترص ال�ُمَزيِنّ  

)4( أخرجه البخاري، كتاب: »اإلجارة«، باب: »عسب الفحل« ]2284[، )145/5(. 
كر  ـــب: اخُتلف فيه، فقيل: هو َثمن ماء الَفحل، وقيل: ُأجرة اجلامع، وقيل: اجلامع، والَفحل: الذَّ )5( الَعسنْ

ِمن كل حيوان َفرًسا كان أو مجًا أو َتيًسا أو غر ذلك. 
»املصباح املنر« ]212[، »غريب احلديث« أليب عبيد )154/1(.  
)6( »احلاوي الكبر« )395/7(، حاشيتا قليويب وعمرة )289/9(.

)7( وهو املذهب يف صحة عقد اإلجارة.
»العزيز« )110/6(، »روضة الطالبن« )247/4(.  

)8( وبناء هذه املس�ألة عىل مس�ألة جواز استئجار الكافر للمسلم، وأما وجه عدم اجلواز؛ ألنه فيه استياٌء 
عىل املسلم وَصَغاٌر عليه كامَلِلك. 

»املهذب« )514/3(، »البيان« )294/7(، »بدائع الصنائع« )527/5(، ]570[.  
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َر نفس�ه ِمن هيودية لَِيْس�ِقي ُكل َدلو  لن�ا م�ا ُرِوي أن أمري املؤمن�ني عليًّا S َأجَّ

بتمرة)))؛ وألنه يوز استئجاره ليحصل عماًل فجاز بفعله.

 A

ال يص�ح عق�د اإلج�ارة إال ِمن جائز الت�صف يف املال؛ ألنه عق�ُد ُيقصد به املال، 

 

فال يصح إال ِمن جائز التصف))).

وينعقد بلفظ اإلجارة وامُلَكاَراة؛ ألنام موضوعان له))).

وال ينعقد بلفظ البيع إذا أضافه إىل الَعنْي عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه عقٌد يالف 
البيع يف االسم واحلكم، فلم ينعقد بلفظه كالنكاح))).

وي�وز عىل منفعٍة »غري« ))) حارضة، بأن يس�تأجر ظهًرا حارًضا لريكبه، كام يوز 
بيع عني غري حارضة))).

ويوز عىل عنٍي غري حارضة))).

ة، بأن يس�تأجر منه ظه�ًرا لريكبه، كام يوز أن يعقد  مَّ وي�وز عىل منفعة عني يف الذِّ
ة))).  مَّ املسلم عىل موصوف يف الذِّ

)1( أخرجه ابن ماجه: كتاب: »الرهون«، باب: »الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشرتط َجِلَدة« ]2446[، 
)124/5(، والبيهقي يف »السنن الكربى«، باب: »جواز اإلجارة« ]11983[، )245/4(.

)2( »هناية املطلب« )68/2(، »فتح الوهاب« )425/1(.
)3( »الوسيط« )162/4(، »مغني املحتاج« )429/2(.

)4( وهو املذهب كام حكاه املصنف يف عدم صحة عقد اإلجارة. 
»روضة الطالبن« )248/4(.  

)5( »حوايش الرشواين والعبادي« )125/6(.
)6( هكذا يف املخطوطة »غر«، والصواب »عن«. 

»املهذب« )515/3(.   
)7( »املهذب« )515/3(، »روضة الطالبن« )248/4(.

)8( »حتفة املحتاج« )258/2(، »رشح منهج الطاب« )540/3(.
)9( »املهذب« )515/3(.
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ويوز أن يس�تأجره لعمل معني، بأن يس�تأجره ليخيط له هذا الثوب، أو ليبني له 
ة بأن يستأجره ليحصل له خياطة هذا الثوب،  مَّ هذا احلائط))). /ويوز عىل عمل يف الذِّ

ة))). مَّ أو بناء هذا احلائط، كام يوز بيع عنٍي حارضة وموصوفة يف الذِّ

))) ملا ذكرناه يف بيعها. وال يصح استئجار عنٍي مل يرها َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ

ويوز استئجار املفرد وامَلشاع))). وقال أبو َحنِيَفَةَ وُزَفر))): ال يصح إجارة امَلشاع 
إال م�ن الشي�ك))). وروى الطََّح�اِوّي))) عنهام ما يدل عىل أن�ا ال تصح َمن الشيك 
أيًض�ا))). لن�ا أنه عَقد ع�ىل ِملكه عقًدا يوز م�ع الشيك، فجاز م�ع األجنبي، كالبيع، 
وع�ىل رواي�ة الطََّح�اِوّي أن كل منفعة ج�از العقد عليها م�ع غريها، ج�از العقد عليها 
مفردة، كمنفعة الدلو؛ وألنه يمكن الوصول إىل استيفائها بال�ُمهايأة)))، أو بأن يؤجرها 

احلاكم عليهام)1)).

)1( »البيان« )296/7(، »تكملة املجموع« )255/15(.
)2( »الوسيط« )160/4(، »كفاية االخيار« )170/2(.

)3( وهو املذهب يف عدم صحة عقد اإلجارة، للَعْن التي مل يرها، وعدم  ثبوت اخليار إذا رآها بن إمضاء 
العقد أو فسخه. 

»روضة الطالبن« )284/4(، »أسنى املطالب« )415/2(.  
)4( »احلاوي الكبر« )401/7(، »حاشية اجلمل« )335/2(.

)5( تقدمت ترمجته يف صفحة ]121[.
)6( »الفتاوى اهلندية« )409/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )6/ 5(.

)7( هو أمحد بن حممد بن سامة الطََّحاِوّي، كان إماًما، فقيًها، حمدًثا مفرًسا، عامًلا بجميع مذاهب الفقهاء، 
ت�ويف س�نة)321ه�(، وله مؤلفات كث�رة منها: »أحكام القرآن«، »رشح مع�اين األثار«، »املخترص يف 

الفقه«. 
»طبقات الفقهاء لكربي زاده« ]61[، »املذهب احلنفي« )131/1(.  

)8( »بدائع الصنائع« )540/5(، »رشح فتح القدير« )69/9(.
)9( الـُمَهاَيَأة هي املقاس�مة يف املنافع: وهي أن يرتاىض الرشيكان أن ينتفع هذا هبذا النصف املفرز، وذاك 

ة األول. بذاك النصف، أو هذا بُِكلِّه يف زمن، وذاك بُِكلِّه يف زمن، بَِقْدِر ُمدَّ
»طلبة الطلبة« ]266[، »تكملة حاشية رد املحتار« )8/6(.  

)10( »روضة الطالبن« )295/4(، »حتفة املحتاج« )265/2(.

)4)1/أ(
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 A

ال يوز أن يستأجر عينًا ال يتمكن من استيفاء منفعتها؛ ألن املقصود منه ال حيصل، 
فهو َكَبْيِع ما ال َيْقِدر عىل تسليمه))).

فإن اس�تأجر أرًضا للزراعة مل َيِصحَّ حتى يكون هلا ماء يؤَمن انقطاعه، كامء الَعنْي، 
أو امل�د بالب�صة)))، أو املطر، والثل�ج يف بالد اَلبل؛ ألن املنفع�ة يف اإلجارة كالَعنْي يف 
البي�ع، وال يوز بيع َعنْيٍ ال َيْقِدر عىل تس�ليمها، وكذلك ال توز إج�ارة منفعٍة ال َيْقِدر 

عليها))).

فإن اس�تأجر أرًضا عىل نر، إذا زاد س�قى، وإذا زاد مل َيْس�ِق، فإن كانت زيادته ِمن 
ذوب الثل�ج وجميء املط�ر، وكانت هذه األرض َيِصل املاء م�ن املعهود من زيادته صح 
 العق�د، س�واء كان قبل الزيادة أو بعده�ا، وذلك يكون بأرض م�ص)))، والفرات)))، 
وم�ا انح�در ِم�ن ِدجل�ة)))، أما بعدها ف�ال خالف في�ه، أما َقْبَله�ا َفَذَك�ر يف املهذب أنه 

 

)1( »املهذب« )515/3(، »تكملة املجموع« )255/15(، »مغني املحتاج« )432/2(.
)2( ه�ي حرك�ة مد ماء هنر الفرات، وهي عبارة عن كثرة الس�يل واملاء، فتمت�د فتغُمر األرايض الزراعية، 
فيؤدي ذلك إىل خراب الزروع والثامر، وعكسها حركة اجلَْزر هلذا النهر العظيم يف أرض العراق، وهو 

َمَثل ُيرضب لكثرة اليشء وَمداه.
»القاموس املحيط« )406/1(، »تاج العروس« )2263/1(.  

)3( »هناية املطلب« )85/2(، »الُغرر البهية« )542/3(.
ها، أي  ِ )4( أص�ل كلمة ِمرْص هي احلاجز واحلد بن الش�يئن، وهي البلد املعروف ُس�ميت بذل�ك لَتَمرصُّ
هنا، وقيل غر ذلك، وطوهلا أربع ومخس�ون درجة وثلثان، وعرضها تس�ع وعرشون درجة وربع  لتََّمدُّ

يف اإلقليم الثالث.
»املسالك واملاملك« )19/1(.  

)5( أص�ل ه�ذه الكلمة يدل عىل عذوبة املاء وصفائه، وهو النهر العظيم بأرض العراق، وخمرُجه من باد 
َأْرِمينِيَّ�ه،  وَعْرُضه نحو الفرس�خ، يمر بأرض العراق، ث�م َيُصبُّ يف اخلليج العريب، وله فضائل كثرٌة، 

ُتروى يف السنن واملسانيد.
»املسالك واملاملك« )31/1(، »املسالك واملاملك« البن خرداذبة )2/1(.  

)6( ه�و م�ن أهنار الع�راق العظيمة، َيُصبُّ ِمن جبال َش�ْهُروز، وآِمد، ثم يمتد إىل املوص�ل، ثم يمدها إىل 
ابان، ومها هنران كبران، ثم إىل تِْكِريت، ومنه إىل بغداد، ثم إىل املدائن، ثم يمتد عموًدا مستقياًم إىل  الزَّ
اجلنوب إىل واسط، فيلتقي هو وهنر الفرات بعد واسط، وجيتمعان هنًرا واحًدا إىل َعبَّادان، ويصب يف 
=
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ال يص�ح؛ ألنه ال يعلم حصوهل�ا)))، والصحيح أنه يصح)))؛ ألنا لو كانت تشب ِمن 
م�اء الثلج واملطر ص�ح العقد قبل وجودمها، فكذلك إذا كان�ت تشب من املعهود من 
زيادهت�ام؛ ألن الثق�ة هبام واح�دة، وإن كانت ال تشب إال بزيادة طلبه ن�ادرة مل َيِصحَّ أن 

هَيا إال بعد وجود هذه الزيادة؛ ألنا غري معهودة، وال موثوًقا هبا))).  َيْكرَتِ

هَيا للزراعة، فإن كانت عالية  ى أرًضا ال ماء هلا، ومل ُيذكر يف العقد أنه َيْكرَتِ فإن اْكرَتَ
ال يمكن َس�ْوق املاء إليها صح، وإن أمكن َس�ْوق املاء إليها ِمن موضع))) مل َيِصحَّ هذا 
أصح الوجهني))). والثاين: ال يصح مطلًقا))). لنا أنه إذا مل يمكن َس�ْوق املاء إليها ُعلم 
أن�ه َقَصد غري الزراع�ة، وإذا أمكن فقد َقَصد هبا الزراعة م�ع تعذرها فلم َيِصّح، إال أن 
ها للمتعذر منها، وله بعد  هيا لغري الزراعة، فيصح؛ ألنه مل َيْكرَتِ ح يف العقد أنه َيْكرَتِ ُيَصِّ

ذلك أن يزرعها إن شاء))).

ى أرًض�ا َغِرَق�ت باملاء لَي�ْزَرع فيها م�ا ال يثبت يف املاء، ف�إن كان للامء  /وإن اْك�رَتَ
َمِغيٌض إذا فتح زال عنها صح؛ ألنه يمكن االنتفاع هبا كام يمكن االنتفاع بُِس�ْكنى الدار 

بفتح باهبا))).

البحر اهلندي »اخلليج العريب«.
»مقدم�ة بن خلدون« )18/1(، »مس�الك األبصار يف ممالك األمص�ار« )21/1(، »معجم البلدان«   

.)441/2(
)1( »املهذب« )515/3(.

)2( وهو املذهب كام حكاه املصنف بصحة عقد اإلجارة. 
»العزيز« )94/6(، »روضة الطالبن« )259/4(.  

)3( »البيان« )300/7(، »تكملة املجموع« )256/15(.
)4( أو أمكنه احلفر والوصول إىل املاء، وإخراجه منها.

»البيان« )300/7(.  
)5( وهو املذهب كام حكاه املصنف بعدم صحة عقد اإلجارة، يف هذه الصورة.

»الوسيط« )169/4(، »هناية املطلب« )101/2(.  
)6( »بحر املذهب« )290/9(، »كفاية األخيار« )119/2(.

)7( »احلاوي الكبر« )405/7(، »أسنى املطالب« )411/2(.
)8( »املهذب« )516/3(، »البيان« )301/7(، »تكملة املجموع« )256/15(.

)4)1/ب(

=
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وكذا لو اس�تأجرها ليزرع ما يثبت يف املاء كاألُرز، هذا إذا كان رآها َقبل أن تغرق 

باملاء، أو كان املاء صافًيا ال يمنع رؤيتها))).

اُها له، مل َيِصّح؛ ألن�ه مل َيقدر عىل الوصول  ف�إن مل يمك�ن إزالة امل�اء لزراعة ما اْكرَتَ
إليها))) .

ولو كان املاء قد ينشف عنها هببوب الرياح صح أيًضا عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه 
يعلم إمكان الوصول إليها بمقتىض الُعْرف. 

ى أرًضا عىل نر ل�و زاد غرقها، فقد ذكر يف امله�ذب إن كان َقبل الزيادة  ول�و اْك�رَتَ
ص�ح))). قال الش�يخ اإلم�ام))): وعندي أن�ه كام ل�و كان إذا زادها س�قاها، وقد تقدم 

ِذكره))).

ْز)))؛ ألن  وإذا استأجر منكوحة عىل عمٍل -كاخلَْبز ونحوه- بغري إذن زوجها مل َيُ
زمانا ُمْس�َتَحقٌّ الس�تمتاع الزوج هبا، فال يوز عليها عقٌد يفوته عليه، كاستئجار الَعنْي 

املستأجرة، وإن كان بإذنه صح)))؛ ألن املنع حلقه))).

وكذل�ك الس�يد إذا أجر األَمة املزوج�ة ناًرا بغري إذن ال�زوج فإنه يصح)1))؛ ألن 
حقه إنام يتعلق هبا يف الليل. 

)1( »الوسيط« )170/4(، »العزيز رشح الوجيز« )94/6(.
)2( »الُغرر البهية« )101/12(، »حاشية اجلمل« )314/2(.

)3( وهو املذهب كام حكاه املصنف بصحة عقد اإلجارة يف هذه الصورة، أما الوجه الثاين فهو عدم صحة 
عقد اإلجارة الحتامل عدم النُّشوف فا يمكنه االستفادة منها. »روضة الطالبن« )261/4(.

)4( »املهذب« )516/3(.
ون، صاحب هذا التصنيف. )5( واملقصود هنا هو ابن أيب َعرْصُ

)6( »البيان« )302/7(، »حتفة املحتاج« )266/2(.
)7( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من عدم جواز عقد اإلجارة، أما الوجه الثاين، فهو اجلواز، ولو كان 

ذلك بغر إذن الزوج. »العزيز« )101/6(.
)8( »روضة الطالبن« )261/4(.

)9( »مغني املحتاج« )434/2(.
)10( »هناية املطلب« )104/2(، »الُغرر البهية« )101/12(.
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ولو اس�تأجر حائًضا لكنس املس�جد يف الوقت الذي هي حائ�ض فيه مل َيِصّح)))، 

م، فهو كَحمل اخلمر لغري اإلراقة))). ولو كنست مل تستحق أجًرا؛ ألنه عمٌل حُمَرَّ

ولو اس�تأجر رجاًل لُيَعلِّمه بنفس�ه س�ورة ِمن القرآن واألجري ال حُيسنها مل َيِصحَّ يف 
أصح الوجهني)))؛ ألنه ال َيْقِدر عىل تسليم ما عقد عليه.

وك�ذا لو كان حيس�نها، لك�ن الوقت ال�ذي َعيَّنَ�ه َضيِّق ع�ن تعليمه�ا أو تعلمها، 

 

ة صح)))؛ ألنه  مَّ فل�و وس�ع الوقت بحيث يمكنه أن يتعلمها ثم يعلم�ه، أو عقد عىل الذِّ
يمكنه تسليم ما عقد عليه))).

وكل عمٍل معلوٍم مباٍح يد العامُل فيه ُكلفة، ويتطوع به الَغري عن الَغري فاالستئجار 
عليه جائز، فيدخل فيه تعليم القرآن، َتَعنيَّ عليه أو مل َيَتَعني))).

وكذا َتَعلَّم الِعلم أو َقْدًرا منه ُمَعيَّنًا))).

وكذا األذان))). 

وغسل امليت ودفنه وحفر القب، وحل امليت؛ ألنا أعامل مباحة حيتاج إليها معلومة 
مقدور عليها، فهي َكُسْكنَى الدار))).

)1( »الوسيط« )171/4(، »العزيز« )99/6(.
)2( »مغني املحتاج« )434/2(.

)3( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف بَِع�َدم صحة عقد اإلجارة، أما الوجه الث�اين فهو الصحة؛ ألنه عنده 
الوقت والُقْدرة عىل َتَعلُّمها وتعليمها.

»روضة الطالبن« )262/4(، »هناية املطلب« )107/2(.  
)4( »العزيز« )92/6(.

)5( »فتح الوهاب« )427/1(، »رشح منهج الطاب« )537/3(.
)6( »العزيز« )102/6(، »معني املحتاج« )443/2(.

)7( »روضة الطالبن« )263/4(.
)8( يف ج�واز االس�تئجار عىل األذان ثاثة أوجه، واألصح واملعتمد يف املذه�ب اجلواز، وهذا تفريٌع عىل 

األصح.
»العزيز« )103/6(، »روضة الطالبن« )262/4(.  

)9( »احلاوي الكبر« )406/7(، »أسنى املطالب« )417/2(.
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فأما اإلمامة لصالة الَفْرض والنفل مًعا فال يوز االستئجار هلا))).

 A

وال يصح إال عىل منفعة معلومة؛ ألنه عقد معاوضة، فأْبَطَله الهل باملعقود عليه، 
كالبيع))).

/فإن استأجر داًرا افتقر إىل معرفتها؛ ألن األغراض ختتلف باختالفها، وال حيصل 
فة))). ذلك إال باملشاهدة؛ ألنا ال تنضبط بالصِّ

�كنى وِصفته�ا؛ ألن ال�دار ال ُتْكرَتى إال للس�كنى، وهي  وال حيت�اج إىل ِذك�ر السُّ
معلوم�ة بالُع�رف فصح إطالق العقد عليه�ا، كام ال يصح إطالق الثََّم�ن يف موضٍع فيه 

َنْقٌد متعاَرف))).

هَي�ا له، ِمن َغْرٍس، أو بِنَاٍء، أو  ى أرًضا َفاَل ُبدَّ أن يش�اهدها فَيذكر ما َيْكرَتِ ف�إن اْكرَتَ
زرع، أو غريه؛ ألنه خمتلف ال ُعْرَف فيه، فوجب بيانه))).

ْرُتَكها لَتْزَرَعها ما ش�ئت. صح، وكان له زراعة ما ش�اء؛ ألنه جعل له  فإن قال: َأجَّ
زراعة أرض األشياء))).

وكذلك إذا قال: لتزرعها. وأطلق عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه َريِض بجنس الزرع 
والتفاوت بني أنواعه َيِقلُّ َفَصحَّ مع إطالقه.

)1( االستئجار لإلمامة املفروضة ممنوع منه وجًها واحًدا، وأما اإلمامة يف الرتاويح ويف سائر النوافل ففيها 
وجهان واألصح املنع كذلك. 

»الوسيط« )172/4(، »روضة الطالبن« )263/4(، »مغني املحتاج« )443/2(.  
)2( »املهذب« )519/3(، »أسنى املطالب« )418/2(.

)3( »تكملة املجموع« )261/15(.
)4( »البيان« )302/7(.

)5( »العزيز« )115/6(، »تكملة املجموع« )261/15(.
)6( »الُغرر البهية« )103/12(، »فتح الوهاب« )427/1(.

)7( وه�و املذهب كام حكاه املصنف بصحة عقد اإلجارة، أما الوجه الثاين فهو عدم الصحة؛ ألن الزروع 
خيتلف رضرها يف األرض. 

)5)1/أ(
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وليس له أن يغرسها وال يبني فيها؛ ألن الرضا بالزرع ليس بِِرىًض بالبناء والَغرس؛ 

وألن تأثريمها يتلف ويتفاوت))).

ى لَيْغِرَس�ها أو يزرعها َبَطل العقد لع�دم تعيني املعقود عليه، كام لو قال:  وإن اْك�رَتَ
بعُتك أحد هذين العبدين))).

وإن ق�ال: لتزرعه�ا وتغرس�ها. ص�ح عىل أص�ح الوجه�ني)))، وي�زرع النِّصف، 
ة بينهام يف اإلضافة، وبه تنتفي الهالة))). وَيْغرس النصف َسِويَّ

 A

وإن اس�تأجر ظه�ًرا للركوب مل َيِصّح))) حتى َيعرف جن�س الظهر املركوب؛ ألن 
األغراض ختتلف فيه، وحيصل ذلك بالرؤية أو بالصفة.

ف�إن مل يذك�ر نوعه، كاهلَْمَل�ج))) والَقطوف)))، جاز عىل َأَص�حِّ الوجهني)))؛ ألن 
التفاوت يف النس الواحد َيِقّل.

»العزيز« )116/6(، »روضة الطالبن« )273/4(.  
)1( فالرضر بالبناء والغرس أكثر ِمن رضر الزرع يف األرض.

»البيان« )307/7(.  
: األشبه بقول الشافعي ال جيوز؛ ألنه عقد عىل زرٍع وغرٍس، ومل يبن قْدر كل واحٍد منهام،  )2( قال ال�ُمَزيِنّ

.]171[ » فكان جمهواًل. »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)3( وهو خاف املذهب، فاملذهب هو عدم الصحة، لوجود اجلهالة املمنوع ورودها عىل عقد اإلجارة.

»العزيز« )115/6(، »روضة الطالبن« )273/4(.  
)4( وذلك ألن اإلضافة بينهام تقتيض التسوية، ويكون له زرع نِْصِفها وَغْرس النِّصف اآلخر، كام لو قال: 

هذه الدار لزيٍد وعمٍرو. »مغني املحتاج« )444/2(.
)5( »املهذب« )521/3(، »البيان« )273/7(.

)6( هي كلمٌة فارسيٌة ُمعربٌة، وهو نوٌع من أنواع َسْر الدابة، يدل عىل ُحسن َسرها مع رسعتها، وَتَبخرُتها، 
وال بد أن تكون ِمن الدوابِّ امُلذللة، وامُلسلسلة قيادهتا من الدواب.

»تاج العروس« )1541/1(، »املعجم الوسيط« )995/2(.  
)7( هي نوٌع من أنواع ِمْشَية بعض الدواب، تدل عىل السوء يف السر والبطء، مع تقارب اخلطى وضيقها، 
ويف حدي�ث جابر I فبينام أنا أس�ر عىل مج�ل، وكان مجل فيه ِقطاف، وق�د يوصف هبذه الكلمة 

اإلنسان كذلك، »تاج العروس« )6075/1(، »املحجم الوسيط« )1252/2(.
)8( وه�و املذه�ب كام حكاه املصن�ف بصحة عقد اإلجارة، أما الوجه الثاين: ف�ا تصح حتى َيذكر نوعه، 

=

=
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وي�ب معرف�ة الراكب؛ ألنه يتل�ف ويتفاوت ع�ىل الظهر، وال حيص�ل ذلك إال 

فة))). بالرؤية؛ ألنه ال ينضبط بالصِّ

ًجا))) شاهده، أو  ويب معرفة ما يركب به، الختالف األغراض فيه، فإن كان ْسْ
َوَصفه؛ ألنه يضبط صفاته))).

�اِري�ة))) مل َيِص�حَّ حت�ى يش�اهدها ع�ىل َأَص�حِّ الوجوه  وإن كان حَمم�ال))) أو َعمَّ
الثالث�ة)))، والثاين: ُيكتفى فيها بالوصف، ويف الثالث: إن كانت من البغدادية اخِلفاف 

َكَفى ضبط األوصاف، وإن كانت ِمن اخلُراَسانِيَّة الثِّقال وجبت مشاهدهتا بكل حال.

: يوز أن يكون املحمل والغطاء مطلًقا))). وقال أبو َحنِيَفَةَ

َفة،  ة ف�ال ينضب�ط بالصِّ �عة والثَِّق�ل واخِلفَّ ي�ق والسَّ لن�ا أن المي�ع يتل�ف يف الضِّ

 

وال حيمل إطالقه لتفاوته))).

وذلك ألن سرمها يتفاوت رُسعًة وُبطًئا. 
»الوسيط« )174/4(، »روضة الطالبن« )274/4(.  

)1( »بحر املذهب« )291/9(، »حاشية اجلمل« )314/2(.
رنْج هو الرحل الذي ُيوضع عىل الدابة، ويتقي به الراكب للراحلة الوقوع عنها، وهو عىل أحجام،  )2( السَّ

وكل حجٍم له اسٌم يف العربية. »لسان العرب« )297/2(، »املعجم الوسيط« )615/1(.
)3( »املهذب« )521/3(، »البيان« )309/7(، »املجموع« )269/15(، »العزيز« )116/6(، »روضة 

الطالبن« )274/4(.
)4( احمَلنَْمل: هو اهلَْوَدج، والِعَدالن عىل جانبي الدابة، الذي حُيمل فيهام، وقد ُيس�تعمل يف الفرس والبغل 
ْنبيل الذي حُيمل فيه العنب، وُيطلق كذلك عىل املوضع لليشء الذي  واحلامر، وقد ُيطلق كذلك عىل الزِّ

حُيمُل عليه. 
»املحيط يف اللغة« )230/1( ، »املعجم الوسيط« )199/1(.   

)5( العمارية: هي نوٌع من أنواع اهلوادج، كبٌر وواسع، يدور فيه الراكب كيف شاء، ويتمكن من احلركة 
داخلها كيف شاء، والتنقل والصاة داخلها.

»املصباح املنر« )364/6(، »املوسوعة الفقهية« )122/23(.    
)6( وهو الصحيح يف املذهب، كام حكاه املصنف أما بقية األوجه األخرى فتنظر يف: »العزيز« )116/6(، 

»روضة الطالبن« )274/4(.
)7( »بدائع الصنائع« )20/6(، »البحر الرائق« )298/7(.
)8( »املهذب« )522/3(، »تكملة املجموع« )190/15(.

=
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ط َح�ل عالئ�ق))) مع�ه ج�از، وُح�ِم�ل ع�ىل املتع�ارف ع�ىل أص�ح قويل  وإْن رَشَ

أح�د الطريق�ني)))، والق�ول الث�اين: ال يصح حت�ى َيعِرفها. وه�و الطريق الث�اين قوالً 

واحًدا))).

لن�ا أن ذل�ك تابع يف العق�د فاحتملت الهالة في�ه، كاحلمل يف البي�ع، والغطاء يف 

اإلجارة.

/وإن كان السفر يف طريق فيه منازل معروفة فأطلق العقد صح، وحل عىل منازل 

هذا الطريق كام حُيمل الثَّمن املطلق عىل َنْقد البلد))).

وإن مل تكن فيه منازل معروفة مل َيِصحَّ حتى يبني؛ ألنه خمتلف ال ُعرف فيه ))). 

َتْج إىل بيان جنس الظهر، هك�ذا أطلقه األصحاب،  اُه حلَمل املت�اع، مل حَيْ وإن اْك�رَتَ

وعلل�وا بأن�ه ال غرض في�ه، قال الش�يخ اإلمام))): ولي�س يفى ما فيه م�ن األغراض 

عند اخت�الف األمتعة من األواين واملائعات، واختالف أحوال الطرقات، فإن ما حيمل 

احل�امر يف األم�ن عليه م�ن اختالف أح�وال الطرق�ات ليس كام حيم�ل الََم�ل والَبْغل 

 

ونحوه))).

ويب بيان جنس املتاع؛ ألنه يتلف عىل الظَّْهر ِحْله))).

لو واحلَْبل والِقربة، وغرها من األدوات  )1( هي األشياء التي حيتاج اليها املسافر يف َسفره، ِمثل الِقْدر والدَّ
التي حيتاج اليها املسافر يف َسَفره. »خمتار الصحاح« )460/1(.

)2( وهو املذهب، وهو الوسط؛ ألنه ال يتفاوت، فهو كغطاء املحمل، والكنيسة.
»روضة الطالبن« )275/4(، »حتفة املحتاج« )278/2(.  

)3( »البيان« )310/7(، »العزيز رشح الوجيز« )117/6(.
)4( »احلاوي الكبر« )410/7(. 

)5( »البيان« )311/7(، »العزيز« )119/6(.
)6( واملقصود هنا اختيار املصنف ورأيه يف املسألة.

)7( »املهذب« )522/3(، »تكملة املجموع« )190/15(.
)8( وذلك ألن تعب البهيمة خيتلف باختاف املتاع، وإن استوى املتاع  يف الَقْدر.

»فتح الوهاب« )538/3(.   

)5)1/ب(
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وي�ب بي�ان َقْدره بال�وزن إن كان موزوًن�ا، أو بالكيل إن كان َمِكي�اًل؛ ألنه بذلك 

ُيعل�م َق�ْدُر ما ُيطيقه، وما ال يطيقه، والوزن أحوط؛ ألنه للَقْدر أضبط، وإْن ش�اهده ِمن 

غ�ري كي�ل ووزن جاز؛ ألنه يعرف املقدار باملش�اهدة، فإن رشط أن حيمله ما ش�اء بطل؛ 

ألنه يدخل فيه ما ُيتلف الظَّهر وُيوِهنه، فلم َيُز))).

والظ�رف إن مل يدخ�ل يف وزن املت�اع، وكان مما يتلف وجب تعيين�ه؛ ألنه خمتلٌف 

 

ال ُعرف فيه))).

A

وإن اْك�رَتَى ظه�ًرا لس�قي امل�اء وجب بي�ان جنس الظه�ر؛ ألنه يتلف االس�تقاء 

فة؛ ألنه يضبط هبا))). باختالفه، وحتصل معرفته باملشاهدة والصِّ

، وَيِ�فُّ وَيْثُقل،  وي�ب بي�ان ال�دوالب ال�ذي يس�قى في�ه؛ ألن�ه َيْصُغ�ُر وَيْك�َبُ

 

َفة))). وال حيصل إال بالتعيني؛ ألنه ال ُيْضَبط بالصِّ

اُه للحرث مل َيُز حتى يعرف صاحب الظَّهر األرض؛ ألنا ختتلف باللِّني  فإن اْكرَتَ

والصالبة واخلُشونة))).

فإن عقد عىل ُجْرَباٍن))) معلومة مل يفتقر إىل بيان جنس الظَّهر؛ ألن القصد حصول 

احلرث عىل أي حيواٍن كان))).

)1( وألن لفظة ما شاء اهلل يدخل فيها ما يقتلها، وقتلها ال جيوز.
»حاشية الرشواين والعبادي« )120/6(، »حاشية اجلمل« )340/2(.  

)2( »املهذب« )523/3(، »أسنى املطالب« )419/2(.
)3( »البيان« )314/7(، »تكملة املجموع« )192/15(.

)4( »الُغرر البهية« )104/12(.
)5( »املهذب« )3/ 523(، »تكملة املجموع« )192/15(.

)6( اجلربان: مجع ُجرٍب، وأصل هذه الكلمة يدل عىل احتواء اليشء لليشء، وهو وعاٌء ِمن إهاب الشاة، 
ُيوضع فيه املاء وغره، وال ُيوضع أو ُيوعى فيه إال وهو يابس، ومجعه عىل أجربٍة وُجرب.

»معجم مقاييس اللغة« )449/1(.  
)7( »البيان« )315/7(، »هناية املحتاج« )24/2(.
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ة َوَجَب بياُن الظَّْهر بالتعيني، أو بالصفة)))؛ ألن احليوان الضعيف  وإن كان َعِمل ُمدَّ

ال حيرث يف يوم ما حيرثه القوي.

َي�اس))) مل َيِص�حَّ حتى َيع�رف صاحب الظهر جن�س الزرع؛ ألنه  اُه للدِّ ف�إن اْك�رَتَ
يتلف ِدَياُسه))).

وإن كان العق�د ع�ىل ِدياس َزْرع معلوم مل يفتق�ر إىل بيان جنس الظهر؛ ألن القصد 
دياسه))).

وإن كان العق�د ع�ىل م�دة للدياس وج�ب بيان الظه�ر الذي يدوس مل�ا قدمته يف 
احلرث))). 

وإن اْك�رَتَى جارحة للصيد، وجب بيانا بالتعيني أو بالصفة؛ ألن الغرض يتلف 
باختالف الوارح))).

وي�ب بيان الصيد الذي يرس�لها عليه؛ ألن لكل نوع من الصي�د تأثرًيا يف إتعاب 
الارحة))).

/وإن اْك�رَتَى رج�اًل لريع�ي له مدة وجب بي�ان جنس احليوان ال�ذي يرعاه؛ ألن 
الرعاية ختتلف باختالفه))).

)1( الوجـــه األول ك�ام ح�كاه املصن�ف الصحة من بي�ان الظَّهر وهو املذه�ب، أما الوجه الث�اين فهو عدم 
الصحة، للجهالة.

»العزيز« )122/6(، »روضة الطالبن« )275/4(.  
ْوس لألرض دوًس�ا، أي الوطء بالَقدم عليها بش�دة، ومادة دوس أصٌل واحد  َياس مأخوذ ِمن الدَّ )2( الدِّ

يدل عىل دخول اليشء حتت اليشء عىل وجه اخلفاء والرسية.
»لسان العرب« )82/6(، »معجم مقاييس اللغة« )256/2(.  

)3( »هناية املطلب« )111/2(.
)4( »البيان« )315/7(.

)5( »احلاوي الكبر« )412/7(، »مغني املحتاج« )424/2(. 
)6( »البيان« )316/7(.

)7( »حاشيتا قليويب وعمرة« )293/9(.
)8( »تكملة املجموع« )193/15(.

)6)1/أ(
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ة ذكر  مَّ ف�إن عقد ع�ىل قْدر ُمَعنيَّ جاز؛ ألنه معلوم، وإن عقد ع�ىل موصوف يف الذِّ
ع�دده ع�ىل ظاه�ر املذهب)))، وفي�ه وجه، أنه ال يش�رتط الع�دد وحيمل عىل م�ا يرعاه 
الواح�د يف الع�ادة))). لنا أن ذلك يتلف باخت�الف الراعي والرعي�ة وموضع الرعاية 

فوجب حصه))).

وإن اْكرَتَى مرضًعا وجب بيان املرتضع باملش�اهدة؛ ألنه ال ُيضبط بالصفة، وبيان 
املوضع الذي يرضع فيه؛ ألن األغراض ختتلف باختالفه))).

وإن اس�تأجر حلفر بئٍر، أو نٍر، وجب بيان األرض باملشاهدة ومعرفة الطول؛ ألن 
األرض ختتلف، وكذا العرض يف هذه املقادير يتلف َفاَل ُبدَّ من العلم هبا، وال يفتقر مع 

ذكره إىل تقدير املدة بل ال يوز تقديره باملدة؛ ألنه ُيفيض إىل التعارض))).

َتْج إىل بي�ان الطول والَعرض والعم�ق؛ ألن املعقود  فإن اس�تأجر للحف�ر مدة مل حَيْ
عليه يتعني بالزمان))).

)))، أو َكْلس)))، أو  وإن اس�تأجره لبن�اء حائط ذكر م�ا ُيبنى به من طني، أو َج�صٍّ

ة. مَّ )1( وهو املذهب كام حكاه املصنف بصحة عقد اإلجارة، مرشوطًة بذكر إذا العقد عىل الذِّ
»العزيز« )107/6(، »روضة الطالبن« )276/4(.  

)2( وجيب عليه كذلك رعاية أوالدها؛ ألن العادة جرت بأن األوالد تتبع األمهات يف الرعي. 
»املهذب« )524/3(، »تكملة املجموع« )193/15(.  

)3( »أسنى املطالب« )420/2(.
)4( فلألب غرض يف أن ترضعه يف بيته، لكي ُيرشف عىل ولده، وللمرضعة غرٌض يف أن ترضعه يف بيتها؛ 

ألنه أسهل هلا، ولكي ال ُتبتذل يف القعود يف بيوت الناس. 
»حتفة املحتاج« )273/2(، »رشح منهج الطاب« )542/3(.  

)5( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف، أما الوجه الثاين، فالتقدير حيصل بأحد أمرين: األمر األول كام ذكر 
املصنف، والثاين أن يتقدر باملدة، بأن يستأجره ليحفر له شهًرا أو شهرين. 

»الوسيط« )174/4(، »العزيز رشح الوجيز« )108/6(.  
)6( »البيان« )321/7(.

)7( اجَلص: مادٌة ِمن َموادِّ البناء، وأصل الكلمة أعجمي، ولغة أهل احلجاز يف اجلَص الَقص، وهي املادة 
التي ُتبنى هبا البيوت، وكذلك هي املادة التي ُتطىل هبا حيطان تلك البيوت.

»خمتار الصحاح« )119/1(، »املعجم الوسيط« )124/1(.  
)8( الَكلنْـــس: م�ادٌة ِم�ن مواد البناء، فهو الص�اروج أو مثله مما ُيبنى به، وقيل بل هو ن�وٌع من أنواع الطاء 
=
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َلبٍِن)))، أو آُجٍر)))، أو حجارة؛ ألن هذه اآلالت ختتلف عىل العامل، ويذكر طول احلائط 

وعرضه وارتفاعه ليصري معلوًما هبذه الصفات))).

ف�إن عق�د ع�ىل م�دة مل يفتق�ر إىل ِذك�ر صف�ات احلائ�ط حلص�ول الِعل�م بتقدي�ر 
الزمان))).

بِن�ة وَعرضها  وإن اس�تأجره ل�رضب اللَّبِ�ن عنيَّ موض�ع املاء وال�رتاب وطول اللَّ
وُس�مكها؛ ألن التعب يتل�ف باختالف هذه املواضع، وكذل�ك األغراض يف صفتها، 
ر بامل�دة، وإن يعقد عىل م�دة فال ُبدَّ  ف�إن عق�د ع�ىل مدة مل َيذكر ع�دًدا؛ ألن العم�ل ُيَقدَّ
ِم�ن ذك�ر العدد وعىل هذا س�ائر األعامل فال ُب�دَّ ِمن بيان الشائط الت�ي ختتلف األعامل 

باختالفها، الختالف األغراض فيها))).

وم�ا مل يعرف�ه العاقد ُيرجع فيه إىل معرفة أهل اخلبة ب�ه، أو ُيعَرض عىل من يعقده 
عىل وجهه))).

 A

وإن استأجر رجاًل لُيعلمه سورة من القرآن وجب تعيينها؛ ألن الغرض يتلف يف 
الطول والقص))).

والدهان الذي ُيطىل به احلائط، أو باطن القصور، ولونه َأْغرَب، أي يميل إىل السواد.
»تاج العروس« )411/1(، »القاموس املحيط« )736/1(.  

)1(  اللِب: هو الذي ُيبنى به، وهو املرضوب ِمن الطن ُيبنى به دون أن ُيطبخ، وُيرضب عىل شكل مربع، 
ومجعه عىل َلبٌِن. 

»لسان العرب« )372/13(.  
)2( اآلجر: بمد اهلمزة، وبالتش�ديد، وهو أش�هر من التخفيف، هو املرضوب من الطن بعد الطبخ، مادة 

ا الحتوائه عىل مادٍة لزجٍة. من مواد البناء، ُيستخدم يف بناء البيوت، والقصور، ويكون قويًّ
»لسان العرب« )10/4(، »املصباح املنر« )32/1(.  

)4( »البيان« )322/7(.)3( »بحر املذهب« )296/9(.
)5( ومن ذلك بيان موضع الرضب؛ ألنه خيتلف بُقرب املاء منه وُبعده؛ ألن نقل املاء والرتاب عىل األجر. 

»الُغرر البهية« )113/12(، »مغني املحتاج« )446/2(.
)7( »العزيز« )106/6(.)6( »املهذب« )526/3(.

=
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وكذلك لو اس�تأجره لُيلقنه آيات معدودة منه الختالف آياته، وإن كان عىل تلقني 
 I ع�ش آيات من س�ورة بَعْينِها فيصح عىل َأَص�حِّ الوجهني)))، ملا روى أبو هريرة
أن ام�رأة ج�اءت إىل النبي 0، فقال�ت: وهبت نفي منك َف�رَأ يفَّ َرْأَيك، فقال 
0: »اجلســـي بارك اهلل فيك«، /أما نحن فال حاجة لنا فيك، ثم نظر يف وجوه 
القوم، فدعا رجاًل منهم، فقال: إين أريد أن أزوجك هذه إْن َرِضيَت، فقال: ما رضيَت 
يل يارس�ول اهلل فق�د رضي�ُت، فق�ال للرجل ه�ل عندك م�ن يشء، ق�ال: ال واهلل، قال 
0: »أحتفُظ من القرآن شيًئا« قال سورة البقرة والتي تليها، فقال: »ُقم عليها 
فَعلِّمه�ا عشين آية، وهي امرأت�ك«))) . فُحِمَل احلديث عىل التعليم من أول الس�ورة 
للُع�رف، وال تف�اوت بني أوائ�ل آيات الس�ورتني))). وال حتتاج إىل بي�ان احَلْرف الذي 
َيْقَرآنِ�ه ع�ىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألن االْختاَِلَف يف إعراب األلفاظ وما فيها من زيادة أو 

نقص قليل ال َيقدح)))، ال سيام إذا َعلم أنه ال يقرأ إال بحرٍف واحد))).

)1( وه�و خ�اف املذهب، فاملذهب هو عدم الصحة؛ ألن األعش�ار ختتلف، ف�ا ُيعلم: هل هي من أول 
السورة، أو من وسطها، أو من آخرها.

»الوسيط« )175/4(، »روضة الطالبن« )277/4(.  
)2( أخرج�ه أب�و داود: ب�اب: »يف الت�زوج ع�ىل العم�ل يعم�ل« ]2114[، )278/4(، وضعفه الش�يخ 
األلباين، يف »ضعيف أيب داود« )335/2(، والنسائي يف »السنن الكربى«: باب: »كيف التزويج عىل 
آي القرآن« ]5480[، )289/4(، والبيهقي يف »السنن الصغرى«: باب: »النكاح عىل تعليم القرآن« 
]2551[، )231/6(، والبيهقي يف »السنن الكربى«: باب: »النكاح عىل تعليم القرآن« ]14786[، 
)242/7(، »الب�در املن�ر« )43/7(، »مرقاة املفاتيح رشح مش�كاة املصابي�ح« )143/10(، باب: 
»الص�داق« )103/1(، ]50[، »فت�ح الب�اري« )206/9(، ب�اب: »التزوي�ج ع�ىل الق�رآن ويغ�ر 

صداق«.
)3( »البيان« )323/7( ]324[.

)4( وه�و املذه�ب كام ح�كاه املصنف، أما الوجه الث�اين فا تصح اإلجارة حتى ُيب�ن احلرف؛ ألن بعض 
.V القراءات أشد ِمن بعض، وبعضها أكثر من بعض، وهذا واضٌح يف قراءة ابن كثر

»العزيز« )107/6(، »روضة الطالبن« )278/4(.  
)5( وألن النبي 0 مل يفرق، وهي كلها مأثورٌة عنه، ُمنزلٌة عليه.

»بحر املذهب« )298/9(.  
)6( فهو كام لو اشرتى منه َقفيًزا ِمن ُصربٍة؛ فإن له أن يدفع إليه الَقفيز ِمن أي جانٍب شاء منها.

»املهذب« )527/3(.  

)6)1/ب(
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 A

وإن اس�تأجر للح�ج، أو للعم�رة وج�ب بي�ان أن�ه إف�راد، أو ِق�ران، أو تتُّع؛ ألن 

األغراض ختتلف))).

ف�إن َع�نيَّ موضع اإلح�رام، وإال ُح�ل عىل ميق�ات بلده، فُيح�رم منه َع�ىَل َأَصحِّ 

)))، وهو أصح الطريقني)))، والقول الثاين: ال يصح إال بالتعيني)))، والطريق  الَقْوَل�نْيِ

ني)))  الث�اين: إن كان عن ح�ي وجب التعيني، وإن كان عن ميت مل ي�ب، وحيمل النصَّ

ع�ىل هذي�ن احلالني))). لن�ا أن امليقات معروف بال�شع فانصف إطالقه إلي�ه كالثََّمن 

املطلق يف موضٍع فيه نْقد متعارف))).

 A 

وال يصح إال عىل منفعة معلومِة املقدار؛ ألن ما ال ُيعلم مقداُره جمهول، فال يصح 

العق�د عليه))) ويتقدر فيام ال يتفاوت فيه كخياطة هذا الثوب وَبيع هذا العبد، وُركوب 

)1( »فتح الوهاب« )432/1(، »تكملة املجموع« )194/15(.
)2( وه�و املذهب؛ ألن له ُعرًفا يف الرشع، وه�و ميقات البلد، فانرصف إليه عند اإلطاق، كَمن باع بنقٍد 

مطلٍق يف بلٍد فيه نقٌد غالٌب.
»الوسيط« )176/4(، »روضة الطالبن« )25/2(.  

)3( اختلف األصحاب يف هذه املسألة عىل ثاث طرق، وليس كام حكاه املصنف.
»العزيز« )44/4(، »روضة الطالبن« )25/2(.  

)4( ألن الغرض خيتلف باختاف امليقات، وختتلف األجرة باختاف املواقيت.
»مغني املحتاج«)332/1(، »كفاية األخيار« )195/1(.  

)5( أي ن�ي ق�ويل الش�افعي V، حيث قال يف موضٍع عن تبين موضع اإلح�رام بأنه رشط، وقال يف 
موضٍع آخر بأنه ليس برشط.
»روضة الطالبن« )24/2(.  

 )6( الطري�ق الثال�ث: حُتم�ُل عىل حالن، فُيش�رتط ذك�ر موضع اإلح�رام إذا كان للبلد ميقات�ان خمتلفان، 
وال ُيشرتط ِذكر موضع اإلحرام إذا مل يكن للبلد إال ميقاٌت واحد.

»البيان« )326/7(.  
)7( »احلاوي الكبر« )7 /419(، »حتفة املحتاج« )277/2(.

)8( »هناية املطلب« )300/2(. 
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ر بغريها، وإْن  ه�ذه الداب�ة إىل موضٍع ُمع�نيَّ بالعمل؛ ألن�ا معلومة يف نفس�ها فال ُتَق�دَّ

ره�ا مع العمل باملدة بأن اس�تأجره وما ييط هذا الثوب َبَط�ل العقد))). وقال حممد  قدَّ

وأب�و يوس�ف: يصح))). لن�ا أن صحته تفيض إىل التع�ارض؛ ألنه إْن خاَط�ه َقبل اليوم 

طالبه بتامم العمل، وإن مل يتم اليوم خياطته طالبه بإتام اخلياطة))).

أم�ا م�ا يتفاوت يف نفس�ه، كُس�كنى ال�دار، وإرض�اع الصب�ي، وَس�قي األرض، 

َره باملدة؛  والتطي�ني، والتجصيص ونحوه، فال يوز العقد عىل يشء من ذلك، حتى ُيَقدِّ

ألنا ال تنضبط بنفسها))).

وأم�ا ما أمكن تقدي�ره باملدة والعمل كاحلرث ونحوه، فيج�وز تقديره بكل واحد 

 منه�ام؛ ألن�ه طري�ق يعلم به املقدار فج�از التقدير به، ه�ذا أصح الوجه�ني)))، والثاين: 

ال يوز تقديره باملدة))).

A

وما عقد منها عىل مدة وجب أن تكون املدة معلومة االبتداء واالنتهاء))).

)1( »البيان« )327/7(.
)2( خاًفا أليب َحنِيَفَة، فرأي أيب َحنِيَفَة موافٌق ملذهب الشافعية.

»فتاوى السعدي« )559/2(، »اللباب رشح الكتاب« )178/1(، »الوسيط« )180/4(، »العزيز«   
 .)84/6(

)3( هو كام حكاه املصنف، فهو يؤدي إىل التعارض؛ ألنه إن فرغ منه قبل اليوم، ُطولب بالعمل بقية اليوم، 
وهذا خُملٌّ برشط العمل، وإن مل يطالب بالعمل َأَخلَّ برشط املدة.

»املهذب« )527/3(، »البيان« )327/7(.  
)4( »احلاوي الكبر« )414/7(.

)5( وه�و املذه�ب ك�ام حكاه املصنف ، ِمن جواز التقدير بأي الطريقن ش�اء املتعاق�دان، ما دام أنه طريٌق 
حلصول العلم.

»العزيز« )85/6(، »هناية املحتاج« )87/2(.  
)6( »املهذب« )518/3(.

)7( »البيان« )304/7(.
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ْرُت�ك ه�ذه ال�دار كل ش�هر بدين�ار بطل العق�د يف الش�هر األول،   /ف�إن ق�ال َأجَّ

)))، ويف الثاين -وهو قول أيب َحنِيَفَة وأصحابه-: يصح يف  وم�ا بعده َعىَل َأَص�حِّ الَقْوَلنْيِ

الشهر األول وحده))). 

ْرُتك  ْرُتكها م�دة. ولو قال: َأجَّ لن�ا أنه عقد عىل مدة جمهول�ة الَقْدر، كام لو قال: َأجَّ

هذا الش�هر بدينار، وما زاد بحس�ابه صح يف الش�هر األول وحده؛ ألنه عقد عليه وهو 

معلوم، وَبطل يف الزائد، وهو جمهول.

وق�ال مال�ك: تص�ح اإلج�ارة، وكلام مىض ش�هر لزم�ه الدينار، إال أن�ا ال تكون 

الزمة))).

 :c نة الشعية، وه�ي اهلاللي�ة، لقوله� �َرُه َس�نَة مطلق�ة ُحِ�ل ع�ىل السَّ وإن َأجَّ

]ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ[)))، فوجب احَلْمل عليها))).

ف�إن كان العق�د يف أول ِه�الٍل اس�تكمل اثنى عش ش�هًرا باألَِهلَّ�ة، نقًصا كان أو 

َكَوامل؛ ألن االس�م يقع عليها، وإن كان يف أثناء ش�هر اس�تكمل بعده أحد عش ش�هًرا 

ر اعتبار اهلالل  ؛ ألنه تعذَّ باألَِهلَّ�ة، ثم أكمل األول بثالثني يوًما ِمن الش�هر الثالَث َعَشَ

فيه فاعتب بالعدد))).

)1( وهو املذهب، بالقطع بعدم الصحة قواًل واحًدا. 
»روضة الطالبن« )275/4(.  

)2( وقي�ده أب�و حنيفة برضورة فس�خ اإلجارة منهام عند انقضاء الش�هر؛ فإن مل يفع�ا حتى مىض يوٌم ِمن 
الشهر الثاين فليس لواحٍد منهام أن يفسخ.

»اهلداية رشح البداية« )270/6(، »جممع األهنر« )512/3(.  
)3( »التلقن« )413/2(، »الذخرة« )392/5(.    

.189 :2 )4(
)5( »أسنى املطالب« )422/2(، »حاشية اجلمل« )366/2(.

)6( »احلاوي الكبر« )422/7(.

)7)1/ب(
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وإْن َعَقد عىل َس�نة شمس�ية جاز عىل َأَصحِّ الوجهني))). لنا أنا مدة معلومة فجاز 
وز)))، واملِْهرجان)))، وحتري�ُم النيء ال يوج�ب جهالة األَجل  العق�د عليه�ا، كالنَّ�رْيُ

 

فلم يمنع))).

 A

وال يص�ح العق�د إال عىل أج�رة؛ ألنه عقد معاوض�ة مالية فلزم ِذك�ر الِعوض فيه 
كالبيع))).

: ال يوز إال أن  ويوز أن يكون ِمن جنس املنفعة وغري ِجنسها))). وقال أبو َحنِيَفَةَ
يتل�ف النس، بأن يؤجر منفعة دار بمنفعة هبيمة))). لنا أن املنافع كاألعيان، فإذا جاز 

بيع األعيان بجنسها فكذلك املنافع))).

�نة الشمس�ية  )1( املس�ألة عىل طريقتن: الطريقة األوىل حكاية املذهب قواًل واحًدا بعدم الصحة؛ ألن السَّ
�نة اهلالية، وهذه الزيادة غر معلومة، وأم�ا الطريقة الثانية، فعىل وجهن: الوجه األول  تزي�د عىل السَّ
ما ذكره املصنف،  والوجه الثاين: هو عدم صحة اإلجارة؛ ألنه عىل حساب النيسء فيه أيام، والنيسء 

حرام، واملذهب هو الوجه األول. 
»الوسيط« )173/4(، »روضة الطالبن« )279/4(.  

بة، وأول َمن أظهَر استعامهلا العباسيون، وهي تدل  )2( النَّروز: كلمٌة مش�تقٌة ِمن النرز، وهي فارسيٌة ُمَعرَّ
نة عند الفرس، وهو عند نزول الشمس أوَل احلََمل، وعند األقباط أول التوت، وهو  عىل أول أيام السَّ

يوٌم لاحتفال عند الُفرس وغرهم ِمن الوثنين.
»املحيط« )294/2(، »تاج العروس« )385/1(.   

)3( املهرجان: أصل هذه الكلمة اهلََرج وهو االختاط، والكثرة يف امليش واالتس�اع، وهي كلمٌة فارس�يٌة 
ُمركب�ٌة من كلمتن، األوىل ِمهر، والثانية جان، وهي تدل عىل احتفال االعتدال اخلريفي، ُيقام ابتهاًجا 

بحادٍث سعيد، أو إحياء ِذكرى، وِمن معانيه احلياة أو الروح.
»لسان العرب« )256/11(، »املعجم الوسيط« )890/2(.  

)4( »البيان« )306/7(.
)5( »املهذب« )528/3(.

)6( »الُغرر البهية« )110/12(.  
)7( »بدائع الصنائع« )23/6(، »الفتاوى اهلندية« )443/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )38/6(.

)8( وألهنام منفعتان جيوز إجارهتام، فجاز أن يستأجر إحدامها باألخرى، كام لو كانتا خمتلفتن.
»البيان« )327/7،  328(، »حتفة املحتاج« )101/3(.  
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ال ي�وز إال ع�ىل ُأجرة معلومة، ملا روى أبو س�عيد اخل�دري، أن النبي 0 
َره«)))؛ وألنه عق�ُد ُمعاوضٍة فوجب الِعلم بقْدر  ِلمه َأجنْ قال: »من اســـتأجر أجًرا فلُيعنْ

ِعَوضه، كالبيع))).

ة َعىَل  مَّ ف�إْن عق�َد عىل ماٍل ُمش�اَهد ُج�زاٍف جاز إن كان�ت املنفعة موصوف�ة يف الذِّ
َلم))). َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ كام ذكرناه يف السَّ

وإن كانت املنفعة ُمَعيَّنة صح قواًل واحًدا عىل َأَصحِّ الطريقني)))، والطريق الثاين: 
أن�ا عىل قول�ني كاملوصوفة))). لنا أن املنفع�ة املعيَّنة كالَعني فجاز العق�د عليها بِعَوض 

ُجزاف، كام يف البيع))).

لة، كام يوز بيع الَعنْي  ة ومؤجَّ وإن كانت اإلجارة عىل منفعة معيَّنة جاز بأُجرة حالَّ
ل))). بثمٍن حالٍّ ومؤجَّ

وإن أطل�ق األج�رة وجب�ت بالعق�د، ووجب تس�ليمها بتس�ليم الَع�ني))). وقال 

 

)1( أخرجه اإلمام أمحد يف »املسند« )71/3(، »املراسيل« ]181[، »السنن الكربى« للبيهقي )120/6(، 
قال ابن كثر: قال أبو زرعة، وأبو حاتم: »الصحيح موقوف«؛ ألن الثَّْوِرّي أحفظ. 

أخرجه ابن أيب ش�يبة يف مصنفه: باب: »من كره أن يس�تعمل األجر حتى يبن له أجره« ]21513[،   
ا، كام يف »السلس�لة الضعيفة« ]2316[،  )187/2(، وحك�م علي�ه الش�يخ األلباين بأنه ضعيف ج�دًّ

»ضعيف اجلامع« ]354[، »إرشاد الفقيه« )81/2(.
)2( »تكملة املجموع« )198/15(، »مغني املحتاج« )335/1(.

)3( »بحر املذهب« )299/9(، »فتح الوهاب« )433/1(.
)4( وه�و املذه�ب ك�ام ح�كاه املصنف بالقطع ق�واًل واح�ًدا بالصحة، وذل�ك ألن املناف�ع أجريت جمرى 

َلم يتعلق بموجوٍد ومعدوم. األعيان؛ ألهنا متعلقة بعٍن حارضة، والسَّ
»العزيز« )84/6(، »روضة الطالبن« )280/4(.  

َلم. )5( وذلك ألن عقد اإلجارة، عقٌد عىل معدوٍم، فهي كالسَّ
»حتفة املحتاج« )102/3(، »رشح منهج الطاب« )545/3(.  

)6( »البيان« )336/7(.
)7( »املهذب« )529/3(.

َي كلام َقَبض جزًءا ِمن املنفعة وجب عليه تس�ليُم ما يف مقابِِله من  )8( القياس يقتيض يف املذهب أن امُلْكرَتِ
األجرة،  ولكن َيُشقُّ ذلك، وعليه جتب كلام مىض يوم ِمن املدة، تسليم ما يف مقابلته من األجرة.

»الوسيط« )175/4(، »أسنى املطالب« )425/2(، »تكملة املجموع« )198/15(.  
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: ت�ب األجرة /يوًما بيوم))). وروي عن مالك أنه قال: ال يس�تحق األجرة  أب�و َحنِيَفَةَ
ُحه«)))،  فَّ َرشنْ َره َقبل أن جَيِ إال بميض املدة))). لنا قوله 0: »َوفُّوا))) األجر َأجنْ
واإليفاء للاميض يكون ملا تقدم وجوبه؛ وألنه قرن وجوب التسليم بتسليم املنفعة، فدلَّ 

عىل استحقاقها باستحقاق املنفعة، كام يف البيع))).

فإن اس�توف املس�تأجر املنفعة اس�تقرت األجرة عليه، مل�ا روي عنه 0 أنه 
ُته: رجٌل  ق�ال: »قـــال ربكم: ثاثٌة أنا َخصُمهم يوم القيامة، وَمن كنـــُت َخصَمه َخَصمنْ
ُأعطـــي بـــي ثم َغـــَدر، ورجل باع ُحراًّا فأكل مثنه، ورجل اســـتأجر أجًرا فاســـتويف منه، 

 

)). وألنه قبض املعقود عليه، فاســـتقرَّ عليه بدله، كاملشـــ�ي إذا  َره«))) ول ُيَوفِّه َأجنْ
قبض املبيع.

وإن تس�لم الَع�نْي املس�تأجرة، وبقيت عنده حت�ى انقضت املدة اس�تقرت األجرة 
عليه؛ ألن املعقود عليه فات حتت يده، فهو كام لو َتَلف املبيع يف يد املشرتي))).

نه منها فلم يأخذها حتى انقضت املدة)))،  وكذل�ك لو عرضها املؤجر علي�ه، ومكَّ

)1( »اهلداية« )6/ 282(، »تكملة رشح فتح القدير« )98/9(. 
)2( »حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر« )15/4(، »الكايف« )748/2(.

�نة )َأْعُطوا(، وقد تقدم خترجيه هبذا اللفظ، ويف  )3( هذه اللفظة مل َتِرد إال عند املصنف، وبدهلا يف كتب السُّ
»مجع اجلوامع« للسيوطي »َأْوُفوا«.

)4( »مس�ند أيب يع�ىل« ]6682[، )197/2(، وق�ال: إس�ناده ضعي�ف، »املطال�ب العالي�ة« البن حجر، 
ب�اب: »اإلج�ارة« ]1485[، »جمم�ع الزوائد« للهيثمي، ب�اب: »إعطاء األج�ر والعامل« ]6456[، 

)263/4(، »كنز العامل، قسم األقوال« )9125 - 9131(، )332/5(.
)5( »العزيز« )84/6(.

)6( أخرجه أمحد يف »مس�نده« ]8692[، )276/3(، »س�نن ابن ماجه«، كتاب: »الرهون«، باب: »أجر 
األج�راء« ]2442[ )162/3(. »الس�نن الك�ربى« للبيهق�ي، ب�اب: »حتريم بيع احل�ر« ]11376[، 
)432/7(، وب�اب: »إث�م من منع األجر أج�ره« ]11991[، وأخرجه البخ�اري يف صحيحه، بغر 

هذا اللفظ.
)7( »البيان« )332/7(. 

)8( »احلاوي الكبر« )422/7(، »تكملة املجموع« )199/15(.
)9( وهذه املسألة مقيدٌة بميض الزمان الذي يمكن فيه من استيفاء املنفعة التي أستأجر ِمن أجلها.

»املهذب« )529/3(.  

)8)1/أ(
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�ايِشّ األخ�ري))) إىل أن اأُلج�رة ال تس�تقر  ف�إن األُج�رَة يس�تقر علي�ه)))، وذه�ب الشَّ
بالَع�رض والتمكني كام يف املبيع)))، بخالف تكني الزوجة؛ ألنه ال يمكن إجبار الزوج 
عىل التس�ليم، وال إقامة أمني فيه، ويف باب »اإلجارة« يمكن ذلك. قال الش�يخ اإلمام: 
واألول أظهر)))؛ ألنه ال يمكن إجبار املستأِجر عىل استيفاء املنفعة، وال إقامة نائب فيه، 
كام ال يمكن إجباره عىل تسليم الزوجة، أو يقدر هلا يف بيت عدل فهي كالعني املبيعة من 

غري فرق يف املعنى))).

وإن وجد االستيفاء أو التسليم يف إجارة فاسدة استقرت األجرة عليه، أعني ُأجرة 
املِثل؛ ألن العقد الفاسد ُيعَطى ُحكم العقد الصحيح إال يف ِعَوض الَعني؛ فإنه ال َتستقر 
: ال تس�تقر األجرة يف األجرة الفاس�دة إال باالستيفاء))).  األجرة به))). وقال أبو َحنِيَفَةَ
لنا أن املنفعة كالَعني يف البيع، ولو تلفت الَعنْي يف يده يف البيع الفاس�د تلفت ِمن ضامنه، 
كذل�ك إذا تلفت املنفع�ة حتت يده يف اإلجارة الفاس�دة، بخالف الِع�َوض، فإن التََّلف 

ر، واملستأجر ريض بتلفها يف يد املؤجر، فال يلزم ضامنا))). حصل يف يد امُلَؤجِّ

)1( وه�و املوافق للمذهب، كام عرب عنه املصنف باألظهر، من اس�تقرار األجرة بالتمكن للمس�تأجر من 
َرة. االستفادة من الَعْن امُلَؤجَّ

»العزيز« )146/6(، »روضة الطالبن« )280/4(.  
�ايِشّ الش�افعي، أصويل، فقيه، حُمدث، ُمف�رس، ُلغوي، له  ال الشَّ )2( ه�و حمم�د بن إس�امعيل، أبو بكر الَقفَّ
مؤلفات منها: كتاب: »يف أصول الفقه«، »وتفس�ر كبر«، »ورشح الرس�الة«، »وكتب يف الفقه«، ولد 

عام )391ه�(، وتويف عام )365ه�(. 
»وفيات األعيان« )200/4(، »طبقات الس�بكي« )200/3(، »ش�ذرات الذهب« )51/3(، »سر   

أعام النباء« )283/16(.
)3( »الُغرر البهية« )113/12(، »مغني املحتاج« )337/1(.

ون، صاحب التصنيف، وهو االختيار املتوافق مع املذهب. )4( وهو اختيار املصنف ابن أيب َعرْصُ
)5( »الوسيط« )180/4(.

)6( »هناية املطلب« )110/2(.
)7( وجيب عليه أقل األمرين من األجرة املسامة، أو ُأجرة املِثل. 

»الفتاوى اهلندية« )425/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )6/ 65(.  
)8( »البيان« )333/7 - 334(، »هناية املحتاج« )92/2(، »حاشية اجلمل« )335/2(.
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ز إال بأجرة حاله يقبض يف  �ة مل َتُ مَّ وإن كان�ت اإلج�ارة عىل منفعة موصوفة يف الذِّ
�َلم، أو مل يكن بلفظه عىل َأَص�حِّ الوجهني)))؛ ألن معناه  املجل�س، س�واء كان بلفظ السَّ
�َلم، فثب�ت فيه حكمه، وال تس�تقر األج�رة هاهن�ا إال باس�تيفاء املنفعة؛ ألن  معن�ى السَّ

َلم))). ة، فال يستقر ِعَوضه إال باالستيفاء كالسَّ مَّ ض يف الذِّ املعوَّ

A

ة  ة ج�از أن تكون املنفعة حالَّ مَّ  /وم�ا عقد م�ن اإلجارة عىل منفعة موصوفة يف الذِّ
�َلم فيه، ويوز حاالًّ ومؤج�اًل، فكذلك املنفعة يف  ة كالسَّ مَّ ومؤجل�ة؛ ألن املنفع�ة يف الذِّ

ة))). مَّ َلم فيه، ويف الثمن يف الذِّ ة، كام يف السَّ ة، فإن أطلق العقد عليها وجبت حالَّ مَّ الذِّ

�ة، َلِزم األجري احلج ِمن َس�نَتِه؛ ألن إطالق العقد  مَّ ف�إن اس�تأجر رجاًل حلٍج يف الذِّ
يقتيض ذلك))).

نة، فإن كانت اإلجارة عن َحيٍّ كان له أن يفسخ، ليأخذ حقه)))،  ره عن السَّ فإن أجَّ
وإن كان�ت ع�ن مي�ت مل يك�ن للعاق�د أن يفس�خ؛ ألن املي�ت ال يت�صف يف الِعَوض، 

 

وال ُبدَّ من االس�تئجار عنه، فلم يكن يف فس�خه فائدة. قال الش�يخ اإلمام هكذا أطلقه 
األصح�اب)))، ق�ال الش�يخ اإلم�ام))): وعندي أن الفس�خ ُمتَِّجه؛ ألنه ق�د ينقلب فيه 

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف، أما الوجه الثاين فهو ال يش�رتط قبضه يف املجلس قبل التفرق اعتباًرا 
باللفظ.

»الوسيط« )181/4(، »روضة الطالبن« )281/4(.  
)2( »أسنى املطالب« )423/2(، »هناية املحتاج« )82/2(.

)3( »املهذب« )530/3(.
)4( »تكملة املجموع« )200/15(.

)5( وهو عىل خاف ما حكاه املصنف، فاملذهب مقيد بام إذا مل خَيَْش إفاس األجر.
»العزيز« )53/3(، »روضة الطالبن« )22/2(.  

)6( وقي�ده األصح�اب ب�ام إذا مل خَيْ�َش إفاس األجر، ف�إن َخيِشَ إفاس�ه رفع أمره إىل احلاكم، ليفس�خ 
اإلجارة عليه،  ويسرتد منه األجرة.

»البيان« )334/7(، »الُغرر البهية« )105/12(.  
)7( وهو رأي املصنف خالف فيه املذهب، حيث إن الفسخ يف املذهب ال يسوغ، لصحة عقد اإلجارة.

»روضة الطالبن« )25/2(.   

)8)1/ب(
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وارُث�ه وَم�ن إلي�ه العقد، فريبح ويش�ى من تركه يف ذم�ة األجري أن ُيفل�س أو يموت، 

فيتعذر الوصول إليه))).

ًة كالعني)))، والعق�د عىل الَعنْي إىل أجل   ف�إن عق�د عىل منفعة ُمعينة مل َيُ�ز إال حالَّ
ال يوز))).

رة باملدة وجب أن يتصل أول املدة بالعقد))). فإن كانت ُمقدَّ

، مل َيُز إال يف الوقت الذي يمكن فيه الشوع يف العمل؛  وإن كانت عىل عمٍل ُمَعنيَّ
ألن إجارة املعني كبيع العني، وبيع الَعنْي ال يوز إال إذا كان يتمكن ِمن قبضها، كذلك 

إجارة العني))).

ف�إن اس�تأجر َمن حيج عن�ه، فإن كان بيته قريًب�ا ِمن احلرم، مل َيُز العقد قبل أش�هر 
احل�ج؛ ألن�ه يتأخ�ر اس�تيفاء املعقود علي�ه عن حال�ة العق�د، وإن كان يف موض�ٍع بعيد 

 

ال يدرك احلج إال أْن يس�ري َقبل أش�هره، مل يس�تأجر إال يف الوقت الذي يتوجه َعِقيَبه إىل 
احلج ليتعقبه الشوع يف االستيفاء))).

َره داره ش�هًرا مطلًقا مل َيِصحَّ العقد؛ ألنه ت�رك التعيني والواجب، فهو كام  ف�إن َأجَّ

 

لو باعه عبًدا))).

ر َرجاًل داره ش�هًرا ِم�ن حني العقد، ثم أجرها منه الش�هر ال�ذي بعده َقْبَل  ل�و أجَّ
َره  انقض�اء األول صح العقد عىل َأَص�حِّ الوجهني)))؛ ألنه اتصلت مدته، فهو كام لو َأجَّ

الشهرين يف عقٍد واحد))).

)1( »احلاوي« )119/3(، »تكملة املجموع« )201/15(.
)3( »البيان« )336/7(.)2( »حتفة املحتاج« )255/1(.

)5( »هناية املطلب« )150/2(، »مغني املحتاج« )334/1(.)4( »املهذب« )531/3(.
)7( »املهذب« )531/3(.)6( »الوسيط« )159/4(.

 )8( وه�و املذه�ب كام ح�كاه املصنف، أم�ا الوجه الثاين: ف�ا يصح العق�د، ألن مدة إج�ارة العقد الثاين 
رها ِمن الثاين َقْبَل انقضاء إجارة  مل تتص�ل بوق�ت العقد، فلم تصح، كام لو كانت الَع�ْن يف األول، فأجَّ

األول. »العزيز« )147/6(، »روضة الطالبن« )281/4(.
)9( »احلاوي« )411/7(، »تكملة املجموع« )201/15(.
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 : ول�و أجره�ا ِمن غ�ري األوىل قب�ل انقض�اء مدت�ه مل َيِص�ّح))). وق�ال أب�و َحنِيَفَةَ
 يص�ح))). لن�ا أن م�ا اس�تحقه العق�د الزم، ال ي�وز أن يعق�د علي�ه مثله لغ�ريه، كبيِع 

ما باعه))).

 A

ى اثنان َظهًرا يتعاقبان عليه، أو اْكرَتَى رجل َظهًرا ُمَعيَّنًا، أو موصوًفا يتعقبه  فإن اْكرَتَ
ة))). لنا أن اس�تحقاق  مَّ : ال ي�وز اكرتاُء الَعْقَبة إال موصوًفا يف الذِّ ج�از))). وقال امُلَزيِنّ

ة ِمن َرجلني))). االستيفاء ُمقاِرن للعقد، وإنام تتأخر الِقسمة، فهو كام لو باع ُصْبَ

  /ف�إن كان يف طري�ق فيه ع�ادة بالركوب والن�زول صح العقد مطلًق�ا)))، وُحل 
َ َقْدَر ما يركبه املتعق�ب، أو كل واحد منهام؛  ع�ىل الُع�رف فيه، وإال فال يصح حتى ُيَب�نيِّ
ألن�ه خمتل�ف ال ُعرف في�ه، فوج�ب بياُنه كالبي�ع بَثَمٍن مطل�ق يف موضٍع لي�س فيه نقٌد 

 

غالب))).

فإن اختلفا يف البادئ ُأقرع بينهام، لعدم امَليزة فيه))).

)1( »املهذب« )531/3(.
)2( »بدائع الصنائع« )25/6(، »اهلداية« )285/6(.

)3( »البيان« )304/7 - 305(.
)4( وهو املذهب ألن ِملك كل واحد منهام ُمقارن للعقد، وإنام يتأخر حق أحدمها ألْجل الِقس�مة، وذلك 

ال يمنع صحة العقد. 
»الوسيط« )181/4(، »روضة الطالبن« )281/4(.  

)5( بن�اًء ع�ىل أن اإلجارة امُلَعيَّن�ة ال يدخلها األج�ل، وإذا َرِكب أحدمها بعد اآلخر مل تتص�ل منفعة الثاين 
بالعقد، فلم تصح.

»بحر املذهب« )301/9(، »احلاوي« )411/7(.  
)6( »هناية املطلب« )102/2(، »مغني املحتاج« )447/2(.

)7( الع�ادة يف الرك�وب تكون مثًا ب�أن يركب أحدمها يوًما، ويركب اآلخر يوًم�ا آخر، أو يركب أحدمها 
أميااًل معروفًة،  ويركب اآلخر  أميااًل ِمثله.

»أسنى املطالب« )420/2(.  
)8( »البيان« )337/7(، »تكملة املجموع« )203/15(.

)9( »حاشيتا قليويب وعمرة« )293/9(.

)9)1/أ(
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 A

وما ُعقد ِمن اإلجارة عىل مدة مل يثبت فيها خيار رشط ال يمنع التصف، فعىل أهيام 
حسبت ُمدته خالف مقتىض العقد فيه، وال يثبت فيه خياُر جملس عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ 

ألن َقْدَره جمهول، ويؤثر يف املدة بالزيادة أو النقصان))).

�ة يثب�ت في�ه خي�ار املجلس  مَّ وإن عق�دت ع�ىل عم�ٍل ُمع�ني أو موص�وف يف الذِّ
دون خي�ار الشط ع�ىل َأَصحِّ الوجوه الثالث�ة)))، ويف الثاين: يثبت فيه�ا اخلياران، ويف 
الثال�ث: ال َيْثُبتان))). لنا أنه عقٌد عىل منتَظر، فثبت فيه خيار املجلس دون خيار الشط 

َلم))). كالسَّ

وإذا ت�م عق�د اإلج�ارة ل�زم، ومل َيُْز ألحدمه�ا أن ينفرد بَفْس�ِخه من غري س�بب. 
ي َجاًل  ي أن يفس�خ العقد، لُعذٍر يف نفس�ه، مثل أن َيْكرَتِ : يوز للُمْكرَتِ وقال أبو َحنِيَفَةَ
ه)))، لنا أن املعقود عليه َس�ليم،  ))) فيحرتَق َبزُّ اًنا للَبزِّ ي ُدكَّ ليُحجَّ عليه فيمرض أو َيْكرَتِ

 

وال تغرير ِمن جهة العاقد، فال يوز للمستأجر الفسخ))) - واهلل أعلم- .

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف ِمن عدم ثبوت حق خيار املجلس.
»العزيز« )162/6(، »روضة الطالبن« )281/4(.  

)2( »املهذب« )532/3(.
)3( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف، ِم�ن القول بإثبات خيار املجلس، دون ال�رشط، إذا كان العقد عىل 

ة. مَّ ، أو موصوف يف الذِّ عمٍل ُمَعنَّ
»الوسيط« )189/4(، »روضة الطالبن« )282/4(.  

)4( »هناية املحتاج« )93/2(، »تكملة املجموع« )204/15(.
)5( »احلاوي« )425/7(، »الُغرر البهية« )117/12(.

)6( الَبزُّ: هو الِقامش الذي ُيباع منه الثياب، أو َمتاع البيت ِمن الثياب، أو أمتعة التاجر ِمن الثياب ونحوها، 
از، وِحرفُته هي البَِزاَزة. وبائعه الَبزَّ

»القاموس املحيط« )647/1(، »تاج العروس« )367/1(.  

)7( »اللباب رشح الكتاب« )190/1(، »االختيار« )134/2(.
)8( وألنه عقُد ُمعاوضة حَمَْضة الزٌم ِمن أحد الطرفن، فكان الزًما ِمن الطرف اآلخر، كالبيع.

»البيان« )338/7(.  
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0: ما يلزم المتكاريين، ويجوز لهما

يب عىل امُلكري كل ما حيتاج إليه للتمكني ِمن االنتفاع، كِمفتاح الدار، وِزمام))) 
ج)))، واللِّجام)))؛  ة))) التي تكون يف أنفه، والَقْتب)))، واحلزام)))، والسَّْ الََمل، والُبَ

ألن التمكني واجب عليه، وال حيصل بدون ذلك))).

ي مل يضمنه؛ ألن يده ثابتة عليه  فإن َتِلَف يشء ِمن ذلك ِمن غري تفريط يف يد امُلْكرَتِ
بحق، فال يضمن ِمن غري تفريط، كام لو َتَلَفت الَعنْي املستأجرة، وعىل امُلْكِري إبداله إىل 

مُته))).  أن تنقيض اإلجارة، ملا َقدَّ

ْلو واحلَْبل والِغطاء واملحمل؛  ي ما حيتاج إليه لكامل االنتفاع كالدَّ ويب عىل امُلْكرَتِ
ألن�ه ي�راد لكامل االنتفاع، وذلك غري مس�تحقٍّ باإلجارة، وكذلك احلَبل الذي يش�دُّ به 

أحد امَلحملني إىل اآلخر عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه ِمن أسباب كامل االنتفاع)1)).

ق هلا فيه لُيقاَد به. )1( الزِّمام: هو اخِلطام، وهي َحلقٌة صغرٌة ُمدورٌة، ُتوضع يف أنف البعر بعد أن ُيشََّ
»املعجم الوسيط« )734/1(.  

)2( الرُبَة هي عبارٌة عن حلقٍة ِمن فضٍة، أو غرها، ُتَثبَّت يف طرف اجلمل، ُيربط هبا الزمام.
»تاج العروس« )778/1(.  

يق، وهو يدل عىل الرحل الصغر، عىل َقْدر سنام البعر. غر والضِّ )3( َأْصُل كلمة الِقْتب تدل عىل الصِّ
»املحيط« )466/1(، »الصحاح« )198/1(.  

ج، مع بطن الدابة. »تاج العروس« )1043/1(. ْ )4( احلزام: هو نطاٌق ُيَشدُّ به طرفا الرسَّ
ْحل الذي ُيوضع فوق ظهر الدابة، وُيمسك به الراكب عن السقوط. ج: هو الرَّ رنْ )5( السَّ

»لسان العرب« )297/2(، »تاج العروس« )1433/1(.  
بٌة، ومعناها: هو احلَْبل الذي ُيوضع  )6( وأصل هذه الكلمة يدل عىل اإلمس�اك، وهي كلمٌة فارس�يٌة ُمَعرَّ

يف فم الدابة.
»املعجم الوسيط« )742/2(.  

)7( »املهذب« )534/3(، »الوسيط« )199/4(.
)8( »البيان« )340/7(، »فتح الوهاب« )427/1(.

)9( وه�و ع�ىل خاف املذهب، فاملذهب أن احلبل الذي ُيَش�دُّ به أحد املحملن إىل اآلخر أنه عىل امُلْكِري، 
وذلك ألنه كالشد عىل احلمل.

»العزيز« )145/6(، »روضة الطالبن« )285/4(.  
)10( »العزيز« )146/6(، »مغني املحتاج« )448/2(.
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ابة وَقودها، وَحطُّ الراكب  ويب عىل ال�ُمْكِري إشالة ال�َمْحمل وَحطُّه، وَسوق الدَّ
لص�الة الَفرض، وقض�اء احلاجة، فإن ذلك مم�ا جرت العادة أن يت�واله، فحمل مطلق 

العقد عليه، وال يلزم ذلك لألكل وصالة النفل؛ ألنه يمكنه فِعلهام عىل الظَّْهر))).

ويلزمه إناخة الََمل للمرأة واملريض والشيخ الضعيف؛ ألنم ال يمكنهم االنتفاع 
إال به))).

 /فأم�ا ُأج�رة الدليل، فإن كان اس�تأجره ليحصله يف البل�د املقصود فعىل األجري؛ 
ألنا ِمن مؤنة التحصيل))).

وإن َأْكَراُه َظْهًرا ُمَعيَّنًا فهي عىل املستأجر ال مصلحة له مل يلتزمها األجري))).

؛ ألنه ِمن مقتىض التمكني، فإن امتأل  وَمن َأكرى داًرا لزمه تس�ليمها فارغة احلُ�شِّ
يف يد املستأجر كان كفسخه عليه عىل َأَصحِّ الوجهني))).

كام يلزمه تنظيف الدار من القامش))).

 A

ويب عىل املؤجر َرمُّ ما اندم ِمن الدار، وإبدال ما تكس ِمن اخلَشب؛ ألن التمكني 
ال يتم إال به))).

وال يلزم املس�تأجر للرضاع حضانة الصبي، وغس�ل اخلَرقة ِمن غري رشط))) عىل 

)1( »هناية املحتاج« )94/2(، »تكملة املجموع« )207/15(.
)2( »حوايش الرشواين والعبادي« )128/6(.

)3( »هناية املطلب« )93/2(، »كفاية األخيار« )161/2(.
)4( »البيان« )341/7(.

)5( واملذهب أن تفريغها يكون عىل املستأجر، وذلك حلصوهلا بفعله، فهي كنقل الُكنَاسات.
»الوسيط« )182/4(، »العزيز« )128/6(.  

)6( »املهذب« )535/3(.
)7( »املهذب« )535/3(، »البيان« )343/7(، »تكملة املجموع« )208/15(.

)8( وبناء هذه املسألة ما هو األصل هل هو اللبن أم احلضانة، واألصح يف املذهب أن كامها معقوٌد عليه، 
وكامها مقصودان.

)9)1/ب(

=
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َأَص�حِّ الوجه�ني)))؛ ألنام منفعتان مقصودت�ان تنفرد إحدامها ع�ن األخرى، فال يلزم 

منهام إال ما عقد عليه))).

ويلزمه�ا أكل ما يدّر ب�ه اللبن ويصلح به؛ ألنه من مقتىض التمكني، وللمس�تأجر 
مطالبتها بذلك؛ ألن به يتم َغَرُضه))).

 A

وعىل امُلْكِري علف الظَّهر َوَس�ْقُيه؛ ألنه ِمْلُكه، وبه يتمكن املس�تأجر من اس�تيفاء 
حقه))).

ي ُرفع األم�ر إىل احلاكم ليحكم بالَعَلف  ل وَتَرك اِلامل مع امُلْكرَتِ ف�إن َه�َرب الَامَّ
ل))). يف مال الَامَّ

َرُه عىل املستأجر ُحكم بوجوب نفقة اِلاَمل  ، أو َعَرٌض، أو َأجَّ فإن كان له ماٌل َناضٌّ
فيها؛ ألن ذلك من ماله فوجبت فيه النفقة))).

وإن مل يك�ن يشء ِم�ن ذل�ك اق�رتض علي�ه ِم�ن بي�ت امل�ال؛ ألن�ه ِم�ن مصال�ح 
املسلمني))).

فإن مل يكن اقرتض من املستأجر، أو ِمن غريه للقيام بمصالح املسلمني))).

ف�إن اقرتض ِم�ن املس�تأجر وَقَبَضه، ثم َس�لََّمه إلي�ه لُينفقه عليها ج�از؛ ألنه أمني 
له))).

»فتح العزيز« )129/6(، »بحر املذهب« )307/9(، »احلاوي الكبر« )425/7(.  
ضاع، وذلك يف حالة االشرتاط. )1( وهو املذهب، بعدم َتَبِعيَّة احلضانة للرَّ

»روضة الطالبن« )287/4(.  
)2( »رشح منهج الطاب« )550/3(، »حتفة املحتاج« )31/3(.

)3( »هناية املطلب« )94/2(، »مغني املحتاج« )449/2(.
)4( »املهذب« )536/3(، »تكملة املجموع« )208/15(.

)6( »هناية املطلب« )177/2(.)5( »البيان« )343/7(.
)8( »أسنى املطالب« ]2429[.)7( »الوسيط« )188/4(.

)9( »البيان« )344/7(.

=
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)))؛ ألنه ائتمنه  وإن أذن ل�ه يف اإلنفاق عليها ِمن غري قبٍض جاز َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ
علي�ه، فهو كام لو َقَبَضه ثم س�لَّمه إلي�ه لُينفقه عليها، ويرجع ع�ىل صاحب اِلامل؛ ألنه 

أخذ حِلْفِظ ماله، وأداء ما َوَجَب عليه))). 

وإن اختلف�ا يف النََّفقة فإن ادعى زيادًة عىل النفقة باملعروف مل يلزمه؛ ألنه متبع هبا 
إن كان أنفقها، وإن كانت َقْدَر املعروف فالقوُل فيها قوُله مع يمينه؛ ألنه أمني))).

ف�إْن أنف�ق ِمن غ�ري إذن احلاكم مع وج�وده، أو مل يكن حاكم َفَقَدر عىل اإلش�هاد، 

 

فلم يشهد مل يرجع؛ ألنه متطوع بالنفقة))).

وإن أش�هد، أو مل يد َمن ُيش�هده فأنفق رجع بام ينفقه عىل َأَصحِّ الوجهني فيها)))؛ 
ر  ر عليه إثباته فجاز له، كام لو كان له عىل رُجل َدين تعذَّ ألنه ُيوِصُل إىل استيفاء َحقِّ َتَعذُّ
ِل اِل�اَمَل مع الِعلم بحاجتها إىل النفق�ة إذٌن منه يف اإلنفاق  اس�تيفاؤه؛ /وألن َت�ْرك الَامَّ

عليها، فصار كام لو أذن له تصحًيا))).

 A

إذا انقض�ت م�دة اإلجارة مل يلزم املس�تأجر رد الَع�نْي ِمن غري مطالب�ة املؤجر عىل 
َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألن يده يد أمانة فهو كامُلوِدع، وال يلزمه ُمْؤَنة الرد))).

وإذا َتَلَفت يف يده من غري تفريط مل يضمنها كاملودع))).

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف، ِمن جواز النفقة عىل الراحلة، مع وجود اإلذن، والرجوع إىل احلاكم 
يف النفقة. »العزيز « )174/6( ]245[، »روضة الطالبن« )288/4(.

)2( »مغني املحتاج« )450/2(، »هناية املحتاج« )104/2(.
)4( »املهذب« )536/3(.)3( »الُغرر البهية« )105/12(.

)5( وهو املذهب كام حكاه املصنف، بأن املس�تأجر إْن َأْش�َهد عىل إنفاقه، أو مل جيد َمن ُيش�هده فأنفق رجع 
بام ينفقه. »الوسيط« )188/4(، »روضة الطالبن« )287/4(.

)6( »البيان« )347/7(.
ر. )7( وهو املذهب كام حكاه املصنف ِمن َعَدم ُلزوم رد الَعْن املستأجرة من غر مطالبة املؤجِّ

»العزيز« )145/6(، »روضة الطالبن« )289/4(.  
)9( »احلاوي الكبر« )7/ 427(.)8( »البيان« )348/7(.

)130/أ(
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وللمس�تأجر أن يستويف املنفعة املعقود عليها باملعروف، فإن استأجر داًرا للسكنى 
ج�از أن يط�رح فيه�ا األمتعة؛ ألن ذل�ك متعاَرف، وكذل�ك األطعمة وما يتس�ارع إليه 
الفس�اد عىل َأَصحِّ الوجهني)))، والثاين: ال يوز، لنا أن ذلك متعارف يف الس�كنى فهو 

كاملتاع))).

وال ي�وز أن يرب�ط فيه�ا ال�دواب، وال يقص فيه�ا الثياب، وال يط�رح يف أصول 
ِجني))) والرتاب؛ ألن ذلك ُيْفيِض هبا إىل اخلراب))). ْ حيطانا السَّ

وإن اس�تأجر قميًصا لَِلْبٍس َلِزَمه َخْلُعه، إذا أراد النوم بالليل دون النهار جرًيا عىل 
املتعارف))).

وإن اس�تأجر َظْهًرا للركوب َرِكب عليه، ال مستلقًيا وال ُمنَْكبًّا، وال معرتًضا؛ ألن 
املس�تحق هو املتعارف فال يوز بخالفه، إال أن يكون يف حممل أو عامرية، فيجوز ذلك؛ 

ألنه متعارف فيها))). 

وإن كان الس�فر يف طري�ٍق العادُة الس�ري فيه يف أحد الزمانني مل يكن له أن يس�تويف 
األجرة من غري رشط؛ ألن املستحق هو املتعارف))).

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف، ِمن صحة طرح األطعمة التي يتسارع إليها الفساد يف الدار املستأجرة، 
وذلك العتياده.

»العزيز« )147/6(، »روضة الطالبن« )288/4(.  
)2( »هناية املطلب« )145/2(، »فتح الوهاب« )425/1(.

َبت إىل اجليم والقاف، فيقال رسقن، وُينقل  رنْجي كلمٌة أعجميٌة، أصلها الرسكن -بالكاف- فُعرِّ )3( السَّ
وث، وهي تدل عىل الِقاممة واألوساخ. عن األصمعي قوله: ال أدري كيف أقوهلا، وإنام أقول الرَّ

»املصباح املنر« )210/4(، »تاج العروس« )1433/1(.  
)4( »املهذب« )538/3(، »تكملة املجموع« )210/15(.

)5( »املهذب« )538/3(.
)6( »أسنى املطالب« )422/2(.

)7( »الُغرر البهية« )154/12(، »تكملة املجموع« )210/15(.
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وكذل�ك إن كانت الع�ادة فيه النزول للرواح، وإن كان في�ه عقب أو أودية جرت 
الع�ادة بن�زول الركاب فيه لزم اتباع مقتىض العادة فيه))) ع�ىل َأَصحِّ الوجهني))) إال أن 

يكون امرأة أو مريًضا أو ضعيًفا، فال يكلف النزول))).

ى َظهًرا إىل مكة مل يكن له أن حَيُجَّ عليه؛ ألنه زيادة عىل قْدر املستحق))). ولو اْكرَتَ

اُه ليحج عليه فله أن يركبه إىل مكة، ويف طواف الُقدوم ثم إىل ِمنًى، ثم إىل  وإن اْكرَتَ
عرفات، ثم إىل املزدلفة، ثم إىل ِمنًى، ثم إىل مكة؛ ألن ذلك مقتىض السري للحج))).

وال يركبه ِمن مكة إىل ِمنًى ألجل املبيت والرمي عىل َأَصحِّ الوجهني)))، ويف الثاين: 
َلنْي، فال يركبه لزيارة عليه، كام ال يركبه للعمرة))). له ذلك، لنا أنه قد تم احلج بالتَحلُّ

اُه ليحم�ل عليه أرطااًل ِمن ال�زاد مل يكن له إبدال ما أكل�ه منه عىل َأَصحِّ  ف�إن اْك�رَتَ
الوجه�ني)))، /إال أن يك�ون يف طري�ٍق َج�َرِت الع�ادة بتج�دد ال�زاد، فه�ي الختالف 

أسعاره)))، ألن غري املتعارف ال ُيْسَتَحقُّ بالشط)1)).

)1( وه�ذه املس�ألة مقي�دٌة بقيود، وهي: بام إذا مل يكن هناك رشط، ف�إن كان هناك رشط، فالعمل واالتباع 
للرشط، وهي مقيدٌة كذلك بطريٍق ُيعتاد النزول فيه إلراحة الدابة فقط.

»الوسيط« )187/4(، »احلاوي الكبر« )422/7(.  
)2( وه�و املذه�ب كام ح�كاه املصنف، من اتباع طريق الع�ادة والُعرف يف الطريق ال�ذي ُيعتاد فيه النزول 

إلراحة الدابة. »العزيز« )141/6(، »روضة الطالبن« )290/4(.
)3( »البيان« )350/7(.

)4( »احلاوي الكبر« )7/ 425(، »تكملة املجموع« )210/15(.
)5( »هناية املطلب« )199/2(، »بحر املذهب« )9/ 299(.

َل  )6( وهو عىل خاف املذهب، فاملذهب استحقاقه للركوب ألن احلَجَّ مل َيْفُرغ بعد، حتى وإن كان قد حتلَّ
التََّحلَُّل األول. »العزيز« )142/6(، »روضة الطالبن« )291/4(.

)7( »رشح منهج الطاب« )540/3(، »حاشية اجلمل« )401/2(.
)8( وهو عىل خاف املذهب، فاملذهب إن َفنِي باألكل كله أبدله عىل الصحيح يف املذهب، وإن فني بعضه 

أبدله كذلك عىل األصح. »العزيز« )154/6(، »روضة الطالبن« )292/4(.   
 )9( وه�ذا هو موضع اخلاف، إذا كان جيد الطعام يف املنازل املس�تقبلة بس�عر املن�زل الذي هو فيه، أما إذا 

مل جيده، أو وجده بأعىل، فله اإلبدال قطًعا.
»البيان« )352/7(، »أسنى املطالب« )426/2(.  

)10( »احلاوي الكبر« )7/ 421(.

)130/ب(
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جل وَيْكَبَحه باللجام لالس�تصالح))). وقال  ول�ه أن يرضبه بالعصا وَيْرُكضه بالرِّ
: يلزمه ضامنا، كام لو رضب زوجته فامتت))). لنا أنه مستحق الستيفاء املنفعة  أبو َحنِيَفَةَ
ب الزوجة، فإن له عنه ُغنَْية  متعني هلا، فلم يضمنه، كام لو َتَلَفت بالركوب، ويالف رَضْ

ْجر والتخويف))). بالزَّ

ى َظْهًرا لريكبه يف طريٍق فله أن يركبه يف مثله، وفيام هو دونه يف الصعوبة  ف�إذا اْك�رَتَ
واخلشونة؛ ألنه ال ُيستوف به زيادة عىل ما استحقه))).

وليس له أن يركبه فيام هو أخشُن منه؛ ألنه يستوف أكثر مما استحقه))).

ى أرًضا لزراعة احِلنطة فله أن يزرعها، وما هو ِمثل احِلنطة، ودونا  وهكذا إذا اْكرَتَ
ْمُته))). يف الرضر، وليس له أن يزرعها ما هو َأرَضُّ ِمن احِلنطة ملا َقدَّ

ى َظْهًرا ليحمل عليه ُقطنًا مل َيُز له أن حيمل عليه حديًدا؛ ألنه يتمع عىل  وإن اْكرَتَ
ظهره والُقطن يتفرق عليه، والُقطن َلنيِّ واحلديد َخِشٌن))).

اُه حلَْم�ل احلدي�د مل حَيِْم�ل علي�ه الُقطن؛ ألن�ه يتجافا ويدخ�ل فيه اهلواء  وإن اْك�رَتَ
فيصعب عليه))).

َكبه مل َيُ�ز أن حيمل عليه؛ ألن الراكب أخ�ف عىل الظهر، فإنه  اُه لرَيْ وك�ذا إن اْك�رَتَ
يشعره بحركته))).

)1( »البيان« )352/7(.
)2( »بدائع الصنائع« )32/6(، »فتاوى السعدي« )565/2(.

)3( »املهذب« )540/3(.
)4( »العزيز« )143/6(، »تكملة املجموع« )212/15(.

)5( »الُغرر البهية« )143/12(.
)6( »كفاية النبيه« )247/11(.
)7( »هناية املحتاج« )114/2(.

)8( »احلاوي الكبر« )227/7(، »حتفة املحتاج« )113/3(.
)9( »هناية املطلب« )118/2(، »مغني املحتاج« )460/2(.
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اُه ليحمل علي�ه مل يكن له أن يركبه؛ ألن املتاع يتبس�ط عىل ظهره فيخّف  وإن اْك�رَتَ

أمره، والراكب يقعد يف موضع واحد، فيصعب عليه))).

ٍج مل يركبه ُعْرًيا، وكذلك عكسه؛ ألن بالركوب بَِسج زيادة  اُه لريكبه بَِسْ وإن اْكرَتَ
حل، ويف الركوب ُعْرًيا يتأذى الظَّهر))).

ى ثوًبا لَيْلَبس�ه مل َيتَِّزْر به، ومل َيْرَت�ِد به عىل َأَصحِّ الوجهني يف االرتداء)))؛  ولو اْكرَتَ
َزار َيرُضُّ بالطرفني))). ألنام غري متعارفني، واالتِّ

وله أن يس�تويف منفعة الدار بُسْكنى ِمْثِله، وَمن هو دونه يف الرضر، وله أن يسكنها 
ْمناه))). َمن هو َأرَضُّ منه ملا َقدَّ

وكذل�ك الظه�ر له أن يركبه مثل�ه، وَمن هو أخفُّ منه، وليس ل�ه أن يركبه َمن هو 
أثقل منه ملا قدمته))).

ط أن ال يستويف ِمثلها أو دونا، أو ال يستوفيها بِمثله،  َره ملنفعة ُمَعيَّنة، ورَشَ فإن َأجَّ
أو بَِم�ن هو دونه، فالَعقد باط�ل يف أصح الوجوه الثالثة)))، ويف الثاين: تصح اإلجارة، 
ٌط ينايف مقتىض العقد  ويبطل الشط، والثالث: تصح اإلجارة، ويلزم الشط، لنا أنه رَشْ

فأبطله))). 

)1( »البيان« )353/7(.
)2( »املهذب« )541/3(.

)3( وه�و ع�ىل خاف املذهب يف االرت�داء، حيث يصح االرتداء بالثوب الذي اس�ُتؤِجر للبس، وموافٌق 
للمذهب يف االتزار، حيث ال جيوز االتزار بام اسُتؤِجر للبس.

»العزيز« )155/6(، »روضة الطالبن« )293/4(.  
)4( »الوسيط« )187/4(، »تكملة املجموع« )213/15(.

)5( »فتح اجلواد« )326/2(.
)6( »زاد املحتاج« )370/2(.

)7( وه�و املذه�ب ك�ام ح�كاه املصنف، من ع�دم الصح�ة ملخالفة الرشوط ملقت�ىض العق�د، العقد املثبت 
للمستأجر احلق يف االستفادة الكاملة ِمن َمنفعة العن.  

»العزيز« )156/6(، »روضة الطالبن« )290/4(.  
)8( »البيان« )353/7(، »تكملة املجموع« )216/15(.
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 A

 /ول�ه أن يؤجر الَعنْي املس�تأجرة بعد َقْبِضها ِم�ن املؤجر وغريه، كام يبيع املبيع من 
البائع وغريه)))، خالًفا أليب َحنِيَفَة، فإنه ال ييز إجارهتا ِمن املؤجر))).

وأم�ا َقْب�َل قبضها فال يوُز إال ِم�ن املؤجر خاصة ع�ىل َأَصحِّ الوج�وه الثالثة)))، 
)))، والثالث: يوز منهام. لنا أن  والث�اين: ال يوز منه، وال من غريه، وبه ق�ال أبو َحنِيَفَةَ

املعقود عليه غري داخل يف ضامنه، فال يصح عقده عليه كاملبيع َقبل قبضه))).

: ال يوز أن  ويوز أن يؤجرها بِمثل األجرة، وأقل منها وأكثر))). وقال أبو َحنِيَفَةَ
اَه�ا به إال أن حيدث فيها عامرة فيطي�ب حينئٍذ الفضل)))، لنا  ُيْكِرهَيَ�ا بزي�ادة عىل ما اْكرَتَ
اُها  أن املنفع�ة يف اإلج�ارة كالَعنْي يف البيع، فإذا َمَلَكها ج�از أن ُيْكِرهَيَا بزيادة عىل ما اْكرَتَ

به كالَعني املبيعة))).

 A

إذا اس�تأجر عينًا ملنفعة ُمعينة فاس�توف أكث�ر منها نظرت، فإن كان�ت متميزًة، بأن 
اس�تأجره إىل م�كان فج�اوزه، أو حلَمل َأْقِف�َزة معلومة فَحَم�ل أكثر منها َلِزَمه املس�مى 

 

مل�ا عق�د علي�ه، وُأج�رة املِثل للزي�ادة؛ ألنه اس�توف ما عق�د علي�ه، َفَلِزَمه ما س�مى له، 

 

َة أقفزة ِمن ُصبة فاس�توف أحَد  وم�ا مل يعقد عليه َيلزمه ُأجرة ِمثله، كام لو اش�رتى َعَشَ
َعَشَ َقِفيًزا))).

)1( »املهذب« )542/3(، »فتح الوهاب« )432/1(.
)2( »الفتاوى اهلندية« )450/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )56/6(.

َرة للمؤجر خاصًة وغره  )3( وه�و املذهب كام حكاه املصنف، ِمن صحة إجارة املس�تأجر للَع�ن ال�ُمَؤجَّ
بعد القبض. »العزيز« )188/6(، »روضة الطالبن« )287/4(.

)4( »بدائع الصنائع« )62/6(، »اللباب« )165/1(.
)6( »هناية املطلب« )129/2(.)5( »بحر املذهب« )293/9(.

)7( »تكملة رشح فتح القدير« )123/9(.
)8( »الوسيط« )190/4(، »حاشية اجلمل« )360/2(.

)9( »احلاوي الكبر« )418/7(، »أسنى املطالب« )422/2(.

)131/أ(
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وكذلك إن كانت الزيادة غري متميزة، فإن اس�تأجر أرًضا لزراعة احلنطة، فزرعها 
َخن؟ فيجب املس�مى  رهتا مدة كذا لزراعة احلنطة، وَكم لزراعة الدَّ َدَخنًا، فيقال: كم َأجَّ
وزي�ادة ما بني األجرت�ني من التفاوت عىل أصح قويل أحد الطريقني)))، والقول الثاين: 
يلزم�ه ُأج�رة املِثل للجمي�ع، والطريق الث�اين: إنَّ صاحب األرض باخلي�ار بني موجب 
القول�ني))). لن�ا أنه اس�توف املعقود علي�ه وزي�ادة فلزمه ُأج�رة املِثل للزي�ادة للمعقود 

عليه))).

A

وإن اس�تأجر أرًض�ا مدة للزراعة، ف�أراد أن يزرعها ما ال يس�تحصد يف تلك املدة 

 

مل يمنع من ذلك عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه يستحق للزراعة يف مدة اإلجارة فال يمنع 
منها قبل انقضائها، وهلذا لو بادر وزرع مل يب عىل قلعه قبل انقضاء مدته))).

 ف�إن انقضت املدة، ومل يس�تحصد ال�زرع نظرت، فإن كان بتفري�ط منه بأن زرعها 
َر الزرع عن وقته،  ما يعلم أنه ال ُيستحصد يف تلك املدة، أو كان ُيستحصد فيها، لكنه َأخَّ
/فللمؤج�ر أن ي�به عىل قلعه؛ ألن مدة اس�تحقاقه انقضت فال يل�زم إقراره يف غريها 

لتفريطه))).

فإن تراضيا عىل َتْركه بإعارة، أو إجارة جاز؛ ألن احلق هلام))).

)1( وهو عىل خاف املذهب، فاملذهب هو الطريق الثاين الذي حكاه املصنف.
»روضة الطالبن« )293/4(، »كفاية النبيه« )228/11(.  

ِر  َخن عىل رَضَ ر باخليار، بن أن يأخذ املس�مى، وبدل النقص�ان الزائد بزراعة الدَّ )2( وه�و املذهب، املؤجِّ
َخن. احِلنطة، وبن أن يأخذ ُأجرة املِثل لَزْرع الدَّ
»الوسيط« )4/ 187(، »العزيز« )6/ 157(.  

)3( »املهذب« )543/3(، »زاد املحتاج« )370/2(.
)4( وهو املذهب كام حكاه املصنف، ِمن َعَدم منع املستأجر ِمن زراعة ما ال ُيدرك يف املدة.

»بحر املذهب« )9/ 300(، »مغني املحتاج« )423/2(.  
)5( »البيان« )355/7(.

)6( »الُغرر البهية« )154/12(، »تكملة املجموع« )221/15(.
)7( »حوايش الرشواين والعبادي« )139/6(.

)131/ب(
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، أو لِِقلَّة مطر، مل يب عىل قلعه ع�ىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه  وإن تأخر لش�دة ح�رٍّ

ر بغري تفريط، وعليه املسمى إىل انقضاء املدة بُحكم العقد، وُأجرة املِثل  َزَرع بَِحقٍّ وتأخَّ

للزيادة))).

A

وإن اس�تأجر األرض ُمدة لزرٍع ُمَعنيَّ ال يس�تحصد يف ِمثلها، فإن رشط القلع عند 

انقضائها صح العقد، وأخذ بالَقْلع بُحكم الشط))).

فإن تراضيا عىل تركه جاز))).

ط التبقي�ة عن�د انقضائ�ه فَس�َد العق�د، وكان للمؤج�ر منُعه ِم�ن الزراعة  وإْن رَشَ

لع�دم اس�تحقاقه)))، فإن ب�ادر وزرع مل يب عىل َقْلِعه؛ ألن العقد -وإن َفَس�د- فاإلذن 

قائ�م، وعلي�ه ُأجرة املِثل ِمن ح�ني ُزرع إىل أن حُيَصد؛ ألنه اس�توف منفعة األرض بعقٍد 

فاسد))).

وإن مل يش�رتط تبقيت�ه وال َقلع�ه أج�ب ع�ىل َقلع�ه عن�د انقض�اء امل�دة ع�ىل َأَصحِّ 

الوجهني)))؛ ألنه تعارض ِعْلُم املؤجر بحال الزرع، وِعلم املس�تأجر بَقْدر املدة، كذلك 

.((( الُعرف القطع والتبقية، ومل َيْبق له َحقٌّ

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف، ِمن عدم اجلرب عىل الَقلع، بل جيب عىل املالك الصرب عليه إىل اإلدراك 
جماًنا، أو بُأجرة املِثل. »العزيز« )129/6(، »روضة الطالبن« )294/4(.

)2( واملذهب أن عىل املالك الصرب إىل اإلدراك جماًنا أو بُأجرة املِثل.
»العزيز« )130/6(.  
)3( »البيان« )7/ 356(.

)4( »الُغرر البهية« )159/12(.
)5( »تكملة املجموع« )222/15(.

)6( »أسنى املطالب« )428/2(.
)7( وه�و ع�ىل خاف املذهب، فاملذهب أن�ه ال جُيرب عىل قلعه، إن أطلَقا العقد عن�د االبتداء، ومل يتعرَضا 

لقلٍع وال إلبقاٍء، ألن العادة فيه اإلبقاء، وعىل هذا فاألصح أن له ُأجرة املِثل للزيادة.
»كفاية النبيه« )11/ 242(، »هناية املحتاج« )48/2(.  

)8( »بحر املذهب« )293/9(.
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فإن تراضيا عىل تركه بإعارة، أو إجارة جاز ملا قدمته))).

وإن استأجر أرًضا ُمدة للغراس مل َيُز أن يغرس بعد انقضائها؛ ألنه ال حق له بعد 
تِه))). انقضاء ُمدَّ

ط يف العقد َقْلَع الِغراس، فالعقد صحيح،  فإْن َغَرَس�ه يف املدة ثم انقضت، فإْن رَشَ
ويب عىل َقْلِعه عند انقضاء مدته بحكم رشطه))).

طه))). وال يلزمه تسوية األرض؛ ألنه ريض بام حيصل ِمن احلَفر بالَقلع الذي رَشَ

وإن مل ي�شط القل�ع والتبقية مل يلزمه القلع؛ ألن تفريغ املس�تأجر عىل ما جرت به 
العادة كتفريغ الدار املستأجرة من أقمشة املستأجر، والعادة يف الِغَراس َتركه إىل أن َيِفَّ 

ويستقطع، وكذلك لو اشرتط التبقية ملا قدمناه))).

ف�إن اخت�ارت الِغ�َراس قلعه قبل انقضاء امل�دة مل يلزمه تس�وية األرض عىل َأَصحِّ 
الوجهني)))؛ ألن َقْلَعه ِمن أرض له عليها يٌد))) .

وإن كان بع�د انقض�اء امل�دة َلِزَم�ُه وجًها واح�ًدا)))؛ ألنه قَلعه ِم�ن أرٍض ال يد له 
عليها، من غري إذن مالكها))).

)1( »هناية املطلب« )129/2(.
)2( »املهذب« )546/3(، »زاد املحتاج« )2/ 373(.

)3( »البيان« )357/7،  358(، »فتح اجلواد« )332/2(.
)4( »هناية املحتاج« )72/2(.

)5( »تكملة املجموع« )224/15(.
)6( وه�و ع�ىل خاف املذهب، فاملذهب يلزمهم التس�وية لألرض، إن اختار الِغ�َراس القلع قبل انقضاء 

املدة، وذلك لعدم اإلذن.
»روضة الطالبن« )295/4(، »مغني املحتاج« )2/ 225(.  

)7( »املهذب« )546/3(، »البيان« )359/7(، »املجموع« )224/15(.
)8( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف، لترصفه يف أرض الغر بالقل�ع بعد خروجها ِمن يده، وترصفه بغر 

إذن مالكها. 
»الوسيط« )4/ 194(، »العزيز« )157/6(.  

)9( »فتح الوهاب« )428/1(.
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وإن أراد صاح�ب الِغ�َراس تبقيته�ا، ف�إْن َب�َذَل صاح�ب األرض قيم�ة الِغَراس 
ليتملَّك�ه ُأْجِبَ/صاح�ب الِغَراس عليه؛ ألنه بدفع الِقيمة ي�زول عنه الرضر، وُيَردُّ احلقُّ 
إىل مالك�ه))). فك�ذا إن أراد َقْلَع�ه وكان�ت قيمت�ه ال تنق�ص بالَقل�ع، أو كانت تنقص، 

مناه))). وضمن َأْرش النقصان فإنه يب صاحب الِغَراس عليه ملا قدَّ

: يب))). لنا أن يف  وإن مل يضمن َأْرش النقصان مل ُيب عىل َقْلِعه))). وقال ال�ُمَزيِنّ
َقْلعه ِمن غري ضامن النقصان إرضاًرا بامُلْكِري، والرضر ال يزول بالرضر.

ويب عىل صاحب الِغَراس ُأجرة املِثل دفًعا للرضر عن صاحب األرض.

ه صاح�ب األرض، وَطَلب ُأج�رة املِثل ُأج�ب عليه�ا؛ ألن يف ذلك دفًعا  ول�و َأَق�رَّ
للرضر عنهام))).

وإن أراد بي�ع الِغ�َراس ِم�ن صاح�ب األرض ج�از؛ ألن�ه ِملكه ال ح�ق لصاحب 
األرض فيه، وحيصل َعود أرضه إليه))).

وكذل�ك إن أراد بيع�ه م�ن غ�ري صاح�ب األرض عىل َأَص�حِّ الوجه�ني)))؛ ألنه 
ِمْلكه))).

ول�و رشط التبقي�ة بعد العق�د جاز؛ ألن إط�الق العقد يقتضيه ف�ال ُيبطله رشطه، 
ويكون احلُكم فيه يف الَقلع والتبقية عىل ما ذكرناه إذا َأْطَلق))).

)1( »هناية املطلب« )2/ 128(.
)2( »املهذب« )547/3(.

)3( »بحر املذهب« )9/ 305(.
.]172[ » )4( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)5( »البيان« )359/7(.
)6( »احلاوي الكبر« )422/7(، »تكملة املجموع« )225/15(.

)7( وهو املذهب كام حكاه املصنف، أنَّ احلُكم والتفصيل يف البيع لَغْرِ املالك، كاحلُكم والتفصيل يف البيع 
للاملك.

»الوسيط« )184/4(، »روضة الطالبن« )256/4(.  
)8( »هناية املطلب« )128/2(.
)9( »كفاية النبيه« )258/11(.

))13/أ(
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وُحكم اإلجارة الفاسدة ُحكم الصحيحة يف الَقلع والتبقية؛ ألنام سواء يف اقتضاء 

الَقلع والتبقية فكذلك فيام ذكرناه -واهلل أعلم-))).

0: ما يوجب فسخ اإلجارة

إذا وجد املس�تأجُر بالَعني املس�تأَجَرة عيًبا كان له ردُّه�ا؛ ألن إطالق الَعْقِد يقتيض 
السالمة فثبت اخليار يف َفْسِخه بالَعْيب كالبيع))).

وهكذا إْن حَدث هبا عيٌب يف يد املس�تأجر؛ ألن الَعنْي يف يد املس�تأجر كاملبيع َقبل 
القب�ض))). والَعي�ب ال�ذي يثبت به الرد م�ا َتنُْقص به املنفع�ة، كَتَعثُّ�ر الظَّْهر يف امليش، 
والَعَرج الذي يتأخر به عن القافلة، وُنقصان الَبَص والُذام )))والَبص))) يف املستأجر 
للخدمة، واندام حائط الدار، وانقطاع ماء النهر، والبئر التي َتنُْبع ونحوها ِمن الُعيوب 

التي تنقص هبا املنفعة))).

أما إذا اس�تأجر َجَاًل لَيُحجَّ عليه َفَعَجز ملََِرٍض، أو لَِضياع نفقته، أو َحَّاًما فلم َيقدر 
ع�ىل ما ُيوقدها ب�ه، أو أرًضا َفَزَرَعه�ا َفَتَلَفت الَغلَّ�ة بَِجاِئَحٍة مل يثبت له ال�رد)))، خالًفا 

 

أليب َحنِيَف�َة))). لن�ا أن املعقود عليه َس�ِليم، والائحة عىل مال املس�تأجر، فل�م َيْثُبت له 
ُه))). اًنا لِْلَبزِّ فاحرتق َبزُّ ى ُدكَّ اخليار، كام لو اْكرَتَ

)1( اإلجارة الفاسدة للِغَراس والبناء، كالصحيحة يف ختير املالك، وَمنْع القلع جماًنا.
»البيان« )360/7(، »مغني املحتاج«  )229/2(.  

)2( »زاد املحتاج« )2/ 373(.
)3( »فتح اجلواد« )329/2(، »تكملة املجموع« )227/15(.

م األصابع  ، ثم يتقطع ويتناثر اللحم، ُس�مي بذلك لتَجذُّ ٌة حَيَْمرُّ منها الُعضو، ثم َيْس�َودُّ )4( اجُلَذام: هو ِعلَّ
وَتَقطُِّعها. »حترير الفاظ التنبيه« ]254[.

)5( الربص: هو داٌء ُيظهر البياض عىل ظاهر البدن لفساد املزاج، ولعلٍة خفيٍة يف اجلسم.
»املعجم الوسيط« )49/1(.  

)6( »املهذب« )548/3(.
)7( وذلك ألن اخللل أمٌر عائد يف هذه احلالة إىل الشخص املستأجر، وال خلل يف املعقود عليه.

»هناية املحتاج« )70/2(، »حاشية اجلمل« )382/2(.  

)8( »جممع األهنر« )538/3(، »البحر الرائق« )308/7(.
)9( »العزيز« )162/6(.
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ر إىل إصالحها مل يثبت له الرد، وإن مل ُيَبادر  َثت فباَدر املؤجِّ وإن استأجر داًرا فَتَشعَّ

إليه /فله الرد لنقصان منفعته))).

فإن ريض بَِشْعثِها، ومل يطالب باإلصالح َلِزَمه جيع األجرة عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ 
ألنه ريض باس�تيفاء املعقود عليه ناقًصا، َفَلِزَمه الِعَوض كام لو ريض بَِعْيِب امَلبِيع إال أن 
يك�ون يف الدار َمَث�اًل أربُع بيوت متس�اوية، فينهدم واحد منها، فإنه يس�قط ِمن األُجرة 

ا))). بِِقْسطِه، كام لو خرج بعض املبيع مستحقًّ

ومتى ردَّ الَعنْي بالعيب، فإن كان العقد عليها انفسخ؛ ألنه عقٌد عىل عنٍي، فانفسخ 
ها كالبيع))). بَِردِّ

ة فله أن يطالب بِِمثل ما اس�تحق يف ذمته، كام قلنا  مَّ وإن كان ع�ىل موص�وٍف يف الذِّ
َلم))). يف باب السَّ

A

وإن كان�ت الَعنْي املس�تأجرة عبًدا ف�امت يف يده، فإن كان العق�د عىل موصوف يف 
ة كان له أن يطالب بِِمْثل ما استحق يف ذمته، وإن كان العقد عىل َعْينِه، فإن مل َيضمن  مَّ الذِّ
ر بجميع  ِم�ن امل�دة ما لِ�ِمْثِله ُأجرة انفس�خ العقد هبالك املعقود عليه، ورج�ع عىل املؤجِّ

األُجرة)))، خالًفا أليب َثْوٍر))). لنا أنه مل َيْسَتْوِف شيًئا ِمن املنفعة))).

)1( »هناية املطلب« )2/ 130(، »مغني املحتاج« )431/2(.   
َرة، مع   )2( وه�و املذهب كام حكاه املصنف ِمن ُس�قوط حق املس�تأجر بالِعلم والرىض بح�ال الَعْن امُلَؤجَّ

ا كامل األجرة عليه. ما فيها ِمن العيب، واستقرَّ
»العزيز« )6/ 161(، »روضة الطالبن« )254/4(.  

)3( »البيان« )362/7(.
)4( »احلاوي الكبر« )412/7(، »الُغرر البهية« )133/12(.

)5( »املهذب« )550/3(.
)6( »بحر املذهب« )298/9(، »مغني املحتاج« )432/2(.

)7( »تكملة املجموع« )227/15(.
)8( »البيان« )363/7(.

))13/ب(
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وإن كان م�ىض ما لِ�ِمْثِله ُأْجَرة انفس�خ العقد فيام بقي، ورجع بِِقْس�طه ِمن األُجرة 
للعلة املتقدمة، ومل ينفسخ فيام مىض قواًل واحًدا عىل َأَصحِّ الطريقني)))، والطريق الثاين: 
عىل قولني، أحدمها: هذا، والثاين، ينفسخ هبا)))عىل الطريقني يف اهلالك الطارئ يف املبيع 

مناه))). َقبل القبض)))، وقد َقدَّ

ى داًرا فاندمت، أو أرًضا للزراعة فانقطع ماؤها انفس�خ العقد فيها عىل  وإن اْكرَتَ
أص�ح قويل أح�د الطريق�ني)))، والثاين: ال ينفس�خ، ولك�ن يثبت له اخلي�ار، والطريق 
الثاين: الَفْرق بني الدار واألرض، ففي الدار ينفسخ، ويف األرض يثبت له اخليار))). لنا 

أن املنفعة املقصودة املعقود عليها فاتت، فانفسخ العقد كام لو َتَلف املبيع))).

 A

ة  مَّ وإن َأْك�َرى نفس�ه، أو َعينً�ا، فه�رب هبا، ف�إن كان العق�د عىل موص�وف يف الذِّ
اس�ُتْؤِجَر علي�ه ِمن مال�ه َمن يعمله كام ُيش�رَتى ِمن ماله امُلْس�َلم فيه، ف�إن مل يمكن ثبت 

ه عليه))). ر َحقِّ للمستأجر اخليار يف الفسخ لتَأخُّ

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف، بالقطع بالطريق األول بأنه ال ينفس�خ فيام مىض،  وليس للمس�تأِجر 
حق الفسخ فيام مىض، ألن منافع العبد قد استهلكت فيام مىض.

»العزيز« )160/6(، »روضة الطالبن« )255/4(.  
)2( ينفسخ فيام مىض، فيسقط املسمى وجيب ُأجرة املِثل ملا مىض استحقاًقا ملنفعة العبد املاضية.

»هناية املطلب« )131/2(.  
)3( وذلك فيام إذا اشرتى َعْبدين، فقبض أحدمها، وَتَلف اآلَخر َقبل القبض، هل ينفسخ البيع يف املقبوض؟ 

»كفاية النبيه« )247/11(، »زاد املحتاج« )374/2(.
)4( »الوسيط« )4/ 171(.

)5( وهو عىل خاف املذهب، فاملذهب هو الطريق الذي حيكي قولن يف املسألة.
»العزيز« )163/6(، »روضة الطالبن« )256/4(.  

)6( وه�و املذه�ب من حكاية الَف�رق بن الدار واألرض، فف�ي الدار إذا اهندمت االنفس�اُخ، ويف انقطاع 
املاء ثبوت اخليار، وإنام يثبت اخليار إذا انقطعت الزراعة، فإن أمكن َس�ْوق املاء إليها َثَبت حق الفس�خ 

للمستأجر بن إمضاء العقد أو فسخه.
»كفاية النبيه« )255/11(، »هناية املحتاج« )2/ 52(.  

)7( »العزيز« )163/6(. 
)8( »املهذب« )551/3(، »زاد املحتاج« )374/2(.
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فإن كان العقد عىل عمله بنفسه، أو عىل نفس الَعنْي ثبت له اخليار لتأخر حقه، فإن 

مل يفسخ.

فإن كان العقد عىل مدة انفسخ بُمِضيِّها يوًما فيوًما؛ ألن املعقود عليه َيُفوت بفوات 
األيام))).

وإن كان عىل عَمٍل ُمَعنيَّ مل ينفسخ إلمكان استيفائه عند وجوده))).

 A
ة ُطولب  مَّ /وإن ُغصبت الَعنْي ِمن يد املستأِجر، فإن كان العقد عىل موصوف يف الذِّ

ر بإقامة عنٍي تقوم َمقاَمها عىل ما قدمته يف هرب األجري))). املؤجِّ

وإن كان عىل عينها َثَبَت للمستأجر اخليار يف الفسخ لتأخر حقه))).
فإن مل يفسخ، فإن كان العقد عىل عمل ُمَعنيَّ مل ينفسخ؛ ألنه يمكن استيفاؤه))).

وإن كان ع�ىل مدة فانقضت))) انفس�خ العق�د لَِفَوات املعقود علي�ه، ويرجع عىل 
)))، والثاين:  املؤجر باملسمى ويرجع املؤجر عىل الغاصب بُأجرة املِثل َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ
ال ينفس�خ ب�ل يثب�ت للمس�تأجر اخليار بني أن يفس�خ، ويرج�ع عىل املؤجر باملس�مى، 
ويرج�ع املؤجر ع�ىل الغاصب بُأجرة املِثل، وب�ني أن ُيِقرَّ العق�د، ويرجع عىل الغاصب 

بُأجرة املِثل))). لنا أن املعقود عليه فات، فانفسخ العقد، كام لو مات العبد))).

)1( »أسنى املطالب« )423/2(، »تكملة املجموع« )231/15(.
)2( »احلاوي الكبر« )421/7(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )292/9(.

)3( »البيان« )364/7(، »تكملة املجموع« )231/15(.
)5( »املهذب« )552/3(.)4( »فتح اجلواد« )331/2(.

)6( ومبنى اخلاف فيام إذا َأتلف أجنبيٌّ املبيع َقبل القبض، هل ينفسخ البيع، أم ال؟
»أسنى املطالب« )424/2(.  

)7( وه�و املذه�ب كام ح�كاه املصنف، وهو ال�ذي َنصَّ عليه الش�افعي V واألصح�اب ِمن ترجيح 
االنفساخ. »الوسيط« )187/4(، »روضة الطالبن« )258/4(.

)8( عدم االنفس�اخ، و ثبوت اخليار للمس�تأجر بن الفس�خ، ويرجع عىل املؤجر باملسمى، ويرجع املؤجر 
ع�ىل الغاصب بُأجرة املِثل، وبن أن ُيِقرَّ العق�د، ويرجع عىل الغاصب بُأجرة املِثل، وهذا البناء يقتيض 

عدم الفسخ عىل أصول املذهب. »هناية املطلب« )199/2(، »فتح الوهاب« )430/1(.
)9( »البيان« )364/7(، »تكملة املجموع« )232/15(.

)133/أ(
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فإن مات الصبي الذي ُعِقَدت اإلجارة عىل إرضاعه))).

أو استأجره لَيْقَلع له رضًسا))) فسكن وجعه.

أو لَيْكُحل َعينه فبأت))).

أو ليس�تويف له ِقصاًصا فُعِفَي))) انفس�خ العقد يف الميع عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ 

ألنه فات ما عقد عليه فانفسخ العقد كام لو مات الظَّْهر املعقود عليه))).

 A

ة اسُتؤجر ِمن  مَّ إذا مات األجري يف احلج َقبل اإلحرام، فإن اسُتؤجر عىل حج يف الذِّ

َتِرَكتِه َمن حَيُجُّ عنه؛ ألنه َعَمٌل مستحق يمكن الوصول إىل استيفائه فوجَب إيفاؤه، فإن 

ه))). ر َحقِّ مل يتمكن ثبت للمستأجر اخليار، لتأخُّ

ة بنفسه انفسخ بموته لفوات املعقود عليه))). وإن كان عىل َحجَّ

)1( وهذا اخلاف مرتٌب فيام إذا كانت املرضعة غر األم، فان كانت املرضعة هي األم، فاألَوىل األنفساخ، 
ألن ُدرور اللََّبن عىل ولدها أكثر ِمن األجنبي، فا يمكن إقامة غره مقامه.

»الوسيط« )187/4(، »بحر املذهب« )299/9(.  
)2( »العزيز« )177/6(، »تكملة املجموع« )232/15(.

)3( »الُغرر البهية« )155/12(، »حاشية اجلمل« )378/2(.
من�ه،  مأي�وس  غ�ر  وه�و  الزم�ان،  دون  بالعم�ل  مضبوط�ة  لإلج�ارة  الص�ور  ه�ذه  يف  املنفع�ة   )4(
 الحت�امل ع�ود املوان�ع، فليك�ن زوال املوان�ع كغص�ب املس�تأجرة حت�ى يثب�ت خي�ار الفس�خ دون 

االنفساخ.
»كفاية النبيه« )11/ 278(، »فتح اجلواد« )332/2(.  

)5( وهو املذهب كام حكاه املصنف، أن اإلجارة تنفسخ، وهناك وجٌه ضعيف أهنا ال تنفسخ، بل ُيستعمل 
األج�ر يف عم�ٍل قري�ٍب مما اس�ُتْؤِجَر عليه، قب�ل زوال املانع ِمن صح�ِة عقِد اإلج�ارة، وُيراعى تداين 

الَعَملن، وهذا الوجه ضعيف كام حكاه املحققون يف املذهب.
»العزيز« )177/6(، »روضة الطالبن« )4/ 258(.  
)6( »الوسيط« )4/ 194(، »مغني املحتاج« )277/2(.

)7( »بحر املذهب« )302/9(، »زاد املحتاج« )374/2(.
)8( »املهذب« )553/3(، »تكملة املجموع« )234/15(.



197
وإن مات بعد فِعل األركان، وَقبل املبيت والرمي، س�قط الفرض عن املس�تأجر؛ 

ألن�ه أدى الواج�ب عليه، فهو كام لو أداه بنفس�ه، ووجب يف َتِرَك�ة األجري الدم ملا بقي؛ 

ألنه مستحق عليه، فهو كام لو َتَرَكه يف حج نفسه))).

وإن م�ات بع�د اإلحرام، وَقبل أن يفعل ش�يًئا ِمن األركان ج�از أن يبني غريه عىل 

)))؛ ألنه عمٌل تدخله النياب�ة، فجاز أن يبني غريه عىل عمله  إحرام�ه َع�ىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ

كسائر األعامل التي تدخلها النيابة))).

فعىل هذا، إن كان العقد عىل عمل األجري بنفسه َبَطل العقد؛ ألنه فات بموته))).

فإن كان وقُت الوقوف باقًيا استأجر َمن حُيِرم باحلج، ويبني عىل فِعل األول))).

وإن كان بع�د ف�وات وقت الوق�وف فكذلك عىل َأَصحِّ الوجه�ني)))، ويف الثاين: 

حُيرم بالعمرة. لنا /أنه ال يوز أن يطوف يف العمرة ويقع عن احلج، وهذا اإلحرام مبنيٌّ 

عىل إحرام ُعِقد يف أشهر احلج، وإنام ُيمنع ِمن إحرام ُمْبَتَدأ يف غري أشهر احلج))).

ة اس�ُتؤجر ِم�ن َتِرَكتِه َمن يبني ع�ىل إحرامه عىل  مَّ وإن كان العق�د ع�ىل حجٍّ يف الذِّ

 

ما ذكرناه))).

)1( »البيان« )367/7(.
)2( وه�ذه املس�ألة أصلها مس�ألة البناء يف احل�ج، واملذهب يف مس�ألة البناء عىل قول�ن: األظهر واجلديد 
وه�و املذه�ب،  أنه ال جيوز، كالصوم والصاة، والقديم هو اجلواز، فام حكاه املصنف هو عىل خاف 

املذهب.
»روضة الطالبن« )2/ 225(، »مغني املحتاج« )383/1(.  

)3( »العزيز« )4/ 335(، »هناية املحتاج« )442/1(.
)4( »بحر املذهب« )6/ 445(، »أسنى املطالب« )488/1(.

)5( »املهذب« )554/3(.
)6( وهو عىل خاف املذهب، وقد تقدم تقرير مسألة البناء يف احلج،  وبيان املذهب فيها.

»الوسيط« )252/2(، »العزيز« )335/4(.  
)7( »البيان« )368/7(، »تكملة املجموع« )234/15(.

)8( »فتح اجلواد« )405/1(.

)133/ب(
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 A
ومتى استوف بعض املنفعة انفسخ العقد بالرد بالعيب أو باهلالك، أو بتعذر ما بقي 
 من املنفعة فس�قطت األجرة املس�امة عىل ما بقي، وما اس�توف فام قابل املس�تويف استقر، 
وما قابل الباقي يسقط كام يسقط الثمن عىل الباقي من املبيع التالف، ويرجع فيام اختلف 

فيه من ذلك إىل أهل اخلبة به))).

ى عىل  �ط املس�مَّ وإذا م�ات األج�ري يف احل�ج بعد قطع املس�افة، وَقبل اإلحرام َقسَّ
قطع املسافة واألعامل عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه ال يتمُّ احلج إال هبام، فِقْسُط الِعَوض 

عليهام))).

وإن م�ات بع�د ما أتى باألركان، وقبل الرمي واملبيت رد ِمن األجرة بِقس�طه قواًل 
واح�ًدا عىل َأَصحِّ الطريق�ني)))، والطريق الثاين: أنه عىل قول�ني، أحدمها هذا، والثاين: 

 

ال َيُردُّ ش�يًئا. لنا أنه ترك بعض ما اس�ُتْؤِجَر عليه، َفَلِزمه أن َيُردَّ بِِقْس�طِه، كام لو استأجره 
ِة أذرع َفَبنَى تسعة))).  لبناء َعَشَ

)))؛  وإن مات بعد اإلحرام استحق ما قابل قطع املسافة واإلحرام َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ
ألنه َعِمَل بعض ما اس�ُتْؤِجَر عليه، فاس�تحق بِِقْسطِه، بخالف الََعالة، فإن االستحقاق 

فيها مشوط برد العبد ومل يوجد))).

)1( »كفاية النبيه« )279/11(، »كفاية األخيار« )161/2(.
)2( وهو عىل خاف املذهب، فاملذهب الصحيح املنصوص عن الش�افعي V، والذي قطع به مجهور 

األصحاب أنه ال يستحق شيًئا ِمن األجرة.
»روضة الطالبن« )260/4(، »مغني املحتاج« )429/2(.  

)3( »احلاوي الكبر« )428/7(.
)4( وهو املذهب كام حكاه املصنف ِمن القطع باستحقاق األجر امليت لألجرة بَقْدر ما عمله.

»الوسيط« )197/4(، »هناية املحتاج« )73/2(.  
)5( »هناية املطلب« )167/2(، »حاشية اجلمل« )378/2(.

)6( وه�ذا الق�ول هو املذهب كام حكاه املصنف، وأصل هذه املس�ألة يف اس�تحقاق األجر امليت، للعمل 
ر إىل النُّسك. املقابل لألجرة فقط، أم أنه يستحق شيًئا زائًدا عىل العمل وهو السَّ

»العزيز« )179/6(، »روضة الطالبن« )160/4(.  
)7( »املهذب« )555/3(، »تكملة املجموع« )235/15(.
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 A

�ر عب�ًدا ثم أعتقه َنِف�ذ عتقه؛ ألن اإلجارة عقٌد ع�ىل املنفعة، فال يمنع صحة  إذا أجَّ
العتق كالنكاح، وال تبطل اإلجارة بِِعْتِقه كام ال يبطل النكاح))).

)))؛  وال يرج�ع العب�د عىل معتقه بُأج�رة املنفعة ملا بقي ِمن املدة َعىَل َأَص�حِّ الَقْوَلنْيِ
ج َأَمَته ثم أعتقها))). ت بالعقد يف ِملكه، فال يستحق بدهلا عليه، كام لو َزوَّ ألنا اسُتِحقَّ

وت�ب نفقته عىل املعت�ق يف أصح الوجهني)))، ويف الثاين: يف بي�ت املال. لنا أنه ملا 
َمَلك َبَدل املنفعة صارت كالباقية عىل ِملكه، فكانت نفقته عليه))).

 A

)))، وقال  �ر َعْينًا ثم باعها ِمن غري املس�تأجر ص�ح البيع َعىَل َأَص�حِّ الَقْوَلنْيِ إذا أجَّ

 

: َيِقُف صحُته عىل إجارة املستأجر))). لنا أنه عقد عىل املنفعة، فال يمنع صحة  أبو َحنِيَفَةَ
البيع، كالنكاح))).

وإن باعه ِمن املس�تأجر صح البيع قواًل واحًدا؛ ألنه ليس َبينه وَبينه يد حائلة، فهو 
كبيع املغصوب ِمن الغاصب))).

)1( »املهذب« )556/3(، »البيان« )369/7(، »العزيز« )179/6(، »تكملة املجموع« )237/15(.
)2( وهو املوافق للمذهب، كام حكاه املصنف ِمن َعدم رجوع العبد عىل سيده للُمدة الواقعة بعد العتق.

»العزيز« )180/6(، »حتفة املحتاج« )37/3(.  
)3( »البيان« )369/7(.

)4( وما حكاه املصنف عىل خاف املذهب، فاملذهب أن نفقته يف بيت مال املس�لمن؛ ألنه صار ِمن مجلة 
األحرار،  وهو عاجٌز عن نفقة نفسه.

»حتفة املحتاج« )38/3(، »مغني املحتاج« )430/2(.  
)5( »احلاوي الكبر« )430/7(، »كفاية النبيه« )280/11(.

)6( وهو املوافق للمذهب كام حكاه املصنف ِمن صحة البيع لغر املستأجر.
»العزيز« )185/6(، »روضة الطالبن« )262/4(.  

)7( »بدائع الصنائع« )67/6(، »تكملة حاشية رد املحتار« )54/6(.
)8( »املهذب« )557/3(، »حاشية اجلمل« )404/2(.

)9( »البيان« )371/7(، »العزيز« )182/6(.
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وال تنفس�خ اإلجارة بل َيس�تويف املشرتي املنفعة بُحكم اإلجارة؛ ألنه ال منافاة بني 

املِلك واإلجارة))).

/وهل�ذا ي�وز أن يس�تأجر ملكه من مس�تأجره، ف�إن تلف�ت املنفعة يف أثن�اء املدة 
انفس�خت اإلج�ارة لف�وات حملها، ويرجع ع�ىل البائع بُأج�َرِة ما بقي؛ ألن�ه فاته بعض 

املعقود عليه بِِقْسطه ِمن العوض، كام لو تلفت إحدى العينني املبيعتني))). 

 A

إذا مات أحد املتآجرين مل ينفسخ العقد بموته))) خالًفا أليب َحنِيَفَة)))، والثَّْوِرّي)))، 
والليث بن سعد))). 

لنا أنه عقد الزم، فال ينفسخ بموت أحد املتعاقَدْين كالبيع))).

ر وقًف�ا عليه ثم مات، فإن كان الواقف ق�د رشط النظر فيه إليه، أو فوض  ف�إْن َأجَّ
احلاك�م النظ�ر فيه مل تبطل اإلج�ارة بموته؛ ألنه يملك العقد عليه ِمل�ًكا مطلًقا، فهو كام 
�ر ِملكه، ويرج�ع البطن الث�اين يف َتِرَكتِ�ه بُأجرة ما بق�ي ِمن املدة ِم�ن يوم مات،  ل�و أجَّ

 

ومل يطالبوا املستأجر بيشء، إذا كان عقُده بأجرة ِمْثِله))).

وإن مل يف�وض النظ�ر إلي�ه بطل بموته، ويرج�ع البطن الثاين عىل املس�تأجر بُأجرة 
املِثل ملا استوفاه ِمن املنفعة ِمن يوم مات، ويرجع املستأجر يف َتِرَكِة املؤجر بام يص باقَي 

)1( »بحر املذهب« )305/9(، »تكملة املجموع« )238/15(.
)2( »أسنى املطالب« )432/2(.

)3( »هناية املطلب« )171/2(، »فتح الوهاب« )430/1(.
)4( »تكملة رشح فتح القدير« )9/ 112(، »البحر الرائق« )307/7(.

)5( »تكملة املجموع« )238/15(.
)6( هو الليث بن سعد بن عبد الرمحن أبو احلارث الَفْهمي، موالهم األصبهاين، فقيه أهل مرص وعاملها، 

َ َسنََة )575ه�(.  كان ثقة كثر احلفظ، ُتُويفِّ
»تاريخ بغداد« )3/13(، »تذكرة احلفاظ« )244/1(.  

 )7( »بحر املذهب« )307/9(، »العزيز« )185/6(.
)8( »املهذب« )557/3(، »تكملة املجموع« )238/15(. 

)134/أ(
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امل�دة ِم�ن األُجرة إن كان أقبضه جيعه�ا، هذا أصح الوجه�ني)))؛ ألن املنافع بعد موته 
َر ِملكه،  ح�ق للبطن الثاين، فال يملك عليه بعقِد َم�ن ال َواليَة له عليها، بخالف َمن َأجَّ
ث�م مات، فإن الوارث ال حق له في�ام يملك عىل املوروث، والبطن الثاين ِملك ِمن جهة 

الواقف))).

وإن أجر َصبِيًّا يف ِحْجره، أو ش�يًئا ِمن ماله، ثم بلغ الصبي)))، فإن كان أجره مدة 
يقطع أنه يبلغ َقْبل انقضائها َبَطَل العقد ِمن حني بلوغه عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه بان 
أن تصفه إىل هذا الوقت، قال الشيخ اإلمام: وعندي أنه ال ينبغي أن ينعقد العقد فيها؛ 

ألنا ال تدخل حتت واليته))).

وإن كان�ت املدة حتتم�ل أن تنقيض َقبل بلوغه، فبلغ قب�ل انقضائها، مل َيبطل العقد 
فيها؛ ألنا دخلت حتت واليته - واهلل أعلم-))).

0: تضمين المستأجر واألجير 

إذا تلفت الَعنْي يف يد مستأجرها ِمن غري فِعله، فال ضامن عليه؛ ألنه قبضها الستيفاء 
حقه منها، فلم يضمنها بالقبض، كالزوجة))).

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من التفصيل املذكور يف مسائل الرجوع.
»العزيز« )182/6(، »روضة الطالبن« )264/4(.  

)2( »البيان« )374/7 - 376(.
)3( واملس�ألة ع�ىل طريقت�ن: الطريق�ة األوىل القط�ع بالبط�ان يف اجلمي�ع، وه�و م�ا صحح�ه البغوي، 
 الطريق�ة الثانية حكاية اخلاف يف املس�ألة عىل وجهن: الوجه األول يبطل في�ام يزيد عىل مدة البلوغ، 

وفيام ال يزيد ال يبطل بناًء عىل تفريق الصفقة، الوجه الثاين يبطل يف اجلميع.
»روضة الطالبن« )264/4(، »كفاية النبيه« )280/11(.  

)4( وهذا هو املذهب كام قرره املصنف، ِمن البطان فيام زاد عىل مدة البلوغ، والصحة فيام كان دون ِسنِّ 
البلوغ. »العزيز« )6/ 178(، »روضة الطالبن« )265/4(.

ون، حيث اختار الطريقة األُوىل، وهي القطع بالبطان يف اجلميع، وهو رأي  )5( وهذا رأي ابن أيب َعرْصُ
مجاعٍة من األصحاب، وهو خاف املذهب. 

»البيان« )7/ 375(، »روضة الطالبن« )265/4(.  
)6( »هناية املطلب« )208/2(، »أسنى املطالب« )428/2(.

)7( »املهذب« )558/3(، »فتح اجلواد« )380/2(.



(0(
وكذل�ك لو تلفت بِِفعل يس�تحقه فيه�ا، َكَكْبِحَها باللجام لالس�تصالح، ورضهبا 

 

مل يضمنها، ملا قدمناه))).

هَبا ِمن غري حاجة فتلفت لزم�ه ضامنا؛ ألنه اعتدى عىل ماِل غريه، فلزمه  ف�إْن رَضَ
ضامنه كغري املستأجرة))).

ول�و اْكرَتى ظه�ًرا إىل مكاٍن فجاوزه ومل يكن صاحب الظهر مع�ه َلِزَمه قيمُته أكثر 

 

ما كانت ِمن حني التجاوز إىل حني التلف؛ ألنه بمجاوزته املكان صار غاصًبا))).

فإن كان صاحبه معه، فإن تلف بعد نزول املس�تأجر، وتس�ليمه إىل صاحبه س�لياًم 

 

ه إىل يد مالكه))). مل يلزمه /ضامنه؛ ألنه زالت يد العدوان بَِردِّ

وإن تلف يف حالة الس�ري ضمن�ه؛ ألنه تلَف حتت يد العدوان، وُتقس�ط قيمته عىل 
)))، والثاين: يب نصفني. لنا أن س�بب التلف س�رُيه  قْدر املس�افتني َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ
فيه�ا فُقس�طت القيمة عليهام، فام قابل مس�افة اإلجارة س�قط، وما قابل مس�افة الزيادة 

وجب))).

�َطت  ى اثن�ان َظْهًرا فارت�دف))) معهام ثالث بغري إذنام فتلف الظهر ُقسِّ وإن اْك�رَتَ
القيم�ة عىل أوزانم عىل َأَصحِّ الوج�وه الثالثة)))، ويف الثاين: يب عىل املرتدف نصف 

)1( »البيان« )377/7(، »تكملة املجموع« )246/15(.
)2( »العزيز« )154/6(.

)3( »هناية املطلب« )209/2(، »مغني املحتاج« )431/2(.
)4( »حاشية اجلمل« )405/2(.

اَمن عىل املعتدي، وسقوط الِقيمة بقْدر املسافتن. )5( وهو املذهب كام حكاه املصنف، ِمن وجوب الضَّ
»العزيز« )154/6(، »روضة الطالبن« )266/4(.  

)6( »أسنى املطالب« )433/2(، »زاد املحتاج« )378/2(.
ُجان الراحلة مًعا، أو يتعاقبان عىل ركوهبا،  )7( الرتـــداف: هو التعاقب عىل الراحلة، وهو أن يرك�ب الرَّ

يركب األول مرًة، ويركب الثاين مرًة أخرى. »املخصص« )195/2(.
)8( وه�و ع�ىل خ�اف املذه�ب، فاملذه�ُب أنَّ املرت�دف الثالث يلزم�ه ُثلث ِقيم�ة الراحل�ة، والباقي بن 
ر؛ ألهنا يف يد  ر َرُجًا مع هبيمته، فتلفت البهيمة يف يد صاحبها مل يضمنها املسخِّ االثنن، وِمثله لو َسخَّ

صاحبها.

)134/ب(

=
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القيمة، ويف الثالث: يب عليه ثلث القيمة. لنا أن سبب التلف بعملهم، ويمكن معرفة 

مقاديرهم بالوزن، فوجب اعتباره، فيجب عىل املرتدف ما يص َوْزُنه ِمن القيمة))).

 A

إذا َحبس املستأجر الَعنْي املستأجرة بعد استيفاء منفعته فتلفت عنده))).

ف�إن كان َحَبَس�ها لُِع�ذٍر مل يلزمه ضامُنا؛ ألن�ا أمانة، فلم يضم�ن باحلَبس للُعذر، 
كالوديعة))).

وكذا لو َحَبس�ها ِمن غري ُعذر بناًء عىل َأَصحِّ الوجهني يف عدم إياب الرد ِمن غري 
ْمُته))). طلب)))، ملا َقدَّ

 A

وإن تلف�ت الَعنْي التي اس�ُتْؤِجَر ع�ىل العمل فيها، فإن كان بتفريط، بأن اس�تأجره 
ب�أن يبز له ُخب�ًزا فأسف يف الوقود، أو ألزقه يف غري وقت لزقه، أو تركه يف النار، حتى 

احرتق لزمه ضامنه؛ ألنه تلف بعدوانه))).

وكذلك لو استأجره لتأديب غالم فرضبه فامت لزمه ضامنه؛ ألن الرضب مل يتعني 
للتأديب))). 

»العزيز« )157/6(، »روضة الطالبن« )267/4(، »هناية املحتاج« )62/2(.  
)1( »البيان« )387/7(. 

 )2( ومبن�ى ه�ذه املس�ألة عىل أص�ٍل وهو: هل يلزم املس�تأجر رد ما اس�تأجره بع�د انتهاء م�دة اإلجارة؟ 
واألصح يف املذهب أنه ال يلزمه الرد، وإنام عليه التخلية بن املالك وبينها إذا طلب؛ ألنه أمانة فَأش�به 

الوديعة.
»العزيز« )175/6(.  

)3( »املهذب« )560/3(، »تكملة املجموع« )247/15(.
اَمن سواًء أحبسها بُعذٍر أو بغر ُعذر. )4( وهو املذهب كام حكاه املصنف، بعدم الضَّ

»الوسيط« )198/4(، »كفاية النبيه« )281/11(.  
)5( »احلاوي الكبر« )432/7(، »حتفة املحتاج« )39/3(.

)6( »أسنى املطالب« )431/2(.
)7( »الُغرر البهية« )105/12(.

=
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وإن كان التل�ف بغ�ري تفري�ط نظرت، ف�إن كان العمل يف دار املس�تأجر، أو دكان 

األجري واملستأجر حارض))).

اُه ليحم�ل معه ش�يًئا، وهو معه مل يلزمه الض�امن؛ ألن العمل يف يد املالك،  أو اْك�رَتَ

 

فلم يلزم األجري ضامنه))).

بَّاغ،  ار والصَّ د األجري بالعمل، فإن كان مشرتًكا))) يعمل له ولغريه كالَقصَّ وإْن َتَفرَّ
ونحومه�ا ف�ال ضامن عليه))) إال أنه ال ُيفَتى به لفس�اد الناس)))، هذا أصح القولني)))، 

اَمن، وبه قال مالك، وابن أيب ليىل))). والثاين: يلزمه الضَّ

وقال أبو يوسف وحممد: إْن تلف بسبب ظاهر كاحلريق والنهب، فال ضامن عليه، 
وإن مل يكن بسبب ظاهر َضِمن))).

: إن تلف بفعله ضم�ن، وإن كان مأذوًنا له فيه، وإن كان قد تلف  وق�ال أبو َحنِيَفَةَ
بغ�ري فعل�ه، مل يضمن))). لنا أنه قبض الَعْي�َن ملنفعت�ه، ومنفعة املالك، فلم يلزمه ضامنا 

كاملضارب)1)).

)1( »هناية املطلب« ]209[، »العزيز« )152/6(.
)2( »املهذب« )560/3(، »تكملة املجموع« )247/15(.

اِغن؛ فإن  وَّ )3( املش�رتك ه�و الذي يعمل له ولغره، أو هو الذي يتقب�ل العمل يف ذمته، كاخلَيَّاطِن، والصَّ
التزم لواحد،  أمكنه االلتزام لغره مثل ذلك العمل، فكأنه مشرتٌك بن الناس.

»مغني املحتاج« )432/2(، »حاشية اجلمل« )405/2(.  
اَمن. الطريق الثاين: عىل قولن: القول األول:  )4( واملس�ألة عىل طريقن: الطريق األول: القطع بعدم الضَّ

يضمن كامُلستعر وامُلستام، والقول الثاين ال يضمن كعامل الِقَراض، واملذهب هو الطريق الثاين.
»العزيز« )153/6(، »روضة الطالبن« )267/4(.  

)5( ال ُيفتى به، وال يعمم بن الناس، حتى ال يؤدي إىل الفساد يف النفوس الضعيفة من األجراء املشرتكن، 
فتكثر اخلصومات، وأكل أموال الناس، وهذا كله َسدٌّ للذريعة.

»حاشيتا قليويب وعمرة« )403/9(.  
اَمن عىل األجر املشرتك. )6( وهو املذهب كام حكاه املصنف، ِمن عدم الضَّ

»بحر املذهب« )308/9(، »روضة الطالبن« )265/4(.  
)7( »اإلرشاف« )214/3(، »منح اجلليل« )495/7(. 

)8( »البيان« )384/7(، »العزيز« )147/6(، »فتح الوهاب« )431/1(.
)9( »الفتاوى اهلندية« )489/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )70/6(.

)10( »الوسيط« )305/4(، »زاد املحتاج« )378/2(.
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اَمن قواًل واحًدا عىل َأَصحِّ  وكذلك إن كان منفرًدا، ويعمل له خاصة، ال يلزمه الضَّ
الطريق�ني)))، والطريق الثاين: إنه عىل قولني كاألجري املش�رتك. لنا أن�ه متفرد بالعمل، 

فهو كام لو كان العمل يف ِمْلك املستأجر))).

 /وإن تع�دى األج�ري يف الَع�نْي ث�م تلف�ت لزم�ه قيمتها أكث�ر ما كان�ت من حني 
التع�دي إىل حني التلف كالغاصب)))، وفي�ه وجه: أنه يعتب قيمته وقت التلف، وليس 

بيشء))).

ومتى عمل جيع العمل أو بعضه، ثم تلفت الَعنْي، فإن كان العمل يف دار املستأجر 
أو بحرضته وجبت األجرة؛ ألن العمل وقع مسلاًم إليه، فاستقر َبَدُله عليه))).

وإن انف�رد األج�ري باليد، ف�ال ُأجرة له بناء عىل أنه أمني، ومل َيس�لم له العمل، وإذا 
قلنا: إنه ضامٌن وجبت له األجرة؛ ألنه يقوم عليه معمواًل فيصري مسلاًم للعمل))).

وإذا َدَف�ع ثوًبا إىل خياط، وقال: إن كان يكفين�ي قميًصا فاقطعه، فقطعه فلم َيْكِفه 
لزمه َأْرش ما نقص بالقطع؛ ألنه غري مأذون فيه لفوات رشط اإلذن، وهو الكفاية، وإن 
ق�ال: أيكفيني قميًصا، فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه، ومل َيْكِفه فال ضامن عليه؛ ألنه 

َقَطعه بإذٍن ُمطَلق))).

�ْطل، واملاء والتنظيف مًعا  ِمي ُأْجَرَة حفظ الثياب، واس�تعامل السَّ وم�ا يأخذه احلَامَّ
ع�ىل َأَص�حِّ املذهب�ني)))، والثاين: إن�ه َثَمن املاء فحْس�ب، وه�و متبع بحف�ظ الثياب، 

�اَمن ع�ىل األج�ر املنف�رد إذا مل حيصل من�ه تعدي   )1( وه�و املذه�ب ك�ام ح�كاه املصن�ف، م�ن عدم الضَّ
وال تقصر. »العزيز« )152/6(، »روضة الطالبن« )268/4(.

)2( »البيان« )385/7(.
)3( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من تضمينه أقىص ِقيمة ِمن وقت التعدي إىل التلف.

»الوسيط« )200/4(، »مغني املحتاج« )432/2(.  
)4( »فتح اجلواد« )334/2(، »فتح الوهاب« )432/1(.

)6( »هناية املطلب« )210/2(.)5( »تكملة املجموع« )248/15(.
)7( »العزيز« )161/6(، »تكملة املجموع« )248/15(.

�طل واإلزار، وحفظ  م والسَّ مي مقابل أجرة احلامَّ )8( وه�و عىل خ�اف املذهب، فاملذهب أن أج�رة احلَامَّ
الثياب. »روضة الطالبن« )267/4(، »هناية املحتاج« )66/2(.

)135/أ(
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�طل))). لن�ا أن�ه مل يب�ذل المي�ع إال يف مقابل�ة اأُلج�رة، ف�دل أن�ا ِعَوض  وُمع�ري السَّ

 

الميع.

ْطل ِمن غري تفريط))). وال يلزم الداخل ضامن السَّ
وإن ُسق�ت الثي�اب فاحلُك�م فيه�ا كاحلُك�م يف األجري املش�رتك إذا تلف�ت الَعنْي 

عنده))).

وإذا اس�تأجر َرُج�اًل لَيُح�جَّ عنه َفَتَطيَّ�َب، أو َلبِس يف إحرامه لزم�ه الفدية يف ماله؛ 
له فيه ثم َخَرقه))). ألنا جناية مل يتناوهلا اإلذن، فهو كام لو اشرتى الثوب الذي َوكَّ

له يف رشاء  وإن أفس�د احل�ج وقع عن األج�ري؛ ألنه مل يأذن يف الفاس�د، كام ل�و َوكَّ

 

عبد فاشرتى جارية))).

نَة انفسخ العقد لفوات املعقود عليه))). ِه يف هذه السَّ وإن كان العقد عىل َحجِّ

ة ثبت للمستأجر اخليار لتأخر حقه))). مَّ وإن كان عىل حج يف الذِّ

وإن اس�تأجره لُيحِرم ِمن ميقاٍت فَأْحَرم ِمن ميقات أقرب منه، مل يلزمه يشء؛ ألن 
الميع سواء يف احلكم))).

وإن أح�رم ِمن دون امليقات، أو اس�تأجره لُيْحِرم م�ن ُدويرة أهله فأحرم ِمن دونا 
ه عن  لزم�ه دم؛ ألن�ه موض�ع يلزمه اإلحرام منه، فتعل�ق الدم برتكه كام لو ترك�ه يف َحجِّ

نفسه))).

ه من امليقات، أو دويرة أهل�ه، واملوضع الذي َأْحَرم  وَي�ُردُّ ِمن األجرة ما ب�ني َحجِّ
من�ه قواًل واحًدا عىل َأَصحِّ الطريقني)1))، والطريق الثاين: أنه عىل قولني: أحدمها هذا، 

)1( »الُغرر البهية« )104/12(، »مغني املحتاج« )433/2(.
)3( »حاشية اجلمل« )435/1(.)2( »البيان« )391/7(.

)4( »املهذب« )563/3(، »تكملة املجموع« )251/15(.
)6( »حتفة املحتاج« )47/2(.)5( »احلاوي الكبر« )454/4(.

)8( »الوسيط« )304/2(، »مغني املحتاج« )383/1(.)7( »كفاية النبيه« )359/7(.
)9( »بحر املذهب« )377/5(، »زاد املحتاج« )360/1(.

)10( وه�و املذه�ب كام حكاه املصن�ف، يلزمه الرد ِمن األجرة بقْدر ما بن دوي�رة أهله، أو املوضع الذي 
=
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والث�اين: أنه ال َيُردُّ ش�يًئا. لنا أنه ترك بعض ما اس�ُتْؤِجَر عليه فلزمه أن يرّد بِِقْس�طه، كام 

 

ة أذرع، َفَبنى تسًعا))). لو استأجره لبناء َعَشَ

 /وإْن َأْحَرم األجري يف احلج بعمرة من امليقات عن نفسه، وأحرم باحلج عن املستأجر 
ك امليقات، ورّد من األجرة عىل َأَصحِّ الطريقني))) يف املسألة قْبلها،  من مكة لزمه َدٌم لرَِتْ
)))؛ ألن َسَفره  ه ِمن ُدَوْيرة أهله وَحّجه من مكة َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ ويرد بقْدر ما بني َحجِّ

كان لنفسه، ويف املسألة َقبلها كان سفره للمستأجر))).

وإن ترك املبيت والرمي لزمه َدٌم، كام لو تركه يف حج نفسه))).

وي�رّد م�ن األج�رة عىل َأَص�حِّ الطريق�ني)))، ويكون بِقس�ط ما تركه، ك�ام لو ترك 
اإلحرام من امليقات –واهلل أعلم-))).

0: اختالف المتكاريين

إذا اختل�ف املتكاري�ان يف قْدر املنفعة، أو يف قْدر األجرة حتالَفا إذا مل تكن َبيِّنَة؛ ألنه 
عقد معاوضة فشع التحالف عند االختالف يف ِعَوِضه كالبيع))).

وإذا حتالفا وجب فسُخ العقد عىل ما ذكرناه يف اختالف املتبايعني.

أحرم منه، وما بن ميقاته، بناًء عىل أن األجرة ِعوٌض عن األعامل، ومقدار السر.
»العزيز« )334/4(، »روضة الطالبن« )226/2(.  

)1( »البيان« )393/7(.
)2( وهو املذهب كام حكاه املصنف، بناًء عىل أن األجرة ِعَوٌض عن األعامل، ومقدار السر، واملسافة.

»العزيز« )335/4(، »روضة الطالبن« )227/2(.  
)3( وهو املذهب كام حكاه املصنف، بناًء عىل أن األجرة ِعوٌض عن األعامل، ومقدار السر، واملسافة.

»فتح اجلواد« )405/1(، »مغني املحتاج« )384/1(.  
)4( »املهذب« )564/3(، »أسنى املطالب« )488/1(.

)5( »البيان« )395/7(، »تكملة املجموع« )252/15(.
)6( وهو املذهب كام حكاه املصنف، بناًء عىل أن األجرة ِعَوٌض عن األعامل، ومقدار السر، واملسافة.

»الوسيط« )303/2(، »روضة الطالبن« )228/2(.  
)7( »احلاوي الكبر« )455/4(، »حاشية اجلمل« )436/1(.

)8( »احلاوي الكبر« )434/7(، »العزيز« )157/6 - 161(.

)135/ب(

=
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وإن ادع�ى املؤجر أن املس�تأجر َجنى ع�ىل الَعنْي املس�تأجرة وأنكر، فالَق�ْوُل َقْوُل 

املستأجر مع يمينه؛ ألن األصل عدم التعدي؛ ألنه أمني))).

وإن ادعى املستأجر رد الَعنْي املستأجرة، وأنكر املؤجر فالَقْوُل َقْوُله مع يمينه؛ ألن 
األصل عدم الرد))).

وإن ادعى األجري املشرتك رد الَعنْي وأنكر املستأجر فالقياس أن القول قول األجري 
عىل َأَصحِّ الوجهني املبنيني عىل القولني يف الوكيل بُجْعٍل إذا ادعى الرد)))، هذا التفريع 

بناء عىل أن األجري املشرتك أمني ال يفتي به لفساد الناس))).

وإن ادعى األجري أن الَعنْي هلكت بعد تام العمل، فيستحق جيع األجرة، أو بعد 
عم�ل البعض فيس�تحق بَقْدره، وأنكر املس�تأجر فالَق�ْوُل َقْوُل املس�تأجر مع يمينه؛ ألن 

األصل عدم العمل والباءة من البدل))).

وإن دف�ع ثوًب�ا إىل خيَّاط فقطعه َقَب�اء، ثم اختلفا فقال اخلياط: أمرتن�ي بَقْطِعه َقَباء 
، وق�ال صاحب الث�وب: أمرُتك أن تقطع�ه قميًصا،  ف�ي علي�ك األُج�رة واألَرش َعيَّ

 

ف�ال أج�رة ل�ك، وعلي�ك األرش فالَق�ْوُل َقْوُل صاح�ب الث�وب، هذا أص�ح األقوال 
الثالث�ة)))، والث�اين: أن الق�ول قول اخلياط، وبه ق�ال ابن أيب لي�ىل)))، والقول الثالث: 
أن�ام يتحالف�ان، والطريق الثاين: أن�ام عىل القولني األولني، والطري�ق الثالث: أنا عىل 

)1( »البيان« )400/7(.
)2( »املهذب« )565/3(، »تكملة املجموع« )254/15(.

)3( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف، من أن القول قول األجر املش�رتك، ولكنه ال ُيفتى به، وذلك خوًفا 
من فساد الناس.

»العزيز« )179/6(، »روضة الطالبن« )268/4(.  

)4( »هناية املطلب« )11/2(، »فتح اجلواد« )335/2(.
)5( »بحر املذهب« )312/9(، »هناية املحتاج« )65/2(.

)6( وه�ذا ه�و املذهب كام قرره املصنف، أن أصح الطرق أن املس�ألة عىل قولن: األظهر وهو املذهب أن 
القول قول املالك، والقول الثاين: أن القول قول األجر املشرتك.

»روضة الطالبن« )267/4(، »حتفة املحتاج« )48/3(.  
)7( »اإلرشاف« )215/3(، »الكايف« )752/2(.
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قوٍل واحد، وأنام يتحالفان))). لنا أن القول قول صاحب الثوب يف أصل اإلذن، فكان 

القول قوله يف ِصفته، فيحلف أنه مل يأمره بقطِعه َقَباء))).

وال يب للخياط أجرة؛ ألنه َعِمَله بغري إذٍن، لكن له أن يرجع بخيوطه؛ ألنا عنُي 
ماله.

ويلزم�ه األَرش، وه�و ما بني ِقيمة الثوب صحيًحا، وبني ِقيمت�ه مقطوًعا َقَباء َعىَل 
)))، والثاين: يلزمه ما ب�ني قيمته مقطوًعا قميًصا، ومقطوًع�ا َقَباء.لنا أنه  َأَص�حِّ الَقْوَل�نْيِ

قطٌع غري مأذون فيه فلزمه َأْرُشه مطلًقا))).

/إذا عم�ل األجري ما اس�ُتْؤِجَر ل�ه ِمن ِخياطة، أو َصْبغة حيدث هل�ا أثر يف الَعنْي يف 
دار املس�تأجر، أو بحرضت�ه مل يك�ن له حبس الَع�نْي عىل األجرة؛ ألن عمله وقع ُمَس�لَّاًم 
إىل املس�تأجر، فل�م يك�ن ل�ه أن يرجع فيه، كام لو َس�لَّم املبي�ع َقبل قبض الثم�ن ثم أراد 

اسرتجاعه))).

انه منفرًدا جاز له َحْبُسه عىل استيفاء األجرة عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛  وإن كان يف ُدكَّ
ألن عمله ِملكه، فجاز له حبسه عىل ِعَوِضه كاملبيع.

)1( وهن�اك طريقان مل يذكرمها املصنف، الطريق الراب�ع عىل قولن، القول األول تصديق املالك صاحب 
الثوب، القول الثاين: أهنام يتحالفان، الطريق اخلامس: بالتفصيل، إن جرى بينهام عقٌد تعن التحالف، 

وإال، فالطريق املعتمد حكايًة عن املذهب عىل قولن.
»العزيز« )179/6(، »كفاية النبيه« )286/11(.  

)2( »املهذب« )566/3(، »البيان« )400/7(، »العزيز« )157/6(، »تكملة املجموع« )254/15(.
)3( وهو املذهب كام قرره املصنف ِمن عدم استحقاق األجر لألجرة، ويلزم اخلياط َأْرَش النقص.

»العزيز« )157/6(، »روضة الطالبن« )268/4(.  
)4( »البيان« )400/7(.
)5( »البيان« )400/7(.

)6( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من جواز حبس األجر املشرتك للعن، مقابل ما استحق من األجرة 
يف مقابلها.

»الوسيط« )201/4(، »هناية املحتاج« )67/2(.  

)136/أ(
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ح بإذنه،  وإذا دفع ثوًبا إىل خياط، ومل يشرتط له أجًرا فخاطه، أو قعد يف سفينته َمالَّ
ومل يذك�ر ل�ه أجرة فحمل�ه، مل يلزمه أجرة عىل الوج�وه األربعة)))، والث�اين: وهو قول 
: أنه تلزم�ه األجرة)))، والثالث: إن كان معروًفا بأخ�ذ األجرة لزمه، وإن مل يكن  امُل�َزيِنِّ
معروًف�ا مل يلزمه، والرابع: إن أم�ره باخلياطة لزمه، وإن بدأ اخلياط بِخياطته من غري أمٍر 
مل يلزم�ه. لن�ا أنه ب�ذل له عمله من غري ِعَوض فل�م يلزمه ِعَوُضه، كام ل�و بذل له طعاًما 
ليأكله، ولو قعد يف الس�فينة ِمن غري إذن صاحبها لزمه أجرة ِمثله وجًها واحًدا)))؛ ألنه 

غاصب))).

A

ال، فاإلجارة فاس�دة عىل ظاهر  �ااًل لَيْكُحَله، والُكح�ل ِمن الَكحَّ إذا اس�تأجر َكحَّ
املذهب))) لهالة املشوط، وفيه وجه آخر أنه يوز ملسيس احلاجة إليه))).

ول�و عق�د عىل الكحل والعمل عق�ًدا واحًدا، فهو ِمن باب تفري�ق الصفقة. وقال 
مال�ك: إذا اس�تأجر بناء ليبني حائًط�ا، واألجر ِمن عنده صح، كام لو اس�تأجره ليصبغ 
بغ منع  ثوًب�ا، والصب�غ من عن�د الصباغ))). لن�ا ما قدمناه يف مس�ألة الكح�ال، ويف الصَّ

أيًضا))).

)1( واملذهب ما حكاه املصنف وقرره، من عدم استحقاقه لألجرة مطلًقا؛ ألنه مل يلتزم، وصار كام لو قال: 
أطعمني خبًزا، فأطعمه، ال ضامن عليه.

»بحر املذهب« )314/9(، »كفاية النبيه« )287/11(.  
.]173[ » )2( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)3( واملذهب ما حكاه املصنف وقرره من وجوب األجرة عليه؛ ألنه غاصٌب ُمْعَتٍد يف اجللوس يف السفينة 
بغر إذن. »العزيز« )112/6(، »روضة الطالبن« )245/4(.

)4( »تكملة املجموع« )257/15(.
)5( واملذهب ما حكاه املصنف وقرره ِمن فس�اد عقد اإلجارة للَغَرر املوجود، فا ُيعلم قْدر الدواء الذي 

ُيداوى به العن.
»الوسيط« )172/4(، »مغني املحتاج« )432/2(.  

)6( »العزيز« )123/6(، »فتح اجلواد« )329/2(.
)7( »الكايف« )752/2(، »حاشية الدسوقي« )48/4(.

)8( »البيان« )316/7(، »كفاية النبيه« )254/11(.
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وكذا احلكم يف الناسخ إذا رشط احِلْبَ ِمن عنده))). 

ولو استأجره لَقْلع ِسنٍّ َوِجٍع فامتنع املستأجر ِمن َقْلِعه ِمن غري ُبرء مل ُيَب عليه؛ ألنه 
خُمرَيَّ فيه غري أنه يلزمه األجرة إذا بذل الصانع القلع، وفيه وجه أنا ال تستقر عليه))).

، أو انقلع بنفسه انفسخت اإلجارة، ووجب رد األجرة))). نُّ وكذلك لو برأ السِّ

ول�و قال له: إن ِخْطَت هذا الثوَب اليوَم فَلَك درهم، وإن ِخْطَتُه غًدا فَلك نصف. 
فالعقُد باطل، ويف أي اليومني خاطه فله ُأجرة ِمثله.

: ال�شط األول صحيح، فإن عمل به فل�ه درهم، والشط الثاين  وق�ال أبو َحنِيَفَةَ
فاسد، وله أجرة ِمثله ال ُيزاد عىل درهم، وال ينقص ِمن نِصف درهم))).

، فلم َيِصّح،  وقال أبو يوس�ف وحممد: كالمها جائز))). لن�ا أنه عقٌد عىل غري ُمَعنيَّ
ك�ام ل�و باعه أح�َد العبدي�ن، وكذلك إن ق�ال ل�ه: إْن ِخْطَت�ه رومًيا، فل�ك درهم، وإن 
خطت�ه فارس�يًّا فلك نصف دره�م، وقال أبو َحنِيَف�َةَ وأصحابه: اإلج�ارة صحيحة))). 

 

لنا ما قدمناه))). 

ولو استأجره حلَْفر بئٍر ُعمقها عَشة أذرع يف َعْرٍض معلوم، ودور معلوم صح)))، 
وقال قوم: ال /يصح. لنا أنه عمل معلوم فصح العقد عليه، كام لو استأجره لبناء عشة 

أذرع يف طوٍل معلوِم، وعرٍض معلوم))).

)1( »العزيز« )6/ 124(، »حاشية اجلمل« )2/ 363(.
)2( »احلاوي الكبر« )413/7(، »مغني املحتاج« )423/2(.

)3( »بحر املذهب« )289/9(، »زاد املحتاج« )373/2(.
)4( »بدائع الصنائع« )72/6(، »اهلداية« )293/6(.
)5( »اجلامع الصغر« ]447[، »اللباب« )1/ 182(.

)6( »تكملة حاشية رد املحتار« )79/6(.
)7( »العزيز« )85/6(.

)8( »أسنى املطالب« )431/2(، »حتفة املحتاج« )42/3(.
)9( »البيان« )321/7(.

)136/ب(



(1(
فل�و حفر خس�ة أذرع ومات وجب له بِقْس�ط ما حفر ِمن األجرة املس�امة فام قابل 

املحفور استحقه، وما قابل الباقي سقط.

: تضاع�ف األذرع املعقود عليها بعدد مس�احتها، فيجعل الذراع  وق�ال أبو َحنِيَفَةَ
األول ذراًع�ا، والثاين ذراع�ني، والثالث: ثالثة، والرابع: أربعة، واخلامس: خس�ة، ثم 
ينظ�ر، فإن كان قد َحَفر ذراًعا اس�تحق درمًها، وإن َحفر ذراعني اس�تحق ثالثة دراهم، 
: األجري يس�تحق بالذراعني درمًها،  �ايِشّ هكذا يقتيض األصل الذي دونه)))، وقال الشَّ

وهو سهٌو ال حمالة))).

وقال بعض املحققني: أجرة احلَْفر ُتقس�م عىل أعداد األذرع، وأجرة النَّْقل ُتقس�م 
عىل ما ينتهي إليه عدد األذرع، ونقل تراب الذراع األول ِمن ذراع، ونقل تراب الذراع 

الثاين ِمن ذراعني، وعىل هذا، وهو حسن))) .

�ره حائط�ه ليض�ع علي�ه أخش�اًبا معلوم�ة م�دة معلوم�ة ص�ح))) خالًفا  ول�و أجَّ

 

ٌل معلوم عىل ملكه، فهو كاحَلمل عىل هبيمته))). أليب َحنِيَفَة))). لنا أنه َحْ

 : ويوز االس�تئجار عىل اس�تيفاء القص�اص يف النفس والطرف، وقال أب�و َحنِيَفَةَ

 

ال يوز يف النفس))). لنا أنه عمٌل فجاَز عقُد اإلجارة عليه، كالقصاص يف الطرف))).

وت�ب األج�رة عىل املقتص منه. وق�ال أبو َحنِيَفَةَ عىل املقت�ص))). لنا أنا وجبت 
إليفاء َحقٍّ عليه، فوجبت عليه، كُأْجَرة َكْيل الطعام)1)).

)1( »فتاوى السعدي« )569/2(، »حتفة الفقهاء« )355/2(.
)2( »الُغرر البهية« )134/12(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )407/9(.

)3( »أسنى املطالب« )431/2(.
)4( »البيان« )293/7(، »هناية املحتاج« )75/2(.

)5( »بدائع الصنائع« )73/6(، »تكملة رشح فتح القدير« )128/9(.
)6( »هناية املطلب« )209/2(، »مغني املحتاج« )2/ 435(.

)7( »اهلداية« )302/6(، »اللباب« )186/1(.
)8( »العزيز« )179/6(، »مغني املحتاج« )435/2(.

)9( »جممع األهنر« )544/3(، »الفتاوى اهلندية« )493/4(.
)10( »البيان« )293/7(، »الوسيط« )204/4(.
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ة أذرع يف َعْرِض أربعٍة فجاء به دون  ولو دفع إىل حائك غزاًل عىل أن َينِْس�َجه َعَشَ
ته ِمن املسمى؛ ألنه َعِمل بعض ما اسُتْؤِجَر عليه،  َذْرعه يف طوله أو َعرضه استحق ِحصَّ

وإن جاء به أطوَل مل يستحق للزيادة شيًئا؛ ألنه متبع هبا))).

وقال حممد بن احلس�ن: إن جاء به أطول أو أقص، فصاحب الَغْزل باخليار بني أن 
يطالب�ه بِِمْثل َغْزله، وبني أن يدفع إليه بِِقس�ط عمل�ه))). لنا أنه عنُي ماله عمل فيه بعض 
ما اسُتْؤِجَر عليه، فلم يملك إجبار الناسخ عىل أخذه، ولزمه ُأجرة ما عمل فيها، كام لو 
اس�تأجره خلياطة فعمل بعضها أو زاد عليها))) -واهلل أعلم- وهذه الفروع ليس�ت من 

هذا الباب، لكن تيس جعها بعد فراغ كتاب: »اإلجارة« وأحلقتها به - واهلل أعلم-.

0: الَجَعاَلة))) 

عقد الََعاَلة جائز)))، وهو أن َيْبذل ُجعاًل ملن يعمل عماًل ِمن ِخياطة ثوب، أو َردِّ 
آبِق، وكل عمل يستأجر عليه))).

ڄ[))). ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ    ڤ   ]ڤ    :c قول�ه  ذل�ك)))  يف   واألص�ل 
 /وروى أبو س�عيد اخلدري I أن أناًس�ا من أصح�اب النبي 0 جاء حيًّا 
من أحياء العرب، فلم َيْقُروهم، فبينام هم كذلك، إذ ُلِدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم 
راٍق، فقالوا: مل ال َتْقُرونا فال نفعل، أو تعلوا لنا ُجعاًل، فجعلوا هلم قطيع ِشياه، فجعل 

)1( »احلاوي الكبر« )442/7(.
)2( »اجلامع الصغر« ]449[.

)3( »بحر املذهب« )320/9(، »كفاية النبيه« )318/11(.
فها املصنف، ويمكن تعريفها كذلك بأهنا التزاٌم ِمن ُمطلق الترصف ِعَوًضا معلوًما  )4( واجَلَعاَلة:  كام عرَّ

عىل َعَمٍل ُمَعنَّ معلوم، أو جمهول َعرُس عمُله، َكَردِّ َضالٍّ ونحوه.
»هناية املطلب« )216/2(، »فتح الوهاب« )436/1(.  

)5( »املهذب« )569/3(، »العزيز« )196/6(.
)6( »البيان« )407/7(، »تكملة املجموع« )5/16(.

)7( »أسنى املطالب« )441/2(، »الوسيط« )207/4(.
.72 :M )8(

)137/أ(
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رجل يقرأ بأم القرآن، ويمع ُبَزاقه وَيْتُفل، فبأ الرجل فأتوهم بالش�اة، فقالوا: ال نأخذ 
حتى نس�أل رس�ول اهلل 0، فس�ألوا النبي S، فضحك، وقال: »ما أدراك 

أنها رقية، ُخذوها واضربوا لي فيها بسهم«))).

وألن احلاج�ة تدعو إىل هذه األعامل، فجاز أن يعل ملن عملها ُجْعاًل، كام يوز أن 
يستأجره))). 

، لآلية واخلب، فإنه مل يتعني الراقي ِمن القوم))). ويوز عقدها لعامٍل غري ُمَعنيَّ

قال الشافعي I: إذا قال: أول َمن حَيُجُّ عني فله مائة، فحج عنه رجٌل، استحق 
؛ فإنه قال: استحق ُأجرة املِثل))). لنا أنا َجَعاَلة، وبيَّنا أنا تصح  املائة)))، خالًفا للُمَزيِنِّ

لغري ُمَعني))).

وتوز عىل عمٍل جمهول لآلية، واخلب؛ وألن احلاجة تدعو إليه، وال يمكن تعريف 
املعقود عليه، فاحتملت جهالته كامل امُلَضاَرَبة))). 

وال يص�ح إال بِِع�َوض معل�وم؛ ألن�ه عقُد معاوض�ة، فل�م َيِصّح بِِع�َوٍض جمهول 
كاإلجارة))).

)1( أخرج�ه البخ�اري:  ب�اب: »الرق�ى بفاحت�ة الكت�اب« ]5736[، )284/1(، والنس�ائي يف »الس�نن 
الكربى«، باب: »مجع الراقي بزاقه للتفل« ]7505[، )347/3(، وأمحد ]11399[، )498/7(.

)2( »احلاوي الكبر« )451/7(، »كفاية األخيار« )165/2(.
)3(  »فتح اجلواد« )346/2(، »مغني املحتاج« )445/2(.

)4( وهو املذهب كام رصح به املصنف عن الشافعي I يف املنصوص عنه؛ ألنه تصح اجلََعاَلة عىل كل 
عمٍل يصح االستئجار عليه، وهي تصح عىل املجهول، فاملعلوم ِمن باِب َأْوىل.

»األم« )40/4(، »روضة الطالبن« )220/2(.   
)5( ورصح ال�ُمَزيِنّ بمخالفة نص الش�افعي I ألصول املذهب، أو بتأويله ملا يوافق نص الشافعي، 

إذ ال جتوز اجلََعاَلة عىل ما جتوز اإلجارة عليه، إذ ال رضورة إليها إلمكان اإلجارة.
« ]176[، »احلاوي الكبر« )452/7(. »خمترص ال�ُمَزيِنّ  

)6( »املهذب« )570/3(، »الُغرر البهية« )228/12(.
)7( »البيان« )407/7(، »العزيز« )198/6(.

)8( »احلاوي الكبر« )453/7(، »العزيز« )199/6(.
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فإن عَقد عىل ِعَوٍض جمهول فعمل العامل استحق ُأجرة املِثل؛ ألنه استهلك منفعته 

بعقٍد فاسٍد، فاستحق ُأجرة املِثل، كام لو استوفاها بأجرٍة فاسدة))).

 A

وال يستحق العامل الُعل إال بشط رب املال، فلو وجد َرجاًل آبًِقا لَرجل، أو ضالًة 
َع ببذل منفعته، فلم يستحق هلا عوًضا))). ها عليه مل يستحق عليه ِعوًضا؛ ألنه تبَّ فردَّ

وكذلك لو أذن له يف العمل، ومل يشط له ُجعاًل عىل َأَصحِّ الوجوه األربعة))) التي 
قدمناها يف اإلجارة))).

وكذلك لو رده َمن مل يسمع النداء؛ ألنه متبع))).

ه رجٌل اس�تحق الدينار  ول�و ق�ال رجل يف ندائ�ه: َمن َردَّ عبد فالٍن فل�ه دينار، فردَّ
ع�ىل املن�ادي؛ ألن�ه التزم ذل�ك بندائ�ه، إال أن يقول يف ندائ�ه: قال ف�الن: فيكون خمًبا 

 

ال ضامنًا))).

وال يس�تحق العامل الُعل املشوط إال بالفراغ ِمن العمل، فلو َردَّ اآلبق إىل باب 
دار صاحب�ه، ث�م َفرَّ منه، أو مات َقبل َتس�ليمه مل يس�تحق ش�يًئا؛ ألنه َجَع�ل الِعَوض يف 

مقابلة الرد، ومل حيصل الرد))).

ول�و ن�ادى رجل ببغداد، فق�ال: َمن َردَّ عبدي ِم�ن الَبصة فله دين�ار، فرده رجل 
ه ِم�ن َأْبَعَد منها  ِمن واس�ط اس�َتَحقَّ نِص�ف دينار؛ ألنه رده ِمن نِص�ف الطريق، ولو َردَّ

 

مل يستحق للزيادة شيًئا؛ ألنه متبٌع هبا))).

)1( »بحر املذهب« )323/9(، »العزيز« )199/6(.
)2( »املهذب« )571/3(، »كفاية النبيه« )323/11(.

)3( وهذا هو املذهب كام حكاه املصنف، وهو ظاهر النص عن الشافعي.
»العزيز« )197/6(، »روضة الطالبن« )282/4(.  

)4( »البيان« )410/7(، »الوسيط« )208/4(.
)6( »مغني املحتاج« )446/2(، »زاد املحتاج« )385/2(.)5( »هناية املطلب« )216/2(.

)8( »العزيز« )199/6(، »هناية املحتاج« )89/2(.)7( »حاشية اجلمل« )425/2(.
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وكذلك لو قال: َمن َردَّ َعْبَديَّ فله دينار، َفَردَّ َرُجٌل أحدمها استحق نِصف الدينار؛ 

ألنه رد نِصف املقصود))).

 /وكذا إذا اش�رتك اثنان يف رد العبد اس�تحق كلُّ واحد نصف الُعل؛ ألنه َعِمل 
نصف املطلوب)))، فلو قال لَرُجل: إن رددت عبدي َفَلَك ِدينَاٌر، وقال آلخر: إن رددته 

َفَلك دينار فاشرتكا يف رده استحق كل واحد منهام نصف ما رشط له ملا قدمناه))).

ول�و رشط ألحدمه�ا ِعوًضا جمهواًل اس�تحق نصف أجرة مثل�ه؛ ألنه عمل نصف 
العمل مع جهالة الِعَوض))).

ولو قال لرجل: إن رددت عبدي َفَلك دينار فشاركه آخر يف رده، فإن قصد به معونته 
كان الُعل كله له؛ ألن العمل حصل ِمن جهته، بعُضه بفعله، وبعضه بنائبه))).

وإن قصد أن يش�اركه يف الُعل وجب ملن رشط له النصف، ومل يس�تحق املشارك 
شيًئا؛ ألنه مل يشط له))).

 A

عق�د الََعاَل�ة جائز، يوز ل�كل واحد منهام فس�ُخه؛ ألنه عقٌد ع�ىل عمل جمهول، 
فجاز لكل واحد منهام فسخه كامُلَضاَرَبة))).

فإن َفَس�َخه العامُل مل يس�تحق ش�يًئا؛ ألنه مل حيص�ل املقصود، وهو التس�ليم، فلم 
يستحق ِعوضه))).

)1( »املهذب« )572/3(، »الُغرر البهية« )227/12(.
)2( »أسنى املطالب« )441/2(.

)3( »البيان« )411/7(، »العزيز« )200/6(.
)4( »البيان« )411/7(، »مغني املحتاج« )447/2(.

)5( »الوسيط« )207/4(، »كفاية األخيار« )165/2(.
)6( »روضة الطالبن« )283/4(.

)7( »هناية املطلب« )217/2(، »زاد املحتاج« )386/2(.
)8( »بحر املذهب« )323/9(، »حتفة املحتاج« )140/3(.

)137/ب(
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ت  فإن فسخه رب املال، فإن كان قبل رشوع العامل فيه، مل يلزمه يشء؛ ألنه مل ُيَفوِّ

عليه شيًئا، فهو كَفْسخ امُلَضاَرَبة َقْبل التصف))).

وإن كان بع�د ال�شوع يف العم�ل َلِزَمه ُأج�رة املِثل ملا عمل؛ ألنه اس�تهلك منفعته 
فشط العوض، فإذا سقط املسمى وجب بذل املِثل))). 

وإن زاد يف الُْع�ل، أو نق�ص لزم أجرته؛ ألن العقد جائ�ز فيصري احلادث كابتداء 
العقد))).

 A
إذا اختلف العامل ورب املال يف رشط الُْعل، فالَقْوُل َقْوُل رب املال؛ ألن األصل 

عدم الشط وعدم اإللزام))).

وكذل�ك إذا اختلف�ا يف َعني العبد املردود؛ ألن العامل يدع�ي عليه ِعَوًضا يف عقد 
ينكره، واألصل عدمه))).

اَلَفا، كام لو اختلفا يف َقْدر األجرة، ويس�تحق العامل  وإن اختلفا يف َقْدر الََعاَلة حَتَ
ُأجرة املِثل، كام يستحق البائع قيمة الَعنْي التالفة))).

وإن ادع�ى العب�د أنه رجع بنفس�ه، وق�ال العامل: أن�ا رددته كان�ت املحاكمة بني 
ه، فإذا  العام�ل واملال�ك، فإن صدق املوىل العب�د فالَقْوُل َق�ْوُل املوىل مع يمينه أن�ه مل َيُردَّ

حلف مل يلزمه الُعل)))-واهلل أعلم-.

)1( »احلاوي الكبر« )443/7(، »الُغرر البهية« )229/12(.
)2( »كفاية النبيه« )325/11(، »حاشية اجلمل« )428/2(.

)3( »العزيز« )202/6(.
)4( »هناية املطلب« )220/2(، »مغني املحتاج« )449/2(.

)5( »فتح اجلواد« )352/2(.
)6( »بحر املذهب« )328/9(، »هناية املحتاج« )94/2(.

)7( »املهذب« )574/3(، »البيان« )413/7(.
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بق))) والرمي))) U: السَّ

 L (((ال�ُمس�اَبقة واملناَضَل�ُة جاِئَزٌة )))، واألصُل يف ذلك: م�ا روى ابُن ُعمَر
�َرة منها ِمن احلَْفي�ا))) إىل َثنِيَّة ال�َوداع)))،  أنَّ النب�ي 0 س�اَبَق ب�ني اخلَْيِل امُلَضمَّ

 

.(( ر منها ِمن َثنِيَّة الوداع إىل مسجد بني ُزَرْيق))) وما مل ُيَضمَّ

َبق بتحريك الباء: اليشء الذي ُيَسابق عليه، وبسكوهنا  بق لغة: هو مصدر َسَبق َيْسبِق َسْبًقا، والسَّ )1( السَّ
املسابقة،  وهي املجاراة بن حيوان وغره.

واصطاًحا: بفتح الباء: اجلُْعل الذي يسابق عليه وبسكوهنا: املجاراة بن حيوان ونحوه.   
»الزاه�ر يف غري�ب ألف�اظ الش�افعي« )269/1(، »هتذي�ب اللغ�ة« )170/3(، »لس�ان الع�رب«   

 .)151/10(
)2( أصل هذه الكلمة تدل عىل الربى والزيادة، يف احِلسِّ واملعنى، وهنا تدل عىل الَقْذف واإللقاء، واطاق 

األسهم.
»لسان العرب« )335/14(، »خمتار الصحاح« ص: ]326[، »املعجم الوسيط« )375/1(.  

)3( »هناي�ة املطلب« )229/18(، »روضة الطالب�ن« )386/10(، »فتح الوهاب« )239/2(، »مغني 
املحتاج« )311/4(.

)4( هو: الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب الَعدوي، أبو عبد الرمحن، صحايب، ِمن َأَعزِّ بيوتات 
قريش يف اجلاهلية، كان جريًئا جهًرا، نش�أ يف اإلس�ام، وهاجر إىل املدينة مع أبيه، وَش�ِهد فتح مكة، 

ومولده ووفاته فيها، أفتى الناس يف اإلسام ستن َسنَة.
»أسد الغابة« )653/1(، و»اإلصابة« )181/4(، »األعام« )108/4(.  

)5( احلَفي�اء - بامل�د والقرص – عىل وزن مَحَْراَء، ه�و َمْوِضٌع بظاهر اْل�َمِدينَِة َعىَل ُبعد َأْمَياٍل منها، وَبْعضهم 
م اْلَياَء َعىَل اْلَفاِء. ُيقدِّ

»كشف املشكل« ]636[، و»النهاية يف غريب احلديث« )411/1(، »املصباح املنر« )143/1(.  
)6( ثنية الوداع: الثنية هي الطريق يف اجلبل، عن يمن املدينة، أو دوهنا، من جهة مكة، وقيل: بل من جهة 
َيت بذلك ألن الصحابة ملا قدموا من خيرب، وق�د تزوجوا ُمتعًة َقبل حتريمها، نزل التحريم  خي�رب، ُس�مِّ
عن�د تل�ك الثني�ة،  وُأمروا برتك م�ا يف أيدهيم ِمن متعة، وب�ن َثنِيَّة الوداع وبن احلفياء مخس�ة أميال أو 

أكثر.  
»أخبار املدينة« )163/1(، »معجم ما استعجم« )1372/4(، »كشف املشكل« ]636[.  

)7( بنو ُزَريق: أضيف املس�جد إليهم إضافَة متييز ال إضافة ِمْلك، وهو بطريق الذاهب إىل مس�جد قباء، يف 
مكاٍن ُيقال له ذا أروان، وهو أول مسجٍد ُقرئ فيه القرآن َقبل اهلجرة.

»التحفة اللطيفة« )234/1(، »تاريخ مكة واملدينة« )306/1(.   
�بق ب�ن اخلي�ل« ]2868[، )31/4(،  )8( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب: »اجله�اد والس�ر «، باب: »السَّ
 ومس�لم، كت�اب: »اإلمارة«، باب: »املس�ابقة ب�ن اخلي�ل وتضمره�ا« ]1870[، )1491/3(، عن 

.L عبد اهلل بن عمر
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وروى أَن�ٌس))) I أنَّ النب�يَّ 0 كانْت له ناقة ُيقال هل�ا: الَعْضَباُء)))، 
وكانْت ال ُتس�َبق، فجاء أعرايبٌّ عىل َقُعوٍد))) له َفَس�َبَقها، فش�قَّ عىل املس�لمني، فقالوا: 

 

ي�ا رس�ول اهلل، ُس�بَِقت /الَعْضَباُء، فقال رس�ول اهلل 0: »إنَّه حـــقٌّ على اهلل ألَّ 
َفَع شيًئا ِمن هذه القاذورات - وُرِوي: القذرة - إل َوَضَعه«))). َيرنْ

وروى س�َلمة بن األكوع))) I قال: أتى علينا رس�ول اهلل 0 ونحن 
نرتامى، فقال: »حســـٌن هذا لعًبا، ارموا يا ب� إمساعيل، فإنَّ أباكم كان رامًيا، ارموا 

)1( ه�و: الصح�ايب اجللي�ل أنس بن مالك I صاحب رس�ول اهلل 0 وخاِدم�ه؛ خدم النبي 
0 ع�رَش س�نن، أت�ْت به أم�ه، وقال�ت: ي�ا رس�ول اهلل، ُخويدمك أن�س، وروى ع�ن النبي 
0 أحادي�َث كث�رًة، دع�ا له النب�ي 0 بالرَبكة وط�ول العمر وَكثرة امل�ال، فكان آخر 
الصحاب�ة موًت�ا بالبرصة، وكان من أكثر الناس مااًل، ورأى ِم�ن َعِقبه وعقب عقبه ]122[ ولًدا بربكة 

دعاء النبي0، ُتويف I َسنََة َثَاٍث َوتِْسِعْنَ ِمن اهلجرة. 
»تاريخ دمشق ابن عساكر« )365/9(، و»سر أعام النباء« )3 /406(.  

)2( العضبـــاء: ه�ذه ِصفة ِم�ن الصفات التي ُتعاب هبا األنع�ام، فتطلق عىل الناقة املش�قوقة األذن، وعىل 
َا َكاَنْت  َيْت هِبَا؛ أِلهَنَّ الش�اة املكسورة القرن الداخل، َواْلَعْضَباُء اْس�ُم َناَقِة النَّبِيِّ O ِقيَل ُسمِّ
ْبَيُة اْل�َمْكُس�وَرُة اْلَقْرِن، َوَكاَنْت ُتَش�بَُّه  يِف ااِلْبتَِداِء لَِرُجٍل ِمْن اْلَيُهوِد اْس�ُمُه َأْعَضُب، َوِقيَل: اْلَعْضَباُء الظَّ
هِبَا يِف َلْوهِنَا، َوُيَقاُل َكْبٌش َأْعَضُب َمْكُسوُر اْلَقْرِن اْلَواِحِد، وُهَو َعَلٌم هَلَا منُْقول ِمْن َقْوهلم: ناَقٌة َعْضَباء: 
ُل أكثُر،  َا كاَنت مشُقوَقة األُذن، َواأْلَوَّ َأْي َمْش�ُقوقة األُذن، َومَلْ تُكْن َمْش�ُقوقَة األُذن. َوَقاَل بعُضهم: إهِنَّ

ْم: ناَقٌة َعْضَباء، َوِهَي الَقِصَرُة الَيِد. : ُهَو َمنْقول ِمْن َقْوهِلِ يُّ خَمرَْشِ َوَقاَل الزَّ
»الصح�اح« )1 / 183(، و»ت�اج العروس« )390/3(، »طلبة الطلبة« )87/1(، »النهاية يف غريب   

احلديث واألثر« )251/3(.
جل للركوب واحلمل، وال يكون إال َذكًرا، والَقعوُد ِمن اإلبل  )3( الَقعود - بفتح القاف -: ما َيْقَتِعده الرَّ
ه�و  الَبْك�ر حن ُيرَك�ب، أي: يمكن ظهره ِمن الركوب، وأدنى ذلك أن يأيت عليه َس�نتان إىل أن ُيْثنَِي، 
فإذا أثنى س�مى مجا. وال تكون الَبْكرة َقعوًدا، وإنام تكون َقُلوًصا، قال أبو عبيدة: الَقُعود من اإلبل: 
ال�ذي َيْقَتع�ُدُه الراعي يف كلِّ حاجة؛ »الصحاح« )2 /525(، و»معج�م مقاييس اللغة« )109/5(، 

و»تاج العروس« )51/9(.
)4( أخرجه البخاري تعليًقا يف كتاب: »اجلهاد والسر«، باب: »ناقة النبي 0 ]2872[، )32/4(، 
ْنَيا بدل القاذروات،  وأخرجه  ويف كتاب: »الرقاق«، باب: »التواضع« )105/8،6501(، وفيه من الدُّ
أب�و داود، كت�اب: »األدب«، ب�اب: »يف كراهية الرفع�ة يف األم�ور« ]4802[، )253/4(، وأمحُد يف 

ار يف ُمسنده«، »البحر الزخار« ]6983[. »مسنده« ]13659[، و»البزَّ
)5( هو: الصحايب اجلليل َس�َلمة بن عمرو بن س�نان األكوع، األَْس�َلمي، ِمن الذين بايعوا حتت الشجرة، 
اًء،  غزا مع النبي 0 سبع غزوات، منها: احلديبية وخيرب وحنن، وكاَن شجاًعا بطًا َرامًيا عدَّ

)137/ب(

==



((0
وأنا مع ابن األكوع«)))، فكفَّ القوُم أيدَي�ُهم وِقِس�يَُّهم، وقالوا: يا رس�ول اهلل، َغَلب 

َمن كنَت معه، قال: »ارموا، وأنا معكم مجيًعا«))).

وتعلُُّمه�ا للجه�اد ُقربٌة َمنْدوٌب إليه�ا)))؛ ملِا روى ُعقبة ب�ن عامر))) I قال: 
س�معُت رس�ول اهلل 0 يق�ول: »ارُمـــوا واركبـــوا، وألن َترموا أحب إلـــيَّ ِمننْ أن 
و إل ثاثة: ُمداَعبة الرجل أهَله، وتأديبه َفَرَسه، ورمُيه ِبَقونْسه،  تركبوا، وليس ِمَن اللَّهنْ
م الواِحد  هنْ ِخل بالسَّ َي فَ�ََكه رغبًة عنه، فِنعمٌة َكَفَرها، وإن اهلل ُيدنْ وَمن علَّمه اهلل الرَّمنْ

ثاثة اجلنة: صاِنَعه احملَتِســـب فيه اخلر، والرامـــي به، وُمننِْبله«))). وتوز املراهنة))) 

َ يف املدينة. وهو ممَّن غزا إفريقيَّة يف أيام عثامن، وُتُويفِّ
»االستيعاب« )192/1(، و»اإلصابة« )151/3(، و»سر أعام النباء« )326/3(.  

)1( كذا يف األصل: والصواب )ابن األدرع( كام يف »مصنف ابن أيب شيبة« ]26322[، )5 /303(.
)2( »املسند« أليب يعىل ]6119[، صحيح ابن حبان،  كتاب: »السر«، باب: »الرمي«، ذكر األمر بالرمي 
وتعليمه،  »اإلحس�ان« ]4695[، )547/10(، »املس�تدرك للحاكم« ]2465[، وقال: صحيح عىل 
رْشط مس�لم، ووافق�ه الذهب�ي، واحلديث أصله يف الصحيحن عن س�لمة ب�ن األك�وع: »اْرُموا َبنِي 
إِْس�اَمِعيَل، َفإِنَّ َأَباُكْم َكاَن َراِمًيا اْرُموا،  َوَأَنا َمَع َبنِي ُفَاٍن« َقاَل:  َفَأْمَس�َك َأَحُد الَفِريَقْنِ بَِأْيِدهيِْم، َفَقاَل 
ُموَن؟«،  َقاُلوا: َكْيَف َنْرِمي َوَأْنَت َمَعُهْم؟ َقاَل النَّبِيُّ 0:  َرُسوُل اهلل 0: »َما َلُكمنْ َل َترنْ

.» »ارنُْموا َفَأَنا َمَعُكمنْ ُكلُِّكمنْ
)3( »أسنى املطالب« )228/4(، »حتفة املحتاج« )4 / 317(، »هناية املحتاج« )164/8(.

)4( هو: الصحايب اجلليل ُعقبة بن عامر بن عبس بن مالك اجلهني، كان َرِديف النبي 0 وش�هد 
�ن م�ع معاوية، وحرض فتح مرص مع عمرو بن العاص، وويل مرص َس�نََة )44 ه��(، وُعِزل عنها  صفِّ
َسنََة )47 ه�(، وويل غزو البحر، ومات بمرص، كان شجاًعا فقيًها شاعًرا قارًئا، ِمن الرماة، وهو أحد 

َمن مجع القرآن. 
»االستيعاب« )330/1(، و»اإلصابة« )520/4(، و»سر أعام النباء« )467/2(.  

)5( أخرج�ه الرتم�ذي: كت�اب: »أب�واب فضائل اجلهاد«، ب�اب: »ما ج�اء يف فضل الرمي يف س�بيل اهلل« 
]1637[، )174/4(، وق�ال: حدي�ث حس�ن، واب�ُن ماج�ه: كت�اب: »اجله�اد«، ب�اب: »الرم�ي يف 
« ]1100[، »س�نن س�عيد بن منصور«، كتاب:  س�بيل اهلل« ]2811[، )940/2(، »مس�ند الطَّياليسُّ
»اجله�اد«، ب�اب: »ما ج�اء يف الرم�ي وفضل�ه« ]2450[، )206/2(، وأمحد يف مس�نده )17300،  
17321،  17335(، »مسند الروياين«، ]247[، والطرباين يف »املعجم الكبر« )941، 341/17(، 
ف�ه األلب�اينُّ يف »ضعي�ف   »مس�ند الش�امين« ]616[، واب�ن أيب ش�يبة يف مصنف�ه ]19549[، وضعَّ

الرتمذي«.
)6( الـمراهنة والرِّهان هي: ال�ُمخاطرة واملس�ابقُة عىل اخليل، َوَق�ْد راَهنه َوُهْم َيرَتاهنُون، وَأْرَهنُوا َبْينَُهْم 

=

=



((1
))): أكنتم تراهنون عىل عهد 

I (((فيها، وبذل الِعَوض)))؛ ملا   ُروي أنه ُسئل عثامن
رس�ول اهلل 0؟ قال: نعم، َراَهَن رس�ول اهلل 0 عىل َفَرٍس له، فجاءْت 

سابقة فَهشَّ لذلك، وأْعَجَبه))).

اه�ن ال يك�وُن إال ع�ْن ِعَوٍض؛ وألن يف ب�ْذِل الِعَوض فيه حتريًض�ا عىل َتَعلُّم  والرَّ
أسباب الهاد))).

اًل؛ ألنه ِعَوٌض يف عقد  ويوز بِعَوٍض معلوٍم، عينًا كان أو موصوًفا، حاالًّ أو مؤجَّ
معاوضة، فجاز بام ذكرناه؛ كالثمن واألجرة.

َخَط�ًرا: َبَذُل�وا ِمنْ�ُه َما َيْرىض بِِه اْلَقْوُم َبالًِغا َما َبَلَغ،  َفَيُكوُن هَلُْم َس�َبًقا. وراَهنْ�ُت ُفَاًنا َعىَل َكَذا ُمراهنة: 
َخاَطْرُتُه. التَّْهِذيُب: وَأْرَهنُْت وَلدي إِْرَهاًنا َأخطرهتم َخَطًرا.

»تاج العروس« )124/35(، »لسان العرب« )13 / 189(.  
ضني،  )1( الِعـــَوُض هـــو: الب�دل، وه�و واح�د األعواض، تق�ول من�ه: عاَضني ف�اٌن، وأعاَضن�ي، وَعوَّ
َض، أي أخذ الِعَوَض، واستعاض:  وعاَوَضني، إذا أعطاك الِعَوَض، واالسم امَلعوَضُة. واْعتاَض وَتَعوَّ

طلب الِعَوض.
»معجم مقاييس اللغة« )188/4(، »الصحاح« )3 / 1092(.  

)2( تقدمت ترمجته يف صفحة ]88[. 
.L 3( وقوله: )عثامن( هكذا يف األصل، والصواُب أنَّه حديُث أنس بن مالك(

)4( أي: فِرح بذلك واستبرش؛ وَهشَّ به وَبشَّ له.
»النهاية« )607/5(، و»تاج العروس« )462/1(.  

واحلديث أخرجه أمحد يف »مسنده« )12627،  13689(، والطرباين يف »معجمه األوسط«، )8850،   
353/8(،  والدارقطني يف »س�ننه« )4824، 544/5(، والبيهقي يف »الس�نن الكربى« ]19774[، 
واب�ن أيب ش�يبة يف »مصنف�ه« )33558، 528/6(، والدارم�ي يف »س�ننه« ]2474[، )1576/3(، 
ولفظ�ه: »...ل�و ملن�ا إىل أن�س بن مالك فس�ألناه: أكان�وا يراهنون عىل عهد رس�ول اهلل 0؟ 
قال: فأتيناه وهو يف قرصه يف الزاوية. فس�ألناه فقلنا له: يا أبا محزة أكنتم تراهنون عىل عهد رس�ول اهلل 
0، أكان رس�ول اهلل 0،  يراه�ن؟ ق�ال: »نعم، لقد راهن واهلل ع�ىل فرس له يقال له 

َسْبَحة، فسبق الناس، فاهنَشَّ لذلك، وأعجبه«.
م رواية  ا نِسبة الرواية - كام حَكى يف املتن - لعثامن فلم أقف عىل أحد نسبها له، ولعلَّ املصنف توهَّ أمَّ  

احلديث وساَقها ِمن حفظِه!!
)5( »األم« )4 /230 - 150(، »البيان« )7 /420(، »تكملة املجموع« )128/15(.

=



(((
ا، أو ِمن َبْيت املال، أو ِمن أحد الرعيَّة؛  ويوز إخراُجه ِمَن املتسابَقني، وِمن أحِدمِهَ
ألنه إخراج مال ملصلحة اإلس�الم، فجاز من هذه الهات؛ كارتباط اخليل يف سبيل اهلل 

.(((
c

فإْن كان الِعَوُض منهام، فُحكُمه ُحكم اإلجارة - عىل أَصحِّ القوَلني))) - والثاين: 
حكُمه ُحْكُم الََعاَلة))).

تِ�ه أْن يك�وَن الِعوض�ان َمعلوَم�نْي، ف�كان الزًم�ا  ط صحَّ لن�ا أن�ه عق�د، ِم�ن رَشْ
كاإلجارة))).

عيَّة)))، فُحكُمه حكم اَلعالة  لطان، أو ِمن أحد الرَّ وإْن كان ِمن أحدمها أو مَن السُّ
مني)))، والَفْسخ))). يف الرهن)))، والضَّ

)1( »أسنى املطالب« )4 /231(، »الرساج الوهاج« ]420[.
)2( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من أن السبق آخذ حكم اإلجارة إذا كان الَعَوض منهام.

»العزيز« )180/12(، »روضة الطالبن« )352/10(.  
)3( اإلجارة لغة: عطاء يف مقابل عمل، أو أخذ يشء ملدة بأجر. 

ـــل: لغة: بضم الَعْن املهملة: ما جيعل لإلنس�ان عىل األمر يفعله، وكامها اصطاًحا: املعاوضة  واجُلعنْ  
ع�ىل مناف�ع اآلدم�ي. »معج�م مقايي�س اللغ�ة« )63/1(، ]460[، »ت�اج الع�روس« )27/10(، 

)209/28(، »البهجة الوردية« )262/2(، »اإلقناع يف حل ألفاظ أبى شجاع« )20/2(.
)4( وذلك؛ ألنه عقٌد يبذل العوض فيه عىل ما ال يوثق به،  فلم يلزم،  كاجلََعاَلة.

»املهذب« )276/2(، »البيان« )7 /439(.  
)5( »احلاوي الكبر« )182/15(، »حتفة املحتاج« )318/4(.

)6( الرهـــن يف اللغ�ة هو الثبوت والدوام، ويف الرشع: جعل عن ماٍل وثيقة بَديٍن ُيس�توىف منها عند تعذر 
استيفائه ممن عليه. »لسان العرب« )188/13(، »حترير الفاظ التنبيه« ]193[.

اَمن، وهو لغ�ةً  االلتزام، ورشًعا هو االلتزام بدي�ٍن ثابٍت يف ذمة الغر،  )7( الضمـــي: ه�و مص�در ِمن الضَّ
أو إحضار عٍن مضمونة، أو بدِن من يس�تحق حضوره، ويقال للعقد الذي حيصل به ذلك، ويس�مى 

امللتزم لذلك ضامنًا وزعياًم وكفيًا، أوغر ذلك.
»حترير ألفاظ التنبيه« ]203[، »فتح الوهاب« )364/1(.  

)8( الفسخ: هو الرفع واإلزالة، ويطلق عىل إزالة وانفكاك العقد بعد إبرامه، واالتفاق عليه.
»املصباح املنر« )472/2(، »املعجم الوسيط« )688/2(.  



((3
وع وبع�ده، إذا كانا  ْش�ق))) واإلصابة َقْب�ل الشُّ والزي�ادة والنُّقص�ان يف ع�دد الرِّ

متكافَئ�نْي في�ام س�بقا وأصاب�ا، وإن كانا متفاضَل�نْي، فِلَمْن ل�ه الَفْضل الَفْس�خ والزيادة 

والنقص�ان، دون من عليه عىل أص�حِّ الوجَهنْي فيه)))؛ ألن تويز ذلك ملن عليه الَفْضل 

ي�ُِخلُّ بمقصود العْقِد، وال يوجد ذلك يف حق َمن له الفضل))).

A

ق إل يف  ويوز ذلِك يف املس�ابقة ع�ىل اخليل واإلبل)))؛ لقوله 0: »ل ســـبَ
، أو حاِفٍر«))). ٍل، أو ُخفٍّ َنصنْ

وألنَّ الُعرف جاٍر يف املقاتلة عىل هذين النسني.

/وكذلك البغال واحلمري يف أصح القولني)))، للخب))).

ى: الوجه، واليد، والدست. ْشق( - بكرس الراء -: هو عدد الرمي، وُيسمَّ )1( )الرِّ
ْش�ق( - بفتح الراء -: فهو عبارة عن الرمي نفس�ه، يقول: رش�قت رش�ًقا، أي: رميت رمًيا؛  وأما )الرَّ  
هام الكثرة، متتابعة، وجُيْمع عىل  ْش�ق أيًضا أن يرمي الرامي بالسِّ لكنه خيص الرمي بالس�هم فقط، والرَّ

أْرشاق.
»النهاية يف غريب احلديث« )545/2(، »البيان« )7 /441(.  

)2( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من أن احلق ثابٌت للسابق.
»العزيز« )12 /180(، »روضة الطالبن« )352/10(.  

)3( »احلاوي الكبر« )15 / 201(، )245/15(، »تكملة املجموع« )15 /165(.
)4( »األم« )4 /243(، »البيان« )7 /418(، وُحِكي اإلمجاع عىل ذلك:  

»املغني« )9 /467(، »الذخرة« )3 /464(، »املعترص من املخترص« )1 /250(.  
)5( أخرج�ه الرتمذي: كتاب: »أبواب اجلهاد«،  باب: »ما جاء يف الرهان والس�بق« )1700، 205/4(، 
وأب�و داود: كت�اب: »اجلهاد«، باٌب: »يف الس�بق« )2574، 29/3(، املجتبي، كتاب: »اخليل«، باب: 
»الس�بق« ) 3585،  3586،  3589(،  )226/6(، واب�ن ماج�ه: كت�اب: »اجلهاد«، باب: »الس�بق 
والره�ان« ]2878[،  )960/2(، وأمح�د يف مس�نده: )7482،  8693،  8993(، والطيال�يس:  

.I 2496[، وصححه األلباين يف »اإلرواء« ]1506[، عن أيب هريرة[
)6( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من صحة السبق فيام ذكر.

»العزيز« )175/12(، »روضة الطالبن« )350/10(.  
)7( »الوسيط« )174/7(، »حاشيتا قليويب وعمرة « )4 /266(.

)138/أ(



((4
.((( وكذلك الِفَيَلة عىل َأَصحِّ الوجهني)))، لدخوهلا يف ذوات اخُلفِّ

ب�اِزب))) ع�ىل أص�حِّ الوجه�ني)))؛ ألنا مراك�ب مقاتلة  �فن، كالزَّ وكذل�ك السُّ
البحر.

وكذلك احلَاَمم عىل أصحِّ الوْجَهني)))؛ ألنَّ فيها معونًة عىل أسباب الِقتال، وإيصال 
األخبار.

وكذلك عىل األقدام عىل أصحِّ الوجَهني)))، ملا ذكرناه يف احلامم))).

انات)))، واحِلراب)1))؛  اب)))، والزَّ مي بكلِّ سالح ُيقاَتل به؛ كالنُّشَّ ويوز عىل الرَّ
حلديث أيب هريرة I: »ال َسْبق إال يف َنْصل«)))).

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من صحة السبق فيام ذكر.
»العزيز« )12 /180(، »روضة الطالبن« )352/10(.   

: واحُد َأْخفاِف الَبعر، واخلُفُّ واحد اخِلفاِف التي ُتْلَبُس،   )2( ذوات اخُلف، أي: ذوات َأخفاٍف كاإلبل، واخُلفُّ
واخُلفُّ يف األرض: أغلُظ ِمن النعل. »الصحاح« )4 /1353(، »تكملة املجموع« )139/15(.

ذاَواُت وهي  بازِب الشَّ )3( الزََّباِزُب مجع َزْبَزُب - ِوَزاُن َجْعَفٍر - أي: الَسِفينٌَة الَصِغَرُة، الدقيقة، ومثل الزَّ
السُفُن الصغار،الدقيقة. »تاج العروس« )359/38(، »املصباح املنر« )1 /250(.

)4( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف، من صحة الس�بق فيام ذكر بِِعَوٍض وبدون ِع�َوض؛ ألنه معونٌة عىل 
القتال. »العزيز« )176/12(، »روضة الطالبن« )351/10(.

)5( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف، من صحة الس�بق فيام ذكر بِِعَوٍض وبدون ِع�َوض؛ ألنه معونٌة عىل 
القتال. »العزيز« )176/12(، »روضة الطالبن« )351/10(.

)6( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف، من صحة الس�بق فيام ذكر بِِعَوٍض وبدون ِع�َوٍض؛ ألنه معونٌة عىل 
القتال. »العزيز« )176/12(، »روضة الطالبن« )351/10(.

ِمّي« )4 /348(.  )7( »البيان« )7 /422(، »حاشية الُبَجْرِ
اب - بالضم والتشديد، وتشديد الشن املعجمة -:  هو السهام أو النَّْبل . )8( النُّشَّ

»تاج العروس« )267/4(، »املصباح املنر« )605/2(.  
ْيَلُم، ومفردها: َزاَنٌة؛ ُتستخدم يف الرمي والصيد. )9( الزانات: ِشْبُه ِمْزَراٍق ُيْرَمى هِبَا الدَّ

»املصباح املنر« )1 /260(، »حترير الفاظ التنبيه« ]225[.  
جل بالكرْس: اش�تدَّ غضبه، ورجل َحِرٌب وأس�د َحِرٌب  )10( احِلراب مْجع، وواحدته: حربة، وَحِرَب الرَّ
ة غضبه؛ وهي ُتطلق عىل الرمح الذي  - يعني شديد الغضب والنفور، ُشبِّه بَمن أصابه احلرب يف شدَّ

ُيرمى به إلصابة اهلدف،  سميت بذلك؛ ألن أكثر استخداٍم هلا يف احلروب.
»الصحاح« )1 /108(، »أساس الباغة« )1 /178(.  

)11( سبق خترجيه.



((5
ويوز عىل َحجر املِقالع)))؛ ألنه ُيقاَتُل به))).

يف والَعمود ونحوها؛ ألنا ِمن آالت القتال، وال توُز عىل الصاع)))  وكذلك السَّ

ع�ىل أصحِّ الوجَه�ني)))، ِخالًفا أليب َحنِيَفَة؛ حلديث أيب هري�رة I ؛ ألنَّه ليس ِمن 

أسباب القتال))).

وحدي�ث يزيَد ب�ن ُركانة))) َم�ْحموٌل عىل أنه 0 قَص�َد إظهار قوة النبوة، 

فدعا له إىل اإلسالم فأسلم وردَّ عليه. 

ْرُ  تِ�ي ُيوَضُع فِيَها اْل�َحَج�ُر وُيْرمى هِبَا الطَّ ـــاُع – بالك�رس والتخفيف - ه�و:  املخذفة )اآللة( الَّ )1( الـِمقنْ
َها. فعىل هذا جيوز السبق عىل الرمي هبذا احلجر الذي يوضع يف املقاع. َوَغْرُ

»الصحاح« )3 /1271(، »أساس الباغة« )235/1(، »لسان العرب« )9 /61(.  
)2( »هناية املطلب يف دراية املذهب« )231/18 – 232(.

)3( الصـــراع: ه�و املغالبة بن االثنن أهيام يطرح اآلخر ع�ىل األرض  َقْبل اآلخر، وهي ُتعترب رياضًة بدنيًة 
عنيفًة جتري بن اثنن، حياول كلٌّ منهام أن يرصع اآلخر.

»النهاية يف غريب احلديث« )46/3(، »املعجم الوسيط« )512/1(.  
 )4( وم�ا ح�كاه املصن�ف عىل خاف املذه�ب، فاملذهب صحة املصارع�ة بغر ِعَوٍض، وأم�ا عىل ِعَوٍض 

فا تصح عىل األصح يف املذهب.
»روضة الطالبن« )351/10(، »مغني املحتاج« )312/4(.  

)5( »الرساج الوهاج« ]420[، »فتح الوهاب« )339/2(.
)6( يقص�د بذل�ك حديث ابن ُرَكاَن�ة عن أبيه؛ وقد أخرجه أبو داود، كت�اب: »اللباس«، باب: »العامئم«، 
]4078[، )55/4(، الرتم�ذي، كت�اب: »أبواب اللباس«، باب: »العامئ�م عىل القانس« ]1784[، 
)247/4(، وقال عنه حديث غريب وإسناده ليس بالقائم،وأبو يعىل يف »مسنده« ]1412[، والطرباين 
يف »الكبر« ]4614[، )71/5(، و»احلاكم يف املس�تدرك« ]5903[، )511/3(، عن ابن ركانة عن 
أبيه، وهو حديث ضعيف، ولكن له شاهد ُمرَسل صحيح أخرجه البيهقيُّ يف »الُكربى« ]19760[، 
، َأنَّ َرُس�وَل اهلل 0  )31/10(، وأبو داود يف »املراس�يل« رقم: ]308[، عن َس�ِعيِد ْبِن ُجَبْرٍ
ُد، َهْل َلَك َأْن ُتَصاِرَعنِي؟ َقاَل:  َكاَن بِاْلَبْطَحاِء، َفَأَتى َعَلْيِه َيِزيُد ْبُن ُرَكاَنَة َوَمَعُه َأْعنٌُز َلُه،  َفَقاَل َلُه: َيا حُمَمَّ
َعُه، َفَأَخَذ َشاًة، َفَقاَم ُرَكاَنُة، َفَقاَل:  ِبُق�«، َقاَل: َشاٌة ِمْن َغنَِمي، َفَصاَرَعُه النَّبِيُّ 0 َفرَصَ »َما َتسنْ
َعُه،  َفَقاَل: َلُه  ـــِبُق�«، َقاَل: ُأْخَرى،  َفَصاَرَعُه النَّبِيُّ 0 َفرَصَ َهْل َلَك يِف اْلَعْوَدِة؟ َقاَل: »َما َتسنْ
َعُه َذَكَر َذلَِك ِمَراًرا، َفَقاَل:  ـــِبُق�«، َقاَل: ُأْخَرى، َفَصاَرَعُه النَّبِيُّ 0 َفرَصَ ِمْثَلَها، َفَقاَل: »َما َتسنْ
َعنِي، َفَأْس�َلَم - َوَدَعا َلُه َرُس�وُل اهلل  ُد، َواهللِ َما َوَضَع َجنْبِي َأَحٌد إىَِل اأْلَْرِض، َوَما َأْنَت الَِّذي رَصَ َيا حُمَمَّ

0؛ واحلديث حسنه األلباين يف »اإلرواء« ]1503[.



((6
ْوَلان))) ورْم�ي األحج�ار ورفعها من األرض واملش�ابكة)))  وكذل�ك ُك�رة الصَّ

والس�باحة ولع�ب احل�امم وس�ائر اللعب الذي ال ُيس�تعان ب�ه عىل احل�ْرب، وحكي يف 

املشابكة والسباحة وجه)))، إذا قلنا: توز املسابقة عىل األقدام واملصارعة))).

لنا حديث أيب هريرة I: »ال سبق إال يف َنْصٍل أو ُخفٍّ أو َحافٍِر«)))، فحصها 

يف هذه الثالثة، وليست هذه األسباب يف معناها.

 A

ْز))) حتى يكونا ِمن جنٍس واحٍد؛ كالَفرسني  فإن كانت املسابقة عىل مركوبني مل َتُ

ْز؛ ألن فضل أحد النس�ني  والبعريين؛ فإْن َس�اَبق بني فرس وبعري، أو فرس وبغل مل َتُ

عىل اآلخر معلوٌم ِمن غري مسابقة؛ ولذلك قال الشاعر))): 

ـــُه ـــُت ـــُؤوَل ُخ ــي  ـــ ــِن ــغنْ ُت َل  الـــــــــُمــــَذرََّع  ِط احمَلَاِضِر)))ِإنَّ  ِجُز َعننْ َشونْ ِل َيعنْ َكالَبغنْ

)1( ه�ي العصا الدقيق�ة، املعكوفة الرأس للرضب هبا، لُتصاع الكرة هبا، ويلعب هب�ا الصبيان دائاًم، غالًبا 
طوهلا ذراُع،  أو شرب.

»املخصص« )159/3(، »املحكم واملحيط األعظم« )258/7(.  
)2( أص�ل ه�ذه الكلمة تدل ع�ىل التداخل، وه�ي اْل�ُمَش�اَبَكُة بِاأْلََصابِِع َمَع َفْت�ِل ُكلٍّ َيَد َصاِحبِ�ِه؛ لُِيْعَلَم 

اأْلَْقَوى.
»لسان العرب « )446/10(، »حاشية رد املحتار« )6 /404(.  

)3( »احلاوي الكبر« )15 /186(، »حتفة املحتاج« )4 /319(.
)4( وذل�ك؛ ألن�ه ال يع�د للحرب، فكان أخذ الِعَوض فيه ِمن أكل امل�ال بالباطل؛ وألنه ال منفعة يف ذلك 

للحرب.
»املهذب« )277/2(، »البيان« )425/7(.  

)5( سبق خترجيه.
)6( وذلك؛ ألن املقصود من السباق باملركوبات هو معرفة جودة املركوب.

»البيان« )432/7(، »تكملة املجموع« )142/15(.  
)7( هذا البيت لُعْرُهم بن قيس األسدي، قاله يف ذمِّ البغال. 

»البغال« )1 /115(، و»الرسائل« للجاحظ )2 /358(.  
ه كريمة، وأبوه خسيًسا، واحملاضر: مجع حِمضر، وهو الفرس الرسيع. )8( املذرَّع: َمن كانت ُأمُّ

»الكامل« للمربد )94/2(.  



((7
وت�وز عىل نوعني من جنس واحد؛ كالعتي�ق))) واهلجني)))؛ ألنام متقاربان عند 
الغاية، هذا أصح الوجهني)))، والثاين: أنه ال يعتب احتاد النس، وإنام يشرتط التقارب 
يف الري، فلو تقارب جنس�ان كالبغل واحِلامر جاز الس�باق، ولو تباعد نوعان كالعتيق 

))) والنَّجيب))) مل َت�ُجْز))). واهلَِجني، والُبْختِيِّ

وال ت�وز إىل ع�ىل مركوب�ني معين�ني؛ ألن القص�د معرف�ة َجْرهي�ام)))، وال بدَّ من 
التعيني.

وال ت�وُز إال ع�ىل مس�افة معلومة االبت�داء واالنتهاء؛ ألنه 0 س�ابق بني 
ر ِمن َثنِيَّة الوداع إىل مس�جد  �رة ِم�ن احلَفيا إىل َثنِيَّة الوداع، وب�ني ما مل ُيَضمَّ اخلي�ل امُلَضمَّ

بني ُزَرْيق))).

)1( وأص�ل ه�ذه الكلمة عتق،   وتدل عل الِقَدم، وحيوان عتيق أي قديم، وكبر يف ِس�نِّه، وقد ُتطلق عىل 
مجاٍل يف اخليل.

»املخصص« )104/2(، »القاموس املحيط« )170/1(.  
)2( وأصل هذه الكلمة يدل عىل االمتزاج، واالختاط بن جنسن، واهلَجُن يف الناس واخلَْيِل إنام يكون 
م�ن ِقَب�ِل األّم، فإذا كان األُب َعتِيًقا واألمُّ َلْيَس�ْت كذلك، كاَن الَوَلُد َهِجينً�ا، وُيطَلق عىل البهائم عىل 

 

ما كانت أمه غر عربية.
»الزاهر« )320/1(، »معجم مقاييس اللغة« )28/6(.  

)3( وه�و املذه�ب ك�ام حكاه املصنف، من صحة الس�بق فيام ذك�ر، وهو حممول عىل ما إذا مل يقطع بس�بق 
العتيق والنجيب.

»روضة الطالبن« )357/10(، »املنهاج« ]541[.  
، وأصلها ُمَعّربة بن العربية واخلرسانية،  : هو اجلَمل طويل الُعنق، وجتمع عىل ُبْخٍت وَبَخايِتّ يِتُّ )4( والُبخنْ

وقد ُتطلق عىل اإلبل الضخمة.
»املحكم واملحيط األعظم« )367/3(، »تاج العروس« )437/4(.  

)5( والنَّجيـــب: ه�و الفاِض�ل ِمن ُكّل َحي�وان، وهو الفاضل من اإلب�ل، وقد َنُجب َينُْج�ب َنجابًة إذا كان 
فاِض�ًا، َنِفيًس�ا يف َنوِع�ه، وقد ُيطلق كذلك ع�ىل املبارك، وق�د ُيطلق كذلك عىل الكريم واحلس�يب، 

واحلسيب من احليوان.
»املخصص« )238/1(، »القاموس املحيط« )174/1(.  

)6( »املهذب« )278/2(، »هناية املحتاج« )164/8(.
)7( »احلاوي الكبر« )192/15(، »حتفة املحتاج« )321/4(.

)8( »التنبيه« )127/1(، »املهذب« )278/2(.



((8
وألن العقد عىل مسافة إىل غري غاية ربام يفيض إىل تلفهام))). 

وال يوز إال أن يكونا إجراؤمها بتدبري الراكبني؛ ألنام إذا جريا ألنفسهام مل َيْسُلكا 
/طريًقا واحًدا، وإنام عدال عن الغاية فال يظهر الس�بق، فإن رشط أن من س�بق صاحبه 
إىل الغاية بخمسة أقدام أخذ سبقه، جاز عىل ظاهر املذهب)))، كام يوز ِمثله يف الرمي، 

وفيه وجه ال َتْظَهر صحته))).

 A

َطه للسابق جاز؛ ألنَّ كل واحد  بق السلطان، أو أحد الرعية، فإْن رَشَ فإن أخرج السَّ
يتهد أن يكون هو السابق، فإن سبق منهم اثنان أو ثالثة، وجاءوا مكاًنا واحًدا اشرتكوا 
يف الس�بق، الشرتاكهم يف الس�بق، وإن جاؤوا كلهم دفعة واحدة مل يستحقوا شيًئا؛ ألنه 

ليس فيهم سابق))).

وإن جعل�ه للُمَجيِّ وامُلَصي))) دون غريمها ج�از؛ ألنَّ كلَّ واحد يتهد بأن يكون 
ْز؛ ألن�ه ليس يف رشطه  ذل�ك)))، وإن ق�ال: َم�ن ج�اء منكم إىل الغاي�ة فله ع�شة، مل َيُ
 م�ا يبع�ث عىل االجته�اد يف الس�بق؛ ألن كل واح�د يصل إىل م�ا يصل إلي�ه غريه بكل 

حال))).

)1( »التنبيه« )127/1(، »أسنى املطالب« )230/4(.
)2( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من صحة السبق فيام ذكر. 

»املنهاج« ]542[، »مغني املحتاج« )313/4(.  
)3( »حاشية البيجوري« )575/2(.

)4( »احلاوي الكبر« )192/15(، »هناية املحتاج« )165/8(.
ِذي َيْتُلوُه أِلَنَّ  ابُِق، َوال�ُْمَصلِّ ُهَو الَّ َباِق، فأما اْل�ُمَجلِّ فُهَو السَّ ( ِمْن َأْفَراِس السِّ ،  َواْل�ُمَصلِّ )5(  )اْل�ُمَجلِّ

َرْأَسُه ِعنَْد َصَلَوْيِه.
»تاج العروس« )560/4(، »لسان العرب« )519/11(، »درر احلكام« )1 /4(.  

؛وذلك رغبًة منه يف حتقيق املراكز األوىل. )6( أي جيتهد أن يكون هو املجلِّ أو املَصلِّ
»املهذب« )279/2(.  

)7( وذلك ألن القصد ِمن بذل الِعَوض هو التحريض عىل املسابقة وتعلم الفروسية.
»البيان« )430/7(، »حتفة اللبيب« ]456[.  

)138/ب(



((9
وإن رَشط لميعه�م))) وفاَض�َل بينهم ب�أْن جَعل للُمجي))) مائ�ة، وللمصي))) 
خسني، وللتايل))) أربعني، وللبارع))) ثالثني، وللُمرتاح))) عشين، وللَحظِّي))) خسة 
ع�ش، وللعاطِف))) عشة، وللُمْرِمل))) - ويقال املرمل - ثامنية، وللَّطِيم)1)) خس�ة، 
�كيت)))) درمًها، وللُفْسُكل)))) نصف درهم))))، جاز عىل أصحِّ الوجهني))))؛  وللسُّ

بق؛ لينال األكثر. ألن كل واحد يتهد يف السَّ

ول�و رَشط ل�ألول ع�شة، وللثال�ث خس�ة، وللراب�ع الرابع�ة، ومل ي�شط للثاين 
�ل الثال�ث والراب�ع ع�ىل َم�ن  ش�يًئا بَط�ل العق�د ع�ىل َأَص�حِّ الوجه�ني))))؛ ألن�ه َفضَّ

 

سبقهام)))).

�باق التي س�تأيت عىل الرتتي�ب، ويأيت معناه�ا، »امله�ذب« )2 /279(، »تاج  )1( أي جلمي�ع أف�راس السِّ
العروس« )560/4(، )159/30(. 

)2( الـمجلِّي - كام سبق - هو: السابق يف احللبة، وهو األول عىل حسب الرتتيب يف السبق.
)3( الـمصلِّي: الذي يأيت وراء املجل، وهو الثاين عىل حسب الرتتيب يف السبق.

)4( التالي: هو الثالث عىل حسب الرتتيب يف السبق.
)5( البارع: هو الرابع عىل حسب الرتتيب يف السبق.

)6( الـُمرتاح: هو اخلامس عىل حسب الرتتيب يف السبق.

)7( احَلِظّي: هو السادس عىل حسب الرتتيب يف السبق.
)8( العاطف: هو السابع عىل حسب الرتتيب يف السبق.
)9( الـُمرمل: هو الثامن عىل حسب الرتتيب يف السبق.

)10( اللَّطيم: هو التاِسع عىل حسب الرتتيب يف السبق.
كيت: هو العارش عىل حسب الرتتيب يف السبق. )11( السُّ

سل: هو الذي جييء بعَد الُكل )األخر( عىل حسب الرتتيب يف السبق. )12( الُفكنْ
باق، واملصلِّ الذي يأيت وراَءه وهو الثاين، والتايل هو الثالث،  )13( هذه األلقاب هي ألقاب ألفراس السِّ
والب�ارع هو الرابع، واملرتاح هو اخلامس، واحلظي هو الس�ادس، والعاطف هو الس�ابع، واملرمل هو 

كيت هو العارش، والُفْكسل وهو الذي جييء بعَد الكل. الثامن، واللطيم هو التاِسع، والسُّ
»الفائق« )117/3(، »تاج العروس« )560/4(، )159/30(، »املزهر« )221/2(.   

)14( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من صحة السبق فيام ذكر.
»روضة الطالبن« )353/10(، »مغني املحتاج« )314/4(.  
)15( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من صحة السبق فيام ذكر.

»روضة الطالبن« )353/10(، »مغني املحتاج« )314/4(.  
)16( »تكملة املجموع« )15 /145(، »هناية املحتاج« )8 /168(.
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 A

�َبق ع�ىل ماِل امُلتس�ابقني، فإْن كان معهام حملِّ�ل، وهو ثالٌث عىل فرس  وإْن كان السَّ
ُك�فء لفرس�يهام صحَّ العق�د، وإن مل يُك�ن َبَطَل)))، مل�ا روى أبو هري�رة))) I أن 
ِبق فهو ِقَمار)))«،  َخَل َفَرًســـا بي َفَرَســـي، وقد َأِمن أن َيسنْ النبي 0 قال: »َمن َأدنْ
�بق ملن س�َبق منه�ام عىل أصحِّ الوجه�ني)))، والثاين: حتليل  والقصد بدخوله حتليل السَّ

السبق لنفسه، وبه قال مالك))). 

لن�ا: أنَّ بدخ�ول امُلحلِّل زال معن�ى القامر؛ ألنَّ القامر ليس في�ه إال َمن يعطي مّرًة، 
ويأخذ مّرًة، وبدخول املحلِّل حصل فيهم َمن يأخذ وال يعطي، َفَحلَّ يف حق الميع.

ف�إن مل يكن حملل، أو كان وفرُس�ه غري كفء َبَطل العق�د؛ ألنَّ مع عدمه، هو قامر، 
وإذا مل يكن فرُسه كفًئا فقد أمن أن يسبق فكان قامًرا))).

وإن اختلفا يف موقف املحلِّل وقف بينهام؛ ألنه أعدل.

)1( »األم« )4 /230(، »اللباب يف الفقه الشافعي« )1 /382(، »احلاوي الكبر« )183/15(، »البيان« 
)430/7(، »تكملة املجموع« )150/15(.

)2( هو: عبد الرمحن بن صخر الدويس - عىل أش�هر األقوال يف اس�مه - أس�َلَم َس�نَة س�بع ِمن اهلجرة يف 
عام خيرب،  وكان أحفظ الصحابة حلديث رسوِل اهلل 0 رَوى عن النبيِّ 0 ]5374[ 

حديًثا، ومات َسنََة )59 ه�( عىل َأَصحِّ األقوال، وبه جزم النََّوِوي يف رشحه عىل مسلم.
»سر أعام النباء« )158/4(.  

)3( أخرج�ه أب�و داود: كت�اب: »اجله�اد«، باب: »يف املحل�ل« ]2579[، )30/3(، واب�ن ماجه: كتاب: 
»اجله�اد«،  باب: »»الس�بق والرهان«، ]2876[، )960/2(، وابن أيب ش�يبة يف مصنفه ]33552[، 
)527/6(،  وأمحد يف مسنده ]10557[، وأبو يعىل يف مسنده ]5864[، »البحر الزخار« ]7794[، 

ضعفه األلباين يف »اإلرواء« ]1509[.
)4( والقصد بدخول امُلَحلِّل هو ما ذكره املصنف عىل املذهب.

»العزيز« )184/12(، »روضة الطالبن« )356/10(.  
�ْبَق، َوإِْن ُس�بَِق   )5( ق�ال اإلم�ام مال�ك: َلْيَس بِِرَهاِن اخْلَْيِل َبْأٌس، إَِذا َأْدَخُلوا فِيَها حُمَلًِّا، إِْن َس�َبَق َأَخَذ السَّ

ٌء.  مَلْ َيُكْن َعَلْيِه يَشْ
»املوط�أ« )307/1(، »ال�كايف يف فقه أه�ل املدين�ة« )490/1(، »الذخ�رة« )3 /464(، »القوانن   

الفقهية« )105/1(.
)6( »احلاوي الكبر« )183/15(، »البيان« )7 /430(.
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وإن تنازًعا يف اليمني والشامل ُأقرع بينهام، لعدم امليزة.

ويوز أن يكون امُلَحلِّل اثنني فصاعًدا؛ ألنه أبعد ِمن القامر.

فإن ج�اء امُلخِرجان))) وامُلَحلِّل مًعا أحرز املخرجان س�َبَقهام، وال يشء للمحلِّل؛ 
ألنه مل /يسبق منهم أحد، وكذلك لو تأخر املحلِّل عنهام، ملا ذكرته))).

ولو س�بقهام امُلَحلِّل أحرز س�َبقهام؛ ألنَّه انفرد بالس�بق، فإن س�بق أحد امُلخرجني، 
ر اآلخر وامُلَحلِّل أحرز املخرج السابق سبق نفسه، وسبق املخرج اآلخر عىل َأَصحِّ  وتأخَّ

الوجهني)))، ويف الثاين: يكون سبق املسبوق لنفسه؛ ألنه انفرد بالسبق.

ولو تأخر أحد املخرجني، وجاء امُلَحلِّل واملخرج اآلخر مًعا، اقتس�ام س�بق املتأخر 
 بينهام عىل املذهب)))؛ الش�رتاكهام يف الس�بق، وأحرز املخرج س�بق نفس�ه؛ ألن امُلَحلِّل 

مل يسبقه.

وإن س�َبق أح�ُد امُلخرجني، ثم جاء املحلِّل، ثم جاء املخرج اآلخر، أحرز الس�ابق 
سَبَق نفِسه وسَبَق املخرج املسبوق عىل املذهب)))، وفيه وجه: أنه يكون للمحلِّل))). 

لنا: أن املخِرج سبق املحلِّل وصاحبه، فانفرد به.

)1( هو املتس�ابق الداخل بن متس�ابقن يف الس�بق، ليحلل الس�بق للفائز منهام، برشط أن يكون مثلهام يف 
هاِن، إِْن س�بق أَخَذ، وإِْن ُس�بَِق  القوة والرسعة،  أو أفضل منهام، وخيص به غالًبا الَفَرُس الثالُِث يف الرَّ

فام عليه يشء.
»القاموس املحيط« )1275/1(، »لسان العرب« )163/11(.     

)2( »أسنى املطالب« )231/4(، »حتفة احلبيب« )265/5(.
)3( وما ذكره املصنف هو املنصوص يف املذهب، ِمن استحقاق السابق لسبقه، وسبق املخرج اآلخر.

»العزيز« )185/12(، »روضة الطالبن« )355/10(.   
)4( وهو املذهب كام ذكره املصنف، ِمن اقتسام السبق بن املتأخر وامُلَحلِّل مًعا.

»روضة الطالبن« )355/10(، »املنهاج« ]541[.  
)5( وهو املذهب كام ذكره املصنف، من استحقاق السابق لسبقه وسبق املخرج املسبوق.

»روضة الطالبن« )355/10(، »املنهاج« ]541[.  
)6( »فتح الوهاب« )339/2(، »رشح البهجة الوردية« )19 /218(.

)139/أ(



(3(
�بق م�ن أح�د املتس�ابقني ج�اَز ِم�ن غ�ري حمل�ل؛ ألنَّ فيهم َم�ن يأخذ  وإْن كان السَّ

 

وال يعطي، فإنَّ س�بق املخرج له أحرز س�بق نفس�ه؛ ألنه مل يسبق، وكذلك لو جاَءا مًعا، 
ومل يسبقه اآلخر، أَخذ سَبقه لنفسه))).

 A

وينبغ�ي أن ُترس�ل الفرس�ان ِمن م�كاٍن واحٍد ويف وق�ٍت واحد)))، مل�ا روى أمري 
املؤمن�ني عي بن أيب طال�ب))) S أن النبي 0 قال له: »يا علي، قد جعلُت 
ـــبنْقة))) بـــي النـــاس«، فدعا ع�ي S ُساقة ب�ن مال�ك)))، فقال:  إليـــك هـــذه السُّ

 

�بقة يف ُعنقك،  »يا ساقة قد جعلُت لك ما جعل النبي 0 يف عنقي ِمن هذه السُّ
ف�إذا أتيت املِيَط�ار)))، فُصفَّ اخليل، ثم َناِد ثالًثا: هل مصل�ح لِِلَجاٍم، أو َحاِمٍل لُغالم، 
َها عند الثالثة، ُيس�ِعد اهلل بس�َبقه َمن  ؟ فإذا مل ُيبك أحد، فكبِّ ثالًثا ثم َخلِّ أو طارٍح لُلٍّ

شاء ِمن َخْلقه)))«.

وحكم احلزبني موقف امُلَحلِّل حكم االثنني.

)1( »البيان« )7 /430(، »تكملة املجموع« )151/15،  158(.
)2( »الوسيط« )177/7(، »حتفة اللبيب« ]457[.

)3( تقدمت ترمجته يف صفحة ]88[.
�ْبقة - بضم الس�ن وإس�كان الباء - هو اليشء الذي جيعله املتسابقان بينهام يأخذه ِمن سبق منهام؛  )4( السُّ

قال يف القاموس: السبقة بالضم اخلطر يوضع بن أهل السباق واجلمع أسباق.
»القاموس املحيط« )1152/1(، »املحيط يف اللغة« )451/1(.  

)5( هو: الصحايب اجلليل رُساقة بن مالك بن ُجعشم صاِحب رسوِل اهلل 0، وهو صاِحب القصة 
املش�هورة مع النبي 0 يف اهلجرة املباركة، وقْد وعده النبي 0 أْن يلبس تاج كرسى، 
وعندما فتحت فارس عىل عهد عمر أتاه به ُعمر، وألبس�ه التاج، تويفِّ I َس�نََة أربع وعرشين ِمن 

اهلجرة املباركة. 
»االستيعاب« )173/1(، »ألسد الغابة« )412/2(.  

)6( وهي بالنون ال بالراء؛ املِيطان، فعىل هذا يكون ما ها هنا يف النسخِة تصحيًفا، وامليطان -بالكرس- هي 
باِق. َسَل منه اخلَْيُل يف السِّ الغاية أواملوِضٌع الذي ُيوَطُن لرُتْ

»هتذيب اللغة« )424/4(، »تكملة املجموع« )155/15(.   
)7( أخرجه الدارقطني )555/6(، والبيهقي يف »السنن الكربى« ]19781[، )37/10(.
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وال يلب))) وراء املتسابقني، لقوله 0: »ل َجَلَب ول َخَبب)))«.

َلب وراَء اخليِل يوَم الرِّهاِن فليس منا)))«. وقال 0: »َمن َأجنْ

))) خلَف اخليل حني تدنو من الغاية يس�تحث  �نَّ ك الشِّ قال مالٌك: الَلب: أْن حُيرِّ
به))).

 A

�بق أقداًم�ا معلوم�ة مل حيُص�ل إال هب�ا)))؛ ألنَّ�ه رشط صحي�ح،  وإْن رَشط يف السَّ
ام يقدم  واملؤمنون عىل رشوطهم، وإْن أطلَقا؛ فإن كان املركوبان متساويني يف العنق فأهيُّ
ُعنق َمْرُكوبِه أو يشء منه، عىل مركوب صاحبه فقد َس�بق لوقوع اس�م السبق عليه، وإن 
م َكَت�ُده، أو بعضه، فقد  اختل�ف امَلْرُكوب�ان يف العن�ق، فإن االعتبار بالَكَت�د))) فأهيام تقدَّ

سَبق؛ ملا ذكرناه.

)1( وأصل هذه الكلمة تدل عىل َس�ْوق اليشء ِمن موضٍع إىل آخر، وهو أن ُيْتبِع فرس�ه رَجًا جَيْلِب عليه، 
وَيْزُجٌره،  وقيل أن جُيْنِِب إىل َفَرس�ه َفرًس�ا ُعْرًيا، فإذا ش�اَرف الغاية انتقل إليه؛ ألنه َأْوَدُع، فبهذا يسبق 

عليه.
»املحكم واملحيط« )435/7(، »الفائق« )224/1(.  

)2( أخرج�ه أب�و داود: كت�اب: »اجله�اد«، ب�اب: »يف اجللب ع�ىل اخلي�ل« ]2581[، )30/3(، »س�نن 
الرتم�ذي«، كت�اب: »النكاح«،  ب�اب: »ما جاء يف النهي ع�ن نكاح الش�غار« ]1123[، )423/3(، 
وق�ال حس�ن صحي�ح، »املجتب�ى«، كت�اب: »الن�كاح«، ب�اب: »الش�غار« ]3335[، )111/6(، 
ع�ن عم�ران بن ُحص�ن I، ويف كلِّ ه�ذه األحاديث وَرد بقول�ه: »ال جَل�ب وال َجنََب«، ليس 

 

»وال خبب« باخلاء ال�ُمعجمة، وإنَّام باجليم.
)3( أخرج�ه أب�و يع�ىل يف مس�نده ]2413[، )303/4(، والط�رباين يف »املعج�م الكب�ر« ]11558[، 

حه األلباين يف »السلسلة الصحيحة« ]2331[. )222/11(، وصحَّ
نُّ هو: هو كل إناء ُصنع ِمن اجللد، فإذا يبس صار َشنًّا، وغالًبا ُيراد به ِقربة املاء.  )4( الشَّ

»لسان العرب« )241/13(، »القاموس املحيط« )4/ 240(.  
)5( »الكايف يف فقه أهل املدينة« )489/1(، »الذخرة« )3 /466(.

)6( »املهذب« )2 /281(، »تكملة املجموع« )15 /153(.
)7( الَكَتـــد: هو ما بن الكاه�ل إىل الظَّهر، وُيطلق عىل الكاهل، ويطلق عىل طَرف املرفق كذلك، والَكَتُد: 

هو نجٌم. 
»الصحاح« )2 /530(، »اجليم« )210/1(.  
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�بق، وق�ال الثَّ�ْوِرّي))): إن س�بق  /ف�إن س�َبق أحدمه�ا بزي�ادٍة مل حيك�م ل�ه بالسَّ
أحدمها بإذنه فقد س�بق، وبه قال ال�ُمَزين)))، وقال اأَلْوَزاِعّي))): إن س�بق برأس�ه فقد 

 

سبق.

لنا: أنَّه مل يس�بق بَجودِة جريه، بل بطوِل ِخلقته، وكذلك لو عثرْت فرس صاحبه، 
بق؛ ألنَّه مل َيسبِق بَجودة  أو َساَخت ِرجُلها، أو وقعت لِِعلَّة فسَبقه اآلخر، مل حُيكم له بالسَّ

َجريه، وال ُسبَِق اآلخُر لسوِء َجريه))).

فإْن مات أحُد املركوَبنِي َقبل الفراغ، بَطل العقد، كام لو مات املبيع َقبل َقْبِضه.

وإْن م�ات أحد الراكبني فحيث قلنا: إنَّه كالََعاَلة)))، َبَطل؛ ألنَّه عقٌد جائز، َفَبَطل 
بم�وت العاق�د، كالَوَكاَل�ة)))، وحي�ُث قلنا: إنَّ�ه كاإلج�ارة، مل يبطل؛ ألنَّ�ه عقٌد الزم، 

 

فلم يبطل بموت العاقد، كالبيع، فيقوم الوارث فيه َمقامه))).

A

م�ي مل ُي�ْز بأق�ل ِمن اثن�ني؛ ألنَّ الغرض معرف�ة احِلذق،  وإْن كان الَعق�ُد ع�ىل الرَّ
والتحريض عىل تعاطي الرمي، وال يوجد ذلِك إال بني اثنني))) .

، العامِل الربَّايب، التميمي ولد س�نة  )1( هـــو: أبو عبد اهلل س�فيان بن س�عيد بن مرسوق ب�ن حبيب الثَّ�ْوِرّيُّ
ثن الذين ال ُيضاهيه�م أحد، وال يبارهيم  97ه��، وتويف س�نة 161ه�، أحد األئم�ة األعام، واملحدِّ

إنسان يف الِعلم، كان كثَر الِعلم والعبادة والورع. 
»سر أعام النباء« )414/7(، »هتذيب األسامء« )311/1(.  

)2( تقدمت ترمجته يف صفحة ]112[.
)3( تقدمت ترمجته يف صفحة ]91[.

)4( »احلاوي الكبر« )187/15(، »حتفة املحتاج« )322/4(.
)5( تقدم رشح هذا املصطلح.

)6( الَوَكاَلة لغًة: هي التفويض، واحلفظ، ورشًعا: تفويُض شخٍص أمَره إىل آخَر، فيام َيقبل النيابة ليفعله 
يف حياته.

»فتح الوهاب« )372/1(، »فتح املعن« )84/3(.  
« ]379[، »الرساج الوهاج« ]421[. )7(  »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)8( »الوسيط« )182/7(، »أسنى املطالب« )232/4(.

)139/ب(
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ا إذا قال لرُجل: ارِم عَشة أسهم، فإْن كان صواُبك فيه أكثَر ِمن َخطئك، َفَلَك  فأمَّ
ِدينَاٌر، جاز عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّه بذل الِعَوض عىل إصابٍة معلومة ال يناضل فيها 

، كام لو كان بنْي اثنني))). بنفسه، فصحَّ

؛  ول�و قال: ناِضل فيها بنْفس�ك، فإن كان صواب�ك فيها أكثَر َفَلَك ِدينَ�اٌر، مل َيِصّحَّ
�َبق في�ه ع�ىل م�ا ذكرناه يف  ألنَّ�ه عق�د ع�ىل أْن يناِض�ل نفس�ه، واحلُك�م يف إخ�راج السَّ

 

املسابقة ))).

وال َي�وُز حت�ى يتع�نيَّ املرتاميان؛ ألنَّ املطل�وب معرفة ِحذق احل�اذق، َفاَل ُبدَّ من 
تعيينه))).

وال ي�وز أن يك�ون أحدمها أكث�َر إصابًة ِمن اآلخر، عىل أص�حِّ الوجهني)))؛ ألن 
الفضل بينهام معلوم))).

اب واآلخر  وال يوز إالَّ عىل آلتني ُمتجانس�تني، فإْن رشَطا أن يرمي أحدمها بالنُّشَّ
؛ ألنه يعلم بذلك َفْضل أحدمها عىل اآلَخر يف كل جنس، ويوز عىل  باحِل�راب، مل َيِصّحَّ
�اب، وأحدمها بَقْوس  نوع�ني من جنس واحد، بأن يرمي أحدمها بالنبل، واآلَخر بالنُّشَّ

عريب، واآلَخر بقوس فاريس؛ ألنَّ النوعني متقارباِن، فُيعرف به احِلذق))).

)1( وه�و املذه�ب ك�ام ذك�ره املصنف، م�ن ثبوت االس�تحقاق للرام�ي بإصابت�ه للهدف، وه�و ما عليه 
، وأش�ار يف تعليله بأنه يناضل نفس�ه، وتأوله مجهور األصحاب عىل  مجهور األصحاب خاًفا للُمَزيِنِّ

 

م�ا ل�و ق�ال: ارم كذا ف�إن كان صواب�ك أكثر فق�د َنَضْلَتني، فهذا ال جي�وز ألن النضال إن�ام يكون بن 
اثنن.

»العزيز« )210/12(، »روضة الطالبن« )380/1(.  
)2( »احلاوي الكبر« )15/ 229 - 230(، »تكملة املجموع« )159/15(.

)3( »البيان« )7 /438(، »هناية املحتاج« )168/8(.
)4( »املهذب« )2 /282(، »حتفة املحتاج« )325/4(.

)5( وهو املذهب كام ذكره املصنف، ِمن اشرتاط التساوي يف عدد الرمي.
»روضة الطالبن« )366/10(، »هناية املطلب« )254/18(.  

)6( »الوسيط« )179/7(، »حتفة اللبيب« ]458[.
)7( »املهذب« )282/2(، »حتفة احلبيب« )266/5(.



(36
ف�إْن أطلقا بَطل العقد؛ ألنَّ األغ�راض ختتلف، إال أْن يكون يف َموضٍع الُعرُف فيه 
ن�وع واحد، فَيص�ّح، وحيمل عىل املتعاَرف كام حيمل الثمن املطَل�ق عىل النقد املتعارف؛ 
ف�إْن عقَدا ع�ىل قوس بَعينه، فأراد أحُدمه�ا إبداهلا بغريها من نوعها ج�از؛ ألنَّ الغَرض 

 

ال يتلف باختالِف األعيان، ويتلف باختالِف األنواع، قال الشيخ اإلمام: وِعندي يف 
هذا نَظر؛ فإنَّ ِمن النَّاس َمن يرمي بقوِسه الذي ألفه ما ال يرمي بغريه.

/ف�إْن رشَطا أن ال تب�دل الَعني التي عق�َدا عليها بنوعها، بطل العق�د؛ ألنَّه رْشٌط 
ين�ايف ُمقت�ىض العْقد فأبطَله، هذا أص�حُّ الوجوه الثَّالثة املبنيَّة))) ع�ىل الوجوه الثَّالثة يف 

اإلجارة إذا رَشط أن ال يستويَف ِمثل املنفعة املعقود عليها. 

 A

وال ي�وُز إالَّ ع�ىل إصاب�ة عدٍد معلوم ِمن رْش�ٍق معل�وم؛ ألنَّ الفْض�ل ال َيبني إال 
إذا ُعِل�م مقدارمه�ا، ف�إْن رشط�ا إصاب�َة ثامنية ِمن عشة ج�از؛ ألنَّه ق�ْد ُيصيب ذلك يف 
الغالب، وإْن رَشَطا إصابة عَشة ِمن عَشة مل ُيْز عىل أصحِّ الوْجهني)))؛ ألنَّ ذلك ينذر 

 

فال حيُصل به الغَرض))). 

وال ي�وُز حت�ى يكون مَدى الغ�رِض َمعلوًما؛ ألنَّ اإلصابة ختتل�ف بُقربه وُبعده، 
، وحيمل  فإْن أطلقا بَطل العقد، إالَّ أن يكون يف املوِضع غرٌض معلوُم املدى؛ فإنَّه يصحُّ

ْمناه))). العقد عليه؛ ملا قدَّ

وي�وُز َتقدي�ر املَدى بَمًدى ُيصيب مثَله يف ِمثلها غالًبا، وهو مائتا ذراع، وَخس�ون 
ذراًع�ا؛ ألنَّ�ه حيُص�ل مقص�ود العق�د يف مثله، وال ي�وز في�ام زاد عىل ذلِك ع�ىل أصحِّ 

 

)1( وهو املذهب كام ذكره املصنف، من بطان العقد ببطان الرشط.
»روضة الطالبن« )364/10(، »مغني املحتاج« )426/4(.  

)2( وه�و املذه�ب كام ذك�ره املصنف، م�ن بطان العق�د ببطان ال�رشط، والوجه اآلخ�ر ضعيف؛ ألن 
اإلصابة ممتنعة.

»العزيز« )198/12(، »روضة الطالبن« )365/10(.  
)3( »أسنى املطالب« )233/4(، »رشح البهجة الوردية« )265/19(.

)4( »البيان« )7 /441(، »حتفة املحتاج« )327/4(.

)140/أ(
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الوجهني)))؛ ألنه تنُدر اإلصابة فيه، فال حيُصل مقصوُد العقد، فإن بلغ مس�افته ثالثامئة 

ر اإلصابة يف ِمثله))). وخسني مل يز وجًها واحًدا؛ ألنه يتعذَّ

بق مل يْز عىل َأصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّ مقصود  فإْن رَشطا أنَّ أبعدمها َرمًيا يأخذ السَّ
مي إىل غري غاية))). الرمي اإلصابة دون الُبعد، وال حيُصل ذلك بالرَّ

A

ويوُز أْن يكوَن الغرُض معلوَم الطُّول والَعْرض، وقْدر االرتفاع واالنخفاض من 
األرض؛ ألنَّ اإلصاب�ة ختتلف باختالف ه�ذه األوصاف، فإن أطلق َبَطل العقد، إال أن 

يكون هناك غرٌض معلوٌم فيصح، وحُيمل عليه كام سَبق))).

�ا اهلدف، وهو ال�رتاب الذي ُيم�ع، أو احلائط  وِي�ب أن ُيع�نيَّ م�ا ُيرَمى إليه، إمَّ
ال�ذي ُيبن�ى، أو الغَرض الذي ينِصب فيه ِمثل العص�ا ونحوها، وليس الذي يكون عىل 
ارة التي تكون  الغ�رض، وهو اِللد الذي ُيبَس�ط عليه، أو الَورقة الت�ي يعل فيه، أو الدَّ
ارة؛ ألنَّ اإلصابة ختتلف هبذه األشياء، واألغراض فيها  يف س اخلاتم الذي يكوُن يف الدَّ

تتفاوت، فإْن أطلق العقد ُحِل عىل إصابِة الغَرض؛ ألنَّه هو املتعاَرف))).

: أن يك�ون الرمي ب�ني غرَضنِي، ملا ُروي ع�ن عبد الدائم ب�ن دينار)))  واملســـتحبُّ

)1( وهو املذهب كام ذكره املصنف، من اشرتاط أن ُيصيب مثَله يف ِمثلها غالًبا.
»العزيز« )200/12(، »روضة الطالبن« )367/10(.   
)2( »املهذب« )2 /283(، »حاشية البيجوري« )580/2(.

)3( وم�ا ذكره املصنف عىل خاف املذهب، فاملذه�ب صحة العقد عىل األصح، برشط إمكانية الوصول 
إىل الغرض؛  ألن اإلبعاد مقصوٌد أيًضا يف مقاتلة القاع ونحوها، وحصول اإلرعاب، وامتحان شدة 

الساعد. 
»العزيز« )201/12(، »روضة الطالبن« )367/10(، »مغني املحتاج« )425/4(.  

)4( »كفاية األخيار« )537/1(، »مغني املحتاج« )4 /425(.
)5( »احلاوي الكبر« )205/15(، »حتفة املحتاج« )4 /332(.

)6( »البيان« )7 /443(، »حتفة املحتاج« )4 /332(.
)7( مل أقف عليه.
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I قال: بَلغني أنَّ ما بني الَغَرَضنْي َروضٌة من ِرياض النة)))، وكان ُعقبة بن عامر 

I َيرم�ي ب�ني غرضني بينهام أربع مائة ِذراع)))، وكان أنُس بن مالك I يرمي 

بني اهلدفني)))، وكان ابن عمر))) L َيتفي بنْي الغَرضني)))؛ ألنَّه أقطع لالختالِف 

وأيس))).

 A

ا القرع وهو: إصابُة الغرض م�ن غري ثبوت)))، أو  م�ي، إمَّ /وي�ب بيان ِصفة الرَّ

، أو اخلَْس�ق، وه�و: أن َيْثُقَبه وَيْثُبَت في�ه)))، أو امَلْرق،  �نَّ اخلرق، وهو: الذي يثقب الشَّ

�ّن، ويكون بع�ُض النَّْصل فيه  وه�و: أن ينف�ذ في�ه. أو اخلَْرم، وهو: أن يقطع جانب الشَّ

 )1( وق�د رواه م�ن جهته ابُن أيب الدنيا، بإس�ناده عن َمْكُحول عن أبى هريرة رفع�ه: »تعلموا الرمي، فإن 
مـــا بـــي اهلدفي روضة من رياض اجلنة« وإس�ناده ضعي�ف، وهو منقطع، ولق�د أورده الرافعي يف 

رشحه، وقال ابن امللقن عنه: »غريب«، يعنى: ال أصل له.

»تلخيص احلبر« )400/4(، »إرواء الغليل« )342/5(.  
)2( أخرج�ه أب�و داود: كت�اب: »اجله�اد«، ب�اٌب: »يف الرم�ي« ]2513[، )13/3(، والرتم�ذي: كتاب: 
»فضل اجلهاد«، باب: »ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهلل« ]1637[، )149/4(، والنسائي: كتاب: 
»اجله�اد«،  باب: »ثواب من رمى« )3146(، )28/6(، وب�ن ماجه: كتاب: »اجلهاد«، باب: »فضل 
الرمي يف س�بيل اهلل« ]2811[، )940/2(، »املس�تدرك« )95/2(، و أصله يف »صحيح مس�لم« أنه 
I كان خيتلف بن غرضن، وهو ش�يٌخ كبر، قيل له: مِل تفعل ذلك، قال: ألين س�معت الرس�ول 

0 يقول: »من تعلم الرمي ثم تركه، فليس منا«.
أخرج�ه مس�لم يف الصحيح، كت�اب: »اإلمارة«، باب: »فض�ل الرمي واحلث علي�ه وذم من علمه ثم   

نسيه، ]1919[،   )924/2(. 
)3( أخرجه الطرباين، يف كتاب: »الرمي«، قال اهليثمي: ورجاله رجال الصحيح.

»جممع الزوائد« )274/5(.  
)4( تقدمت ترمجته يف صفحة ]218[.

)5( »املعجم الكبر« للطرباين ]13078[، )268/12(، »سنن سعيد بن منصور« ]2460[، )209/2(، 
وقال اهليثمي: رواه الطرباين ورجاله ثقات. »جممع الزوئد« )5/ 272(.

)6( »املهذب« )284/2(، »روضة الطالبن« )370/10(.
)7( »لسان العرب« )262/8(.

)8( »معجم مقاييس اللغة« )173/2(.

)140/ب(
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ل عىل القْرع؛ ألنَّه  ، وُحِ وبعضه خارًجا عنه)))؛ ألنَّ احِلذق ُيعرف بذلك، فإْن أطلق صحَّ

 

املتعارف))).

فإِن اش�رتَطا قرَع َعشة ِمن ِعشين، وحُيس�ب َخاِس�ق أحِدمها قارعني جاز؛ ألنَّه 

ل تِسًعا، والثاين َسهمني، وحبس أربًعا  ُيمكن التسوية فيه وَمعرفُة الَفضل، فإذا َقَرع األوَّ

كان ناضاًل؛ ألنه أكمل عدد العشة باخلَواسق))).

 A

إذا أطلقا ِصفة اإلصابة ومل يشرتَطا أنَّه مباَدرة)))، أو حمُاطة)))، أو َحوايب)))، صح، 

وحل عىل املبادرة صح عىل أصحِّ املذهبني)))، ويف الثاين: يبطل))).

لنا: أنه هو املتعارف فوجب احلَْمل عليه.

)1( »هتذيب اللغة« )485/2(.
)2( »احلاوي الكبر« )216/15(، »الرساج الوهاج« ]420[.

 .]379[ » )3( »األم« )4 /230(، »خمترص ال�ُمَزيِنّ
)4( املبـــادرة: ِمن البِدار وهو املس�ارعة، يف القتال واإلصابة، وه�و أن ُيرسع أحدمها فيصيب الغرض قبل 

اآلخر. »املصباح املنر« )38/1(، »حترير ألفاظ التنبيه« )227/1(.
)5( احملاطة: هي أن حيط أكثرمها إصابة ِمن عدد اآلخر فيفضل له عدد معلوم يتفقان عليه، فينضله به.

»حترير ألفاظ التنبيه« )228/1(، »حتفة احلبيب« )269/5(.  
)6( هذه األلفاظ: )املبادرة، واملحاطة، احلوايب( هي ألفاظ أنواع الرمي: 

�ّن، وإْن أص�اب أحدمها اهلدف  حيح-: أن حيتس�ب باإلصابة يف الشَّ وأم�ا )احل�واب( فهو - عىل الصَّ  
�ّن احتس�ب به، وأس�قط إصابة  �ّن فاحتس�ب به ثم أصاب اآلَخر اهلدف فرت ِمن الشَّ عىل ِش�رب من الشَّ
�ّن احتسب  �ّن واحتس�ب به وأصاب اآلخر يف الشَّ الش�رب؛ ألهنا أبعد، ولو أصاب أحدمها خارج الشَّ
ّن فاحتسب به وأصاب اآلخر الدارة التي يف  ّن، ولو أصاب أحدمها الشَّ به، وأسقَط إصابة خارج الشَّ
ّن احتسب، وأسقط إصابة الدارة، فيكون  ّن فاحتسب به، وأصاب اآلخر العظم الذي يف دارة الشَّ الشَّ

كل قريب ُمسقًطا ملا هو أبعد منه. 
»لسان العرب« )295/4(، »هناية املطلب« )253/18(.  

)7( وهو املذهب كام ذكره املصنف؛ أنه حيمل الرمي عند اإلطاق عىل صورة املبادرة؛ ألهنا الغالب.
»روضة الطالبن« )369/10(، »هناية املطلب« )270/18(.  

)8( »احلاوي الكبر« )214/15(، »البيان« )7 /445(.
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وكذل�ك إذا مل ُيعيِّن�ا الباِدئ، فإنه يصحُّ عىل أصحِّ املذهبني)))، ويقرع للتقدم؛ ألنَّ 

البداية من توابع العقد، واملزية تسقط بالقرعة، وال عبة بكون السبق من أحدمها))).

ويوز أن يرمَيا سهاًم سهاًم وخًسا خًسا، وأن يرمي كل واحد منهام جيع رْشقه؛ ألنَّه 
م�ردود إىل تراِضيهام، فإْن رشَطا ش�يًئا ِمن ذلك ح�اَل عليه؛ ألنه رشط صحيح، فوجب 

باعه، وإن أطلقا صحَّ وتراسال سهاًم سهاًم؛ ألنه هو املتعارف))).  اتِّ

ف�إْن كان الرم�ي إىل غَرضني فَبدأ أحدمها بغَرض، بدأ الث�اين بالغَرض الثاين؛ ألنَّه 
تس�وية بينهام، وأعجل يف حصول الغرض، فإن كانِت البداية ألحدمها والغَرض واحد 
فرَمى اآلخر مل حيتسْب له إْن أصاب، وال عليه إْن أخطأ؛ ألنَّه رْمٌي ليس بمقتىض العقد، 

وكذلك لو كان َرْمي أحدمها من السهام أكثَر ممَّا رشط له لتلك العلة))).

وإذا اختلفا يف موِضع الوقوف كان اخليار مَلن له البداية؛ ألنَّه أعرُف بصالح موقفه 
م�ن التياُم�ن والتََّياُس، واالرتفاع واالنخفاض، وإذا جاءْت َنْوبة الثاين كان له اخليار يف 

مثله))).

�مس يف َرميهام، وطلب اآلَخُر االستدبار، ُأجيب  وإن طلب أحدمها اس�تقباَل الشَّ
َمن طلب االستدبار؛ ألنه أقرُب إىل حصول الغرض))).

 A
ش�ق، وال يف عَدد اإلصاب�ة، وال يف ِصفتها، وال  وال ي�وز أْن يتفاض�اَل يف عدد الرَّ
ْش�ق يف يده حالة الرمي أكثَر ممَّا حيمل اآلخر، وال  يف حملها، وال أْن حَيمل أحدمها ِمن الرَّ

)1( وما ذكره املصنف عىل خاف املذهب، فاملذهب عىل قولن أظهرمها بطان العقد، وأصل هذه املسألة 
هل ُيقاس هذا العقد عىل اإلجارة أم عىل اجلََعاَلة، أصان مرتددان.

»روضة الطالبن« )370/10(، »هناية املطلب« )255/18(.   
)2( »الوسيط« )180/7(، »هناية املحتاج« )167/8(.

)3( »أسنى املطالب« )237/4(، »حتفة املحتاج« )329/4(.
)4( »املهذب« )2 /285(، »حاشية البيجوري« )579/2(.

)5( »تكملة املجموع« )170/15(، »فتح الوهاب« )339/2(.
)6( »رشح البهجة الوردية« )223/19(، »حاشية اجلمل« )469/4(.
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ط  أن حيس�َب قارع أحدمها خسًقا، وال أْن يس�تقبل أحدمها الشمس حالَة رميه، فإْن رَشَ
شيًئا ِمن /ذلك بَطل العقُد؛ النتفاء الغَرض، وهو معرفة احِلْذق؛ ألنه ال يعلم أن نضله 

بجودة رميه، بل ينسب إىل التفاضل املشوط))).

�َبق فإن الشط باطل، والعقد  وكذلك إذا رَشط أنَّ الس�ابق ُيطِعم أصحاَبه ِمن السَّ
أيًض�ا يف أص�حِّ القولني)))؛ ألنَّه ُين�ايف مقتضاه، وهو ملك الِع�َوض، فإن نضل أحدمها 
مع فساد العقد مل يستحقَّ شيًئا عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنه مل حيصل للمسبوق غرضه، 

بخالِف سائر العقوِد الفاسدة؛ فإنَّه حَصل له منفعة))).

 A

إذا تناض�ال))) مل يُل؛ إم�ا أن يكون الرمي مبادرًة، أو حماط�ة، أو َحوايب، فإن كان 
ْش�ق، وأنَّ َمن بدر منه�ام إىل ذلك مع  مب�ادرة، وه�و: أن يعق�َد ع�ىل إصابة عدد م�ن الرِّ
مي كان ناضاًل جاز؛ ألنَّ الغرض حيصل به، فإْن عقَدا عىل إصابة عشة  تس�اوهيام يف الرَّ
من ثالثني، فبادر أحدمها فأصاب عشًة ِمن عشين، وأصاب اآلَخُر تِسعًة من عشين، 
فاألول ناضل؛ حلصول ما عَقد عليه، وإْن أصاب كل واحد عشة من عشين مل َينِْضل 
أحدمها، ويس�قط رْمي الباقي؛ ألنَّه ال اعتبار بام َيزيد عىل عدد اإلصابة املشوطة، وإْن 
أصاب األول تسعًة ِمن عشين وأصاب الثاين خسة من عشين، فالناضل بحاله؛ ألنَّه 
ْشق،  ْشق، وهلام أن يرميا بقية الرِّ مل حيصْل ألحدمها عدد اإلصابة املشوطة، ومل يكمل الرِّ
فإن أصاب البادئ س�هاًم آخر فقد نضل؛ ألنه ب�در إىل إصابة العَدد املشوط، ولو رمى 

)1( »البيان« )448/7(.
)2( وهو املذهب كام ذكره املصنف، من فساد العقد بفساد الرشط.

»هناية املطلب« )246/18 - 247(، »مغني املحتاج« )422/4(.  
)3( وهو املذهب كام ذكره املصنف، من عدم االستحقاق للسابق بفساد العقد.

»هناية املطلب« )245/18(.  
)4( »املهذب« )2 /285(، »تكملة املجموع« )15 /173(.

ي  )5( هي مفاعلة ِمن النضل، وهو الرمي، يقال: ناضلته نضااًل ومناضلة، كجادلُته جدااًل وجمادلة، وُسمِّ
الرمي نضااًل؛ ألنَّ السهم التام يسمى نضًا، فالرمي به عمل بالنضل، وهي املسابقة بالرمي.

»املصباح املنر« )610/2(.  

)141/أ(
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البادئ سهاًم خسة أسهم فأخطأ يف جيعها، ورَمى الثاين خسة فأصاب يف جيعها، فالثاين 
ه�و الناضل؛ ألن�ه هو املب�ادر إىل العَدد املشوط، ولو أصاَب البادئ تِس�عًة من تس�عة 
عش، والثاين ثامنية من تس�عة عش ثم رمى الثاين س�هاًم فأصاب فقد نضل؛ ألنه بدر إىل 
عدد اإلصابة، وسقط رمي الباقي؛ ألن الباقي وقع عليه إصابة سهمني وله إىل املساواة 
سهم، ولو أصاب كل واحد منهام، تسعة من تسعة ثم رَمى أحدمها فأصاب، جاز للثاين 

أن يرمَي َسهاًم عارًشا؛ ألنَّه يْرجو به مساواته))).

 A

مي حُماطاة بأن عقد عىل إصابة خسة من عشين بعد أن يتحاطَّا  ولو رَشط كون الرَّ
م�ا اس�تويا فيه ِمن عدد اإلصاب�ة، فإن أصاب كل واحد منهام خس�ة من عشة مل ينضْل 
ْش�ق؛ ألن إصابة كل  أحدمه�ا اآلخر؛ ألنَّ رشط النَّضل مل يوجد، وهلام أن يرميا باقي الرِّ
واحد منهام يرجى، وإن رمى األول عشين فأصاهبا ورمى الثاين عشين فأصاب منها 
/خس�ة ع�ش، فاألول ناض�ل؛ ألنه فضل ل�ه العدد امل�شوط بعد امُلحاطَّة، ولو س�بق 
أحدمه�ا إىل الع�دد امَلشوط بعد املس�اواة يف الرم�ي، واملحاطَّة يف اإلصاب�ة وقبل إكامل 
ْش�ق، بأن رمى  ْش�ق، وهو العشون، فإن مل يكن ألقلهام إصابة فائدة يف رميه بقية الرَّ الرَّ
أحدمها خسة عش فأصاهبا، ورَمى الثاين خسة عش فأصاب منها خسة سقط، ومل يكن 
ألقلهام إصابة املطالبة برمي بقيته وَرْشِقه؛ فإنه ال يفيده؛ فإنه ال يبقى لصاحبه لو أصاب 
ه�و اخلمس�ة الباقي�ة العَدد الذي يفضل به؛ ف�إن كان فيه فائدة، بأن يرج�و أن ينضله أو 

يساويه، أو تنقص إصابته))).

ل أحد عش فُيصيب منها س�تَّة، ثم يرمي الثاين أحد  فُصورُة النضل: أن يرمي األوَّ

عش فيصيب منها سهمني، ثم يرمي صاحب الستَّة ما بقي فيخطئ فيه، ويرمي صاحب 
ايِشّ األخري أن  الس�همني فُيصيب جيع ما بقي، فتسقط ستة، وتبقى له خسة، وذكر الشَّ

بق، وتنظر يف:   )1( مرَّ ِذكر هذه املسألة قريًبا، ورشح أنواع السَّ
»األم« )4 /232(، »املهذب« )2 /284(، »احلاوي الكبر« )214/15(.  

)2( »أسنى املطالب« )234/4(، »هناية املحتاج« )167/8(.

)141/ب(
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الثاين أصاب أواًل س�هاًم واحًدا، وهو س�هٌو؛ ألنه حيصل له إصابة التس�عة عش فيسقط 

منها ستَّة، فال يكون باألربعة ناضاًل.

وأما صورة املســـاواة: فهو أن يرمي األول خس�ة عش فيصيب منها عشة، ويرمي 

الثاين مثله، فيصيب يف جيع ما بقي فيتساويان.

ـــا صـــورة تعليـــل اإلصابة: فه�ي أن يصي�ب األول أحد عش من خس�ة عش،  وأمَّ

ل فيام بقي، وُيصيب الثاين فيام بقي، فيحصل  ويصيب الثاين منها سهمني ثم يطئ األوَّ
ور الثالثة؛ ألنَّه  ْشق يف الصُّ له سبعة فَيبقى ِمن إصابة األول أربعة، فله املطالبة بإكامل الرِّ

يفيد أحد هذه األقسام، هذا أصحُّ الوجهني))).

ْشق فيهام جيًعا. والوجه الثاني: ليس له أن يطالب بإكامل الرِّ

 A

وإْن كان العق�ُد ع�ىل احلَ�وايب، وهو أن يش�رتَطا إصابة خس�ة ِمن عشي�ن بعد أن 
يس�قط م�ا َقُرب ِمن إصاب�ة أحدمها ِمن الغَرض م�ا َبُعد من إصاب�ة صاحبه، فهو رشط 
ماة؛ فإن أصاب أحدمها م�ن اهلدف ما بينه وبنْي  صحي�ح معتب؛ ألنَّه يتب�ني به ِحذق الرُّ
الغَرض يس�رًيا ُحس�ب له، وإْن أصاب اآلَخر ما بينه وبني الغرض إصبع، َأس�قط سهَم 
صاحب�ه؛ ف�إْن ع�اد األول فأصاب نفس الغرض أس�قط إصابة صاحبه، قال الش�افعيُّ 
، فُهام سواء،  �نِّ ، وأصاب اآلَخر العظم الذي يف الشَّ �نَّ I: وإذا أصاب أحُدمها الشَّ

ماة أنَّ اإلصابة يف الَعظم تسقط ما كان أبعد منه))). وُحكي عن بعض الرُّ

/لن�ا: أنَّ الغ�َرض كلَّه موضُع اإلصابة فال َميزَة؛ فإِن اس�توف الِعشين ومل يفضل 
ألحِدهم ْخسة أقرب ِمن جيع ما رماه صاحبه فقْد تكافئا، وإن فضل له ذلك كان بعضه 
 :V ُّأقرب من بعض فقد نضله؛ ألنه ليس لصاحبه ما هو أقرب منه، قال الش�افعي

)1( واملذهب ما حكاه املصنف، من إكامل الرمي عىل الصورة املذكورة.
»روضة الطالبن« )378/10(، »هناية املطلب« )262/18(.  

)2( »البيان« )7 /452(، »حاشية اجلمل« )470/4(. 

))14/أ(
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وإن أصاب�ا أعال الغرِض، فالقياس أن يتقاس�ام، كام لو أصابا أس�فل الغرض، أو جنبه، 
 يعن�ي ما يي ه�ذه املواضع)))، وُحكي عن بع�ض الرواة أنَّام ال يتقايس�ان، والصحيُح 

ما نصَّ عليه))).

 A

وي�وُز أْن يك�ون النِّضال ع�ىل ِحزبني، عىل ظاه�ر املذَهب)))؛ حلديِث س�لمَة بن 
مناه؛ وألنَّ الغَرض معرفة احِلذق، أو التحريض عىل تعاطي اإلصابة،  األك�وع الذي قدَّ

وذلك حيُصل بني احلزبني، كام حيصل بني االثنني))).

ام إذا تفاضاَل مل يُكن النضُل باحِلذق، بل  ويش�رتط أن يكونا ُمتس�اوَيِي العَدد؛ ألنَّ
بكثرة العدد.

م�اة ل�كلِّ واح�د ِم�ن احِلزب�ني؛ ألنَّ القص�د معرف�ة احلاذق  وال ب�دَّ أن يتع�نيَّ الرُّ
املصيب.

وينص�ب كل واحد منهام زعي�اًم يتوىل هلم العقد؛ ألنَّ عق�د الامعة مع الَامعة فيه 
ُعْس.

وال ي�وز أْن يك�ون زعي�ُم احلزب�ني واح�ًدا، ك�ام ال ي�وز أن يكون وكي�ل البائع 
واملشرتي واحًدا.

ماة إالَّ باالحتياِط دون الُقرعة؛ ألنَّ القرعة قد خترج  عيمني تعينُي الرُّ وال َي�وز للزَّ
اق يف أحد احلزب�ني، وذلك ال َيوز، وكذلك اختيار كل زعيم حيُدث بعد التعديل  احلُ�ذَّ

ال يوز بالقرعة؛ ألنَّه يري جمَرى املعاَوضات، فال مدخَل للُقرعة فيه.

)1( »الوسيط« )182/7(، »حتفة املحتاج« )330/4(.
)2( »الرساج الوهاج« ]422[.

)3( وه�و املذه�ب كام حكاه املصنف، ويكون كل ح�زب يف اخلطإ واإلصابة كالش�خص الواحد، خاًفا 
البن أيب هريرة، لئا يؤخذ بعض احلزب برمي البعض اآلخر.
»روضة الطالبن« )371/10(، »هناية املطلب« )284/18(.  

)4( »املهذب« )2 /288(، »احلاوي الكبر« )242/15 – 247(.
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ماة قسمًة صحيحة،  ْش�ق تنقس�م عىل عدد الرُّ وال يوز إالَّ عىل عَدد َمعلوٍم ِمن الرِّ
كالثالثني، إْن كان عدد كلِّ ِحزب ثالثة مثاًل، أو نحو ذلِك ليمكَن ِقسمته من غري كس، 
فإْن خرج يف أحِد احلزبني واحد ال حيس�ن الرمي بَطل العقد فيه؛ ألنه ليس حمالًّ للعقد، 
ا، وال يبطل  ويس�قط ِم�ن احلزب اآلخ�ر يف مقابلته، كام لو خ�َرج أحد املبيعني مس�تحقًّ
فقة، ويثب�ت لباقي احلزبني اخليار  يف بقي�ة احِلزبني، عىل أص�حِّ القولني))) يف َتفريق الصَّ
فقة عليهم؛ فإِن اتَّفقوا عىل إخراج واحد يف مقابلته، وإالَّ فس�خ  يف الَفس�خ لتفري�ق الصِّ
الَعق�د يف الميع، ويف املس�ألِة طري�ق آخر أنَّه يبطل يف الميع ق�واًل واحًدا، والصحيح 

 

مناه))). ما قدَّ

وُحكم احلزبني يف ُدخول املحلِّل بينهام ُحكم االثنني عىل ما َفصلناه.

ة؛  بق عىل املنضولني ُيرجونه فيام بينهم بالسويَّ وا السَّ وإذا نضل أحد احِلزبني استحقُّ
ألنَّه لزمهم بااللتزام، وهم فيه َسواء.

مونه بينهم عىل قْدر إصابتهم عىل أصحِّ الوجهني)))،  ا الناضلون)))؛ فإنَّم ُيقسِّ /وأمَّ
ويف الثاين يقسمونه بينهم بالسوية.

لنا: أنَّ س�بب اس�تحقاقهم إصابتهم، فقس�م ع�ىل مقاديرها؛ فإْن خ�َرج فيهم َمن 

 

هم - واهلل أعلم -. ال ُيصيب، مل يستحقَّ شيًئا لعدم سبب االستحقاق يف حقِّ

)1( واملذهب يف هذه املس�ألة بالتفريق بن عدم إحس�انه للرمي أصًا، وبن مدى ضعفه يف الرمي، فالذي 
ال حيسن الرمي أصًا يبطل العقد، ويسقط من احلزب اآلخر بإزائه، أما باقي العقد فا يبطل، بناًء عىل 

تفريق الصفقة،  وهناك طريٌق آخر بالقطع بالبطان، ولكن عىل خاف املذهب.
»روضة الطالبن« )372/10(، »هناية املطلب« )287/18(.  

)2( »أسنى املطالب« )234/4(، »حتفة اللبيب« ]458[.
 )3( وه�ذه املس�ألة مفروض�ة يف حال�ة اإلط�اق، أم�ا إذا كان هناك رشٌط فيج�ب االلتزام ب�ذاك الرشط 

فيام بينهم.
»العزيز« )208/12(، »مغني املحتاج« )428/4(.  

)4( وم�ا ذك�ره املصن�ف ع�ىل خ�اف املذهب، فاملذه�ب توزيع امل�ال عىل ع�دد رؤوس�هم، ال عىل عدد 
اإلصابات، وهناك من حكى املذهب بالقطع بام ذكرناه.

»العزيز« )207/12(، »روضة الطالبن« )373/10(، »املنهاج« ]543[.  

))14/ب(



(46

0: بيان اإلصابِة والَخطأ

، أو الريد الذي ُيبَسط عليه  نَّ إذا َتعاقَدا عىل إصابِة الغَرض، فأصاب أحدمها الشَّ
ّنُّ ُحِسَب له؛ ألنَّ اسم الغَرض يقُع عىل الميع. ، أو الُعروَة التي ُيشدُّ هبا الشَّ ّنُّ الشَّ

وإْن أص�اب الَعالق�َة))) مل حُيس�ْب له عىل أص�حِّ القول�ني)))؛ ألنَّ الغرض يتناول 
، وما حُييُط به، والَعالَقة زائدٌة عليه))). ّنَّ الشَّ

ّنِّ فأصاب غريه ممَّا ذكرناه، أو عىل إصابة اخلارِصة،  ُط عىل إصابِة الشَّ ْ وإْن كاَن الشَّ
وهي جانب الغَرض فأصاب غريها، مل حُيسْب له؛ ألنَّ ذلك كلَّه غرُي املشوط))).

ًقا بنَْصِله، مل حُيس�ْب له؛ ألنه غري الغَرض؛ وألنه  ولو أصاَب س�هاًم يف الغَرض ُمعلَّ
ال يعلم لو مل يكن هل كان َس�هُمه يبلغ الغرض أم ال؟ وال حُيس�ب عليه؛ ألنَّه ليس ِمن 

سوء الرمي))).

�هم الذي أصابه قد غِرق يف الغرض إىل ُفوِقه، ُحِس�ب له؛ ألنَّه يعلم  وإن كان السَّ
أنَّه لو مل يُكن ألصابه))).

وكذلك لو َنَقلت الريُح الغرض إىل موضٍع آخر، فأصاب س�هُمه موضعه األول؛ 
فإنه حُيَسُب له؛ ألنَّه لو كان باقًيا فيه ألصابه.

ول�و أصاب الغَرض يف املوضع الذي نقلته الريح إليه ُحِس�َب عليه؛ ألنَّه أخطأ يف 
ريٌح فأمال يده عن الغَرض وأرس�ل الس�هم مفارًقا له ليصيب  مي، وإْن كان يف الوِّ الرَّ

الغرَض فأصابه، ُحِسب له.

شاء. )1( الِعاقة هي اليشء الذي ُيَعلَّق به الَغَرض، ومنه الَعَلُق أداة الَبَكَرة؛ ألنه يتعلق به الرِّ
»املحكم واملحيط« )209/1(، »املعجم الوسيط« )622/2(.  

)2( وما ذكره املصنف عىل خاف املذهب، فاملذهب أن العاقة خارجٌة عن الغرض.
»روضة الطالبن« )375/10(، »مغني املحتاج« )425/4(.  
)3( »البيان« )7 /458(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )4 /270(.
ِمّي« )311/4(، »حتفة احلبيب« )268/5(. )4( »حاشية الُبَجْرِ

)5( »حتفة املحتاج« )334/4(، »هناية املحتاج« )170/8(.
)6( »املهذب« )2 /289(، »تكملة املجموع« )15 /191(.
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وكذل�ك لو كان�ِت الري�ح وراءه فنزع نزًعا قريًب�ا ليصيب م�ع مضمونا فأصاب 
حس�ب له؛ ألنَّ اإلصابة يف هاتني احلالتني ِمن ِحذقه ومعرفته، وإْن أخطأ حس�ب عليه؛ 

ألنه قصَّ يف النزع؛ وألنَّ ما ال يمنع االحتساب له ال يمنع االحتساب عليه.

وإْن كان الريح عاصًفا ال ِحيلَة له فيها فرمى مل حيس�ْب له إْن أصاب، وال عليه إن 
أخطأ؛ ألنَّ كل واحد ِمن األمرين ال ُينسب معها إليه.

وكذل�ك إن مل يُكن وقت خروج الس�هم ِريح، ولكنَّها ثارت بعد خروج الس�هم، 

 

ملا قدمته.

ولو أصاب بُفوِق الس�هم مل حُيَْس�ْب له، وعلَّل األصحاب أنَّ ذلك ِمن سوء الرمي 
ورداءته. 

قال الش�يخ اإلمام: وال حَيُسن أن يكون ُحكم هذه العلة أنه ال حيسب له، بل يب 
أن يرتب عليها أنه حيسب عليه))).

/وإِن انَك�س الق�وُس)))، أو انقَط�ع الَوَت�ر، أو أصاب�ْت يَده ري�ٌح فرمى فأصاب 
ُحسب له؛ ألنَّ اإلصابة مع اختالل اآللة أبلُغ يف الداللة عىل ِحذقه))).

ولو غِرق سهم)))، فخرج ِمن الانب اآلخر فأصاب ُحسب له؛ ألنَّ اإلصابة مع 
اإلغراق من فِعل احِلذق، وإن أخطأ مل حُيسْب عليه وجًها واحًدا عىل أصحِّ الطريقني)))، 

هم املزدلِف))). والطريق الثاين: أنه َينبني عىل قولني يف إصابِة السَّ

)1( »حاشية اجلمل« )475/4(، »رشح البهجة الوردية« )230/19(.
)2( نوٌع من أنواع الساح، وهي آلة عىل شكل اهلال، ُتصنع من الغصن غر املشقوق، عىل طرفن، ُترمى 

هبا السهام، وهو عىل أنواع، فمنه العريب، والفاريس.
»املحكم واملحيط« )112/1(، »املعجم الوسيط« )395/1(.    

)3( »احلاوي الكبر« )201/15(، »البيان« )7 /462(.
)4( إغراق الس�هم هو املبالغة يف مد الس�هم، حتى يدخل النصل يف ِمقبض الس�هم، ويقع السهم عندئذ، 

فينقطع الوتر وينكرس القوس. »مغني املحتاج« )428/4(.
)5( وما حكاه املصنف عىل خاف املذهب، فاملذهب عىل حكاية اخلاف يف املسألة عىل وجهن، األصح 

منهام عدم املؤاخذة يف حال اخلطإ. »العزيز« )211/12(، »روضة الطالبن« )376/10(. 
)6( »املهذب« )290/2(، »تكملة املجموع« )193/15(، »البيان« )7 /461(.

)143/أ(
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لنا: أنَّ اإلغراق ليس ِمن سوء الرمي، وإنَّام هو بتقصرٍي يف غريه.

ول�و أصاب األرَض فازَدَلف، وأصاب األرض ُحِس�َب له عىل أصحِّ القولني)))، 
ويف الثاين: ال حُيَسب له.

لنا: أنَّ اإلصابة مع االزدالف دليٌل عىل احِلْذق ]......[))).

وهك�ذا ل�و عَرض له هبيمة فنفذ فيه ثم أصاَبه ُحِس�ب له؛ مل�ا ذكرُته، وإن أخطأ يف 
ذلك مل حُيَسب عليه؛ ألنَّ ذلك للعارض ال لسوِء الرمي.

�هم بيشٍء فجاوزه ثم عَب الغرُض مل حيس�ب عليه؛ ألنَّ الظاهر أنه  فأما إذا عَبَ السَّ
خرج من القوس إىل غري الغرض.

�هم بعد خروجه من القوس وس�َقط دون الغرض مل حيس�ب عليه؛  ولو انَكس السَّ
ألنَّ ذلك الختالل اآللة.

ولو أصاَب بعَد االنكسار بام فيه النَّصل ُحِسب له؛ ألنَّ ذلك من جودة الرمي.

وإْن أص�اب بغري موضع الس�هم مل حُيس�ْب ل�ه، وال عليه؛ ألنَّ رمَيه س�قط ُحكمه 
لفساد آلته))). 

A

وإْن رَشط يف اإلصاب�ِة الَقرَع)))؛ فإْن أصاَب الغرَض، أو َخَرَق)))، أو َخَس�َق)))، 

)1( وما حكاه املصنف هو املذهب، من احتس�اب اإلصابة بالس�هم املزدل�ف، وهناك قوٌل ثالث مل يورده 
املصنف،  وهو قول أيب أسحاق؛ أنه إن أعانته الصدمة، وزادته حدة مل حيسب، وإال فيحسب.

»روضة الطالبن« )376/10(، »املنهاج« ]542[.  
)2( هكذا فراغ يف املخطوط.

)3( »األم« )235/4(، »احلاوي الكبر« )4 /189(. 
ِذي ُيسَتَبُق َعَلْيه.  َبق والنََّدب: اخلََطر الَّ )4( وتقارَع القوُم، إِذا تسامهوا، َوااِلْسم الُقْرَعة. الَقَرع والسَّ

»هتذيب اللغة« )154/1(، »تاج العروس« )538/21(، »القاموس املحيط« )1352/1(.  
ء َفُهَو خرٌق له، وهو الثقب الذي حيدثه أثر اإلصابة للغرض. )5( واخلرق: هو كل نقٍب يِف اليَشْ

»مجهرة اللغة« )590/1(، »القاموس املحيط« )1037/1(.  
ِميََّة، وَقْرَطَس وَنَفَذ، مثُل َخَزق، َكَذا ىف  ب: إِذا َأصاَب الرَّ �ْهُم اهلََدَف خَيِْس�ُق، من َحدِّ رَضَ )6( َخَس�َق السَّ

=امُلْحَكَم، وقاَل ابُن فاِرس: َأي: َثبت فيِه، وَتَعلََّق، وامَلصدُر اخلَْسُق، واخلُُسوُق.
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أو َمَرَق)))، ُحِسب له؛ ألنه َقَرَع وزاد))).

وإْن كان الغ�رُض ُملصًقا باهلدِف فأصاب�ه، ومل يثبت فيه فادَّعى الرامي أنه مل يثبت 
َسق، فإن مل َيْعلام موضع اإلصابة وُفتِّش  سيل))): مل َيْ ملانٍع من َحصاة، أو نواة، وقال الرَّ
ِس�يل م�ع يمينه؛ أنه ما َخَس�َق؛ ألن األصل  الغ�رُض فُوِج�د فيه مان�ٌع، فالَقْوُل َقْوُل الرَّ
َعَدُم�ه، وأن ذل�ك مل يمنع�ه، وإن مل يوج�د يف الغرض مانع فال يمني علي�ه؛ ألن الظاهر 

يشهد له))).

وكذلِ�ك ل�و َعِلم موِضع اإلصاب�ة، ومل يوجْد فيه مان�ٌع، وإْن كان املانُع يف موضع 
اإلصاب�ة، فالق�وُل ق�وُل الرام�ي م�ع َيمين�ه، فَيحِلف أنَّ�ه خَس�ق، وأنَّ ذل�ك َمنَعه من 

الثبوت.

�نِّ نْق�ٌب، أو موض�ٌع باٍل، فوَقع فيه الس�هُم وثَب�ت يف اهلدف، فإْن  وإْن كان يف الشَّ
ّنُّ  �ّنِّ يف الصالبة ُحِس�ب له َخسًقا؛ ألنَّه لو كان الشَّ كان املوضع الذي يثَبت فيه ِمثَل الشَّ
صحيًحا لثبَت فيه، وإْن كان دونه يف الصالبة ُردَّ إليه؛ ألنَّه ال يعلم لو كان صحيًحا، هْل 

كان يثبت فيه أم ال؟))) 

ّن مل حُيسب له َخسًقا - عىل أصحِّ القولني))) - والثاين: حُيسب له. وإْن خرَم الشَّ

»املخصص« )40/2(، »تاج العروس« )239/25(.  
َعُة ُخُروِجِه؛ ونفاذه يف الغرض. ْهِم: رُسْ )1( مرق: َوُمُروُق السَّ

»لسان العرب« )340/10(، »غريب احلديث« )380/1(.  
)2( »احلاوي الكبر« )217/15(، )231/15(.

)3( وأصل هذه الكلمة يدل عىل السعة واللطف، وُتطلق عىل املوافق للمتسابق يف النضال، واملراد به هنا 
هو املراسل لينظر يف اإلصابة وذلك عند النضال.

»تاج العروس« )75/29(، »املحكم واملحيط« )473/8(.  
)4( »الوسيط« )183/7(، »هناية املحتاج« )169/8(.

)5( »تكملة املجموع« )15/ 198(، »حاشية اجلمل« )473/4(.
ّن ثم ثبت يف مكانه، أما إذا خرم ومل يثبت مكانه،  )6( وما ذكره املصنف موافٌق للمذهب، فيام إذا خرم الشَّ

فهو ليس بخاسق قطًعا.
»روضة الطالبن« )376/10(، »أسنى املطالب« )237/4(.  

=
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، وق�د ثَب�ت بعُض�ه)))، وعبارة  �ّنِّ لن�ا: أنَّ اخلَْس�ق أْن يثُب�َت جي�ُع الس�هم يف الشَّ

، قال الش�يُخ اإلمام: وهِذه فاس�دٌة؛ فإنَّ  �نِّ »املهذب«))): أن يثبَت الس�هُم يف جيع الشَّ

نِّ ُمستحيل. هم يف جيع الشَّ ثبوت السَّ

/وإْن م�َرق الس�هم، فقد قال الش�افعيُّ I: هو خاس�ٌق، وظاه�ر هذا النصِّ 

أص�حُّ الطرق الثالثة)))، والطريق الثاين: ال حُيَس�ب خاِس�ًقا، والطريق الثالث: أنه عىل 

قوَلني))).

لنا: أنَّه ُوِجد َمعنى اخلَْسق وِزيادة، فهو كام لو َمَرق وكان رْشُطه القْرع؛ فإنَّه ُمشِعر 

مي، كذلِك ها هنا. ، ومل يرُضَّ بعُد ُحصول املقصوِد ِمن الرَّ بِحْذٍق يف املدِّ

، ومَرق وثَبت يف اهلدف  ّنَّ �هم الشَّ �ّنُّ غرَي ملَصق باهلَدف فأصاب السَّ وإْن كان الشَّ

�ّن يف الصالبة، فقال الرامي: خَسق  �ّنِّ واهلدُف دون الشَّ وُوِجد عىل َنصله قطعٌة ِمن الشَّ

�نُّ مثقوًبا،  س�يل: بل كان الشَّ �ّن، فقال الرَّ َس�همي ومَرق؛ ولذلك إْن كان َقَطَعه ِمن الشَّ

�نِّ فلس�ُت بخاس�ق،  وتل�ك القطع�ة ُمعلَّق�ة به، وإنَّام ثبت هذا يف اهلدف؛ ألنَّه دون الشَّ

ِسيل مع َيمينِه؛ ألنَّ األصل عدم اخلَْسق))). فالقوُل قوُل الرَّ

)1( أم�ا موض�ع اخل�اف، يف هذه املس�ألة فهو حمك�يٌّ عىل ثاث ط�رق، أصحها في�ام إذا كان بعض ِجْرم 
النَّْص�ل خارًج�ا،  ف�إن كان كله داخًا فهو خاس�ٌق قطًعا، والطري�ق الثاين؛ أن�ه إن كان بعضه خارًجا 
فلي�س بخاس�ق قطًعا، وإنام اخل�اف إذا بقي يشٌء من الغرض حميٌط بالنص�ل، والطريق الثالث أنه إْن 
أب�اَن م�ن الطرف قطعة، لو مل ُيبِنْه�ا لكان الغرض حميًطا بالنصل، فهو خاس�ٌق قطًعا، واخلاف فيام إذا 

خرم الطرف ال عىل هذا الوجه.
»روضة الطالبن« )376/10(، »هناية املطلب« )262/18(.  

)2( »املهذب« )291/2(.
)3( حكاية املذهب يف هذه املس�ألة عىل طريقن: األول القطع باخلس�ق وهو املنصوص كام ذكره املصنف. 

الثاين: حكاية اخلاف عىل قولن بثبوت اخلسق، أو عدمه.
»روضة الطالبن« )376/10(، »األم« )232/4(.  

« ]379[، »البيان« )467/7(. )4( »األم« )232/4(، »خمترص امُلَزيِنّ
)5( »احلاوي الكبر« )220/15(، »التنبيه« )129/1(.

)143/ب(
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 A

إذا م�اَت أحُد املرتامني، أو تِلفْت ي�ُده، بَطل العقد؛ ألنَّ املقصود فات بموتِه، فهو 
ر  كهالِك املبيع، وإْن مِرض، أو َرمدْت عينُه مل يبُطل؛ ألنَّ املعقود عليه مل يُفت، وإنَّام تأخَّ
لعذر، فإْن طلب أحدمها الفسَخ ألجل التأخري، وقلنا: إنَّه كاإلجارة جاز، وحيث قلنا: 
إنَّه كالََعالة فقد س�َبق ُحكم�ه، وإْن دعا أحدمها التأخري للدع�ة والراحة، فحيث قلنا: 
ْمي؛ ألنَّه يوُز له فس�ُخه، فجاز ل�ه تأخرُيه، وحيث قلنا: إنَّه  إنَّ�ه كالََعاَلة مل ُيَب عىل الرَّ

كاإلجارة ُأجب عليه؛ ألنَّه عقٌد الزم فأخذ بموجبه -واهلل أعلم - بالصواب))).

  

)1( »املهذب« )2 /292(، »تكملة« )199/15(.



(5(

U: إحياِء الَموات))) 
))) أنَّ النبيَّ 0 قال: »َمن 

I ُيس�تَحبُّ إحياُء املوات))) ملا رَوى جابٌر
ٌر، وما أَكَل العوايف منها فهو له َصَدقة«))). أحيا أرًضا َميَِّتًة فله أجنْ

وُيمَلك املواُت باإلحياء))) لِ�َم�ا رَوى س�عيُد بن َزْيٍد))) أنَّ النبيَّ 0 قال: 
َيا أرًضا َميِّتًة، فِهي له«))). »َمن أحنْ

)1( املـــواُت: بفتح امليم وال�واو، وامليُت وامليتة األرض التي مل ُتْعَمر ق�ط، وُيْطَلق املْيت واملْيتة عىل األرض 
الت�ي مل متط�ر، ومل ُيصبه�ا ماء، قال األزهري وغ�ره: وكلُّ يشء ِمن مت�اع األرض ال روح فيه يقال له 
ُموت�ان، وم�ا فيه ُروح حيوان،  واملقصود هنا وضع الي�د عليها، وإحيائها بزراعة، أو حفر بئٍر فيها، أو 

نحوه. 
»حترير ألفاظ التنبيه« )231/1(، »فتح الوهاب« )434/1(.  

)2( »األم« )42/4(، »املهذب« )293/2(، »هناية املطلب« )8 /281(.
)3( هو: الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، شهد 
ه�و وأب�وه الَعَقَبة وخااله الرباء ب�ن َمْعُرور، وأخوه، وذكر أنه كان َمنِيح أصحاب�ه يف يوم بدر، وَيْمنَُح 
هل�م املاء، غزا مع النبي 0 تس�ع عرشة غزوة، ُيكنى أبا عب�د اهلل، وقيل: أبو عبد الرمحن، كان 
َ باملدينة وهو ابُن أربٍع وتس�عَن َس�نًَة، َسنََة سبٍع  ْفَرة، وكانت له مُجَّة، وحُيِْفي ش�اربه، ُتُويفِّ خَيِْضُب بالصُّ
وسبعن، وقيل: ثامٍن وسبعن، وقيل: تسع وسبعن، وكان قد ذهب برصه، وصىل عليه أباُن بن عثامن 

وهو وايل املدينة، آِخر َمن مات باملدينة ِمن الصحابة من أهل الَعَقبة.
»معرفة الصحابة« )529/2(، »أسد الغابة« )162/1(.  

)4( أخرجه النس�ائي: كتاب: »إحي�اء املوات«، باب: »احلث عىل إحياء امل�وات« ]5724[، )323/5(، 
وأمحد يف مسنده )15081، 14361(، والبغوي يف »رشح السنة« ]1651[، )150/6(، والدارمي: 
]2649[، )1700/3(، وابن حبان: كتاب: »إحياء املوات«، ذكر كتبة اهلل C األجر ملحيي املوات 
من أرض اهلل C، »اإلحس�ان« )5202، 5203(، وابن أيب ش�يبة يف مصنفه: ]22381[، وذكره 
البخ�اري تعليًق�ا بصيغة التمريض بأثر احلدي�ث، كتاب: »ال�ُمَزاَرَعة«، باب: »م�ن أحيا أرًضا مواًتا« 

لسلة الصحيحة« ]568[.  )106/3(، وصححه األلباين يف »السِّ
« ]176[، »تكملة املجموع« )204/15(. )5( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

حايب اجلَليل س�عيد بن زيد بن عم�رو. وُيكنى أبا األعور، وأّمه فاطمة بن�ت َبْعجة بن أمية،  )6( هـــو: الصَّ
وكان أبوه زيد بن عمرو بن ُنفيل عل ِدين إبراهيم وكان زيد متزوجا ِمن أخت عمر بن اخلطاب، وهو 
من أوائل َمن أسلموا، وهو ِمن العرشة املبرشين باجلنة، تويف سعيد بن زيد بالَعقيق، فُحِمل عىل رقاب 
الرجال، فُدفِن باملدينة، ونزل يف حفرته سعد وابن عمر، وذلك َسنَة مخسن، أو إحدى ومخسن، وكان 

يوم مات ابن بضع وسبعن َسنَة، وكان رجًا ُطواال آدم أشعر.
»الطبقات الكربى« )289/3(، »حلية األولياء« )95/1(، »تاريخ حييى بن معن« )199/2(.  

)7( أخرجه أبو داود: كتاب: »اخلراج واإلمارة والفيء«، باب: »يف إحياء املوات« ]3073[، )178/3(، 
=
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وال حُيتاج فيه إىل إذِن اإلمام)))، ِخالًفا أليب َحنيفة))).

وقال مالٌك: إن كان قريًبا ِمن العامر يف موضع يتس�امح الناس فيه افتقر إىل اإلذن 

ِمن اإلمام وإال فال))).

لنـــا: اخل�َب؛ وألنَّ�ه تلي�ٌك مب�اح، فل�م يفتق�ْر في�ه إىل إذِن اإلم�ام، كال�رتاب، 

واألحجار.

ا ما جَرى عليه املِلك وباَد أهُله ومل ُيعَرف مالُكه، فإْن كان يف دار اإلس�الم فهو  فأمَّ

لَِبْيت املاِل، ال ُيملك باإلحياء))).

وإْن كان يف دار احل�رب ُمِل�ك، وهو أص�حُّ الوجوه الثالث�ة)))، والثاين: ُيملك يف 

احلالني، وبه قال أبو َحنيفة)))، والثالِث: ال ُيمَلك يف احلالني.

والرتمذي: كتاب: »أبواب األحكام«، باب: »ما ذكر يف إحياء أرض املوات« ]1378[، )654/3(، 
وقال حسن غريب، »البحر الزخار« للبزار ]1256[، وأبو يعىل يف مسنده ]957[، وصححه األلباين 

يف »اإلرواء« ]1520[.
)1( »احلاوي الكبر« )477/7(، »فتح العام« )91/5(.

ٍد  َماِم، َوِعنَْد َأيِب ُيوُس�َف َوحُمَمَّ ْحَياِء َبْعَد إْذِن اإْلِ اَم َيْمِلُكَها بِاإْلِ : ِعنَْد َأيِب َحنِيَفَةَ V إنَّ )2( قال الرسخيسُّ
َكَها مِمَّْن َأْحَياَها َأْو  َم�اِم؛ أِلَنَّ النَّبِيَّ 0 َقْد َأِذَن يِف َذلِ�َك، َوَملَّ W اَل َحاَج�َة فِي�ِه إىَل إْذِن اإْلِ
أِلَنَّ�ُه اَل َح�قَّ أِلََحٍد فِيَها، َفُكلُّ َمْن َس�َبَقْت َيُدُه إَلْيَها، َوَت�مَّ إْحَراُزُه هَلَا َفُهَو َأَحقُّ هِبَ�ا، َكَمْن َأَخَذ َصْيًدا، 
َأْو َحَطًبا َأْو َحِشيًش�ا، َأْو َوَجَد َمْعِدًنا، َأْو ِرَكاًزا يِف َمْوِضٍع اَل َحقَّ أِلََحٍد فِيِه، َوَأُبو َحنِيَفَةَ اْس�َتَدلَّ بَِقْولِِه 
ا َفِمْن َأْصِلِه: َأنَّ اْلَعامَّ  ُس إَماِمِه«، َوَهَذا َوإِْن َكاَن َعامًّ ِء إلَّ َما َطاَبتنْ ِبِه َنفنْ O: »َلينَْس ِللنَْمرنْ

 .» ُح َعىَل اخْلَاصِّ جَّ اْل�ُمتََّفَق َعىَل َقُبولِِه َيرَتَ
»املبسوط« )167/23(، »اللباب« )563/2(.  

خرة« )147/6(، »درر احلكام« )306/1(. )3( »الذَّ
)4( »املهذب« )293/2(، »تكملة املجموع« )204/15(.

)5( واملذه�ب م�ا حكاه املصن�ف، إن كان مواًتا ال ُيذبُّ املس�لمون عنه فلهم متلك�ه باإلحياء، وال يملك 
باالس�تياء؛ ألن�ه غ�ر مملوك هل�م، حتى يمل�ك عليه�م، وإن ُذبَّ عنه املس�لمون مل يمل�ك باإلحياء 

كاملعمور من بادهم.
»روضة الطالبن« )280/5(، »هناية املطلب« )284/8(.  

)6( »االختيار لتعليل املختار« )66/3(، »تبين احلقائق« )34/6(.

=
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لنا: أنَّ الظاهر ممَّا يف دار اإلسالم أنَّه حمرتم؛ وهلذا يب تعريُفه، وال يلزم ختميسه، 

والظاهر ممَّا يف دار احلْرب أنَّه لَغرْيِ حمرَتم؛ وهلذا ال يلزم تعريفه ويب ختميسه))).

/وإذا قاَتل املِشكون عىل مواٍت ثم اس�توىَل املس�لمون عليه، جاز تلُُّكه باإلحياء 
عىل أصحِّ الوجهني)))، والوْجه الثاين: يكون َغنيمًة، وقال مالٌك: إذا كان املالُك يف دار 

اإلسالم ُمعيَّنًا وتَرك األرض حتى َدَثَرت))) فأحياها غرُيه، صار الثاين أحق هبا.

ار مل حُيِدثوا فيها ِعامرًة، فلم َيملكوها فال تصرُي غنيمًة، وعىل مالٍِك إْن  لنا: أنَّ الكفَّ

ترك اإلنسان ِملكه حتى َدَثر ال ُنزيل ِملَكه عنه))).

وما حيتاج إليه ملصلَحة العاِمر، كأفنية الدار وطُرقها، وَمسيل مياهها، وَحريم البِئر، 
ا ِمن  حاب والش�وارع، ومقاِعد األس�واق ال ُيمَلك باإلحياء؛ ألنَّ وما بنْي العامِر ِمن الرِّ

املوات؛ وألنَّ يف تلكيها إرضاًرا بالكافَّة))).

 A

ويوُز اإلحياء لكلِّ َمن َيمِلك املاَل، هِذه جلة وتفصيلها: 

أنَّ الكافر ال يمِلك باإلحياء يف دار اإلسالم، وال يوُز لإلمام أن يأذَن له فيه. 

ميُّ باإلحي�اء يف دار  وي�وز يف دار الُكف�ر، وق�ال أبو َحنيف�ة، ومالك: يمِل�ك الذِّ
اإلسالم)))، وَيوز لإلماِم أن يأذَن له.

)1( »هناية املطلب« )284/8(، »هناية املحتاج« )334/5(.
)2( وما ذكره املصنف عىل خاف املذهب، فاملذهب أنَّ وضع اليد عليها بعد االستياء يفيد اختصاًصا، 
كاختصاص املتحجر ألن االس�تياء أبلغ منه، وهو ال يفيد جواز البيع، فالغانمون أحقُّ بإحياء أربعة 

أمخاسه، وأهل اخلمس أحق بإحياء مخسه.
»روضة الطالبن« )280/5(، »هناية املطلب« )284/8(.  

ْمِل  َ ُرُس�وَمُه بِالرَّ ياُح َعىَل امْلَنِْزِل َفُتَغيشِّ ُروُس، َوُهَو َأْن هَتُبَّ الرِّ ُثوِر: الدُّ )3( َدَثرت أي: رس�مت، وأصُل الدُّ
َيَها بالرتاب.  َوُتَغطِّ

)4( »املهذب« )2 /293(، »تكملة املجموع« )204/15(.
ِمّي« )77/9(. )5( »البيان« )7 /481(، »أسنى املطالب« )445/2(، »حاشية الُبَجْرِ

خرة« )6 /147(. )6( »االختيار لتعليل املختار« )3 /66(، »الذَّ

)144/أ(
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لنـــا: قوُل�ه 0: »َموتـــان األرِض هلل ولرســـوله، ُثـــم هـــي لُكـــم مـــ�ِّ أيُّهـــا 

املســـلمون«)))، فجَم�ع املوتان، وجَعَلها للمس�لمني، فلم يبَق ما يك�ون لغريهم، وألنَّ 

املوات ِمن حقوق الدار، والداُر للمسلمني، فكان مواًتا هلم.

م  اُر علي�ه هلم؛ ألنَّ وكذل�ك ال ي�وُز للمس�لم أن يمِلك م�واَت بلٍد ُصولِ�ح الكفَّ
وا بمواتِه))). تلَّكوا البَلد دون امُلسلمني، فجاز أن ُيصُّ

A

�ْكنى، فهو  واإلحياُء الذي ُيمَلك به هو: أن َيعُمر األرَض ملَِا يريد، فإْن أرادها للسُّ
أن يبنَي سوَر الدار بام جَرْت به العادُة يف ذلك املكان الذي َيبني به، ِمن اآلالت وسقفها، 

وينصب عليها باًبا، ويف نصب الباب وجٌه أنه ال يشرتط))).

ْكنى بدون ذلِك. ا ال تصُلح للسُّ لنا: أنَّ

وإْن أراده�ا َمراًح�ا للَغنم، أو َحظ�ريًة للَحطب بنَى احلائط، ونَص�ب الباب؛ ألنَّه 
بذلك يتمُّ مراُده.

وإْن أراده�ا للزراع�ة عِم�ل هل�ا ُمَس�نَّاًة)))، وس�اق إليها امل�اَء ِمن بئر أو ن�ر - إْن 
أمكن�ه، وإْن كانت ِمن الَبطائح حَبس عنه�ا املاء وحَرثها، وقد تمَّ إحياؤها ِمن غري زْرع 

 

وال َس�ْقي عىل أصحِّ الوج�وه الثالثة)))، والثاين: ال يت�مُّ إالَّ بالزراعة، والثالث: ال يتمُّ 
قي))). إال بالسَّ

)1( أخرجه البيهقي: كتاب: »إحياء املوات«، باب: »ال يرتك ذمى حيييه ألن رسول اهلل 0 جعلها 
ملن أحياها من املسلمن«  ]11786[، )6 /143(.

)2( »الوسيط« )220/4(، »رشح البهجة الوردية« )259/12(.
)3( »احلاوي الكبر« )487/7(، »املهذب« )294/2(، »تكملة املجموع« )211/15(.

)4( الـُمَســـنَّاة: ُهَو َما ُرفع َحْوَل امْلَْزَرَعِة كاجِلَدار؛ وقيل هو لغٌة يف اجلدار، وقيل هو اجلدار نفس�ه، وتطلق 
كذلك عىل اخلشبة التي ُتصنع يف الوادي لصد السيل.

»لسان العرب« )119/4(، »النهاية« )246/1(.  
)5( وهو املذهب كام حكاه املصنف، أن إحياء األرض خيتلف باختاف األرض.

»روضة الطالبن« )290/5(، »املنهاج« ]316[.  
)6( »هناية املطلب« )301/8(، »كفاية األخيار« ]408[.
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قي انتفاٌع باملحيا، فلم ُيشرتط للِملك كُسْكنَى الدار. راعة والسَّ لنا: أنَّ الزِّ

وإْن أراد حف�َر بِئر فإحياؤها أن حَيِفَر حتى يصَل إىل املاء، فإْن كانت األرض صلبة 

؛ ألنَّ مصلحة البئر ال حتُصل إال بذلك))). تم به، وإال َفاَل ُبدَّ من الطَّيِّ

 A

إذا أحيا أرًضا مَلك ما فيها ِمن املعادن، كالبِّلَّْور))) واحلديد؛ ألنَّا ِمن أجزاء األرض 

 

/فُملكْت بِملكها كرُتاهِبا وأحجارها، ويمِلك ما ينبع فيها ِمن املاء والَقاِر))) والنَّْفط))) 

عىل ظاهِر املذهب)))، وقد سَبق دليُله، ويملك ما َينُبُت فيها ِمن الشجر والكإل عىل أصحِّ 

الوجه�ني)))، وذهب امل�اوردي))) إىل أنَّه إْن كانت مرصدًة لذل�ك النبات كاإلَجام))) 

ونحوها، فهو ِملٌك ملالكها، وإْن كانت ُمرَصدًة للزراعة والِغراس فنبات احلشيش فيها 

م�رضٌّ هبا، فال يكون مقصوًدا ِمن نامئها فال ُيملك. قال الش�يخ اإلمام: وفيام َذَكره نظٌر؛ 

)1( »حتفة املحتاج« )242/2(، »فتح الوهاب« )435/1(.
)2( حجر معروف وأحسنه ما جيلب من جزائر الفرنج. »املصباح املنر« ]24[.
ُفُن َيْمنَُع املاَء َأْن َيْدُخَل، َوَكَذا اإِلبُِل ِعنْد اجلََرِب. )3( ُهَو يشٌء َأْسَوُد ُيْطىَل بِِه السُّ

»تاج العروس« )499/13(.    
ط: هو الَقطِران،  والكحيل: الذي ُتطىل به اإلبل للَجَرب، وهو يف حقيقته مزيج من اهلدروكربونات،  )4( النَّفنْ
حُيص�ل عليه�ا بتقطر زيت الب�رتول اخلام، أو َقطِ�َران الفحم احلجري، وهو رسيع االش�تعال، وأكثر 

 

»املخصص« )220/2(، »املعجم الوسيط« )941/2(. ما ُيستعمل يف الوقود.  
)5( وما ذكره املصنف عىل خاف املذهب، من عدم امتاك املعادن يف باطن األرض.

»روضة الطالبن« )301/5(، »هناية املطلب« )323/8(.  
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من امتاك ما خيرج من األرض املحياة.

»العزيز« )223/6(، »روضة الطالبن« )291/5(.  
)7( ع�ل بن حممد بن حبيب، أبو احلس�ن املاوردي ولد يف البرصة َس�نََة )364ه�(، م�ن العلامء الباحثن، 
َ يف  ى بأْقىض القضاة، وله مكانة رفيعة عند اخللفاء، ُتُويفِّ وكان يميل إىل مذهب االعتزال، وكان ُيَس�مَّ

بغداد، َسنََة )450ه�(.
»األعام« )327/4(، »معجم املؤلفن« )189/7(، »طبقات املفرسين« للسيوطي )83/1(.  

)8( وأصل هذه الكلمة يدل عىل اإلحاطة والتحصن، وهي الش�جر الكثر امللتف حول بعضه، واآْلَجاُم 
هي: الغاُب وَمأَوى األُسود.

»النهاية« )426/1(، »لسان العرب« )656/1(.  

)144/ب(
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ا هبا فهو تابٌع يف املِلك كام أنَّ الس�عف والتأبري واألغصان  فإنَّ احلش�يش وإْن كان مرضًّ

الزائدة مرضٌّ باألشجار، وال يرج بذلك عن أن تكون مملوكًة ملالكها.

وُيمَلك باإلحياء ما حيتاج إليه املحيا، كالِفناِء والطريق، وَمسيل املاء، وحريم البئر 
وهو موِضع وقوف املستقي، إْن كانت للشب، أو ممّر الثوران إْن كانت للسقي وحريم 

النهر، وهو ملَقى الطِّني والتِّْقن)))، وُيرَجع يف ذلك إىل ُعْرف البِقاع فيه. 

: حريُم البئر))) أربعون ِذراًعا، وحريُم الَعي�ِْن خس مائة ذراع.  وقال أبو َحنِيَفَةَ

وق�ال أحد: حريم البِئر حريُم خس�ة وعشين ذراًعا، فإْن كان�ت عاِديًة فحريمها 
خس�ون ذراًع�ا)))، وق�ال أب�و يوس�ف))): حريُم بِئ�ر الَعَط�ن))) أربعون ذراًع�ا، وبئر 

الناضح))) ستون ذراًعا، إالَّ أن يكون ِرشاؤها))) أبعَد ِمن ذلك))).

نَْت، َواْس�َتْعَمَلُه  َمن، َوُهَو الطُن الرقيُق خُيالطه مَحَْأة خيُرج ِمَن اْلبِْئِر، َوَقْد تَتقَّ ـــُن: ُتْرن�وُق البئِر والدِّ )1( التِّقنْ
ره.  ر الدم وُمتكدِّ بعُض األَوائل يِف تَكدُّ

»لسان العرب« )72/13(.  
)2( حريم البئر: هي محاها، وما حوهلا، سمي بذلك؛ ألنه آخذ حكم البئر وتابٌع هلا يف حرمته لصاحبه.

»املحكم واملحيط« )329/3(، »املعجم الوسيط« )169/1(.  
)3( »الكايف يف فقه اإلمام أمحد« )244/2(، »املغني« )437/5(.

ه وغلب عليه الرأي  )4( هو: أبو يوس�ف يْعقوب بن إبراهيم القايض، لزم أبا حنيفة النعامن بن ثابت فتفقَّ
وجف�ا احلدي�ث، وكان صره املهدي مع ابنه موس�ى وهو ويل عهده عىل قضائ�ه، وكان معه بُجرجان 
ه قضاءها، فلم َيُزْل هو وولده إىل أن مات خلمس ليال خلون  حن أتته اخلافة ثم قدم معه بغداد فوالَّ

من ربيع اآلخر َسنََة اثنتن وثامنن ومائة يف خافة هارون.
»الطبقات الكربى« )238/7(.  

)5( العطن: هو امَلْعطِن: وهو ُمنَاُخ اإلبل وَمرْبكها حوَل املاِء، أي التي َتِرُدها اإلبل وَترْبُك حوهلا، وحريم 
هذا البئر أربعون ذراًعا.

»املغرب يف ترتيب املعرب« )68/2(، »طلبة الطلبة« )27/4(.  
�ْقي ِمن البئر بالنضح، بواس�طة البعر، وحريم ومحى هذا البئر س�تون  )6( الناضح: من النضح، وهو السَّ

ذراًعا.
»طلبة الطلبة« )27/4(، »احلاوي الفتاوى« )138/1(.  

)7( هو احلْبل الذي ُيستخدم يف السقي من البئر، وخيتلف يف الطول بحسب طول البئر وِقرصه.
»الزاهر« )259/1(، »الفتاوى الفقهية الكربى« )31/4(.  

)8( »االختيار لتعليل املختار« )3 /66(، »تبين احلقائق« )34/6(.
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لنـــا: م�ا رَوى عبد اهلل بن ُمغفَّل))) أنَّ النبيَّ 0 ق�ال: »َمِن احَتَفر ِبئًرا فله 

أربعون ِذراًعا حواليها عَطٌن لـماشيته«))).

�نة أنَّ حريم الَقِليب العادية خس�ون  وعن س�عيِد بن املس�يَّب))) أنَّ�ه قال: ِمن السُّ
رع ثالثامئة ِذراع، فجَعل  ِذراًعا، وحريم الَب�دوي خس وعشون ِذراًعا، وحريم بِئر الزَّ

حريم كلِّ بِئر بام َيليق هبا، وجَرِت العادة يف الَقصد منها فَوجب اعتبار ذلِك))).

ًة)))  وَم�ن أحي�ا داًرا، فج�اَء آخ�ُر فأحي�ا إىل جنْبِ�ه، فَجع�ل أحُدمه�ا داَره ِمْق�َصَ
ف يف ِملكه  أو َمْدَبغ�ًة)))، ف�إن مل يس�ترضَّ صاحبه بذلِك بالروائ�ح مل يْمنع؛ ألنَّه مت�صِّ

 

ل بن َعْبد هَنْم بن ُعَفْيف، قال: أخربنا حييى بن معن قال: كان عبد اهلل بن املغفل  )1( هو: عبد اهلل بن ال�ُمغفَّ
ائن، وكان  ُيكنى أبا زياد، قال: فذكرت ذلك لرجل ِمن ولده. فقال: كان ُيكنى أبا سعيد، وكان من البكَّ
ممن بايع رسول اهلل 0 حتت الشجرة يوم احلديبية، ومل يزل باملدينة، ثم حتول إىل البرصة فنزهلا 
حتى مات هبا، وكانت وفاته يف آخر خافة معاوية، وكان قد ابتنى بالبرصة دارا، وكان أحد النفر الذين 
بعثهم عمر بن اخلطَّاب إىل أهل البرصة يفقهوهنم. قال مس�دد: مات َس�نََة تس�ع ومخس�ن، صىل عليه 

 

أبو َبْرَزة األسلمي، وقال غره: َسنََة إحدى وستن.
»الطبق�ات الك�ربى« )9/7(، »التاري�خ الكبر« )23/5(، »أس�د الغابة« )395/3(، »س�ر أعام   

النباء« )99/4(.
)2( أخرج�ه اب�ن ماج�ه: كت�اب: »الره�ون«، ب�اب: »حري�م البئ�ر« ]2486[، )831/2(، والدارمي: 

 .)1714/3( ،]2668[
نه األلباين يف »السلسة الصحيحة« ]6200[. وحسَّ  

ه  )3( هو: س�عيد بن امُلَس�يَِّب بن حْزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة، وُأمُّ
ُأمُّ س�عيد بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص الس�لمي، كان يفتي وأصحاب رسول اهلل أحياء، 
وهو زاهٌد عابٌد ثقة، مات س�عيُد بن امُلَس�يَِّب باملدينة َسنَة أربع وتسعن يف خافة الوليد بن عبد امللك 
نَة التي مات فيها سعيد َسنَُة الفقهاء لكثرة َمن مات  وهو ابن مخٍس وس�بعن َس�نَة، وكان يقال هلذه السَّ

منهم فيها.
»الطبق�ات الك�ربى« )89/5(، »حلي�ة األولي�اء« )161/2(، و»س�ر أعام النب�اء« )217/4(،   
و»هتذي�ب الك�امل« ]2358[، و»تذك�رة احلف�اظ« )54/1(، »الع�رب« )110/1(، و»غاي�ة النهاية« 

)308/1(، و»هتذيب التهذيب« )84/4(.
)4( »املغني« البن قدامة )5 /438(، »الذخرة« للقرايف )6 /152(.

ار هو  ار؛ والَقصَّ )5( وأصل هذه الكلمة يدل عىل الناحية والُبعد واالختاط، وال�ِمْقرَصة هي خشبة الَقصَّ
اجلزار،  واملراد حتويله لداره، مكان للذبح واجلزارة. 
»املخصص« )35/4(، »لسان العرب« )5 /103(.  

باِغ؛ وقد ُتطلق عىل اجللود التي ُوضعت يف الدباغ. َبغُة هي: امَلْوِضُع الذي ُيدبغ فيه اجللود بالدِّ )6( الـَمدنْ
=
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ب�ام ال رضَر في�ه ع�ىل غ�رِيه، وإِن اس�ترضَّ بذلِ�ك من�ع؛ لقولِ�ه 0: »ل َضـــَرَر 

 

ول ِضراَر«))).

د  ق�ال الش�يُخ اإلم�ام: ه�ذا اختياُر ش�يِخنا القايض أيب ع�ي)))،  واإلم�ام أيب حمُمَّ
الُويني))).

: ما رأى فيها ما مل يبلْغه مضارها، وبُعد عنها)))، وقال أبو يوسف:  وقال أبو َحنِيَفَةََ
رو أصحابنا، فِمنهم  حريُمها ما انتهى إليه صوت املناِدي ِمن حذوها)))، واختَلف متأخِّ

»العباب الزاخر« )340/1(، »لسان العرب« )8 /424(.  
ه ما يرض بجاره« ]2341[، )784/2(،  )1( أخرجه ابن ماجه: كتاب: »األحكام«، باب: »َمن بنَى يف حقِّ
وأمح�د يف مس�نده ]2865[، والط�رباين يف »املعج�م الكب�ر« ]11576[، )228/11(، و»املعج�م 
 األوسط« ]3777[، )125/4(، وللحديث شواهُد كثرة عن ُعبادة بن الصامت، وعبد اهلل بن عباس، 
وأيب س�عيد اخل�دري، وأيب هري�رة، وجابر بن عبد اهلل، وعائش�ة، وثعلب�ة الُقَرظِ�ي، وأيب لبابة، وقال 
النَّ�َوِوي ع�ن ه�ذا احلديث: »حديث حس�ن ... وله طرق َيْق�َوى بعضها ببعض«، وق�ال ابُن رجب: 
ت إىل غرها من  : إذا انضمَّ وه�و ك�ام قال، وقد قال البيهقي يف بعض أحاديث كثر بن عبد اهلل ال�ُمَزيِنّ

األسانيد التي فيها ضعف قويت«.
»جامع العلوم واحلكم« )210/2(، »األربعون النََّوِوية« ]297[.   

وِذي، اإِلَمام اجْلَِليل أحد رفع�اء اأْلَْصَحاب،  د بن َأمْحد َأُب�و َعّل الَقايِض امل�رورُّ )2( هـــو: احْلَُس�ْن بن حُمَمَّ
َومن َلُه الصيت يِف آَفاق اأْلَْرضن، َوُهَو َصاحب التعليقة اْل�َمْشُهوَرة وساحب ذيول الفخار املرفوعة 
اِمي عىل آَفاق  املجرورة، وجالب التَّْحِقيق إىَِل سوق امْلَعايِن َحتَّى خيرج اْلَوْجه من ُصوَرة إىَِل ُصوَرة السَّ
ْيَلة الظلامء َواحْلَال َفوق فرق الَفْرقد، َوَكَذا تكون عزائم اْلعلاَمء  �اَمء والعايل عىل ِمْقَدار النَّْجم يِف اللَّ السَّ
ة عدد  َقاض مكمل اْلفضل َفَلو يتعرف بِِه النَُّحاة ملا َقاَلت يِف َقاض إِنَّه َمنُْقوص! َوخترج َعَلْيِه من اأْلَِئمَّ
 V ة والتهذيب اْل�ُمَتَويِل َواْلَبغِوّي َوَغرهم، تويّف الَقايِض كث�ر ِمنُْهم إَِمام احْلََرَمْنِ َوَصاحب التَّتِمَّ

يِف امْلحرم َسنَة اْثنََتْنِ َوِستَِّن َوَأْرَبعاِمَئة.
»طبقات الشافعية الكربى« )4 /356 – 357(.  

)3( هو: عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد بن حّيويه اجلَُوْينِي، ثم النيسابوري أبو حممد، 
ُولَِد:  بِِدَمْش�َق، َس�نََة ِس�تٍّ َوِس�تِّْنَ َومَخِْس ماَئ�ٍة، وكان إماًما يف التفس�ر والفقه واألص�ول والعربية 
 َ واألدب، وكان أوحد زمانه، تأّدب عىل أبيه، َوَسِمَع ِمَن احلَافِِظ َأيِب الَقاِسِم اْبِن َعَساِكَر َومَجَاَعٍة، وُتُويفِّ

يف ذي القعدة َسنََة ثامٍن وثاثن وأربعامئة. 
»وفيات األعيان« )74/3(، »سر أعام النباء« )96/23(.  

)4( »االختيار لتعليل املختار« )3 /66(، »تبين احلقائق« )6 /34(.
)5( »اللباب« )563/2(.

=
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َمن قال: الدار هلا حريم، فإذا حَفر اإلنسان يف ُقبالتها، وأْصل ِحيطانا ُمنِع منه)))، وذَكر 

صاِحب الشامل))): أنَّه ال حريَم هلا، وذَكر يف احلاوي أنَّ حريَمها طريُقها))).

وَذَكر أنَّه إذا قَعد قوٌم يف فِناء دار اإلنسان وحريمها، فإْن كان عليه رَضٌر ُمنع، وإْن 
مل /يُكن عليه رضٌر فَعىَل قوَلنِي))).

وكذلِك الُقعوُد يف فِناء املس�ِجد، هل حيتاُج إىل إذِن اإلمام؟ فيه وْجهان)))، فالذي 
ف غرِيه فيه،  ق إلي�ه األَذى بتصُّ َيقتضي�ه النظ�ُر أنَّ للداِر واحلائط َحري�اًم، وهو ما َيتطرَّ

فَيِجب املنُع منه.

ف يف حريِمه؛ وألنَّ�ه يعتمد عىل بناِئه،  وكذلِ�ك يمنع أْن يلَص�ق حائطه؛ ألنَّه تصُّ
ج�ني))) يف أصل حائطِه؛  فل�و جَع�ل بينهام فاِصاًل، فإْن ق�لَّ جاز، ويمنَع ِمن جْعل السِّ

ألنَّه ُيفيض إىل إفساِده))).

وكذل�ك ُيمن�ع من حفر ُح�شٍّ يف أصل حائطه؛ ألنَّ�ه ُيفيض إىل إْفس�اِده، وكذلك 
ُيمن�ع ِم�ن حفر ُح�شٍّ يف أصل حائطه عىل أص�حِّ الوجهني)))؛ ألنَّه َيُض��رُّ باحلاِجز بني 

احلائَطنِي.

ِمّي« )85/9(. )1( »هناية املطلب« )303/8(، »حاشية الُبَجْرِ
َق أجزاء منه  من، ُحقِّ )2( كتاب: »الش�امل يف فقه الش�افعية«، وهو البن الصباغ ِمن ُفقهاء الش�افعية املتقدِّ

ة، وبعُضه ال يزال َقيَد التحقيق. يف اجلامعة اإلسامية باملدينة النبويَّ
)3( ومبن�ى هاذي�ن القول�ن عىل دخول هذه البقع�ة يف حريم الدار، من عدم دخول�ه، فمن أدخلها حكم 

باملنع، ومن مل يدخلها، حكم باجلواز ما مل يكن هناك رضر.

»روضة الطالبن« )283/5(، »هناية املطلب« )303/8(.  

)4( »احلاوي الكبر« )7 /488(، »هناية املحتاج« )345/5(.
)5( »روضة الطالبن« )298/5(، »مغني املحتاج« )476/4(.

ِقٌن  يِم َواْلَقاِف َفُيَقاُل رِسْ َبْت إىَل اجْلِ ِك�ُن بِاْلَكاِف َفُعرِّ ْبُل َكِلَمٌة َأْعَجِميٌَّة َوَأْصُلَها رِسْ ِجُي هو: الزِّ ـــرنْ )6( السِّ
ُلُه لِ�ُمَواَفَقِة اأْلَْبنَِيِة اْلَعَربِيَِّة،  اَم َأُقوُل َرْوٌث َوإِنَّ�اَم ُكرِسَ َأوَّ َأْيًض�ا َوَع�ْن اأْلَْصَمِعيِّ اَل َأْدِري َكْيَف َأُقوُلُه َوإِنَّ

 

ِجٌن. ِجٌن َورَسْ ُه َقاَل يِف امْلُْحَكِم رِسْ َواَل جَيُوُز اْلَفْتُح لَِفْقِد َفْعِلِن بِاْلَفْتِح َعىَل َأنَّ
»القاموس املحيط« )1555/1(، »املصباح املنر« )1 /273(.  

)7( »احلاوي الكبر« )7 /495(، »كفاية األخيار« ]409[.
)8( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، فامُلحي�ي له حق الترصف يف خالص ِملكه، برشط أن حيتاَط 

)145/أ(

=
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وَم�ن َمَل�ك بئًرا باإلحي�اء فجاَء آَخ�ُر فتباعد عن حريِمه�ا وحَفر بِئ�ًرا فنَقص ماُء 

ِل، مل يُكن له منُعه، كام لو حَفر يف ِملكنِي قديَمنِي))). األوَّ

 A

ر أرًضا لُيْحِيَيها، ومل يتمْم، فهو أحقُّ هبا ِمن غريه؛ لَسبِقه إليها، فإْن نقلها  وَمن حتجَّ
إىل غ�ريه صار الثاين أحقَّ هب�ا؛ النتقاِل اليد إليه، وإْن مات انتقل�ْت إىل ورثته؛ ألنَّه حقٌّ 
فعة، وإْن باعها مل َيِصّحَّ عىل أصحِّ الوجهني)))؛  ُيمَلك، فانتقل باملوِت إىل وارثه َكَحقِّ الشُّ

فعة. ألنَّه حق ُيملك، فلم َيِصّحَّ َبْيُعه كحقِّ الشُّ

ه الس�لطاُن بنْي  ته خريَّ ه، وإْن طالت مدَّ ر عىل حقِّ ر، فالتحجُّ ة التحجُّ وما مل َيُطْل مدَّ
أن ُيتمَم العامرَة، أو يرفَع يَده؛ ألنَّه ضيَّق عىل الناس يف مباح، فهو كام لو وَقف يف طريق 
ضيِّ�ق، أو َمَشعة ماء، وإْن س�أل اإلنظاَر أْنَظره مدًة قريب�ة حتُصل هبا العامرة املقصودة؛ 
ألنَّ ذل�ك إي�الٌء للُعذر، فإِن انقضت هذه املدُة، ومل يْعمر فب�اَدر َغرُيه فَعَمره َمَلَكه؛ ألنَّه 

ر بإيالء الُعذر، فثَبت املِلك مَلن أْحياه))). زال حقُّ التحجُّ

 A

ل إىل في�ه ِمن غري مؤونة  وَم�ن س�َبق يف م�واٍت إىل معدٍن ظاهر، وه�و الذي ُيتوصَّ
َثقيلة، كاملاء والنَّفط واملومياء))).

وحيك�م اجل�دران، بحيث يليق بام يقصده، فإن َفَعل ما الغالُب فيه ُظهور اخلََلل يف أصل حيطان اجلاِر، 
فاألصح يف املذهب املنع.

»روضة الطالبن« )285/5(، »هناية املطلب« )318/8(.  
ِمّي« )95/9(. )1( »البيان« )7 /482(، »الرساج الوهاج« ]300[، »حاشية الُبَجْرِ

)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم صحة بيع املتحجر ملا حتجره من األرض، وخالف 
بعض األصحاب فقالوا إن البيع حلق اختصاصه هبذه األرض.

»العزيز« )218/6(، »روضة الطالبن« )288/5(.  
)3( »األم« )4 /47(، »تكملة املجموع« )221/15(.

)4( وأصل هذه الكلمة امُلوم -بالضم- هو الش�مع، املس�تخَرج ِمن األرض، وأما املراُد باملوميا هنا فدواٌء 
ُيس�تخرج م�ن باط�ن األرض، بنفس مادة املض�ادات احليوية، ُيس�تعمل للرشب وامُل�روخ، وتضميد 

اجلروح، وللختم.

=

=



(6(
ل إىل ما فيه  وال�ِبام))) واملِْلح))) والُكحل)))، أو معدن باطِن وهو الذي ال يتوصَّ
صاص والياقوت، فأخذ منها  ة واحلديد والرَّ هب والِفضَّ إالَّ بمؤونٍة وعمٍل، كَمعدن الذَّ

شيًئا َمَلكه)))؛ لقولِه 0: »َمن سَبَق إىل ما ل َسبنَْق إليه، فهو أحقُّ به«))).

وال ُيمَل�ك املع�دُن الظاهر، وال الباطِن ع�ىل أصحِّ القوَل�ني)))؛ ألنَّ ِمْلَك املوات 
متعلِّ�ق باإلحياء، وهو العامرُة، والعمل يف املعدن الباط�ن حفٌر وختريٌب، فلم حيُصل له 
امللُك به، فإْن طال املقام عليه، فإْن كان ال َيِضيق عىل غريه مل ُيمنَْع، وإْن ضاق عىل غرِيه 

ر))). ُمنِع عىل أصحِّ الوْجهني)))؛ ألنَّه كالتحجُّ

ا، ف�إْن كانا يأخ�ذاِن للتِّجارة هايأ اإلم�ام بينهام؛ ألنَّه  وإْن س�بق إليه اثنان وَتَش�احَّ

 

ال مؤونة وال والية عليه فرَجع إليه.

»لسان العرب« )586/2(، »املحيط« )486/2(.  
- مَجُْع )ُبْرَمٍة( َوهو اْلِقْدُر من احلجارة.  )1( والرِبام -بِاْلَكرْسِ

»خمتار الصحاح« )33/1(، »معجم مقاييس اللغة« )222/1(.  
)2( وأصل هذه الكلمة يدل عىل احلرمة واحلَِلف، وتدل كذلك عىل املامزجة واملخالطة، ومنه امللح بالكرس 
والفتح،  ُيطلق عىل الرضاع، واألصل فيه، أنه املطيب به الطعام؛ ألنَّ َأهَل اجلاهلية كانوا يطرحونه يف 

النار مع الكربيت،  ويتحاَلُفون عليه. »املحكم واملحيط« )377/3(، »الفائق« )383/3(.
)3( وأصل هذه الكلمة يدل عىل البداية يف كل يشء، وعىل االحتاد يف يشء واحد، والكحل هو ما ُيوضع 

يف الَعْن ُيستشفى هبا، مما ليس بسائل.
»معجم مقاييس اللغة« )219/5(، »هتذيب اللغة« )472/1(.  

)4( »أسنى املطالب« )449/2(، »فتح العام« )93/5(.
)5( أخرج�ه أيب داود: كت�اب: »اخل�راج واإلمارة«، ب�اب: »يف إقطاع األرض�ن« ]3071[، )177/3(، 
بلفظ »َمْن َسَبَق إىَِل َماٍء مَلْ َيْسبِْقُه إَِلْيِه ُمْسِلٌم َفُهَو َلُه، والطرباين يف »املعجم الكبر« ]814[، )280/1(، 
والبيهقي يف »الس�نن الكربى« ]11779[، )236/6(، وضعفه األلباين يف »اإلرواء« ]1553[، عن 

.I أسمر بن مرضس
)6( وم�ا ذك�ره املصنف هو املذهب، وهو ما رجحه الش�افعي V واألصحاب، من عدم متلك املعدن 

الظاهر،   والباطن.
»العزيز« )230/6(، »روضة الطالبن« )302/5(.  

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب.
»العزيز« )231/6(، »روضة الطالبن« )302/5(.  

)8( »املهذب« )2 /297(، »تكملة املجموع« )15 / 224(.

=
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ا يف الس�ابِق أْق�َرع بينهام؛ لعدِم امليزة، وإْن كانا يأخ�ذان للحاجة ُأقِرع  /فإْن تش�احَّ
م اإلمام َمن  بينهام عىل أصحِّ الوجوه الثالثة)))، ويف الثاين ُيقَسم بينهام، ويف الثالث: ُيقدِّ

يَرى))).

لنا: أنَّ احلاجة ال تندفع بالِقسمة، ونظر اإلمام فيام تْدعو احلاجة إليه سواء، فوَجب 

التقديم بالُقرعة))).

وإْن كان ِم�ن املوات ما يلزم يف االنتفاِع به ُمؤنٌة بأن يكون بُقرب الس�احل موضٌع 
إذا وَص�ل إلي�ه املاُء، صار ِمْلًح�ا، جاز أن ُيتملَّ�ك باإلحياء؛ ألنَّه ال ُينتفع ب�ه إالَّ باملؤنة 

والعَمل))).

 A

وي�وُز االرتف�اق بام ب�ني العاِمر ِمن الش�وارع والرحاب الواس�عة بالُعق�ود للبيع 
وال�شاء؛ الس�تمرار ذل�ك من غري َنك�رٍي، فَمن س�َبق إىل موضٍع منها فهو أح�قُّ به)))؛ 

لقولِه 0: »َمن سَبق إىل ما ل ُيسبق إليه، فهو أحقُّ به«))).

ٍة))) أو ثوٍب ونحوه؛ ألنَّه  ة ِم�ن باِريَّ وي�وُز أن ُيظلِّ�ل عليه بام ال رَضَر فيه عىل املارَّ
ة؛ ألنَّه  ارتف�اٌق مب�اح ِمن غري إرضار، فهو كامل�يش يف الطريِق، وليس له أن َيبن�ي فيه ِدكَّ
ُيضيِّق الطريَق، وقد يعُثر هبا الرضير، وباللَّيل البصري، فإْن قام عنه، ونقل متاَعه منه جاز 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من اإلقراع بينهام.
»العزيز« )229/6(، »روضة الطالبن« )301/5(.  

)2( »هناية املطلب« )305/8(، »حتفة املحتاج« )210/2(.
)3( »فتح الوهاب« )435/1(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )90/3(.

ِمّي« )95/9(، »رشح البهجة الوردية« )272/12(. )4( »حاشية الُبَجْرِ
)5( »املهذب« )297/2(، »كفاية األخيار« ]411[.

م خترجيه. )6( َتقدَّ
بيع الَبواري ش�يخ  )7( والباِريَّة: هي احلصر املنس�وج اللطيف اخلَِش�ن، وإىل بيعه ُينس�ب احلَس�ن بن الرَّ
البخاري، وله اس�تعامالت، وأغراٌض كثرة، وقيل: هو الطريق، وقيل: هي اخلشبة التي ُيوضع عليها 

الطعام.
»لسان العرب« )640/12(، »هتذيب اللغة« )176/4(.  

)145/ب(
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لغ�رِيه أن يقع�َد فيه، وإْن مل ينُقْله مل ُيز؛ ألنَّ بقاءه يدل عىل بقاء َيِده، وإن أطال املقاَم فيه 
ي أثر اإلباحة يف املكان، فإْن  م أنَّه مَلَكه ُمنِع منه عىل أصحِّ الوجهني)))؛ لِتبقِّ بحيث يتوهَّ

مناه، واهلل أعلم))). ا، ُأقرع بينهام؛ ملا قدَّ سبق اثناِن إىل موضٍع منه وَتشاحَّ

0: اإلقطاع والِحَمى 

يوُز لإلمام أن ُيقطِع موات األرض مَلن َيمِلكه باإلحياء)))؛ ل�َم�ا رَوى علقمُة بن 
وائل))) عن أبيه: »أنَّ رس�وَل اهلل 0 أقطعه أرًضا، فأْرسل معه معاويَة أْن أعطِه 

اها، أو أْعِلمه إياها«))). إيَّ

ب�ري ُح�رْضَ َفَرِس�ه)))،  ورَوى اب�ُن ُعم�ر L أنَّ النب�ي 0 أْقط�ع الزُّ
ُطوه ِمن حيُث وَقع  فأْجَرى فرَس�ه حتى قام، ورَمى َس�ْوَطه، فقال النبيُّ 0: »أعنْ

سوُطه«))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، ُيمنع من اإلطالة يف مكان بحيث ُيتوهم أنه ِملكه.
»العزيز« )225/6(، »روضة الطالبن« )295/5(.  

)2( »الوسيط« )226/4(، »تكملة املجموع« )225/15(.
)3( »احلاوي« )494/7(، »الرساج الوهاج« ]301[.

)4( هو علقمة بن وائل بن ُحجر احلرضمي الكندي الكويف، وروايته عن أبيه مرسلة، وأبوه هو الصحايب 
به وأدناه،  اجللي�ل وائ�ل ب�ن ُحْجر ْبن س�عد، كان َمِلَك قومه، قِدم ع�ىل النبي 0 ُمْس�لاًم،  فقرَّ
وَبَس�َط رداءه، فأجَلس�ه عليه، ونزل بعد رس�ول اهلل 0 الكوفة، وأعقب هبا، وورد املدائن يف 
صحب�ة َع�ِلّ ْبن َأيِب طالب حن خ�رج إىَِل ِصفِّن، وكان عىل راية حرضموت يومئذ، وتويف نحو َس�نََة 

مخسن من اهلجرة.
»تاريخ بغداد« )558/1(، »هتذيب الكامل« )312/20(، »األعام« )8 /106(.  

)5( أخرج�ه أمحد يف مس�نده ]27239[، والطياليس يف مس�ند خمت�رًصا ]1110[، والدارمي: ]2651[، 
واب�ن حب�ان: »مناقب الصحابة«، ذك�ر وائل بن حج�ر ]7205[، كام يف »اإلحس�ان« )234/12(، 

والبيهقي يف »السنن الكربى« )11789، 11790(، )6/ 238(.
-: الَعْدُو، وَأْحرَضَ حُيْرِض َفُه�َو حُمرِْض إَِذا َعَدا، َوِمنُْه  مِّ ـــُر الَفَرس: َجْريه وع�ْدوه، واحلُرْض -بِالضَّ )6( ُحضنْ

احْلَِديُث املذكور.    
»النهاية« )398/1(، »تاج العروس« )41/11(.   

)7( أخرج�ه أب�و داود، كت�اب: »اخل�راج واإلم�ارة والف�يء«، ب�اب: »يف إقط�اع األرض�ن« ]3072[، 
==
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 .(((
L ديُق والفاروُق وأْقطَع الصِّ

بري،  وأْقط�َع عم�ُر I خس�ًة ِم�ن َأصحاِب رس�وِل اهلل 0، وه�م: الزُّ
.(((
M وسعٌد، وابن مسعود، وخبَّاب، وأسامُة بن زيد

ر، ويكون بمثابتِه يف جيع  وَمن أقطَعه اإلماُم شيًئا من ذلِك صار أحقَّ به، كامُلَتَحجِّ
ما ذَكْرنا.

وال ي�وُز أن ُيقطِ�ع أحًدا م�ا ال َيْقِدر عىل ِعامرته؛ ألنَّه تضيي�ٌق عىل الناس ِمن غري 
منفعٍة تعود عليه))).

�ا املع�ادن؛ فال ي�وز أن ُيقَط�ع منها م�ا كان ظاه�ًرا)))؛ لِ�َم��ا رَوى ثابُت بن  وأمَّ
ه أبيَض ب�ِن َحَّاٍل: أنَّه اس�تقَطع رس�وَل اهلل 0 ِملَح  س�عيٍد))) ع�ن أبي�ه عن جدِّ
امَل�ْأِرب فأْقَطع�ه،  /ثم أَتى األق�رُع بن َحابٍِس)))، فقال يا رس�وَل اهلل: إينِّ أدركُت املِلح 

)177/3(، وأمح�د يف مس�نده ]6458[، والط�رباين يف »املعجم الكب�ر« ]13352[، )363/12(، 
َبْرَ ُحرْضَ َفَرِسِه، بَِأْرٍض ُيَقاُل هَلَا: ُثَرْيٌر، َفَأْجَرى اْلَفَرَس  بلفٍظ، عن عبد اهلل بن عمر L »َأْقَطَع الزُّ
�ْوُط«، وضعفه األلباين يف »ضعيف س�نن  َحتَّ�ى َق�اَم، ُثمَّ َرَمى بَِس�ْوطِِه، َفَق�ال: »َأْعُطوُه َحْيُث َبَلَغ السَّ

 

أيب داود« ]550[.
)1( أخرج�ه البيهق�ي: ب�اب: »كتابة القطائ�ع« ]12142[، )145/6(، »األموال« الب�ن زنجويه: باب: 

»االقطاع« ]802[، )366/2(، »األموال للقاسم« باب: »اإلقطاع« ]590[، )145/2(. 
)2( أخرجه ابن أيب شيبة: باب: »ما قالوا يِف الوايِل أله أن يقطِع شيًئا ِمن األرِض« ]33695[، )353/12(، 

»معرفة السنن واآلثار« ]530[، )20/9(.
)3( »املهذب« )298/2(، »تكملة املجموع« )227/15(.
)4( »هناية املطلب« )310/8(، »هناية املحتاج« )349/5(.

)5( هو: ثابت بن َس�ِعيد بن َأبيَض بن مَحَّال املأِريب اليامين، ِمن َس�دِّ َمْأِرب، حديثه يِف أهل اليمن، وهو من 
طبق�ة كبار أتباع التابعي التابعن، وأبوه هو س�عيد بن أبيَض بن مَحَّ�ال امُلرادي، أبو هانئ اليامين املأِريب 
ه هو س�عيد بن أبيَض بن مَحَّال، له  والد ثابت بن س�عيد،  وهو من الطبقة الوس�طى ِمن التابعن، وجدُّ

صحبة، قدم عىل النبي 0 سنَة تِسع،  فأسلم،  ثم انتقل إىل الكوفة فسكنها. 
»التاريخ الكبر« )164/2(، »هتذيب الكامل« )355/4(.  

)6( هو: األقرع بن حابس بن ِعقال بن حممد بن س�فيان بن جماش�ع ْبن داِرم ْبن مالك ْبن حنظلة ْبن مالك 
ابن زيِد َمناة بن متيم، وكان يف وفد بني متيم الذين َقِدُموا َعىَل َرُسوِل اهلل 0 فأسلم، وكان ينزل 

أرض بني متيم ببادية البرصة.

)146/أ(

=

=
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، فاس�تقال  يف الاهليَّة، وهو بأرٍض ليس هبا ِملح، وَمن وَرَده أَخَذه، وهو ِمثل املاء الَعدِّ
أبي�ُض، فقال أبيُض: قد أقلُتك عىل أن تعَله مني صَدقة، فقال رس�وُل اهلل 0: 

»هو ِمنك صَدقٌة، وهو ِمثل املاء الَعدِّ َمن ورَده أَخَذه«))).

وكذلِك إن كان ِمن املعادِن الباطِنة عىل َأَصحِّ القولني)))؛ وأنَّا ال ُت�ْمَلك باإلحياء، 
وفيه عىل هذا القول أيًضا وجٌه: أنَّه يوز إقطاعه))). 

لنا: أنَّه َمعِدن ال ُيمَلك باإلحياء، فلم ُيْز إقطاُعه كاملعدن الظاهر.

حاب وَمقاِعد األسواق لالرتفاق؛ ألنَّه مباح  ويوز أْن ُيقطع ما بني العاِمر ِمن الرِّ
ينتفع به ِمن غري إرضار، فجاز اقطاعه كاملوات.

وَم�ن أقط�ع ِمن ذلِك ش�يًئا، صاَر أح�قَّ به ِمن غ�رِيه، َنَقل متاعه عن�ه، أو مل َينُقل، 
لي�س لغريه أن يقعد فيه ِمن غري إذن�ه؛ ألنَّه اختصَّ به بإقطاِع اإلمام، فال حيوز االْفتئاُت 

عليه))).

 A

عي�ة أن حيِمَي مواًت�ا باملنع ِم�ن إحيائه وَرْع�ي َكَلِئه)))؛ ملا  وال ي�وُز ألح�ٍد من الرَّ

»الطبقات الكربى« )7 /27(، »تاريخ دمشق« )184/9(.  
)1( أخرج�ه اب�ن ماج�ه: كت�اب: »الرهون«،  ب�اب: »إقط�اع األهن�ار والعي�ون« ]2475[، )827/2(، 
والدارمي: ]2650[، )1700/3(، والطرباين يف »املعجم الكبر« ]808[، )278/1(، والدارقطني: 

.I نَه األلباين يف »صحيح ابن ماجه«، عن َأْبَيَض ْبِن مَحَّاٍل )3077، 4520( َحسَّ
)2( وهو املوافق للمذهب، من عدم جواز إقطاع اإلمام للمعادن الظاهرة الظاهرة، والباطنة.

»روضة الطالبن« )303/5(، »املنهاج« ]318[.  
)3( وأم�ا اخت�اف املذهب فه�و يِف مَتِْليِك املعادن الباطن�ة، والصحيح جواز إقطاعه�ا، إِذا َرآى اإِلَمام يف 

ذلك صاًحا للمسلمن. 
»احلاوي الكبر« )7 /493(، »اإلقناع« )118/1(.   

)4( »أسنى املطالب« )452/2(، »حاشية البيجوري« )73/2(.
)5( الَكأُل هو: العشُب. وقْد َكِلَئِت األرُض وأْكأَلْت فهي أرٌض ُمْكِلَئٌة وَكِلَئٌة، أي ذاُت َكإٍل، وسواٌء َرْطُبُه 
ويابُس�ه، وَكأَلِت الناق�ُة وأْكأَلْت، إذا أكل�ت الَكأل، حكاه أبو عبي�د. وكأله اهلل ِكاءًة -بالكرس- أي 

َحِفَظُه وَحَرَسُه. يقال: اذهْب يف ِكاءِة اهلل. 
»الصحاح« )69/1(، »املعجم الوسيط« )793/2(.  

=
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ى إلَّ  ع�ب ب�ن َجثَّامة))) قال: س�معُت رس�وَل اهلل 0 يق�وُل: »ل مِحَ رَوى الصَّ
ا رس�وُل اهلل 0 فكان له أن حَيمَي لنفسه، وللُمسلمني، إال  هلل وَرســـوِله«)))، وأمَّ

أنَّ�ه 0 ما حى لنَْفس�ه، ولكنَّه َحى للمس�لمني؛ لِ�اَم رَوى اب�ُن عمر L أنَّ 

 

رسول اهلل 0 َحى النَّقيع خليِل املسلمني))).

ز أن حيمي  ز لإلمام أن حَيمَي لنفس�ه، للخ�َب، وُيوِّ �ا غ�ريه ِمن األئمة؛ فال ُيوِّ وأمَّ
دقة، وماش�ية َمن يضُعف ع�ن اإلبعاد عن  خلي�ل املجاهدي�ن، وَنَعم اِلزي�ة، وإبل الصَّ
بري))) عن  طَل�ب النُّْجع�ة))) ع�ىل أص�حِّ القولني)))؛ مل�ا رَوى عامُر ب�ن عبد اهلل ب�ن الزُّ

 

ْعُب  اَن، ُثمَّ اْنَتَقَل إىَِل اْل�َمِدينَِة، َوُهَو الصَّ َجاَز، َوَكاَن َينِْزُل يِف َودَّ ْيثِيُّ َسَكَن احْلِ ْعُب ْبُن َجثَّاَمَة اللَّ  )1( هو: الصَّ
ُه َزْينَُب بِنُْت  اْبُن َجثَّاَمَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َوْهِب ْبِن َيْعَمَر ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيٍث، ُأمُّ

َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، ُأْخُت َأيِب ُسْفَياَن، َوَحاَلَف َجثَّاَمُة ُقَرْيًشا.
»معرفة الصحابة« أليب نعيم )3 /1520(، »أسد الغابة« )518/1(، »االستيعاب« )222/1(.  

،  كتاب: »امُلَساَقاة«، باب: »ال مِحى إال هلل ورسوله« ]2370[، )113/3(، أبو داود،  )2( أخرجه البخاريُّ
كتاب: »اخلراج واإلمارة والفيء« باٌب: »يف األرض حيميها اإلمام أو الرجل« ]3083[، )180/3(، 

 .I مسند احلُميدي« ]800[، عن الصْعب بن جثامة«
)3( أخرج�ه أمح�د يف مس�نده )6438،  6464(، »صحيح اب�ن حبان« باب: »احلمى«، ذكر ما يس�تحب 
لإلمام أن حيمي بعض املواضع ملا جيدي نفعه عىل املس�لمن من األس�باب يف »األوقات، اإلحس�ان« 
]4683[، والط�رباين يف »املعج�م األوس�ط« ]7937[، )51/8(، والبيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«  

.L 11808[، )242/6(، عن ابن عمر[
)4( أصل هذه الكلمة، هو طلب املعروف، وطلب الَغْوث، والنُّْجعة هي طلب الكإل، ومس�اقط الغيث، 

واألرض الطيبة.
»لسان العرب« )347/8(، »هتذيب اللغة« )115/1(.  

)5( وق�د اختل�ف األئم�ة يف حكاية املذه�ب عىل طريقتن، الطريق�ة األوىل ما أورده املصن�ف ِمن حكاية 
اخلاف عىل قولن، واملذهب ما ذكره باجلواز، والطريقة الثانية القطع باجلواز.

»روضة الطالبن« )293/5(، »املنهاج« ]317[.  
 ، ، َأُبو َبْك�ٍر، َوَأُبو ُخَبْيٍب الُقَريِشُّ ، َأِمْرُ امُلْؤِمنِْنَ اِم بِن ُخَوْيِلٍد األََس�ِديُّ َبْرِ بِن الَعوَّ )6( هـــو: َعْب�ُد اهللِ ب�ُن الزُّ
ِة َرُس�ْوِل اهللِ  ، َأَح�ُد األَْعَاِم، َوَلُد احلَ�َواِريِّ اإِلَماِم َأيِب َعْبِد اهللِ، اْبِن َعمِّ ، ُثمَّ اْل�َمَديِنُّ �يُّ ، امَلكِّ األََس�ِديُّ
، َوِقْيَل: َس�نََة  َل َموُل�وٍد لِْلُمَهاِجِريَن بِامَلِدْينَِة، ُولَِد َس�نََة اْثنََتْنِ �ُه،  وَكاَن َعْب�ُد اهللِ َأوَّ 0 َوَحَواِريُّ

ِف، َواجِلَهاِد، َوالِعَباَدِة.  َ ا يِف الِعْلِم، َوالرشَّ َحاَبِة، َوإِْن َكاَن َكبِْرً إِْحَدى، ِعَداُده يِف ِصَغاِر الصَّ
»سر أعام النباء« )3 /363(، »أسد الغابة« )3 /242(، »الكامل« )4 /348(، »هتذيب األسامء   

واللغات« )1 /266(، »وفيات األعيان« )3 /71(، »تاريخ اإلسام« )3 /167(.  
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أبي�ه)))، ق�ال: أَت�ى أعراب�يٌّ ِمن أهل َنْج�د ُعمَر I، فقال: يا أم�رَي املؤمنني، بالدنا 
قاتْلنا عليها يف الاهلية، وأس�َلْمنا عليها يف اإلس�الم؛ َفَعالَم حَتميها علينا؟ فأْطرَق ُعمُر 
وجع�ل َيفتُِل َش�اِرَبه، وينُف�خ، فكان إذا كِره أمًرا فَتل َش�اِرَبه وَنَفخ، فل�امَّ رأى األعرايبُّ 

 

 ،c والِعباُد ِعباُد اهلل ،c املاُل ماُل اهلل :I د ذلك، فقال عمُر م�ا ب�ه، جَعل ُيردِّ
ولوال ما أحُِل عليه يف سبيل اهلل ما حيُت ِمن األرض ِشًبا يف ِشب))).

ًة: ِمن  ق�ال مال�ٌك: ُنبِّئت أنَّه كان حيمُل يف كلِّ عام أربع�ني ألًفا ِمن الظَّهر، وقال مرَّ
اخليل))).

وَرَوى زيُد بن أس�لَم))) عن أبيه أنَّ ُعمر I اس�تعَمل م�وىًل له ُيدعى هنيًّا))) 
: اْضُمم جناحك ع�ِن الناس، واتَّق دع�وَة املظلوم؛ فإنَّ  إىل احِلَم�ى، /وق�ال له يا ُهنَ�يُّ

ى، َحَواِريُّ َرُسْوِل اهللِ 0  اِم بِن ُخَوْيِلِد بِن َأَسِد بِن َعْبِد الُعزَّ َبْرُ بُن الَعوَّ حايب اجلليل الزُّ )1( هو: الصَّ
�ْوَرى،  �تَِّة َأْهِل الشُّ تِ�ِه َصِفيََّة بِنِْت َعْبِد امُلطَِّلِب، َوَأَحُد الَعرَشِة امَلْش�ُهْوِد هَلُم بِاجلَنَِّة، َوَأَحُد السِّ َواْب�ُن َعمَّ
َة َسنًَة، َهاَجَر  ُل َمْن َس�لَّ َس�ْيَفُه يِف َس�بِْيِل اهللِ، َأبُو َعْبِد اهللِ I َأْس�َلَم َوُهَو َحَدٌث، َلُه ِستَّ َعرْشَ َوَأوَّ
ُن َعَلْيِه، َوُهَو َيُقْوُل: الَ َأْرِجُع إىَِل الُكْفِر َأَبًدا،  ُقُه، َوُيَدخِّ ُه ُيَعلِّ َة َسنَة، َوَكاَن َعمُّ ، َوُهَو اْبُن َثاَمِن َعرْشَ َبْرُ الزُّ

ُقتِل َمظلوًما يوَم اجلَمل.
»سر أعام النباء« )41/1(، »صفوة الصفوة« )132/1(، »حلية األولياء« )1 /89(، »االستيعاب«   

)4 / 308 - 320(، »تاريخ اإلسام« )2 /153 - 158(.
)2( أخرجه ابن س�عد يف »الطبقات الكربى« )326/3( خمترًصا، وابن زنجوية يف »األموال« ]1109[، 

)668/2(، وأبو عبيد يف »األموال« ]741[، )376/1(.
)3( »الذخرة« )154/6(، »مواهب اجلليل« )4/6(.

 ، ، الُعَمِريُّ ُة، الُقْدَوُة، َأبُو َعْبِد اهللِ الَعَدِويُّ ، اإِلَماُم، احلُجَّ )4( هو: َزْيُد بُن َأْسَلَم َأُبو َعْبِد اهللِ الَعَدِويُّ الُعَمِريُّ
َث َعْن َوالِِدِه؛ َأْس�َلَم َمْوىَل ُعَمَر، َوَعْن َعْبِد اهللِ بِن ُعَمَر، َوَجابِِر بِن َعْبِد اهللِ، َوَس�َلَمَة  ، الَفِقْيُه، َحدَّ امَلَديِنُّ

 

ابِن األَْكَوِع،  َوَأَنِس بِن َمالٍِك... َوَخْلٍق، َوَكاَن َلُه َحْلَقٌة لِْلِعْلِم يِف َمْسِجِد َرُسْوِل اهلل 0، َوَكاَن 
 . ِمَن الُعَلاَمِء الَعاِمِلْنَ

ِة، َسنََة ِستٍّ َوَثَاثِْنَ َوماَئٍة. َوَفاُته: يِف ِذي احِلجَّ  
»سر أعام النباء« )5 /316(، »حلية األولياء« )3 /221،  229(، »شذرات الذهب« )194/1(،   

»تاريخ اإلسام« )251/5(، »تذكرة احلفاظ« )132/1، 133(.
)5( ُهنَ�يٌّ بَِض�مِّ اهلاء وفتح الن�ون، والتصغر، هو ُهنَ�يٌّ موىل عمر بن اخلط�اب، أدرك النبي 0، 
واستعمله عمر I عىل احِلمى، وكان ممن شهد ِصفِّن، وسمع منه، ذكره البخاري، وروى حديَثه 

َزيد بُن َأْسَلم عن أبيه. 

)146/ب(

=
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اك وَنَعَم ابن عوف، وابن  يمة والُغنَيم�ة)))، وإيَّ َ دع�وة املظل�وم جُماَبة، وأْدِخل َربَّ الصُّ
يمة والُغنَيمة إْن هتِلك  َ ام إْن هَتِلك ماش�يتهام َيرجعاِن إىل يشٍء، وإنَّ َربَّ الصُّ ان؛ فإنَّ عفَّ
ماش�يتهام يأتياين فيقوالن: يا أمري املؤمنني أفتاِرُكهام أبا لك! إنَّ املاء والكأل أيُس ِعندي 
 c هب والوِرق، والذي نفس�ه بي�ده لوال املال الذي أحِل عليه يف س�بيل اهلل م�ن الذَّ

 

ما حيُت عليهم بالدهم شًبا))).

ف�إْن كان رس�وُل اهلل 0 َحى أرًضا، مل ُيْز ألحٍد بع�َده إحياؤها، إْن كانت 
احلاج�ة إىل ِحائه�ا باقي�ًة لبق�اء احلُك�م)))، وإْن زال�ت احلاج�ة مل ُي�ْز أيًضا ع�ىل أصحِّ 

، فال يوز ترُكه باالجتِهاد.  الوجهني)))؛ ألنَّ ما َحَكم به رسوُل اهلل 0 نصٌّ

ة، وقلنا: يصحُّ ِحَاُه، فيجوُز إحي�اؤه يف أصحِّ القولني)))؛  �ا ما َحاُه أح�ُد األئمَّ وأمَّ
ُة حى اإلمام اجتهاٌد، فال يوُز تْرُك مقتىض  ، وصحَّ ألنَّ جواز تلُّك املوات باإلحياء نصٌّ

النصِّ باالجتهاد، واهلل أعلم))).

»اإلكامل«)415/7(، »اإلصابة« )577/6(.  
بِِل الَقليلِة والَغنم الَقليلِة، فإنَّ  ْيَم�ِة والُغنَْيَمة« َيع�: يِف احِلمى وامَلْرَعى، ُيريد صاح�َب اإْلِ َ )1( »َربُّ الرصُّ
تِي جَتوز إِضاف�ُة مالِِكيها إِليها، وَجْعُلهم َأْرباًبا  الَبهائ�م َغ�ْرُ ُمَتَعبَّدٍة َواَل خُماَطبٍة، َفِهَي بَِمنِْزَلِة األَْمواِل الَّ

هَلَا.
»النهاية« )3 /27(، »لسان العرب« )400/1(.  

)2( أخرجه البخاري،  كتاب: »اجلهاد والس�ر« باب، »إذا أس�لم قوم يف دار احلرب، وهلم مال وأرضون، 
فه�ي هل�م« ]3059[، )71/4(، ومال�ك يف »املوط�أ«، كتاب: »دع�وة املظلوم«، ب�اب: »ما يتقى من 
دعوة املظلوم« )1،   1003/2( والدارقطني: ]4576[، )425/5(، والبيهقي يف »السنن الكربى«  

.I 11809[، )242/6(، »رشح السنة« للَبَغوي ]2191[، )273/8(، عن عمر[
)3( »املهذب« )299/2(، »تكملة املجموع« )236/15(، »البيان« )7 /498(.

)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، ما محاه الرس�ول 0 ال جيوز إحياؤه، س�واًء أكانت 
ة إليه، أم مل تكن؛ ألنه تغير املقطوع بصحته باجتهاد، وهو املنصوص يف املذهب. احلاجة ماسَّ

»روضة الطالبن« )293/5(، »مغني املحتاج« )474/2(.  
)5( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، م�ن صحة اإلحياء من أف�راد الناس ملا مح�اه اإلمام، وهذا 

مربوٌط بظهور املصلحة العامة للناس، وأال يستقل امُلحيي باإلحياء لوحده بدون إذن اإلمام.
»روضة الطالبن« )293/5(، »الوسيط« )224/4(.  

« ]178[، »حتفة احلبيب« ]277[.  )6( »األم« )4 /49(، »خمترص ال�ُمَزيِنّ

=
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0: ُحكم المياه 

امل�اُء رَضب�ان: مباٌح، وغ�رُي مباٍح، فغرُي املب�اح ما َينُب�ع يف أرض مملوكة، فصاحُب 
األرض أح�قُّ ب�ه؛ ألنَّ�ه مملوك له عىل ظاِه�ر املذهب)))، وعىل الوْج�ه اآلَخر أنه يدخل 
ِملَكه بغري إذنه، فإْن فَضل عن حاجته، واحتيج إليه للامش�ية لرْعي الكإل لزَمه َبذُله ِمن 

غري ِعَوض، وقال أبو ُعَبيد بن َحرب))): ال يلزمه))).

َل املاء  لنا: ما رَوى إياس بن عمرو))) أنَّ رسول اهلل 0 قال: »َمن مَنَع َفضنْ

َل َرمحِته«))). َل الكإل، مَنَعه اهلل c فضنْ لَيمنَع َفضنْ

وال يستحلف َعِقيب أْخِذه ِمن غري ِعَوض، وال ُمؤنة، فلزمه بذُله، وال يلزمه بذُله 
للزرع. 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من دخول ِملك املاء يف ِملك األرض التي ينبع منها.
»روضة الطالبن« )309/5(، »هناية املطلب« )335/8(.  

)2( هو أبو عبيد بن َحْرَبَوْيه عل بن احلسن بن حرب بن عيسى البغدادي قايض مرص، وهو أحد األئمة، 
�ه ع�ىل أيب ث�ور؛ وكان يوافقه يف كثر م�ن اختياراته، ويوافق الش�افعي تارة، وله اختي�ارات انفَرد  تفقَّ
هب�ا يف نفس�ه، وِمن مذهبه أنه من�ع ِمن تعجيل ال�زكاة، وأوجب اجتناب احلائ�ض يف مجيع بدهنا؛ قال 
: وقد خالف يف ذلك إمجاع املس�لمن، ويل قضاء واس�ط، ثم إقليم مرص، فأقام هبا مدة طويلة،  النََّوِويُّ
وكانت اخللفاء ُتعظمه، ثم اس�تعفى من القضاء فُأعِفَي، وعاد إىل بغداد، فامت هبا يف َصَفر َس�نَة تس�ع 

وثاثامئة.
»حسن املحارضة« )312/1(، »تقريب التهذيب« )400/1(.   

ِمّي« )102/9(. )3( »املغني« )430/5(، »هناية املطلب« )313/8(، »حاشية الُبَجْرِ
)4( هـــو: إي�اس ب�ن عمرو بن مؤّمل ب�ن حبيب بن متيم بن عب�د اهلل بن ُقرط بن ِرزاح ب�ن عدّي بن كعب 
الق�ريّش الع�دوّي، ل�ه إدراك، كأنَّ أب�اه مات َقْبَل أن ُيس�ِلم أهُل مّك�ة يف الفتح، فيك�ون ِمن أهل هذا 

القسم، وإلياس هذا ولد اسُمه حممد.
»الطبقات الكربى« )552/3(، »اإلصابة« )327/1(.  

�افِِعي يِف »اأْلُم«، و»َامُلْس�نَد« َكَذلِك هبذا اللف�ظ، وهو متفق َعَلْيِه بَِلْف�ظ: »اَل متنعوا فضل  )5( أخرج�ه الشَّ
امَلاء لتمنعوا بِِه اْلكأل«، َويِف ِرَواَية ل�ُمسلم: »اَل ُيَباع فضل ال�اَمء ليباع بِِه اْلكأل«، َويِف ِرَواَية لْلُبَخاِرّي: 

 

»اَل متنع�وا فض�ل امَلاء لتمنعوا بِِه فض�ل اْلكأل« َويِف ِرَواَي�ة لْلُبَخاِرّي: »اَل متنعوا فضل امَل�اء لتمنعوا بِِه 
فضل اْلكأل«.

»األم« )50/4(، »فتح الباري« )34/5(.  
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وقال أحد يف رواية: َيلزمه))). وِمن الناس َمن قال: يلزمه بِعوض.

رع ال ُحرم�ة له يف نفس�ه، واملاش�ية هل�ا ُحرمة؛ وهلذا يب عليه س�قُي  لنـــا: أنَّ ال�زَّ

ماش�يته، وال ي�ب عليه س�قُي َزْرعه، وال يلزمه بذُل ما حيتاج إليه من�ه أيًضا؛ ألنَّ النبيَّ 
�د مانع الَفضل، وما تس�تغرقه حاجُته ال يك�ون فاِضاًل؛ وألنَّ يف إياب  0 توعَّ

بذِل ما حيتاج إليه إحلاَق رضٍر به، وذلِك ال يوز))).

 A
�ا املب�اُح فهو الذي َينُبع يف امل�وات، فالناُس في�ه رشكاء)))؛ لقوله 0:  وأمَّ
»الناُس شـــركاُء يف ثاثة: املاء، والنار، والكأل؛ فَمن ســـَبق إىل شـــيٍء منه فهو أحقُّ به 

ِمن غره«)))، ولقولِه 0: »َمن سَبَق إىل ما ل ُيسَبق إليه فهو أحقُّ به«))).

/ف�إْن أراد أن َيس�قَي من�ه أرًض�ا، ف�إْن كان نًرا عظي�اًم كالنِّيل والُف�رات وِدجلة، 
وما أش�بهها، جاز أن يس�قَي منه ما شاء، ومتى ش�اء؛ ألنَّ ذلك ال يرضُّ بغريه، وإْن كان 
نًرا صغرًيا ال يمكن الس�قُي منه إالَّ بحبس�ه، فإْن كانت األرايض متس�اويًة، بدأ َمن يف 
ل النهر، وحَبس املاء؛ ليس�قَي منه أرضه حتى يبلَغ املاء فيها إىل الكْعب، ويرس�له إىل  أوَّ
الذي يليه، كذلك حتى َتنتهي األَرضون)))؛ ملا رَوى عبد اهلل بن الزبري أنَّ الزبري وَرجاًل 
ِح  َبري: َسِّ ة التي ُيسَقى هبا النَّخل، فقال األنصاريُّ للزُّ من األنصار تنازَعا يف رِشاج احلرَّ
. فأَبى الزبري، فاختصاَم إىل رسوِل اهلل 0، فقال 0: »اسِق أرنَْضك،  املاَء إيلَّ

)1( »املغني« )430/5(، »رشح منتهى اإلرادات« )370/2(، »الكايف يف فقه اإلمام أمحد« )249/2(.
)2( »املهذب« )301/2(، »تكملة املجموع« )240/15(. 

)3( »البيان« )505/7(، »احلاوي الكبر« )508/7(، »الرساج الوهاج« ]302[.
)4( أخرج�ه اب�ن ماجه: كت�اب: »الرهون«، باب: »املس�لمون رشكاء يف ث�اث« ]2472[، )826/2(، 
وابن أيب ش�يبة يف »مصنفه« ]23194[، وأمحد يف مس�نده ]23082[، والطرباين يف »املعجم الكبر«  
]11105[، )80/11(، والبيهقي يف »الس�نن الكربى« )11832،  11834(، )248/6(، عن ابن 
عب�اس L بلفظ: »املس�لمون رشكاء يف ثاث: ال�كأل، واملاء، والن�ار«، »إرواء الغليل« للعامة 

األلباين ]1552[.
)5( سبق خترجيه.

)6( »الوسيط« )224/4(، »فتح العام« )93/5(.

)147/أ(



(7(
ن وجُه  تِك يا َرسوَل اهلل! فَتلوَّ : أْن كان ابَن عمَّ وأرنَْسِل املاَء إىل جاِرك«، فقال األنصاريُّ
النبيِّ 0، فقال رس�وُل اهلل 0: »يا زبر اسِق أرنَْضك، واحبِس املاَء حتى 
ر)))، ثم أرنِْســـله إىل جاِرك)))«. فأَمره يف أوَّل أمِره باإلحســـاِن إىل اجلار، وأن  َيبُلَغ اجَلدنْ
ا َعِلم أنَّه لئيم ل تزكوا الصنيعة فيه، أمَره باســـتيفاء  ه، فلمَّ َيقتصـــَر علـــى بعِض حقِّ
ه، ث�م زاد عليه ثانًيا ُعقوبًة  ـــه؛ هذا أظهُر املعنيي، وقيل: إنَّه أمَره أواًل باس�تيفاء حقِّ حقِّ

له، فهذا يصحُّ حيث كانِت الُعقوبات يف األموال))).

وإْن كان بع�ُض األرايض أْع�ىَل ِمن َبعِض ال َيِقف املاُء يف العالية إىل الَكْعب، حتَّى 
ه ثم  يِقف يف املس�تِفلة إىل الوسط بدأ بَسقي املس�تفلة حتى يبلَغ املاء إىل الكْعب، ُثم يسدُّ

ه ِمن غري ِزيادة))). يسقي العالية، كذلك إىل أن يِصَل إىل كامل حقِّ

 A

إذا أْحي�ا َجاع�ٌة أرًض�ا عىل نْر وَس�قوا من�ه، ثم جاَء رج�ٌل فأحيا أرًض�ا يف أْعاله 
إذا س�قاها اس�ترضَّ أهُل النهر، ُمنِع من ذلِ�ك؛ ألنَّ النَّهر ِمن أعظ�ِم َمرافقهم، فهو هلم، 

 

فال يوُز أن َيرُضَّ هبم فيه.

َداِر ُجُدٌر َكِكَتاٍب َوُكُتٍب  َداُر، َومَجُْع اجْلِ اِل اْل�ُمْهَمَلِة - َوُهَو: اجْلِ َها، َوبِال�دَّ يِم َوَكرْسِ ر - بَِفْتِح اجْلِ )1( اجَلـــدنْ
َومَجُْع اجْلَْدِر ُجُدوٌر َكَفْلٍس َوُفُلوس. 

»القاموس املحيط« )462/1(، »هتذيب اللغة« )472/3(.  
)2( أخرجه البخاري، كتاب: »ال�ُمَس�اَقاة« باب: »س�كر األهنار« ]2359[، )111/3(، مس�لم، كتاب: 
»الفضائ�ل« ب�اب: »وج�وب اتباع�ه 0 ]2357[، )1829/4(، ع�ن عب�د اهلل ب�ن الزب�ر 

 .»L
َك ُثمَّ َأْرِس�ْلُه إىَِل َجاِرِك  )3( قال النََّوِوي: »َأْرِس�ِل اْل�اَمَء إىَِل َجاِرِك«، َأِي: اْس�ِق َش�ْيًئا َيِس�ًرا ُدوَن َقْدِر َحقِّ
ْحَس�اَن إىَِل َجاِرِه َفَلامَّ َقاَل اجْلَاُر َما َقاَل، َأَمَرُه َأْن  ُه َيْرىَض بَِذلَِك، َوُيْؤثُِر اإْلِ ، َولِِعْلِمِه بَِأنَّ َبْرِ إِْداَلاًل َعىَل الزُّ

ُح َهَذا احْلَِديِث َواِضًحا يِف َبابِِه.  ِه َوَقْد َسَبَق رَشْ َيْأُخَذ مَجِيَع َحقِّ
َم بِِه اأْلَْنَصاِريُّ اْلَيْوَم ِمْن إِْنَساٍن ِمْن نِْسَبتِِه 0  ِذي َتَكلَّ َقاَل اْلُعَلاَمُء: َوَلْو َصَدَر ِمْثُل َهَذا اْلَكَاِم الَّ  
اَم َتَرَكُه النَّبِيُّ  طِِه َقاُلوا: َوإِنَّ يَن، َفَيِج�ُب َقْتُلُه برَِشْ إىَِل َه�ًوى َكاَن ُكْف�ًرا، َوَجَرْت َعىَل َقاِئِلِه َأْحَكاُم اْل�ُمْرَتدِّ
تِي ِهَي َأْحَس�ُن، َوَيْص�رِبُ َعىَل َأَذى  �ُف النَّ�اَس، َوَيْدَف�ُع بِالَّ ْس�َاِم َيَتَألَّ ِل اإْلِ َّ�ُه َكاَن يِف َأوَّ 0؛ أِلَن

اْل�ُمنَافِِقَن َوَمْن يِف َقْلبِِه َمَرٌض.
»رشح النََّوِوي عىل مسلم« )108/15(.  

)4( »البيان« )506/7(، »هناية املحتاج« )362/5(.
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وإذا اش�رَتك جاعٌة يف استنباط عنٍي، اشرتكوا يف ماِئها، فإْن دخلوا عىل أن يتساووا 
وا بقْدر  يف امل�اِء، تس�اووا يف اإلنفاِق علي�ه؛ ألنَّ املاَء إنام حَص�ل هلم باإلنفاق، فاس�تحقُّ

نفقاهتم، وإْن دَخلوا عىل أْن يَتفاضلوا يف املاِء، تفاضلوا يف اإلنفاق؛ ملا َذكْرناه))).

فإْن أرادوا َسْقَي أرضهم ِمن هذا املاء بَمهايأة يوًما يوًما، جاز؛ ألنَّ احلق هلم، وقد 
تراَضوا به، وإْن أرادوا ِقس�مة كلِّ يوم، نَصبوا خشبًة مستويًة َقبل األرايض، وفَتحوا فيه 
ُة كلِّ واحد منهم إىل أْرضه، فلو أراد أحُدهم  ُك�ًوى))) عىل قْدر ُحقوقه�م، فتخُرج حصَّ
أن ينصَب َرًحى َقْبل القس�مة ُيديرها باملاء، مل يكن له ذلك؛ ألنَّ احلريم ُمش�رَتٌك بينهم، 

 

ه ِمن املاء بعَد الَقْس�م  ف�ال يتصف فيه أحُده�م إال بِرضا الباقني، وإْن أراد أن يأخذ حقَّ
فَيسقي به أرًضا /أخرى ليس هلا رسم رُشب ِمن هذا املاء، مل يكن له ذلك، وقاسوه عىل 
َمن كان له داران يف َدربني غري نافذين، فأراد أن يفتَح ِمن أحدمها باًبا إىل األخرى، وقال 
ا عىل وجهني)))، قال  صاحُب الش�امل: ه�ذا وجٌه جيِّد، لكن األصل فيه ِخ�الف؛ فإنَّ

حيح ِمن الوجهني الواُز)))، فيلزم يف املاء مثله))).  الشيُخ اإلمام: والصَّ

�ا إذا كان املاُء مباًحا بس�قيه بدوالب، فأراد أن َيس�قي بام َيس�قيه ِمن الدوالب  فأمَّ
اِش��ّيُّ  أْرًضا ُأخرى، قال صاحُب الش�اِمل: يوز، إذا مل ُيضيِّق عىل رُشكاِئه)))، قال الشَّ

ه، فال رضَر عىل الشكاء فيه.  األخري))): وفيام قاله نَظر؛ ال ُبدَّ أن يأخذ قْدر حقِّ

)1( »احلاوي الكبر« )509/7(، »فتح الوهاب« )436/1(.
)2( الِكـــّوة: ثْقب البي�ت، واجلمع ِكواٌء باملّد، وِكًوى أيًضا مقصوًرا، مثل َب�ْدَرة وبَِدر، والُكوة – بالضمَّ - 

لغة، وجُتمع عىل ُكًوى.
»الصحاح« )6/ 2478(، »املعجم الوسيط« )806/2(.  

)3( ما ذكره صاحب الشامل غر موافٌق للمذهب، من حكاية اخلاف يف املسألة، واملذهب يف هذه املسألة 
القطع باملنع؛ ألنه جيعل قساًم ونصيًبا ملن ال يستحقه. 

»روضة الطالبن« )311/5(، »املنهاج« ]318[.  
)4( وقد تقدم بيان املذهب يف هذه املسألة، من القطع باملنع من إعطاء نصيبه لغره من السقي.

»هناية املطلب« )327/8(، »أسنى املطالب« )450/2(.  
)5( »الوسيط« )234/4(، »حتفة املحتاج« )304/2(.

ِمّي« )104/9(. )6( »احلاوي الكبر« )509/7(، »حاشية الُبَجْرِ
ْنَيا، َوَلُد اإِلَمام  �ة الدُّ �ايِشّ َصاحب التَّْقِريب، اإِلَمام اجْلَِليل أحد َأِئمَّ د بن عىل الشَّ )7( هـــو: اْلَقاِس�م بن حُمَمَّ

)147/ب(

=
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ايِشّ بخالِف املاء اململوك. حيُح، هو نظُر الشَّ يُخ اإلماُم: والصَّ قال الشَّ

 A

وإذا وَرد جٌع عىل ماٍء مباح مًعا وضاق عنهم، اقرَتعوا لُِشب الناس؛ لعدم امليزة، 
م�ون ع�ىل الدواب لَشفِه�م، فإذا روى اآلدميُّ�ون، ُأقرع بينهم لَس�قي البهائم؛ ملا  وُيقدَّ
كها؟ أص�حُّ الوجهنِي))): أنا  َذكرن�اه، وهل تس�تأنف الُقرع�ة لكلِّ هبيمة أو َيق�رتع ُمالَّ

ُتستأَنف ألَحِد البهائم؛ ألنَّ ذلك حلرمتها ال حلُرمة البهائم.

كاء بقْدر ِحصصهم،  a: إذا كان هلم ُمش�رَتك فأرادوا َكْرَيه، كان ذلك عىل الشُّ
ف�إذا جاوز جم�َرى أحده�م كان َكْري الباق�ي عىل بقية ال�شكاء دون َمن ج�اوزه؛ ألنَّه 

 

ال حقَّ له معهم فيام بِقي، وكذلِك الثاين ِمن بعده. 

د: يب ِكراء جيعه عىل الميع))). وقال أبو يوسف وحممَّ

لنـــا: أنَّ األول والث�اين لي�س هل�م يف الباق�ي نصي�ٌب، فال ي�ب عليهم كل�ه، واهلل 

أعلم.

َبَقات« َوَقاَل: َمْش�ُهور اْلفضل، يْش�هد بذلك ِكَتابه، َقاَل:  اجْلَِليل اْلقفال اْلَكبِر، ذكره العبادي يف »الطَّ
َوبِه خترج ُفَقَهاء ُخَراَسان، وازدادت َطريَقة أهل اْلعَراق بِِه حسنًا، ولعله املقصود هنا يف كام املصنف 
�بكي أن�ه له هو وليس  ح السُّ �ايِشّ األخ�ر، وكتاب�ه التقريب أَحَد عرش ُج�ْزءا ِمن اْلِفْقه، وقد رجَّ بالشَّ

للشايش الوالد.
»طبقات الشافعية الكربى« للسبكي )3 /472(، »طبقات الشافعية« البن قايض شهبة )148/1(.  

ة  ، اإِلَمام اجْلَِليل أحد َأِئمَّ �ايِشّ د بن عىل بن إِْس�اَمِعيل اْلقفال اْلَكبِر الشَّ �ايِشّ الوالد فهو: حُمَمَّ وأما الشَّ  
ة، َواْلَعَظَم�ة الوافرة، َكاَن إَِماًما يف  ْه�ر، ُذو الباع اْلَواِس�ع يف اْلُعُلوم، َواْلَيد الباس�طة، َواجْلَاَلة التَّامَّ الدَّ
التَّْفِسر، إَِماًما يف احلَِديث، إَِماًما يف اْلَكَام، إَِماًما يف اأْلُُصول، إَِماًما يف اْلُفُروع، إَِماًما يف الّزْهد والورع، 
َمان،  ف فِياَم ِعنْده، َفرًدا من َأْفَراد الزَّ ًقا ملا ُيوِردُه، حَسن التَّرَصُّ إَِماًما يف اللَُّغة َوالشعر َذاِكًرا للعلوم،  حُمقِّ
، وتويف آخر َس�نَة مخس َوِستَِّن وثاثامئة  �معاين َس�نَة إِْحَدى َوتِْس�عن َوِماَئَتْنِ مولده فِياَم ذَكره اْبن السَّ

بالشاش.
»طبقات الشافعية الكربى« للسبكي )3 / 200 – 203(.  

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من استئناف القرعة لكل هبيمة.
»روضة الطالبن« )312/5(، »هناية املطلب« )330/8(.   

)2( »البيان« )7 /510(، »رشح البهجة الوردية« )303/12(.

=
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0: اللَُّقطة

إذا اْلتقط احلُرُّ الرشيد ُلقطًة يمكن ِحفظها وتعريفها كالدراهم والدنانري والواهر 
والثياب، فإْن كانت يف غري احلَرم جاز أْن يلتقَطها للتملُّك)))؛ ملا روى عبد اهلل بن عمِرو 

 

اب�ن العاص))) أنَّ النبيَّ 0 ُس�ِئل عن اللَُّقطة، فقال: »مـــا كان منها يف َطريٍق 
ًل، فإننْ جاَء صاحُبها، وإلَّ فهي لك، وما كان منها يف َخراب، فِفيها  ميتـــاء ُيَعرَّفهـــا َحونْ

ويف الرِّكاز اخُلُمس«))).

وئ   وئ   ]ەئ    :c لقول�ه  صاحبِه�ا؛  ع�ىل  للِحف�ِظ  يلتقَطه�ا  أن  وي�وُز 
ۇئ[)))، وروى أب�و ُهَري�رَة I أنَّ النب�ي 0 ق�ال: »َمـــن كَشـــف عن 
مسلٍم ُكربًة ِمن ُكَرب الدنيا، كَشف اهلل عنه ُكربًة ِمن ُكَرب يوم القيامة، واهلل يف 

عوِن العبد ما دام العبُد يف عون أخيه«))).

وإْن كانت يف احلَرم مل ُيز أن ُتلتقَط إالَّ للحفظ عىل مالِكها عىل ظاهر املذهب))). 

)1( »األم« )70/4(، »البيان« )521/7(.
)2( هو عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وقيل كان اسمه العاص، فلام أسلم ُسمي عبد اهلل، ومل يكن بينه وبن 
أبيه يف السن سوى إحدى عرشة َسنة، وأسَلم َقبل أبيه، وكان جمتهًدا يف العبادة، غزير الِعلم، مات لياىل 

ة، وكانت يف ذي احِلجة َسنََة ثاٍث وستن للهجرة. احلَرَّ
»هتذيب التهذيب« )294/5(، »حلية األولياء« )283/1(.  

)3( أخرج�ه الدارقطن�ي: ]3435[، )263/4(، والطرباين يف »املعجم األوس�ط« ]526[، )168/1(، 
.L والبيهقي يف »السنن الكربى« ]12058[، )309/6(، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

.2 :8 )4(
)5( أخرجه مسلم، كتاب: »الذكر والدعاء« باب: »فضل االجتامع عىل تاوة القرآن والذكر« ]2699[، 
)2074/4(،  وأب�و داود: كت�اب: »األدب« ب�اب: »يف املعون�ة للمس�لم« ]4946[، )287/4(، 
والرتمذي: كتاب: »أبواب احلدود«، باب: »ما جاء يف السرت عىل املسلم« ]1425[، )34/4(، بلفٍظ 
َبًة ِمننْ  ُه ُكرنْ ـــَس اهلل َعننْ ننَْيا، َنفَّ َبًة ِمننْ ُكَرِب الدُّ ِمـــٍن ُكرنْ َس َعننْ ُمؤنْ ع�ن أيب هري�رة I: »َمننْ َنفَّ
ـــِلًما،  ِخَرِة،  َوَمننْ َســـَ�َ ُمسنْ ننَْيا َواآلنْ ِه يِف الدُّ ـــَر اهلل َعَلينْ ِســـٍر، َيسَّ ـــَر َعَلى ُمعنْ ِقَياَمِة، َوَمننْ َيسَّ ِم النْ ُكَرِب َيونْ

ِن َأِخيِه ...«. ِن النَْعبنِْد َما َكاَن النَْعبنُْد يِف َعونْ ِخَرِة، َواهلل يِف َعونْ ننَْيا َواآلنْ َسَ�َُه اهلل يِف الدُّ
)6( وما ذكره املصنف هو املذهب، من جواز أخذها للحفظ ال للتملك.

»روضة الطالبن« )412/5(، »املنهاج« ]330[.  
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: يوز أن يلتقطها للتملُّك، كام لو كانت يف غري احلَرم))). وقال /أبو َحنِيَفَةَ

))) أنَّ النبيَّ 0 قال: »إنَّ هذا البلَد حرَّمه 
L لنا: ما رَوى ابُن عباس

موات واألرض، فهو حراٌم إىل يوِم القيامة، ل حيلُّ ألحٍد قبلي،  اهلل D يوم خَلق السَّ
ـــر صيُدها، ول  ول حيـــلُّ لـــي إل ســـاعًة ِمـــن نهار، وهـــي حراٌم إىل يـــوم الِقيامـــة، ل ُينفَّ

ف«)))، ويلزمه املقاُم للتعريف؛ ألنه واجٌب  ُيعضد شـــجُرها، ول حيلُّ ُلقطتها إلَّ ملعـــرِّ

فها ِمن س�هم املصالِح، فإنَّ ذلك ِمن  علي�ه، فإن مل ُيمِكنه املقام، س�لَّمها إىل احلاكم ليعرِّ
مصالح املسلمني التي ُنِصب هلا)))، فإْن كانت يف موضٍع ال ياف عليها فيه ألمانِة أهله، 

 

مل ي�ب عليه التِقاطها، وإْن خاف عليها فيه وج�ب، هذا أصحُّ الطريَقني)))، والطريق: 
�ا عىل قول�ني: أحدمها: يب مطلًقا، والث�اين: ال يب))). وقال أح�ُد ومالٌك: ُيكره  أنَّ

االلتقاط))).

لنـــا: أنَّ القص�د باألْمر بأخذها ِحفظها، فإذا وثق بأمانِة أهل املكان، فهي حمفوظة، 

وإذا خاَفهم فليسْت حمفوظة.

)1( »املبسوط« للرسخيس )3/11(، »بدائع الصنائع« )6 /201 – 202(.
)2( تقدمت ترمجته.

)3( أخرجه البخاري، كتاب: »احلج« باب: »ال ينفر صيد احلرم« ]1833[، )14/3(، ومس�لم: كتاب: 
»احل�ج«، ب�اب: »حتريم مكة« ]1353[، )986/2(، عن ابن عب�اس L، وأخرجه البخاري يف 

.I أكثر من موضع من صحيحه، عن أيب هريرة
)4( »املهذب« )303/2(، »تكملة املجموع« )249/15(، »أسنى املطالب« )487/2(.

)5( ويف املذهب أربعة طرق، أصحها وقول األكثرين أن املسألة عىل قولن: أظهرمها: ال جيب كاالستيداع، 
والثاين: جيب، والطريق الثاين: إن كانت يف موضع يغلب عىل الظن ضياعها بأن تكون يف ممر الفساق 
واخلونة وجب االلتقاط، وإال فا، والثالث: إن كان ال يثق بنفس�ه، مل جيب قطًعا، وإن غلب عىل ظنه 

أمانة نفسه، ففيه القوالن، والرابع: ال جيب مطلًقا.
»روضة الطالبن« )391/5(، »املنهاج« ]327[.    

)6( وما ذكره املصنف عىل خاف املذهب، فاملذهب احلكم باالستحباب ال الوجوب.
»روضة الطالبن« )391/5(، »املنهاج« ]327[.  

)7( »بداية املجتهد وهناية املقتصد« )88/4(، »املغني« البن قدامة )74/6(، »الكايف يف فقه اإلمام أمحد« 
.)197/2(

)148/أ(
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وحدي�ُث ابن مس�عوٍد )))يتناول احلال�ني، فإنَّه إذا مل َيْف عىل دم املس�ِلم ال يلزمه 
احِلف�ُظ، وإذا خ�اف لِزم�ه، وكذل�ك ماُله، وكذل�ك الوديع�ُة إذا خاف َمن ت�رك قبوهلا 
هالَكها، ومل يُكن غرُيه يقوم بحفظها وَجب عليه َقبوهلا، فإن تركها ومل يأخذها أثِم لرْتك 
اَمَن إنَّام يب باإلتالف أو برْتك ما التزَمه ِمن  امن؛ ألنَّ الضَّ الواج�ب، وال ي�ب عليه الضَّ

احِلفظ، ومل يوجْد واحد منهام.

ا ليس�ْت كاللقطة يف احلَرم)))؛  هام أنَّ ويف َعرفَة))) وَمقام إبراهيم))) وجهان: أصحُّ
ألنَّ ذلك من َخصائِصه وليَسا ِمنه))).

 A

إذا التَقطها اثنان كانْت بينهام كام لو أخذا صبيًّا، وإْن أخذها واحٌد فضاعْت منه ثم 
ياع))). ْبق هلا، فال يسقط بالضَّ ل؛ ألنَّه ثَبت له احلقُّ بالسَّ ها إىل األوَّ وجَدها غرُيه، ردَّ

ف ِعَفاصه�ا))) وِوكاَءها))) وِجنس�ها وَقْدرها؛ مل�ا روى زيد بن  وإذا أخذه�ا ع�رَّ

)1( تقدم ِذكره يف أول الباب.
)2( وعرفُة هي املوضع املعروف، الذي يقف احلجاج عىل صعيده يف اليوم التاسع من ذي احلجة، وحدود 
عرف�ة م�ن اجلب�ل امُلرشف عىل بطن ُعَرن�ة، إىل جبال ُعرن�ة إىل الَوصيق، إىل ملتق�ى الَوصيق إىل وادي 

عرفة.
»أخبار مكة« )187/2(، »أخبار مكة« للفاكهي )319/2(.   

)3( واملقص�ود بمق�ام إبراهي�م أي مصىل إبراهيم، ثم ُنصب مكانه مس�جٌد باس�م مس�جد إبراهيم، وهو 
منص�وٌب ع�ىل جبل بن أيب َقبيس، ونس�بته إىل إبراهي�م اخلليل S خطأ، وإنام هو منس�وٌب إىل 

رجٍل ُيقال له إبراهيم الَقبييس، رجٌل كان يقيم عند هذا اجلبل يسأل الناس.
»أخبار مكة« )195/2(.  

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن ُلقطة عرفة ومقام إبراهيم ليست كُلقطة احلرم.
»روضة الطالبن« )414/5(، »مغني املحتاج« )539/2(.  

)5( »احلاوي الكبر« )11/8(، »كفاية األخيار« ]313[. 
ِمّي« )223/9(.  )6( »هناية املطلب» )445/8(، »حاشية الُبَجْرِ

)7( وأصل هذه الكلمة من العفص، وهو الثني، والعطف، واملقصود به هنا الوعاء الذي تكون فيه النفقة 
من جلٍد،  أو خرقٍة، أو غر ذلك، وسمي بذلك؛ ألنه ينَْثنِي عىل ما فيه وينعطف.

»هتذيب اللغة« )170/1(، »لسان العرب« )54/7(.  
)8( الوكاء: هو اخليط الذي ُيربط به أي يشء، وُيطلق عىل الرباط الذي ُيربط به العفاص.

=
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ِرف ِعفاَصها  ))) I أنَّ النبيَّ 0 ُس�ِئل ع�ن اللَُّقطة، فقال: »اعنْ خالد الُهنيُّ
َها مباِلـــك«)))، فنصَّ عىل  ِلطنْ ووكاءهـــا وعرِّفها َســـَنًة، فـــإننْ جاء َمن َيعِرفهـــا، وإلَّ فاخنْ

الِعف�اص والِوكاء وِقْس�نَا عليه�ام اِلنس والَقْدر؛ ألنَّ�ه بمعرفة هذه األش�ياء يتميَّز عن 
عيها))). ماله، وُيعرف هبا ِصدُق َمن يدَّ

َقَطة واللَّقيط عىل أصحِّ  وُيشِهد عليه ذا عدٍل، أو ذوي عدٍل واجًبا عليه ذلك يف اللُّ
الوجوه الثالثة)))، والثاين: ال ِيب، والثالث: يب عىل اللقيِط دون اللَُّقطة))).

/لن�ا: م�ا رَوى عياُض ب�ن ِح�ار))) أنَّ النبيَّ 0 قال: »َمـــن التقط لقطًة 
ل، ول َيكُتم ول ُيغيِّب«)))، فأمَرنا باإلشهاد، واألمر َيقتيض  فلُيشهدنْ ذا عدل، أو ذوي عدنْ

»املخصص« )9/3(، »هتذيب اللغة« )421/3(.  
ٍد، َوِقيَل: َأُبو َطْلَحَة، َس�َكَن اْل�َمِدينََة  مْحَِن، َوِقيَل: َأُبو حُمَمَّ ، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد الرَّ )1( هـــو: َزْي�ُد ْبُن َخالٍِد اجْلَُهنِيُّ
َ َسنََة َثاَمٍن َوَسْبِعَن،  َوهِبَا َماَت،  ِمن مش�اهر الصحابة، َش�ِهَد احْلَُدْيبَِيَة َمَع َرُس�وِل اهلل 0، ُتُويفِّ

َحاَبِة والتَّابِِعَن. َوَلُه مَخٌْس َوَثاَمُنوَن َسنًَة،  َرَوى َعنُْه عدد ِمَن الصَّ
»معرفة الصحابة« أليب نعيم )3 /1189(، »اإلصابة« )2 /499(،»هتذيب الكامل« )63/10(.  

، كتاب: »امُلَساَقاة«، باب: »رشب الناس والدواب« ]2372[، )113/3(، مسلم،  )2( أخرجه البخاريُّ
كت�اب: »احلدود«، باب: »إصاح احلاِكم بن اخلَصم�ن« ]1722[، )1346/3(، بلفظ »َجاَء َرُجٌل 
َها َسَنًة، َفِإننْ  ِرفنْ ِعَفاَصَها َوِوَكاَءَها، ُثمَّ َعرِّفنْ َقَطِة، َفَقاَل: »اعنْ إىَِل َرُسوِل اهلل 0، َفَسَأَلُه َعْن اللُّ

.I َجاَء َصاِحُبَها َوِإلَّ َفَشأنَْنَك ِبَها..... « عن زيد بن خالد اجلهني
)3( »احلاوي الكبر« )8 /11(، »البيان« )7 /523(، »حاشية اجلمل« )452/7(. 

َقَطة مستحٌب، وليس بواجب، وهذا  )4( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب أن اإلشهاد عىل اللُّ
هو أصح الوجوه، هذا هو الطريق األول، أما الطريق الثاين، فهو القطع باالستحباب.

»روضة الطالبن« )391/5(، »مغني املحتاج« )256/2(.  
)5( »هناية املطلب« )446/8(، »هناية املحتاج« )427/5(. 

�فة الصحابة، وَفد ع�ىل النَّبِيِّ 0 َقبل أن  )6( هـــو: عياض بن محار املجاش�عي الدارمي، ِمن متقشِّ
ُيسلم ومعه َنجيبة هُيدهيا إليه، فقال: أسلمَت؟ قال: ال. قال: إن اهلل هناين أن أقبل ُزْبَد املرشكن. فأسلَم 

َفَقبَِلها منه، وسكن البرصة؛ وهو معدوٌد ِمن أهلها، روى من األحاديث ما يقارب الثاثن حديًثا.
»مشاهر علامء األمصار« )70/1(، »هتذيب الكامل« )565/22(، »اإلصابة« )625/4(.  

)7( أخرجه أمحد يف مسنده ]18336[، وأبو داود: كتاب: »اللقطة« باب: »التعريف باللقطة« ]1709[، 
)136/2(، وابن ماجه: كتاب: »اللقطة«، باب: »اللقطة« ]2505[، )837/2(، وابن أيب ش�يبة  يف 
مصنف�ه ]21642[، والط�رباين يف »املعجم الكب�ر« ]990[، )360/17(، »املنتق�ى« البن اجلارود 

)148/ب(

=

=
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الوج�وب، ون�ى ع�ن الكتامن والتغي�ب، وال ينتفي�ان إال باإلش�هاد، وإذا ثبت هذا يف 
اللقط�ة، فالنصُّ في�ه تنبيه عىل وجوبه يف اللقيط لالحتياط للنَس�ب؛ وألنَّه إذا مل ُيش�ِهْد 

 

قَّ اللقيط.  مل يأَمْن ِمن أن يموَت فتضيَع اللَُّقطة وُيسرَتَ

 A

ف�إْن أخَذها للِحف�ظ مل َيلزْمه تعريُفها؛ ألنَّ وجوَب التعري�ف لقصد التملُّك، فإذا 

 

فها س�نًة كاملًة،  مل ي�ِرد التملي�ك مل يلزْم�ه التعري�ف، وإن أخَذها للتملُّ�ك، َلِزَمه أن ُيعرِّ
)))، وَحك�ى يف احلاوي))) أنَّه َيكفي  حلدي�ِث عم�ِرو بن العاص، وزيد بن خالد الُهنيِّ

فها شهًرا))). ام ِمن غري تعيني، وقال أحُد: ُيعرِّ التعريف ثالثَة أيَّ

لنا: ما ذَكْرناه ِمن احلَديَثنِي.

�نة عىل أصحِّ الَوجهنِي)))؛ ألنَّ�ه إذا مل يواله مل يظهْر  وِي�ب مواالُة التَّعريف يف السَّ
قه يف س�نتني وليس بيشٍء، ومتى قطع التعريف اس�تأنَفه  أمُرها، ويف الثاين: يوُز أن ُيفرِّ

ليأيت به عىل وجهه))).

وِي�ب أن يك�وَن التعري�ف يف أوق�اِت اجتامع الن�اس، كأوقات الصل�وات؛ ألنَّه 
بذل�ك يظهُر أمُره�ا، وحيرض طالبها بقصِده يف أوقات اجتامع الناس وأبواب املس�اجد؛ 

ا جمامع الناس))). ألنَّ

]671[، بلفٍظ عن ِعياض بن محار I: »َمْن َوَجَد ُلَقَطًة َفْلُيْشِهْد َذا َعْدٍل َأْو َذِوي َعْدٍل، َواَل َيْكُتْم 
َها َعَلْيِه، َوإاِلَّ َفُهَو َماُل اهلل D ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء«.  دَّ َواَل ُيَغيِّْب َفإِْن َوَجَد َصاِحَبَها َفْلَرُ

قال األلباين يف »صحيح أيب داود«: إس�ناده صحيح عىل رشط الش�يخن، وصححه ابن اجلارود وابن   
حبان.

)1( تقدمت ترمجته صفحة: ]278[.
)2( »احلاوي الكبر« )8 /12(، »أسنى املطالب« )488/2(، »اإلقناع« )375/2(.

)3( »املغني« )78/6(، »اإلنصاف« )6 /416(.
نة. )4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من وجوب مواالة التعريف طوال السَّ

»روضة الطالبن« )407/5(، »املنهاج« ]329[.  
)5( »فتح الوهاب« )450/1(، »حوايش الرشواين والعبادي« )319/6(.

)6( »إعانة الطالبن« )249/3(.

=
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وُيكثِ�ر يف ذل�ك ِمن املواضع الت�ي وجَدها فيه�ا؛ ألنَّ الغالب أنَّ اإلنس�ان يطلب 

 

ما ضاع منه يف املوِضع الذي فقَده))).

ايِشّ يف جواِز َتعريفها يف املسجد احلرام  وال يوُز تعريُفها يف املس�اِجد، وحَكى الشَّ
وجهان))).

ة يف املسجد،  لنا: ما رَوى جابٌر I أنَّ النَّبيَّ 0 سِمع رجاًل َينُشد ضالَّ
فق�ال: »ل َوجـــدَت«)))؛ وألنَّـــه كان يكـــره أن ُترفع األصوات يف املســـجد ، قال الش�يخ 
اإلمام: إْن كان ذلك يف املسجد احلرام، مل يبَق للخالف وجه، وإْن كان يف مسجد املدينة، 

فاملسجد بالنهي أْوىَل؛ ألنَّه أعظم ُحرمًة))).

وِصف�ة التعريف أن يق�ول: َمن ضاع منه يشٌء، أو م�ال، أو ِدرهم، أو دنانري؛ ألنَّ 
القصد به التنبيه، وذلِك كاٍف فيه، وال َيزيد عىل هذا؛ ألنَّه ال يأمن أن حيفَظ ذلك إنسان 
)))، ف�إْن ذَكر يف  عيه�ا وحُياِكم�ه إىل َمن ي�َرى دفعه�ا بالوصف، فيأخذه�ا بغري حقٍّ فيدَّ
مناه،  ط يف ِذكرها ملا قدَّ التعريف الِعفاص والِوكاء والنس والَقْدر، كان ضامنًا؛ ألنَّه فرَّ

ٌع بالنداء، فاألجرة عىل امللتقط؛ ألنه يتملَّك به))). فإن مل يوجْد متطوِّ

 A
َقَطة ما ال ُتطلب كالتَّم�رة ونحوها، مل يْب تعريُفها؛ ملا رَوى أنس  /ف�إن كانِت اللُّ
َشى أننْ  I أنَّ النبي 0 مرَّ عىل ترٍة يف الطريق مطروحة، فقال: »لول أنِّي أخنْ

دقِة ألكلُتها«))). تكوَن ِمن مَترة الصَّ

)1( »املهذب« )305/2(، »احلاوي الكبر« )13/8(.
)2( واملذهب هو صحة تعريفها يف املسجد احلرام؛ ألنه مكان جتمع الناس، واعتباًرا بالعرف.

»هناية املطلب« )447/8(، »روضة الطالبن« )409/5(.   
)3( املجتب�ى للنس�ائي، كت�اب: »املس�اجد« باب: »النه�ي عن إنش�اد الضال�ة« ]717[، )48/2(، »حلية 
.I وأصله يف »صحيح مسلم« ]568[، عن أيب هريرة ،I األولياء« )233/9(، عن جابر

)4( »البيان« )7 /528(، »رشح البهجة الوردية« )442/12(.
)5( »الوسيط« )284/4(، »حتفة املحتاج« )218/3(.

)6( »احلاوي« )13/8(، »اللباب« ]271[، »حتفة احلبيب« )659/3(.
)7( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب: »البيوع« باب: »ما يتنزه من الش�بهات« ]2055[،  )54/3(، ومس�لم، 

)149/أ(

=
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وإْن كانت مما ُتطلب إال أنا قليلة يف نفسها، وَجب تعريف ُربع ِدينار فصاعًدا.

وال ي�ب تعري�ف م�ا دونه عىل أص�حِّ الوجوه الثالث�ة)))، والثاين: ي�ب تعريُف 
القليل والكثري، والثالث: يب تعريف الدينار))).

))) أنَّ يد السارق مل ُتقطع 
J لنا: أنَّ ما دون النِّصاب تافٌه؛ وهلذا روْت عائشُة

يف زَمِن رس�وِل اهلل 0 يف اليشِء التافه، وقد ُقطِعت يف ُرُبع ِدينار، فدلَّ أنه ليس 
بتافٍه))).

ف  غيف ونحوه وْجٌه)))، وقال احلَس�ن ب�ن صالح))): ُتعرَّ وُحك�ي يف تعري�ف الرَّ

كتاب: »الزكاة« باب: »حتريم الزكاة عىل رسول اهلل 0 ]1071[، )752/2(.
)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم وجوب تعري�ف احلقر، ولكن ما ذكره من ضابٍط 
للحقر، هو عىل خاف املذهب، فاملذهب أنه ال يتقدر، بل ما غلب عىل الظن أن فاقده ال يكثر أسفه 

عليه، وال يطول طلبه له غالًبا، فقليل، وما عداه كثر.
»املنهاج« ]329[، »روضة الطالبن« )410/5(.  

)2( »البيان« )518/7(، »الرساج الوهاج« ]315[، »حاشية اجلمل« )462/7(.
)3( ه�ي عائش�ة J – الصديق�ة بنت الصدي�ق -، بنت أيب بك�ر الصديق، وأمها ه�ي أم رومان ابنة 
عامر، تزوجها رسول اهلل 0 قبل اهلجرة بسنتن وهي بكر، وهي ابنة ست سنن، وهي أحب 
نس�اء الرس�ول 0 إليه، وأحبهن إىل قلبه، هلا الباع الكبر يف الفضل والعلم والدين، أنزل اهلل 

براءهتا يف قرآٍن ُيتىل إىل قيام الساعة،   توفيت J َسنة سبع ومخسن للهجرة.
»أسد الغابة« )1383/1(، »االستيعاب« )108/2(.  

)4( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب: »احل�دود« باب: »قول اهلل c  والس�ارق والس�ارق فاقطع�وا أيدهيام« 
الرسق�ة ونصاهب�ا« ]1684[،  ب�اب: »ح�د  »احل�دود«،  ]6789[، )160/8(، ومس�لم: كت�اب: 
�اِرَق يِف ُرْب�ِع ِدينَاٍر  )1312/3(، ع�ن عائش�ة J بلف�ظ: »َكاَن َرُس�وُل اهلل 0 َيْقَطُع السَّ

َفَصاِعًدا« .
ِمّي« )332/9(. )5( »هناية املطلب« )452/8(، »حاشية الُبَجْرِ

)6( هو: احلسن بن صالح بن حي اهلمدايّن الثَّْوِرّي الكويف، أبو عبد اهلل، كان من املتقنن وأهل الفضل يف 
الدين.  وقال عنه الزركل: ِمن زعامء الفرقة )البرتية( من الزيدية، كان فقيًها جمتهًدا متكلاًم، أصله من 
ثغور مهدان، وتويف متخفًيا يف الكوفة، قال الطربي: كان اختفاؤه مع عيس�ى بن زيد يف موضع واحد 
سبع سنن، واملهدي جاّد يف طلبهام،  له كتب منها »التوحيد«، و»إمامة ولد عل من فاطمة«، و»اجلامع 
يف الفقه«، وهو من أقران سفيان الثَّْوِرّي، ومن رجال احلديث الثقات، وقد طعن فيه مجاعة ملا كان يراه 

من اخلروج بالسيف عىل أئمة اجلور.
مات َسنََة سبع وستن ومائة، أو سنة ثامن وستن ومائة.  

=
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 :((( فه جعًة، وقال الثَّْوِرّيُّ ينار ُيعرِّ العشُة الدراهم حواًل، وقال إس�حاُق))) ما دون الدِّ

ف الدرهم أربعة أيام))). ُيعرِّ

مناه. ة التعريف ما قدَّ لنا: يف ِمقدار ما يعرف، ويف ُمدَّ

 A

فها ح�واًل ومل يْد صاحبها دخل�ْت يف ِمْلكه بالتعريف ِم�ن غري أْن يقول:  ف�إْن عرَّ
اخ�رتُت تلكه�ا أو يقصد عىل أصحِّ الوجه�ني)))؛ لقولِ�ه 0 يف حديِث عمرو 

 

اب�ن العاص: »فإننْ جـــاء صاحُبها وإلَّ فهي لك«)))؛ وألنَّه تلُّك م�ال بِفعل، فلم يفتقر 
إىل قْصد التملُّك كاالصطياد، وقوله 0 يف حديِث زيٍد: »وإلَّ فشـــأنك بها«)))، 
ف دون أصل املْلك، وفيه وج�ٌه ثالث يملك بمجرد النية، ويف  راج�ع إىل إطالق التصُّ

ف بعد احلول، ومُها ضعيفان))). رابع بالتصُّ

»مشاهر علامء األمصار« )268/1(، و»األعام« للزركل )2 /193(.  
)1( هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن عبد اهلل بن مرة بن كعب، ولد إسحاق بن راهويه َسنة 
�نة، ونارصين رايتها، مات  إحدى وس�تن ومائة، وكان آيًة يف العلم، والعمل، وكان يعُد من أئمة السُّ

َسنََة سبع أو ثامن وثاثن ومائتن.
»هتذيب الكامل« )377/2(.  

)2( هو: اإلماُم س�فيان الثَّْوِرّي، أبو عبد اهلل س�فيان بن سعيد بن مرسوق بن حبيب، الثَّْوِرّي الكويف؛ كان 
إماًما يف ِعلم احلديث وغره ِمن العلوم، وأمجع الناس عىل دينه وورعه وزهده وثقته، وهو أحُد األئمة 

املجتهدين، وتويف بالبرصة أول َسنة إحدى وستن ومائة، وقيل: َسنة اثنتن وستن، واألول أصح.
»وفي�ات األعي�ان« )386/2 - 391(، »الفهرس�ت« ]225[، و»طبق�ات اب�ن س�عد« )371/6(،   
و»اجلواه�ر املضي�ة« )250/1(، و»حلي�ة األولي�اء« )6:  356(، و»هتذيب التهذي�ب« )111/4(، 

و»تذكرة احلفاظ« ]203[.
)3( »الذخرة« )9 /109(، »املغني« )6 /74(.

)4( وما ذكره املصنف، من دخوهلا يف ِملك املعرف بالتعريف، هو عىل خاف املذهب، فاملذهب كام حكاه 
َقَطة يف ملكه بدون التلفظ بدخوهلا يف ملك�ه؛ ألنه متليك ماٍل ببدل فافتقر  املحقق�ون أهنا ال تدخ�ل اللُّ

إىل ذلك، كالشفيع.
»روضة الطالبن« )412/5(، »مغني املحتاج« )536/2(.  

)5( سبق خترجيه.

)6( سبق خترجيه.
)7( »املهذب« )303/2(، »احلاوي الكبر« )4/8(.

=
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: ال يوُز للغن�يِّ االنتفاُع  وال َف�رَق فيه�ا بني الَغن�ي والفقري)))، وق�ال أبو َحنِيَف�َةََ
ق هبا صدق�ًة موقوفة عىل صاحبها، وإْن  باللَُّقط�ة، وإذا أخَذه�ا، كان خمرًيا بنْي أْن يتصدَّ
ق هبا صدقًة موقوفة عىل إجازِة  كان فقرًيا فهو باخِليار؛ إْن ش�اَء انتفع هبا، وإْن ش�اَء تصدَّ
صاحبه�ا، فإْن أخَذها وقعْت عنه، وإْن ردَّه�ا وقعْت عن امللتِقط))). وُحكي عن مالك 
أن�ه يوز للغني أن يتملَكها، وال يوز للفق�ري))). وُحكي عن عبد اهلل بن عمر أنه قال: 

 

ال يتملَّكها بعَد احلول، بل يضعها يف بيت املال))).

 لنـــا: قول�ه 0: »فـــإننْ جـــاَء صاحبها وإلَّ فهي لـــك، وإلَّ فشـــأنك بها«)))، 
ق ب�ني الغن�ي والفق�ري؛ وألنه تلُّ�ك مال بِِع�َوض فاش�رتك فيه الغن�يُّ والفقري  ومل ُيف�رِّ

كالبيع.
 A

ا باقيٌة عىل ِملكه،  ها إليه إْن كانت باقية؛ ألنَّ ف�إْن جاَء صاحُبها قبَل تلُّكها لِزَمه َردُّ
ها بزوائدها املتَّصلة واملنفصلة؛ ألنَّ الميَع ملكه))). ويردُّ

ا يف يِده بُحكم األمانة. /وإْن كانت تالفًة فال ضامَن عليه؛ ألنَّ
ها إْن كانت باقية، وبدهلا إْن كانت تالفة))). وإْن جاء بعد أْن تلَّكها لزمه ردُّ

))): ال يلزمه ردُّها وال ردُّ بدهلا))). وقال الكرابييُّ

)1( »أسنى املطالب« )493/2(، »حتفة احلبيب« )364/3(.
)2( »املبسوط« )3/11(، »بدائع الصنائع« )202/6(.

)3( »الذخرة« )9 /102(، )114،  116(، »مواهب اجلليل« )69/6(.
)4( »هناية املطلب« )454/8(، »هناية املحتاج« )435/5(.

)6( »الوسيط« )293/4(، »الرساج الوهاج« ]315[.)5( سبق خترجيه.
)7( »رشح البهجة الوردية« )446/12(، »كفاية األخيار« ]317[.

ه  )8( ه�و: احْلَُس�ْن بن عل بن يِزيد َأُبو عل الَكرابي�يس، َكاَن إَِماًما َجِليًا َجامًعا َب�ن اْلِفْقه واحْلَِديث، تفقَّ
ه للشافعي، َوسمع ِمنُْه احلَِديث، َوِمن يِزيد بن َهاُرون، َوإِْسَحاق  َأواًل عىل َمْذَهب أهل الرأي، ثمَّ تفقَّ
اأْلَْزَرق، َوَيْعُقوب بن إِْبَراِهيم، َوَغرهم، َوله ُمصنَّفات َكثَِرة، وَكاَن من متكلمي أهل الّس�نة أس�تاًذا 
يف ِعلم اْلَكَام، َكاَم ُهَو أس�تاذ يف احلَِديث، َواْلِفْقه، َوله كتاب يف املقاالت، َماَت س�نَة مخس َوَأْرَبعن، 

َوقيل: َثاَمن َوَأْرَبعن َوِماَئة.
بكي )117/2 – 126(.  »طبقات الفقهاء الشافعية« )246/1(، »طبقات الشافعية« للسُّ  

)9( »هناية املطلب« )454/8(، »احلاوي الكبر« )8/8(.

)149/ب(
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لنـــا: م�ا ُروي أنَّ عليًّ�ا))) S، وَج�د ِدين�اًرا فج�اء صاحب�ه، فق�ال ل�ه النبي 
ه، فق�ال: ق�د أكلُته، فق�ال 0: »إذا جاَء شـــيٌء أدَّينـــاه«)))؛ وألنَّه  0 أدِّ

كاز))). ماٌل حمرتٌم يب تعريُفه بِخالف الرِّ

ه متعلق بالعني ويمكن  فإْن قال امللتقُط: أنا ُأعطيك بدهَلا، مل ُيَب عىل َقبوله؛ ألنَّ حقَّ
إيصاله إليه، فال يلزمه َقبوُل البدل))).

وإْن حرَض وقد باَعها املتلقط وله فيه خياٌر كان له الَفس�خ، واس�رتجاعها يف أصحِّ 
ه يف الَعنْي وهي باقية، وله طريٌق إىل ردِّها فوجب ردُّها. الوجهني)))؛ ألنَّ حقَّ

وإْن كان ق�ْد لِزم البيُع لزمه بدهل�ا كام لو تِلفت، وإْن كان قد حَدث فيها زوائُد بعد 
التملُّك، لِزَمه ردُّ ما كان ُمتَّصاًل هبا دوَن ما انفصل عنها كام َذكْرنا يف الردِّ بالعيب))) .

وإْن ح�رَض املالُك، وقْد أفلس امللتقُط كان املالُك أحقَّ هبا ِمن س�ائر الُغَرَماء؛ ألنَّ 
ه متعلِّق بالعني فهو كاملرهتن))). حقَّ

 A
وإْن كان ق�د نقص�ْت يف يِد امللتقط ِمن غري ُعدوان، فأص�حُّ الوجوه الثالثة))): أنَّه 

 

)1( تقدمت ترمجته .
)2( أخرج�ه أب�و داود: كتاب: »اللقطة« ب�اب: »التعريف باللقط�ة« ]1714[، )137/2(، والبيهقي يف 
 »الس�نن الك�ربى« ]12060[، )310/6(، وحس�نه األلب�اين يف »صحي�ح أيب داود« ]1508[، عن 

.I أيب سعيد
)3( والـــركاز: هو املركوز أي املكتوب، وهو لغًة يدل عىل الثبوت، واالس�تقرار، واخلفاء، واصاًحا هو 

اسٌم ملا حتت األرض خلقًة، أو بدفن العباد، غر أنه حقيقٌة يف املعدن، وجماٌز يف الكنز عند التقييد.
»الكليات« )759/1(، »لسان العرب« )355/5(.  
)4( »الوسيط« )492/4(، »هناية املحتاج« )434/5(.

َقَطة يف اسرتجاعها، إذا كان حق  )5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من ثبوت احلق لصاحب اللُّ
اخليار ثابت للملتقط، وجعل بعض األصحاب هذا احلق فرٌض عىل امللتقط بوجوب الفسخ.

»روضة الطالبن« )415/5(، »هناية املطلب« )492/8(.  
)6( »أسنى املطالب« )494/2(، »حاشية اجلمل« )475/7(.

ِمّي« )9 /239(. )7( »احلاوي الكبر« )8 /15(، »حاشية الُبَجْرِ
اَمن عىل امللتقط وذلك ألجل النقص احلاصل  )8( وم�ا ذكره املصنف خمالٌف للمذه�ب، فاملذهب هو الضَّ
=
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ال يلزمه أرُش))) النقص، والثاين: يلزمه، والثالث: إْن شاء رجع فيها ناقصة مع اأَلْرش، 

وإن شاء تَرَكها وله البَدل))).

ا أمانٌة قد نقَصْت ِمن غري عدوان، فال يضمنها كالوديعِة))) . لنا: أنَّ

وإِن ادَّعاها رجٌل ووصَفها، فإْن غَلب عىل ظنِّ املتلقط ِصدُقه سلَّمها إليه؛ ألنَّه مع 
ظنِّ ِصدقه ال حَيُرم دفُعها وال يلزمه ذلك)))، وقال أبو َحنِيَفَةَ ومالك: يلزمه))).

لنا: أنَّه ماٌل للغرِي، فال يلزمه دفُعه بالوصف كالوديعة.

ا له، ُحِكم هب�ا لصاحب البينة؛ ألنا  ف�إْن س�لَّمها إىل الواصف، فأقام آخ�ر بينًة أنَّ
مت  م�ْت عىل الوصف؛ وألنا ُحجة من جهة غري املدعي فُقدِّ �ة توجب الدفَع، فُقدِّ ُحجَّ
عىل ِصفة املدعي، كام تقدم اليمني، وبْل أوىل)))؛ فإْن كانت باقيًة ُس�لِّمت إىل مالكها ملا 
َن امللتقط؛ ألنَّه س�لم ما مل يكن له تس�ليُمه، وله أن  قدمته، وإْن كانت تالفًة فله أن ُيضمِّ
�ن اآلِخ�َذ؛ ألنَّ�ه أَخذ ما مل يكن له أخ�ُذه، فإْن ضمن اآلخ�ذ مل َيرِجع عىل امللتقط؛  ُيضمِّ
ألنَّ التل�ف /حَص�ل حتت يده من غري تغرير ِمن امللتقط إْن كان ظامًلا، وإن كان َمظلوًما 

 

مل يرِجع عىل غري ظاملِه))).

وإن ضّم�ن امللتقط، فإن كان أقرَّ اآلخ�ذ إنا مَلكه مل يرجع عليه بيشء؛ ألنه يعتقد 

يف اللقطة، سواًء أكان النقص بتفريط، أو بغر تفريٍط منه.
»العزيز« )373/6(، »روضة الطالبن« )415/5(.  

)1( اأَلرنُْش: ه�و ِدَي�ُة اجِلراح�اِت؛ مما ليس له قدٌر معلوم، وس�مي بذلك؛ ألنه من أس�باب النزاع، وأصل 
األرش اخلدش، ثم ُيقال ملا ُيؤخذ هلا أرًشا، وأهل احلجاز ُيسمونه النذر.

»تاج العروس« )62/17(، »الصحاح« )995/3(.   
)2( »األم« )70/4(، »البيان« )7 /538(.

)3( »الوسيط« )298/4(، »حوايش الرشواين والعبادي« )332/6(.

)4( »رشح البهجة الوردية« )465/12(، »حتفة املحتاج« )234/3(.
)5( »املبس�وط« )15/11(، »الذخ�رة« )109/9(، »املغن�ي« )86/6(، »حاش�ية الصاوي عىل الرشح 

الصغر« )170/4(.
)6( »هناية املطلب« )467/8(، »إعانة الطالبن« )249/3(.

)7( »الوسيط« )298/4(، »هناية املحتاج« )435/5(.

)150/أ (

=
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أنَّ البين�ة كاذب�ٌة ومقيمه�ا ظامل، وإن مل يكن أقرَّ له هبا، بل ق�ال: يغلب عىل ظنِّي أنا لك 

رَجع عليه؛ ألنَّه سلم له هبا عىل ظاهر، وقِد اختلف الظاهر))).

 A

ة، فإن  ة، أو يف بلد، ف�إْن كانت يف بريَّ �ا أن تكون يف بريَّ �ًة مل يُل؛ إمَّ وإْن وج�د ضالَّ
باع بقوته، كاإلبل والبقر واخليل والبغال، أو بُبعد مسافته  كانْت ممَّا يمتنع عىل ِصغار السِّ
اج))) مل ي�ِز التقاطها  رَّ وسع�ة َع�ْدِوه، كالظباء واألران�ب، أو بَجناح�ه كاحلامم وال�دُّ
للتملُّ�ك)))؛ مل�ا رَوى زيد ب�ن خالد اُلهني I قال: ُس�ِئل رس�وُل اهلل 0 
ـــقاء،  ْت عيناه، وقال: »ما َلَك وهلا؟! معها احِلذاُء والسِّ ة اإلبل، فغضب واحرَّ عن ضالَّ
ة الَغنَم، فقال: »ُخذها هي  تأُكل الشجر، وتِرد املاء حتى يأتَيها ربُّها«، وُسِئل عن ضالَّ

لك أو ألخيك أو للذِّئب«))).

�لطاُن للِحفظ جاز؛ ألنَّ له واليًة عىل ِحفظ أموال املس�لمني)))،  ف�إِن الَتقطها السُّ
.((( وهلذا ُروي أنه كان لُعمر I حظريٌة، يمع فيها الضوالَّ

وإْن كان ل�ه ح�ى تَركه�ا يف احلمى ِحفًظا هلا، وإبقاًء عىل مالكها، وَيِس�مها بِس�مة 
؛ لتمتاَز عن غريها ِمن األموال، وإْن مل يُكن له ِحًى؛ فإْن طمع يف جميِء صاحبها،  الضوالِّ
ة إبداء العذر،  ا مدَّ ف�إن ع�َرف أنه ِمن َنَعم قوم معروفني انتظر هبا اليوم�ني والثالثة؛ ألنَّ

)1( »هناية املطلب« )459/8(، »احلاوي« )15/8(.
رَّاج: ه�و طائ�ر أصغر من احلامم، وه�و ما ُيعرف الي�وم بالياممة، وهو طر أْرَقُط بَس�واٍد، وبياٍض،  )2( الـــدَّ

قصر املِنَْقار، ُمْقَتِدر الرجل والعنق، سمي بذلك؛ ألنه يدرج يف مشيه، أي ُيرسع فيه.
»املخصص« )344/2(، »املعجم الوسيط« )278/1(.  

)3( »املهذب« )2 /307(، »تكملة املجموع« )15 /271(.
)4( أخرجه البخاري، كتاب: »امُلَساَقاة«، باب: »رشب الناس والدواب« ]2372[، )113/3(، مسلم،  
كت�اب: »احلدود«، باب: »إصاح احلاكم ب�ن اخلصمن« ]1722[، )1346/3(، عن زيد بن خالد 

. I اجلهني
)5( »أسنى املطالب« )488/2(، »حاشية اجلمل« )468/7(.

)6( »املوطأ«، كتاب: »اللقطة« ]848[، وهو أثٌر حسٌن، أو صحيح.
»املوطأ« )296/3(، »البدر املنر« )170/7(.  
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ا إذا بقيت  ف�إن مل ِي�ئ صاحبها أو مل يعِرْف ِمن َنَع�م َمن هي، باعها وحِفظ ثمنَه�ا؛ ألنَّ

حتتاج إىل الَعَلف وَيشى عليها التلف، فكانِت املصلحُة يف بيعها))).

وإِن التقطها أحُد الراعية للِحفظ، جاز يف أصحِّ الوجهني)))، ويف الثاين: ال يوز.

لطان. لنا: أنَّه يأُخُذها للِحفظ، فأشبه السُّ

وإِن التقطها للتملُّك َضِمنها وجًها واحًدا، وكذا إْن أخَذها للِحفظ عىل وجه؛ ألنَّ 
يَده عليها عاديٌة فهو كالغاصب))).

اَمن عىل أص�حِّ الوجهني)))؛ ألنه له  �لطان ليحفَظها، بِرئ ِمن الضَّ وإن دَفَعه�ا للسُّ
واليٌة عىل ِحفظ مال الغائب؛ وهلذا جاز له أخُذها للِحفظ ابتداًء فِبئ بالتسليم إليه كام 

: يوُز له التقاطها بكلِّ حاٍل))). لو سلَّمها إىل املالك)))، وقال أبو َحنِيَفَةَ

لنا: احلديث الذي قدمناه.

�باع كالَغنَ�م وِصغار اإلب�ل والبقر، جاز له  وإْن كان�ْت مم�ا ال تتنع عىل ِصغار السِّ
التقاطها للتملُّك)))، حلديِث زيد بن خالد: »هي لك أو ألخيك، أو للذئب«)))، فكان 
ع باإلنفاق عليها  ٌ ب�ني أن حيفَظها ويتط�وَّ أخُذه�ا أح�وَط /لرهبا؛ ف�إْن أخَذها؛ فهو خمريَّ
فه�ا حواًل، فإْن جاء صاحُبه�ا وإالَّ مَلكها، وبنْي أن يبيَعه�ا وحيفظ ثمنَها ويمتلكه  وُيعرِّ
بع�َد التعري�ف، وبني أْن يأكَلها ويعزل ثمنَها؛ ألنَّه إذا مل يفع�ْل ما ُقلنا احتاجْت إىل نفقة 

)1( »األم« )71/4(، »املهذب« )2 /307(.
)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز التقاط الرعي�ة ألحد ضوال األنعام، أو الدواب، 

للحفظ ال للتملك، لئا يأخذها خائٌن فتضيع.
»روضة الطالبن« )402/5(، »هناية املطلب« )477/8(.  

)3( »احلاوي« )17/8(، »كفاية اخليار« ]315[.
اَمن بتسليمها للسلطان. )4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من براءة امللتقط من الضَّ

»روضة الطالبن« )403/5(، »هناية املطلب« )478/8(.  
)5( »فتح الوهاب« )451/1(.

)6( »البحر الرائق« )163/5(، »الفتاوى اهلندية« )290/2(.
ِمّي« )238/9(. )7( »رشح البهجة الوردية« )454/12(، »حاشية الُبَجْرِ

)8( سبق خترجيه.

)150/ب(
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ضة للتََّلف فكانْت مصلحة املالك فيام ذكْرناه، واحِلفظ أوىل ِمن البيع  داِئمة، وبقيت معرَّ
َقَطة يف  واألْكل؛ ألنَّ في�ه حف�ظ الَع�نْي عىل مالِكها، وُيمك�ن أن يرَي فيها عىل ُس�نَّة اللُّ
التعري�ف والتملُّك، والبيُع أْوىل ِمن األْكل؛ ألنَّه يتوقف اس�تباحُة الثَّمن عىل التعريف، 
َقَطة يف التعريف  ل االس�تباحة قْبَله، فإْن حِفظها جَرى فيها عىل ُس�نة اللُّ ويف األْكل يتعجَّ
ورة،  والتملُّك)))، فإْن أراد بيَعها، جاز له أن َيبيَعها بنفس�ه إذا مل يقْدر عىل احلاكم للرضَّ
وك�ذا إن ق�َدر عليه عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّه قام مقاَم املالك يف احِلفظ فقام مقاَمه يف 
البيع، وإْن أكلها لِزَمه أن يعزَل بدهلا يف مدة التعريف عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنه أشبُه 
بأح�كاِم اللَُّقط�ة تكون أمانًة قبل احلَول وقْرًضا بعَده، ف�إْن بقي يف يده حواًل حيَفُظه عىل 

مالكه، ثم إذا أراد تلَُّكه استأنف التَّعريف حواًل ثانًيا))).

 A

غار والكبار ُلقطٌة قواًل واحًدا، وهو أصحُّ الطريقني)))،  وإْن وجَدها يف بلد، فالصِّ
غار فيه ُلقطة، والكبار ليس بُلقطة))). ة، الصِّ وفيه طريٌق ثاٍن أنَّ البلد كالَبيَّ

ق بينه�ام يف الَبي�ة؛ ألنَّ الكبار ال ُي�اف عليها،  لنـــا: أنَّ النب�يَّ 0 إن�ام ف�رَّ

والصغ�ار ي�اف عليها، ويف البلد الكلُّ يف اخلوف عليها س�واء، واحلُكم يف الميع عىل 
م�ا ذَكْرن�اه يف الصغ�ار يف البية، إال أنَّه ال يوز ل�ه األكل يف البل�د؛ ألنَّ البيع فيه ممكن 

)1( »أسنى املطالب« )494/2(، »الرساج الوهاج« ]315[.
)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز بيع امللتقط ملا التقطه من احليوان، من غر وصوٍل 

للحاكم،  كام له حق التفرد يف بأخذها، وتعريفها، ومتلكها.

»روضة الطالبن« )404/5(، »هناية املطلب« )480/8(.  
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من لزوم تأمن البدل، وعزله يف فرتة التعريف.

»روضة الطالبن« )403/5(، »هناية املطلب« )483/8(.  
)4( »تكملة املجموع« )272/15(، »حوايش الرشواين والعبادي« )332/6(.

)5( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، وهو أصح الطرق، من اس�تواء الصغ�ار والكبار يف جواز 
 االلتق�اط يف امل�دن؛ ألهن�ا يف الع�امرة تضيع بتس�لط اخلون�ة، أم�ا الطريق الث�اين فهو القط�ع باجلواز، 

أما الطريق الثالث فهو القطع باملنع.
»روضة الطالبن« )403/5(، »املنهاج« ]328[.  

)6( »الوسيط« )302/4(، »حتفة املحتاج« )214/3(.
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�واء والطبيخ، واخليار  بخ�الِف البية، وكذلِك احلُكم إذا التقط ما ال ُيمكن بقاؤه كالشِّ

َطب والِعنب، فع�ل فيه ما هو  والبِطي�خ، وإْن كان امللتق�ط مم�ا ُيمكن اس�تصالُحه كالرُّ

َفه، وإْن مل يوجد َمن يتطوع بالتجفيف بِيع  األصلح ملالِكه، فإْن كان األصلح تفيَفه، جفَّ

ة  من�ه ما ينفق علي�ه، وإْن كان األصلح بيَعه، بيع، وُحكُم َثمنه ُحك�ُم ثمن ِصغار الضالَّ

إذا بيعت))).

 A

/وإِن التق�ط َعب�ًدا َصغ�رًيا ال تيي�َز ل�ه، ج�از أن يملَكه بع�َد تعريفه ح�واًل؛ ألنَّه 

كالَغنم))).

وإْن وَج�د جاري�ًة صغ�ريًة ال تيي�َز هلا، ف�إن كانت ممَّن ال حت�لُّ له وطُؤه�ا، مل َيُز 

التقاطها إال للِحفظ؛ ألنه ال يوُز أن يتملَّكها بالِعوض، فال يوز أن يتملَّكها بااللتقاط 

والتعريف))).

فه حواًل، جاَز أن  وإِن التق�ط كلَب َصيٍد، مل يملك االنتفاَع ب�ه قبل احلَول، فإذا عرَّ

ف يف املال))). ينتفَع به؛ ألنَّ االنتفاَع به بمنزلة التصُّ

وإْن وَج�د خ�ًرا قْد أراقه�ا صاحُبها، مل يلزْم�ه تعريفها؛ ألنَّ القص�د بالتعريف ردُّ 

 

، فه�ي له دون  م�ا يطلب�ه صاحب�ه، وباإلراقة فَق�ْد ُفِقَد ذلك، ف�إْن صارت يف ي�ِده خالًّ

�ه ِمن�ه باإلراق�ة بِخالف  م�ن أراقه�ا ع�ىل أص�حِّ الوجه�ني)))؛ ألنَّ املري�ق أس�َقَط حقَّ

 

املغصوبة))).

)1( »إعانة الطالبن« )249/3(، »حتفة احلبيب« )363/3(.
)2( »هناية املطلب« )478/8(، »هناية املحتاج« )439/5(.

)3( »أسنى املطالب« )498/2(، »حاشية اجلمل« )472/7(.
)4( »احلاوي الكبر« )17/8(، »اللباب« ]272[.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، أن اخلل ملٌك مللتقط اخلمر بعد ختللها.
»روضة الطالبن« )416/5(، »مغني املحتاج« )539/2(.  

)6( »املهذب« )309/2(، »املنهاج« ]327[.

)151/أ(
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 A
وإذا وَج�د العب�ُد ُلقطًة، مل يْز ل�ه التقاُطها عىل أصحِّ القولني)))، وق�ال أبو َحنِيَفَةَ 

يوز))).

ة، فلم يز له أن  مَّ لنـــا: أنَّ�ه ليس أهاًل ملقتىض االلتقاط، وهو الوالي�ة واألمانة والذِّ

يلتقطها، بخالِف سائر األكساب))).

فها  ، فإْن عرَّ ف�إِن التقطه�ا َضِمنها يف َرقبته؛ ألنه أثَبَت يده عىل ماِل الَغ�ري بغري حقٍّ

 

مل َيِصحَّ تعريفه؛ ألنَّ يَده ليست يَد أمانة، فإْن عِلم السيد به فانتَزَعها منه جاز؛ ألنَّه يوز 
اَمن؛ ألنَّه سلَّمها إىل  له أخُذها ابتداًء، فهو كام لو أخذها ِمن األرض، ويبأ العبد ِمن الضَّ
َمن يوز أن تكون عنده، فهو كام لو س�لَّمها إىل احلاكم)))؛ فإْن أراد الس�يُِّد أن يملكها، 
َفها، فإْن كان العبد أمينًا  فه�ا ح�واًل كام لو أخَذها ابتداًء، فإْن أقرَّ هبا يف يِد العب�د لُيعرِّ عرَّ

 

مل يضمْن كام لو أمره بتعريِف ما التقطه بنْفس�ه، وإن كان خائنًا َضِمن؛ ألنَّه س�لَّم األمانَة 
ها، َضِمنها يف رقبِة  إىل َم�ن ليس هو ِم�ن أهلها، وإْن أمهَلها فلم يأخذها ِمن ي�ده ومل يقرَّ
، فإمهال  العبد عىل أصحِّ االختيارين)))؛ ألنَّ سبب ضامنِه إثباُت يِد العبد عليها بغري حقٍّ
ة الس�يِّد،  الس�يِّد ال يبطل اقتضاه لذلك، واالختيار الثاين: أن َيضمنها يف رقبِة العبد وِذمَّ

فعىل الصحيح إذا تِلف العبُد سَقَط ضامنا، ومل َيلزِم السيَد يشء))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم جواز االلتقاط للعبد.
»روضة الطالبن« )393/5(، »املنهاج« ]327[.  

)2( »البحر الرائق« )162/5(، »حتفة الفقهاء« )356/3(. 
)3( »الوسيط« )303/4(، »هناية املحتاج )440/5(.

)4( »هناية املطلب« )479/8(، »فتح الوهاب« )453/1(.
اَمن بالعبد، وسائر أموال السيد، حتى  )5( وما ذكره املصنف من االختيار هو املوافق للمذهب، بتعلق الضَّ
َقَطة يف العبد عىل س�ائر الُغَرَماء،  اَمن، ولو أفلس الس�يد قدم صاحب اللُّ لو هلك العبد ال يس�قط الضَّ

اَمن إذا رأى عبده يتلف مااًل، فلم يمنعه. ومن قال به، مل يسلم عدم وجوب الضَّ
»روضة الطالبن« )395/5(، »مغني املحتاج« )527/2(.  

)6( »احلاوي الكبر« )18/8(، »حتفة املحتاج« )218/3(.
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ف�إْن مل يعل�ِم الس�يُِّد باللُّقط�ة حتى أْعَت�ق العبَد، مل يُكن ل�ه أخُذها منه ع�ىل القوِل 

حي�ح)))؛ ألنَّ ي�َد العبد مل تثبْت عليها بُحكم االلتق�اط، وكان املعتق أحقَّ هبا؛ ألنَّه  الصَّ

ماٌل مباح سبقْت يُده إليه فأقرَّ عليه، هذا أصحُّ االحتامَلني))).

وإْن وج�د امُلكاَتُب ُلقطًة، فهو كاحلُرِّ قواًل واحًدا عىل أصحِّ الطريقني)))، والثاين: 

أن�ه عىل /قوَلنِي كالعبد، فيج�وز له أْخُذها ويصحُّ منه تعريُفه�ا؛ ألنَّه أهٌل لألمانة، وله 

فها مَلكها. ة ُيستوَف احلق منها، وإذا عرَّ ِذمَّ

، فهو كاحلرِّ قواًل واحًدا ع�ىل أصحِّ الطريقني)))،  وك�ذا إذا وجَدها َم�ن نِصُفه حرٌّ

والطري�ق الث�اين: أن�ه ع�ىل قول�ني كالَعب�د؛ ف�إْن مل يُك�ن بين�ه وب�ني الس�يِّد مهاي�أٌة ))) 

من�اه يف الكس�ِب  كان�ْت بينه�ام كس�ائِر أْكس�ابه، وإْن كان بينه�ام مهاي�أٌة، فع�ىل م�ا قدَّ

 

الناِدر))).

)1( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املوافق للمذهب، من متلك الس�يد ملا التقطه العبد، حت�ى ولو مل يعلم إال بعد 
عتقه. »روضة الطالبن« )397/5(، »مغني املحتاج« )527/2(.

)2( »حاشية اجلمل« )478/7(، »إعانة الطالبن« )250/3(.
)3( وم�ا ح�كاه املصنف خمال�ٌف للمذهب، فاملذه�ب حكاية اخلاف يف هذه املس�ألة ع�ىل قولن، وعدم 
القط�ع بالصح�ة،  أو القط�ع بعدم الصح�ة، فاملذهب عىل حكاي�ة اخلاف عىل قول�ن، القول األول 

صحة التقاطه، وهو املذهب، القول الثاين عدم صحة التقاطه.
»العزيز« )348/6(، »روضة الطالبن« )396/5 - 397(.  

)4( وم�ا ح�كاه املصنف هو املوافق للمذهب، من القطع بصحة التقاطه قواًل واحًدا عىل َأَصحِّ الطريقن، 
وحك�ى بع�ض األصحاب طريًق�ا ثالًثا، وهو صحة التقاط�ه يف قدر احلرية قطًع�ا، ويف الباقي الطريق 

اآلخر يف حكاية اخلاف. 
»العزيز« )349/6(، »روضة الطالبن« )399/5(.  

اِر  )5( اْل�ُمَهاَي�َأُة - بِاهْلَْم�َزِة – ه�ي يف أص�ل اللغ�ة: األْم�ُر ال�ُمَتَهاَيُأ عليه، وعن�د الفقهاء اْل�ُمَهاَي�َأُة يِف الدَّ
ي�َكاِن َأْن َينَْتِفَع َهَذا هِبَ�َذا النِّْصِف اْل�ُمْفَرِز،  ِ اىَض الرشَّ َوَنْحِوَه�ا هي:  ُمَقاَس�َمُة اْل�َمنَافِِع، َوِه�َي َأْن َيرَتَ
ِة  َماِن، بَِق�ْدِر ُمدَّ َم�اِن، َوَذاَك بُِكلِّ�ِه يِف َكَذا ِم�ْن الزَّ َوَذاَك بِ�َذاَك النِّْص�ِف، َأْو َه�َذا بُِكلِّ�ِه يِف َك�َذا ِم�ْن الزَّ

 

ِل. اأْلَوَّ
»القاموس املحيط« )5/1(، »طلبة الطلبة« )127/1(.  

« ]180[، »تكملة املجموع« )280/15(.  )6( »األم« )4 /70(، »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)151/ب(
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 A 

وإْن وَجد املحجوُر))) عليه لَِس�َفه))) أو جنون))) ُلقطًة صحَّ التقاُطه؛ ألنَّه كس�ب 
بِفعل فصحَّ منه كاالصطياد، وعىل الناظِر يف أْمره أْن ينزَعها منه؛ ألنَّه ليس أهاًل للِحفظ، 

فها له؛ ألنَّه ليس أهاًل للتعريف عىل أصحِّ الوْجَهني))). وُيعرِّ

فإْن كان ممَّن يوُز االقرتاض عليه يملُكها له، وإْن مل يِز االقرتاض عليه مل يتملَّْكها؛ 
، فال ضامَن  ألنَّ ُحكم التملُِّك باللَُّقطة ُحكُم االقرتاض، فلو َتَلفْت يف يده قبَل ِعلم الويلِّ

عليه يف أصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّه ِمن أهل االلتقاط، ومل يوجْد منه تفريط))).

 A
وإْن وَجد الفاس�ق ُلَقط�ًة مل ُيْز له أخُذها؛ ألنَّه ليس ِمن أه�ل األمانة، فإْن أخَذها 

 

مل ُتق�رَّ يف ي�ده عىل أصحِّ القول�ني)))، ِخالًفا أليب َحنيف�ة)))؛ ألنَّ يَده قب�ل احلول تثُبت 

)1( احلجر: لغًة هو املنع والتضييق، ورشًعا هو املنع من الترصفات املالية، بإذن احلاكم.
»فتح الوهاب« )349/1(، »سبل السام« )53/3(.  

�َفه ه�و اخِلف�ة والطْيش، وُيطلق كذل�ك عىل اجلهل، والس�فيه رشًعا: هو اإلنس�ان اجلاهل  )2( أص�ل السَّ
الضعيف الّرأي، القليل املعرفة بمواضع املصالح واملضار.

»تفسر القرآن العظيم« )182/1(، »الفروق اللغوية« )199/1(.  
)3( واجلنون ِمن اجلنة، وأصل هذه الكلمة يدل عىل الس�رت، وهو زوال العقل، أو فس�اده، وهو حائٌل بن 

النفس والعقل. 
»لسان العرب« )92/12(، »املعجم الوسيط« )141/1(.  

)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، فالقائم عىل أمر الصب�ي يتوىل التعريف عنه؛ ألنه ليس أهًا 
للتعريف.

»روضة الطالبن« )400/5(، »املنهاج« ]327[.  
اَمن إذا تلفت يف يد الصبي بدون علٍم من الويل،  )5(  وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم الضَّ

كام لو أودع مااًل فتلف عنده، وتسليط الرشع له عىل االلتقاط، كتسليط املودع.
»العزيز« )352/6(، »روضة الطالبن« )400/5(.   

)6( »املهذب« )311/2(، »تكملة املجموع« )281/15(. 
َقَطة يف يد الفاسق. )7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم إقرار اللُّ

»روضة الطالبن« )393/5(، »املنهاج« ]327[.   
)8( »البحر الرائق« )162/5(، »حاشية رد املحتار« )278/4(.
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فها مل ُيعت�دَّ َتعريُفه؛ ملا قدمن�اه، وإْن قلنا:  للوالي�ة واألمان�ة، ولي�س ِمن أهلها، ف�إْن عرَّ
ُتق�رُّ يف ي�ده، مل ُيْز أن ينفرَد بالتعريف، بْل ي�ب أن ينضمَّ إليه َمن يشف عليه يف أصحِّ 

القولني)))؛ ألنَّه ال ُيؤَمن تفريُطه فيه))).

وكذا إذا وجَدها كافر يف دار اإلسالِم، ال يوُز له أخُذها، وال ُيقرُّ يف يِده عىل أصحِّ 
الوْجَه�نِي)))؛ ألنَّ االلتق�اط يس�تدعي الواليَة واألمانَة، ]وليس م�ن أهلها، فإن عرفها 

 

مل يعت�د تعريف�ه ملا قدمن�اه، وإن قلنا تقر يف ي�ده، مل َيُز أن ينف�رد بالتعريف، بل يب أن 
ينض�م له من يشف عليه يف أص�ح القولني؛ ألنه ال يؤمن تفريطه فيه، وكذا إذا وجَدها 
كافر يف دار اإلسالِم ال يوُز له أخُذها وال ُيقرُّ يف يِده عىل أصحِّ الوْجَهنِي؛ ألنَّ االلتقاط 

يستدعي الواليَة واألمانَة[))).

فها بعَض احلول، ثم ضاعْت فوجَدها  والكافر ليس من أهلها، وإْن وَجد ُلقطًة فعرَّ
فها حواًل، فالثاين أحقُّ هبا عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّ س�بَب التملُّك ُوِجد منه  ثاٍن فَعرَّ

ل كام أْسقط حقَّ مالِكها))). فأْسقط حقَّ األوَّ

ها إىل املكان مل يْبْأ ِمن ضامِنا)))، وقال  وَم�ن وَجد ُلقطًة يف َم�كاٍن، فأخَذها ثم ردَّ
: يبأ))). أبو َحنِيَفَةَ

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من وجوب االنضامم إىل الفاس�ق مس�لٌم عدٌل ليرشف عىل 
تعريف اللقطة. »روضة الطالبن« )393/5(، »هناية املطلب« )474/8(.

)2( »احلاوي الكبر« )18/8(، »الرساج الوهاج« ]315[.
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم جواز أخذ الكافر للقطة يف دار اإلس�ام؛ ألنه ليس 

من أهل األمانة، والوالية، واالكتساب.
»روضة الطالبن« )392/5(، »هناية املطلب« )477/8(.  

)4( هذه العبارة مكررة يف املخطوط، لذا جرى التنبيه عليها.
)5( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب أن األحق باللقطة هو امللتقط األول، وال يس�قط حقه، 

بضياع اللقطة، وذلك لسبقه بإلتقاطها، وليس للملتقط الثاين يشء.
»روضة الطالبن« )416/5(، »مغني املحتاج« )539/2(.  

ِمّي« )262/9(. )6( »احلاوي الكبر« )45/8(، »حاشية الُبَجْرِ
)7( »هناية املطلب« )480/8(، »هناية املحتاج« )454/5(.

)8( »املبسوط« )13/11(، »البحر الرائق« )163/5(.
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ها إىل مكاٍن آَخر، واهللُ أعلُم. ها إىل يٍد حافظٍة، فهو كام لو ردَّ لنا: أنَّه مل َيُردَّ

0: اللَّقيِط)))

/التق�اُط املنبوِذ ف�ْرٌض عىل الِكفاية؛ لقول�ه c: ]ەئ  وئ  وئ  ۇئ[)))؛ 
.((( وألنَّه ختليُص آدميٍّ له ُحرمة ِمن اهلالك، فكان فرَض كفايٍة كَبذل الطعام للمضطرِّ

ته؛ ملا روى ُس�ننَي بن َحرمل�ة:))) قال أخذُت  ف�إْن كان جمه�وَل احلال ُحِك�م بحريَّ
يفي لعمر، فأرس�ل إيلَّ فدعاين والعريُف عنده،  منب�وًذا عىل عه�ِد عمر I فَذَكر عرِّ
يفي: إنَّه ال ُيته�م، فقال: ما حَلك عىل  فل�امَّ رآين قال: عس�ى الُغَوْير أبؤًس�ا)))! فقال عرِّ

 

ما صنعَته، قلت: وجدُت نفًسا بمضيعة فأحببُت أن يأُجَرين اهلل فيها، فقال: هو حرٌّ لك 
والُؤه، وعلينا إْرضاُعه))).

)1( اللقيط: هو بمعنى امللقوط، أي اليشء املأخوذ من األرض، ورشًعا: اسٌم ملا ُيطرح عىل األرض من 
األطفال،  فراًرا من هتمة الزنا.

»التعاريف« )625/1(، »الزاهر« )264/1(.  
.2 :8 )2(

)3( »املهذب« )312/2(، »تكملة املجموع« )284/15(، »البيان« )8 /7(. 
)4( الصواب هو: ُس�نَْنٌ َأُبو مَجِيَلَة، وليس س�نن بن حرملة كام ذكر املصنف، وهو َرُجٌل من بني ُسَلْيم من 
ْهِرّي َعْن ُسنن  أنفِسهم، َلُه أحاديث، َسِمَع من ُعَمر ْبن اخْلَطَّاب، ويف حديث صالح ْبن كيسان َعِن الزُّ

َأيِب مجيلة السليطي، وكان منزلة بالُعمق.  
»الطبقات الكربى« )46/5(، »معرفة الصحابة« أليب نعيم )1434/3(.   

)5( قوله: »عس�ى الغوير أبؤًس�ا« األبؤس مْجع بأس، قال ابُن الكلبي: الغوير؛ ماء معروف لكلب، وهذا 
هت قص�ًرا للخميٍّ بالع�ر ليجلَب هلا ِمن ب�زِّ العراق، وكان  ب�اُء، وذلك أهنا وجَّ َمَث�ل َتكلَّم�ت به الزَّ
�اح، ثم  يطلبها بَِدِم َجِذيمة األبرش،  فجعل األمحال صناديق، وجَعل يف كل صندوق رجًا معه السِّ
ب هبم الطريق، وأخذ عىل الغوير فسألت عن َخربه، فأخربت بذلك، فقالت: عسى الغوير أبؤًسا؛  تنكَّ

. تقول: عسى أن يأيَت الغوير برَِشٍّ
»العقد الفريد« )3 /56(.  

)6( أخرج�ه البخ�اري معلًق�ا بصيغ�ة اجل�زم، كت�اب: »الش�هادات« ب�اب: »إذا زكى رجل رج�ًا كفاه« 
ُه َيتَِّهُمنِي،  )176/3(، َوَقاَل َأُبو مَجِيَلَة، َوَجْدُت َمنُْبوًذا َفَلامَّ َرآيِن ُعَمُر، َقاَل: »َعَس�ى الُغَوْيُر َأْبُؤًس�ا« َكَأنَّ
ُه َرُجٌل َصالٌِح،  َقاَل: »َكَذاَك اْذَهْب َوَعَلْينَا َنَفَقُتُه«، ومالك يف »املوطأ«: كتاب: »األقضية«  َقاَل َعِريِفي: إِنَّ
ب�اب: »القض�اء يف املنب�وذ« ]1417[، )738/2(، »املس�ند للش�افعي« )225/1(، وعب�د ال�رزاق 
يف مصنف�ه )13838،  16183(، والط�رباين يف »املعج�م الكب�ر« )6498،  6499(، )102/7(، 

))15/أ(

=
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، أو حتَته فراش، أو يف  ة، فإْن كان علي�ه ثياٌب أو ُحيٌّ وألنَّ األص�َل يف الناس احلريَّ
ي�ِده م�اٌل، أو ِعناُن فرس، فذلك كله ل�ه، وكذا لو كان يف دار ليس فيه�ا غرُيه؛ ألنَّه حٌر 

تثبت يده عليه، فهو كالبالغ))) .

وك�ذا ل�و كان بُقربه م�اٌل مط�روح، أو فَرس مرب�وٌط، وليس هناك غ�رُيه، فهو له 
يف أظَه�ِر الوجه�نِي)))؛ ألنَّه ال مزاحَم له فيه، وماُل اإلنس�ان قْد يك�ون بقربه كام يكون 
يف ي�ِده، وإْن كان بالُبع�د ِمن�ه م�اٌل َمطروح، أو حتَته م�اٌل مدفون مل يُكن ل�ه؛ ألنَّ البالغ 

 

ال ُيضاف إليه ما هو بالُبعد منه، وما هو مدفوٌن حتته فاللقيط أْوىل))).

؛ ألن�ه اجتمع  وإْن وج�د يف بل�ٍد ِم�ن ب�الد اإلس�الم، وفيه مس�لٌم واحد فه�و حرٌّ
ُحك�م ال�دار وإس�الم َمن فيه�ا، وإْن كان يف بلد الكف�ار، وليس فيه مس�لم، فهو كافر؛ 

 

ملا ذكرُته، وإْن كان يف بلد الكفار مسلم، فهو مسلم عىل أظهِر الوجهني)))؛ تغليًبا حلكم 
اإلسالم))).

فإِن التقطه حرٌّ موِس مس�لٌم مقيٌم أقرَّ يف يده، حلديِث ُعمَر I؛ وألنَّ له ميزًة 
بالس�بق إلي�ه، فإْن وج�د معه مااًل كان�ْت نفقته يف مالِ�ه كالبالغ)))، وال ي�وُز للملتقط 
أن ينف�ق علي�ه من غري إذن احلاكم؛ ألنَّ�ه ال واليَة له عىل ماله، ف�إن خالف وأنفق لزمه 

اَمن))). الضَّ

والبيهقي يف »السنن الكربى« ]12133[، )332/6(، وصححه األلباين يف »اإلرواء« ]1573[.
)1( »فتح الوهاب« )455/1(، »حتفة احلبيب« )670/3(.

)2( وم�ا ذك�ره املصنف خمال�ٌف للمذهب، فاملذهب أن اللقي�ط ال يمتلك ما هو قري�ٌب منه، وليس هناك 
شخٌص آخر يف املكان املوجود فيه، كام لو كانت هذه الَعْن أو املال بعيًدا عنه.

»روضة الطالبن« )424/5(، »املنهاج« ]332[.  
)3( »املهذب« )2 /312(، »البيان« )10/8(.  

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلكم بإسام اللقيط، يف بلد الكفر، بوجود مسلٍم واحٍد 
يف ذلك البلد. »روضة الطالبن« )435/5(، »املنهاج« ]332[.

ِمّي« )278/9(، »تكملة املجموع« )284/15(. )5( »حاشية الُبَجْرِ
)6( »احلاوي الكبر« )47/8(، »الرساج الوهاج« ]317[.

)7( »اإلقناع« )376/2(، »هناية املحتاج« )453/5(. 

=
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ف�إن أِذن ل�ه يف اإلنف�اق عليه ممَّا وجده، ج�از أن ينفق يف أص�ح القولني الطريقني 

وجًها واحًدا)))، والثاين: أنا واإلنفاق عىل اللَُّقطة عىل وجهني))).

لنا: أنَّ اللقيط ال كفيَل له يف الظاهر، فجعل امللتقط كفياًل له بخالِف اللقطة، فإنَّ 
هلا مالًكا.

وإْن مل َيق�ْدر ع�ىل احلاك�م، وأْش�َهد عىل اإلنفاق، ج�از، وال ضامَن علي�ه يف أصحِّ 
القولني))). 

لنا: أنَّه موضُع رضورة، فجاز أن يقتَص فيه عىل اإلشهاد.

وإْن تَرك اإلش�هاَد ضِمن؛ ألنَّه ال تدعو الرضورُة إىل تْركه، كام لو قَدر عىل احلاكم 
ومل يستأذْنه))).

/وإْن مل يْد معه مااًل وَجب عىل الس�لطان أن ينفَق عليه ِمن بيت املال، وال يرجع 
)))، والقول الثاين: أنَّه ال يب ِمن بيت املال، بل يقرتض  به عىل أحٍد َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ

ا ِمن بيت املال، وإما ِمن آحاد املسلمني. عليه إمَّ

لنا: ما ُروي أنَّ عمر I استشار الصحابَة M يف نفقة اللقيط، فقالوا: ِمن 
بيت املال)))، ِمن غري خالٍف، فكأنَّه إجاع))).

)1( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املوافق للمذهب، من ج�واز اإلنفاق ع�ىل اللقيط مما هو موج�وٌد معه، بإذن 
احلاكم. »روضة الطالبن« )427/5(، »املنهاج« ]332[.
)2( »هناية املطلب« )503/8(، »أسنى املطالب« )502/2(.

اَمن عىل امللتقط، بتعذر الوصول إىل احلاكم،  )3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من س�قوط الضَّ
وقيامه باإلشهاد. »روضة الطالبن« )428/5(، »املنهاج« ]332[.

)4( »فتح الوهاب« )453/1(، »حتفة املحتاج« )299/3(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من لزوم اإلنفاق عليه من بيت املال، وعدم رجوعه بام أنفقه. 

»روضة الطالبن« )425/5(، »املنهاج« ]332[.
ِقيِط، َفَقاُلوا: يِف َبْيِت اْل�اَمِل. َأْوَرَدُه اْل�اَمَوْرِديُّ  َحاَبَة يِف َنَفَقِة اللَّ ُه اْسَتَشاَر الصَّ )6( قال احلافظ: َحِديُث ُعَمَر َأنَّ
ِة َأيِب مَجِيَلَة:  َم ِمْن ِقصَّ اَم ُيْعَرُف َما َتَقدَّ ِب«، َومَلْ َيِقْف َلُه َعىَل َأْصٍل، َوإِنَّ �ْيُخ يِف »اْل�ُمَهذَّ يِف »احْلَاِوي« َوالشَّ

َحاَبِة َأْنَكَر َعَلْيِه«.  َأنَّ ُعَمَر َقاَل: »َوَعَلْينَا َنَفَقُتُه ِمْن َبْيِت اْل�اَمِل، َلِكْن مَلْ ُينَْقْل َأنَّ َأَحًدا ِمْن الصَّ
»التلخيص احلبر« )3 /169(.  

)7( »إعانة الطالبن« )252/3(، »حاشية اجلمل« )503/7(.

))15/ب(
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وألنَّ�ه آدم�ي يب ِحفُظ�ه باالتف�اق، فكانْت نفقُته ِم�ن بيت امل�ال، كالفقري الذي 

 

ال كْسَب له))).

ف�إْن مل يُك�ن يف بيِت املال َس�عٌة، وال ِيد َمن ُيقِرضه َجع َمن يراه ِمن أهل الَيس�ار، 
ط النَّفقة عليهم. وعدَّ نْفسه ِمنهم وقسَّ

ف�إْن ب�اَن أنَّه عب�ٌد رَجع هبا عىل مواله، وإْن ب�ان أنَّه ُحرٌّ يس�تحقُّ النفقَة عىل قريٍب 
رَجع هبا عليه، وإْن مل يُكن له أحٌد وله كس�ٌب، رَجع هبا يف َكْس�بِه، وإْن مل يُكن له َكْس�ٌب 

ا الغارمني)))، أو الُفقراء، أو املساكني))).  قىض ِمن سهم َمن يرى، إمَّ

وإِن التقطه َعبٌد بإذن سيِّده وهو ِمن أهل االلتقاط، فالسيُِّد هو امللتقط، والعبُد نائٌب 
عنه، وإْن كان بغري إذن سيِّده مل يقرَّ يف يده؛ ألنَّه ال َيقِدر عىل القيام مع االشتغال بِخدمة 

ه عليه، كان كابتداِء االلتقاط وقد بينُته))). السيِّد، فإْن عِلم به السيِّد بعد ذلك فأقرَّ

 A

ا واليٌة، فال تثبت للكافر  وإِن الَتقط كافٌر منبوًذا حَمكوًما بإسالمه مل ُيقرَّ يف يده؛ ألنَّ
عىل املسلم؛ وألنه ال ُيؤَمن أن حيبَِّب إليه الكفر، ويفتنَه عن ِدينه، وإْن كان حمكوًما بُكفره 

أقرَّ يف يده؛ ألنَّه ال يوز أن يي عليه))).

وإِن اْلتقطه فاس�ٌق مل يقرَّ يف يده؛ ألنَّه ليس ِمن أهل الوالية واألمانة؛ ألنَّه ال ُيؤَمن 
أن ييَء تربيته، أو يسرتقَّه))).

)1( »الوسيط« )313/4(، »اللباب« ]272[.
ين، ورجٌل غ�ارم أي عليه َدين، والغارم�ون: هم الذين  )2( وأص�ل ه�ذه الكلم�ة الُغرم، والُغرم ه�و الدَّ
ين،  ين يف غر معصية، والغريم: هو الذي له الدَّ ين يف احلَاَملة، وقيل: هم الذين لزمه�م الدَّ لزمه�م الدَّ

ين مجيًعا، واجلمع غرماء.  والذي عليه الدَّ
»لسان العرب« )436/12(، »املحكم واملحيط« )519/5(.  

)3( »املهذب« )314/2(، »تكملة املجموع« )288/15(، »البيان« )8 /16(.
 .]182[ » )4( »األم« )4 /71(، »خمترص ال�ُمَزيِنّ

ِمّي« )279/9(. )5( »الوسيط« )309/4(، »حاشية الُبَجْرِ

)6( »احلاوي الكبر« )75/8(، »فتح الوهاب« )455/1(.



(98
فإْن أَخذ اللقيَط ظاعٌن ُيريد أن يسافر به نظرت؛ فإن مل خُتتْب أمانُته يف الباطن مل يقرَّ 
يف ي�ده؛ ألنَّ�ه ال ُيؤَمن أن ُيفَي أمَره ويس�رتقَّه، وإن ُعِرفت أمانُته، ف�إْن كان امللتقُط ِمن 
َفر به؛ ألنَّه ال َحظَّ له فيه، بِل الظاهر أنَّه  أهِل البادية، وكان اللقيُط يف احلرَض ُمنِع ِمن السَّ
�فر معه)))، وإْن أراد أن يُرج به إىل بلٍد آَخر، جاَز عىل أصحِّ الوْجهني)))؛  يش�َقى بالسَّ

ألنَّ َأهَل الباِلد يتفاوتون يف َصالح العيش))).

وإْن كان اللقي�ُط يف َب�ْدٍو، وامللتِقُط ِمن أهل احل�رَض، وأراد أن يدخَل به إىل احلرَض 
ج�از؛ ألنَّ�ه أرف�ُق وأصلُح ل�ه، وإْن كان امللتقط أيًضا ِم�ن أهل الَبدو، ف�إن كانت َحلَّته 

ا بمنزلة القرية))) .  مقيمة يف /مكان ال َتظعن عنها ُأقرَّ يف يِده؛ ألنَّ

وكذا إْن كان َيظعن يف طلِب املاء والكإل عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّه أرجى لظهور 
َنَسبِه))).

 A
ه السلطاُن يف يِد َمن  وإن تناَزع اثناِن يف َكفالته من أهِل الكفاية قبَل أن يأخذاه، أقرَّ

لطاُن فيه خمرًيا))). يراه منهام أو ِمن غريمها؛ ألنَّه ال حقَّ هلام قبل األْخذ، فكان السُّ

ا ُأقرع بينهام ع�ىل أصحِّ الَوجه�ني)))؛ لقولِه c: ]ۋ  ۅ        ف�إْن أخذاه وتش�احَّ

)1( »اإلقناع« ]376[.
)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذه�ب،  وهو املنصوص، وهو قول مجه�ور األصحاب، من جواز 

إخراجه وسفره باللقيط من بلٍد إىل بلٍد آخر. 
»روضة الطالبن« )422/5(، »الوسيط« )306/4(.  

)3( »هناية املطلب« )518/8(، »حتفة احلبيب« )679/3(.
)4( »أسنى املطالب« )503/2(، »اإلقناع« )376/2(.

)5( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املوافق للمذهب، م�ن جواز انتق�ال امللتق�ط يف البادية، إذا ُوج�د اللقيط يف 
البادية. 

»روضة الطالبن« )422/5 - 423(، »الوسيط« )307/4(.  
)6( »احلاوي الكبر« )42/8(، »حاشية اجلمل« )503/7(.                                            

)7( »هناية املحتاج« )460/5(، »اللباب« ]273[.
ة بينهام. )8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من وجوب اإلقراع بينهام عند أخذ اللقيط وامُلَشاحَّ

)153/أ(

=
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ر، ونقَله مرضٌّ به، ويف نْقله إىل غريمها  ۅ  ۉ  ۉ  ې [)))؛ وألنَّ اجتامَعهام متعذِّ

هام، وال َميزَة ألحدمها عىل اآلَخر))). إسقاُط حقِّ

لطان عىل أصحِّ الوجهني)))،  ه ُأقرَّ يف يِد اآلخر من غري إذِن السُّ فإْن تَرك أحُدمها حقَّ
ه السلطاُن يف يد َمن يرى منهام، أو ِمن غريمها، لنا: أنَّ احلقَّ هلام، فإذا ُتِرك  ويف الثاين: يقرُّ

أحدمها تعنيَّ اآلَخر))).

�لطاُن يف يِد َمن يَرى؛ ألنَّه مل يتعنيَّ  ه السُّ وإْن تداعي�ا االلتق�اَط وال  َيد وال بيَّنة، أقرَّ
فيه حقٌّ ألحدمها، وإْن كان يف يِد أحدمها، فالقوُل قوُله مع يمينه؛ ألنَّ الظاِهر معه، وإْن 
كان يف يِدمه�ا حَتالَف�ا، وإذا حَتالَفا ُأقرع بينهام عىل ظاه�ر املذهب))) كامللتِقَطنْي، فإن كان 
مة عىل الي�د، وإْن كان لكلِّ واحد  ألحدمه�ا بيِّن�ة، انتَزعه َمن هو يف ي�ده؛ ألنَّ البيِّنة ُمقدَّ
م�ة، وإن مل تُكن  منه�ام بيِّن�ٌة غري أنَّ إح�دى الَبيِّنَتنِي أقدُم ِمن األخ�رى َقىض بالبينة املتقدِّ
أحدمه�ا أق�دَم، فهام متعارضتاِن، فال تس�قطاِن ع�ىل القول الصحي�ح)))، لكن ال ييء 
رة والوق�ف إرضاٌر باللقيط،  م�ن أقوال االس�تعامل إالَّ الُقرعة؛ ألنَّ القس�مة غري متصوَّ

 

فلم يبَق إالَّ القرعة))).

»روضة الطالبن« )420/5(، »املنهاج« ]331[.  
.44 :4 )1(

ِمّي« )278/9(. )2( »حتفة املحتاج« )422/3(، »حاشية الُبَجْرِ
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، ِمن إقرار اللقيط يف يد اآلخر، إذا تنازل املتنازع فيه عن حقه، 
م�ن غ�ر إذن احلاكم، إذا كان التنازل قْبل الُقرعة، أما بعد الُقرعة فام حكاه املصنف خمالٌف للمذهب، 

فاملذهب أنه ال جيوز له ترك حقه لآلَخر، كام ليس للمنفرد نْقل حقه إىل غره.
»روضة الطالبن« )421/5(، »الوسيط« )320/4(.  

)4( »الوسيط« )320/4(، »هناية املحتاج« )459/5(.
)5( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، م�ن الرج�وع إىل القرعة بينهام عند س�قوط اس�تحقاقهام 

بالتحالف.
»روضة الطالبن« )420/5(، »الوسيط« )305/4(.  

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من تساقط البينتن عند التساوي.
»هناية املطلب« )512/8(، »مغني املحتاج« )543/2(.  

)7( »تكملة املجموع« )297/15(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )3 /125(. 

=
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 A
وإِن ادَّعى ُحرٌّ مسلم نَسَبه حِلق به وتبِعه يف اإلسالم؛ ألنَّه أقرَّ له بحقٍّ ال رضر عىل 
غ�ريه في�ه، فُقبِل إقراره، كام لو أقرَّ له بامل، ويكون أح�قَّ بكفالته ِمن امللتِقط؛ ألنَّه أبوه، 
وإْن كان الذي أقرَّ له بالنَّس�ب هو امللتِقط؛ فاملس�تَحبُّ أن يقال له: ِمن أين صار ابنَك؟ 

لئالَّ يعتقد أنَّه بااللتقاط صار ولًدا له))).

َق به؛ ألنَّ العبَد كاحلرِّ يف النََّس�ب وس�َببِه، ولكن ال يأُخذه  وإِن ادَّعى نس�َبه عبٌد حَلِ
به امل�وىل فيام ادَّعاه قبل  ِم�ن امللتِقط؛ ألنَّ�ه ال يقِدر عىل القيام بَكفالت�ه بغري إْذنه، ولو كذَّ

إقراره يف أصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّه ال رضَر عىل املوىل فيام أقرَّ به.

وك�ذا ل�و ادَّعى نَس�به كافٌر، فإنَّه يلحق به؛ ملَِ�ا ذكرُته يف الَعبد، ف�إْن مل ُيِقم بيِّنة عىل 
ذل�ك مل حُيَك�م بُكفر امللتقط؛ ألنَّه حمكوم بإس�الِمه بظاهر الدار، ف�ال حيكم بُكْفره بقول 
كافِ�ر، وإْن أق�ام الَبيِّن�َة عىل نَس�به ُحِكم بُكف�ره؛ ألنَّه ُولِ�د عىل فراِش كافِ�ر؛ هذا أصح 
الطريَق�نِي)))، /والطري�ق الثاين: أنَّ�ه إْن قام البينُة حُيَكم بُكفره ق�والً واحًدا، وإْن مل يُقم 

بيِّنة فعىل قوَلنِي))).

ومت�ى َحَكمن�ا بُكفره فاملس�تحبُّ أن ُيع�ل عند مس�لٍم إىل ِحني بلوِغ�ه؛ احتياًطا 
لإلسالم، فإْن بلغ ووَصف الُكفَر ُأِقرَّ عليه؛ ألنَّه َحَكم بكفره أواًل، وإْن وصف اإلسالم، 

ُحِكم بإسالمه حينئٍذ))).

م احلُرُّ  : ُيقدَّ ولو ادَّعى نَسَبه َحرٌّ وَعبد، أو مسلٌم وكافر، فُهام سواء، وقال أبو َحنِيَفَةَ
عىل العبد، واملسلُم عىل الكافر))).

)1( »أسنى املطالب« )500/2(، »اإلقناع« )373/2(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من قبول إقرار العبد فيام كذبه فيه املوىل.

»العزيز« )413/6(، »روضة الطالبن« )437/5(.  
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حلوق نسب اللقيط بالكافر عند قيام البينة بذلك.

»العزيز« )415/6(، »روضة الطالبن« )434/5(.  
)4( »املهذب« )2 /316(، »تكملة املجموع« )299/15 – 303(.

)5( »أسنى املطالب« )503/2(، »اإلقناع« )374/2(.
)6( »املبسوط« للرسخيس )210/10(، »بدائع الصنائع« )199/6(، »حتفة الفقهاء« )3 /353(.

)153/ب(
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لنا: أنَّ الميع يف سبِب النَّسب سواء، فال وْجَه للتقديم.

وإِن ادَّع�ت ام�رأٌة نَس�َبه مل ُيقبل منه�ا إال ببيِّنة تش�هد بالوالدِة عىل أص�حِّ الوجوه 
ج�ل، والثال�ث: إْن كانت فِراًش�ا لَرُجل   الثالث�ة)))، والث�اين: ُتقب�ل كام ُتقبل إق�رار الرَّ

مل ُتقبل، وإْن مل تكن فِراًشا ُقبِل))).

ُجل))) .  لنا: أنَّه يمكن إقامُة الَبيِّنَة عىل الوالدة، فلم يقبل قوهلا فيه، بخالِف الرَّ

 A

وإِن ادَّع�ى نَس�به اثن�ان مل ُيلح�ْق هب�ام؛ ألنَّ الول�د ال ينعق�د ِم�ن اثن�ني)))، وقال 

 

))) عنه أنَّ الولد ُيلَحق بأكثَر ِمن اثنني)))،  : ُيلَحق هبام)))، وحَكى الطَّح�اويُّ أب�و َحنِيَفَةَ
رين ِمنهم َمن قال  عوى، وِمن املتأخِّ وقال أبو يوسف))): ُيلَحق بثالثة وأكثر، وِيب الدَّ

بامئة))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم إثبات النسب إال ببينة تشهد بوقوع الوالدة .
»العزيز« )413/6(، »روضة الطالبن« )438/5(.  

« ]183[، »البيان« )24/8 – 26(.  )2( »خمترص ال�ُمَزيِنّ
ِمّي« )279/9(. )3( »حتفة املحتاج« )423/3(، »حاشية الُبَجْرِ

)4( »احلاوي الكبر« )545/8(، »كفاية األخيار« ]321[.
)5( »املبسوط« )213/10(، »حتفة الفقهاء« )3 /353(، »بدائع الصنائع« )199/6(.

)6( هو: اإلمام أبو جعفر، الطَّحاوي أمحد بن حممد بن س�امة بن س�لمة بن ُس�ليم بن س�ليامن بن ُحباب 
ث، صاحب التصاني�ف الفائقة، واألقوال  األزدي احلج�ري املرصي، اإلمام، الفقي�ه، احلافظ، املحدِّ
الرائقة، والعلوم الغزيرة، واملناقب الكثرة، انتهت إليه رياسة أصحاب أيب َحنِيَفَة I عنه بمرص، 
،  فقال له يوًما: واهلل ال جاَء من�ك يشء، فغضب أبو جعفٍر ِمن  وكان ش�افعيَّ املذه�ب يقرأ ع�ىل امُلَزيِنّ
ذل�ك، وانتقل إىل أيب جعفر بن أيب عمران احلنفي، واش�تغل عليه، فلامَّ صنف خمترَصه، قال: رِحم اهلل 
ر عن  يمينه، ُولد َسنَة تسع وثاثن ومائتن، ومات يف ذي  أبا إبراهيم - يعني امُلَزيِنّ - لو كان حيًّا لَكفَّ

القعدة َسنة إحدى وعرشين وثاثامئة.
»وفيات األعيان« )71/1(، »حسن املحارضة« )350/1(، »اجلواهر املضية« )102/1(، »شذرات   

الذهب« )288/2(، »النجوم الزاهرة« )239/3(، »غاية النهاية« )116/1(. 
)7( »رشح معاين اآلثار« )164/4 – 165(، »النتف يف الفتاوى« )419/1(. 

)8( تقدمت ترمجته.
)9( »اللباب« )585/2 – 587(، »حاشية رد املحتار« )270/4(.



30(

إن لن�ا: قول�ه c: ]ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ[)))؛ وألنَّ�ه يس�تحيُل أن ينعق�َد ِم�ن 
ِحم  ِحم دفعًة واحدًة، ومتى حصل�ِت النُّطفة يف الرَّ ر ماؤمه�ا إىل الرَّ م�اء اثن�ني، أو يتصوَّ

 

مل تدخْله نطفٌة أخرى))).

: يلحق هبام))). وكذلِك إذا تداعا امرأتاِن والدَته مل ُيلَحق هبام)))، وقال أبو َحنِيَفَةَ

لنا: أنَّه يستحيُل أن يكوَن ِمن بْطن اثنتني، فعىل هذا إذا مل يُكن ألحد الرجلني بيِّنة 
ُعِرض الولُد معهام عىل الَقافة))) - وهم قوٌم ِمن بني ُمدلِج ِمن ِكنانة))) .

: ال أعِرف الَقافة، فإْن أحلقته بأحِدهم حِلق به))). وقال أبو َحنِيَفَةَ

لنا: ما ُروي عن عائش�َة J قالْت: دخلُت عىل رس�وِل اهلل 0 أْعِرف 
)))؛ نَظر إىل أســـامَة وزيٍد قد  يِّ أثَر السور يف وجِهه، فقال: »أَل تَرينْ إىل ُمزٍِّز امُلدجِلِ
َيـــا رؤوســـهما وبَدتنْ أقدامهما، فقال: إنَّ هِذه األقـــداَم بعُضها ِمن بعض«)))، ولو مل  غطَّ

َّ به 0)1)). ا مَلا ُسَ يُكن حقًّ

.13 :Y )1(
)2( »املهذب« )316/2(، »تكملة املجموع« )305/15(.
)3( »هناية املطلب« )550/8(، »الرساج الوهاج« ]316[.

)4( »بدائع الصنائع« )6 /200(.
)5( »الوسيط« )326/4(، »إعانة الطالبن« )351/3(.

ِذي َيَتَتبَّع اآلثاَر وَيْعِرفُها، وَيْعِرف َش�َبه الرُجل بَِأِخيِه َوَأبِيِه، ُيَقاُل: ُفاٌن  )6( القاَفة: مَجُْع القاِئف، وهو: الَّ
َيُقوف اأْلََثَر وَيْقَتاُفه ِقيافًة، ِمْثُل: َقفا األَثر واْقَتفاه.

»النهاية« )4 /121(، »لسان العرب« )293/9(.  
)7( »رشح مشكل اآلثار« )262/12(، »بدائع الصنائع« )199/6- 200(.

)8( ه�و جم�زز ب�ن األعور ب�ن جعد بن معاذ بن عت�وارة بن عمرو ب�ن مدلج، وهو من بن�ي عامر، ومنهم 
بنو مس�احق بن األف�رم بن جذيمة بن عامر، الذي�ن قتلهم خالد بن الوليد بالغميص�ا، ووداهم النبي 
0، وأنكر فِعل خالد، وس�مي جمزز؛ ألنه كلام أرس أس�ًرا، جز ناصيته، ومل يكن اسمه جمزًزا، 

واشتهر بالقيافة. »االستيعاب« )459/1(، »أسد الغابة« )974/1(.
)9( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »املناقب« باب: »مناقب زي�د بن حارث�ة« ]3731[، )23/5(، وأخرجه 
كذل�ك يف كت�اب: »الفرائ�ض« باب: »القائ�ف« )6770، 6771(، ومس�لم: كت�اب: »احلج« باب: 

»العمل بإحلاق القائف الولد« ]1459[، )1081/2(. 
« ]184[، »تكملة املجم�وع« )301/15 - 302(. وق�د أورده املصنف بصيغة  )10( »خمت�رص ال�ُم�َزيِنّ

التمريض، مع أنه يف الصحيحن، وهو مما يؤخذ عىل املصنف.
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ف�إْن كان القائ�ُف ِم�ن غ�ري َبن�ي ُمدلِج، ج�از يف أص�حِّ الوجه�ني)))؛ ألنَّ�ه ِعلٌم 
ل�ه، وُيكتَف�ى فيه بقائ�ٍف واحٍد ع�ىل أصحِّ الوجه�ني)))؛ ألنَّ  يتعاط�اه اإلنس�اُن وحُيصِّ
ز وْح�َده؛ »وألنَّه مبنزلـــِة احلاِكم، فجـــاز أننْ يكوَن  النب�يَّ 0 اكتف�ى بق�ول جُمزِّ

واحًدا«))).

/وال ُيقبل فيها قوُل عبٍد وال امرأة؛ واملرأُة والعبد ليَسا ِمن أهل احلُكم))) .
وال ُيقبل إالَّ قوُل َمن جَرت عادُته، وُعِرف يف القيافة ِحذُقه، كام ال ُيقبل يف احلُكم 

والفتيا إالَّ َمن ُعِرف ِحذُقه يف معرفة األحكام))).

ف�إْن أحلقْته هب�ام، أو نَفْته عنهام، أو مل تُكن قافٌة، أو َأش�كل عليه�ام ُتِرك حتى يبلغ؛ 
عيانه، فإذا بَلغ ُأِمر  ر كش�ُف حالته، وُيؤخذاِن بالنفقة عليهام مؤاخ�ذًة هلام بام يدَّ ألنَّه تعذَّ
أم�ًرا أن ينتِس�َب إىل َمن َيميل طبُعه إلي�ه)))؛ مَلا ُرِوي أنَّ عمر I ق�ال للذي أحلقْته 
ام شئَت)))؛ وألنَّ َطبع الولد يميل إىل والِده، ويد به ما ال ِيد بغريه،  القافُة هبام واِل أهيَّ

 

وال ُيؤَم�ر بذل�ك إذا تي�زا عىل أص�حِّ الوجه�ني)))؛ ألنَّه يتعني به النَّس�ب، وتس�تقرُّ به 
األحكام، فال ُيبنَي عىل قوِل الصبي، بخالف اختياِر أحد األبوين))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من قبول القيافة من غر بني مدلج.
»روضة الطالبن« )440/5(، »مغني املحتاج« )684/4(.  

)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة االعتامد عىل قائف واحد، واحلكم بقوله.
»روضة الطالبن« )439/5(، »مغني املحتاج« )684/4(.  

)3( مكرر كام يف االصل املخطوط، لذا جرى التنبيه عليه.
)4( »هناية املطلب« )577/8(، »فتح الوهاب« )456/1(.

ِمّي« )285/9(. )5( »أسنى املطالب« )505/2(، »حاشية الُبَجْرِ
)6( »احلاوي الكبر« )62/8(، »رشح البهجة الوردية« )55/13(.

 )7( أخرجه مالك يف »املوطأ«، كتاب: »األقضية« باب: »القضاء بإحلاق الولد بأبيه« )22، 740/2- 741(، 
»املس�ند« للش�افعي )330/1(، »رشح مع�اين اآلث�ار« ]6169[، )162/4(، والبيهقي يف »الس�نن 

الكربى« )21258،  21263(، )443/10 - 444(. 
ق�ال األلب�اين يف »اإلرواء«: صحيٌح ورجاله ثقات، رجال الش�يخن، ولكنه منقطع؛ ألن س�ليامن بن   

يسار مل يدرك عمر، وأورد له شواهد ]1578[.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلكم بالتمييز يف هذه احلالة، إذا تبن النسب.

»العزيز« )413/6(، »روضة الطالبن« )438/5(.  
)9( »املهذب« )317/2(، »تكملة املجموع« )305/15(. 

)154/أ(
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ا خُتِب عام ش�اهدْته، أو س�معته،  م�ت عىل الَقاَف�ة؛ ألنَّ ف�إْن كان ألحدمه�ا بيِّن�ٌة ُقدِّ
والَقاَف�ة خُت�ِب ع�ن اجته�اٍد وظ�ن)))، وإْن كان ل�كلِّ واحد منه�ام َبيِّنَة، تعارضَت�ا؛ ألنَّه 

 

ال يمكن أن يكوَن منهام، ومل يعمْل هبام يف الُقرعة، وال يف غرِيها ِمن األقس�ام عىل أصحِّ 
الوجهني)))؛ ألنَّ معنى ما هو أوف ِمن القرعة، وهو ِمن القافة، وهو البيِّنة عىل الوالدة، 

فأيتهام شهدْت هلا ُأحِلق هبا))).

 A

وإْن أدع�ى رجٌل رقَّ اللقيط مل ُيقَبل إال ببيِّنة تش�َهد ل�ه أنَّه وَلُد أَمته ولدْته يف ِملكه 
عىل أصحِّ القولني)))، والقول الثاين: ُيكتَفى أن يشهد أنه ولد أَمته، والطريق الثاين: أنَّه 

َيكفيه ذلِك قواًل واحًدا))).

لنا: أنَّ األَمة قد تلُده يف ِمْلك غريه، ثم يملكها دون الولد، فال يثبت ملُكه بالشهادة 

بأنَّه ولُد أَمتِه))).

وإْن ش�هدْت له باملِلك، ومل يذكر النََّسب، مل حُيَكم له بملكه عىل أصحِّ القولني)))؛ 
ألنَّه قْد يراه يف يده فيشهد له بملِكه، والقول الثاين: أنَّه كسائِر األمواِل َتكفي فيه الشهادة 

باملِلك.

)1( »رشح البهجة الوردية« )57/13(، »حتفة املحتاج« )300/3(.
)2( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، م�ن تس�اقط الَبيِّنََتن عند التع�ارض، والرج�وع إىل قول 

الَقاِئف.
»روضة الطالبن« )440/5(، »املنهاج« ]334[.  

)3( »البيان« )8 /36(، »اللباب« ]274[.
)4( وم�ا ذكره املصنف هو املواف�ق للمذهب، ال يقبل قوله بِِرقِّ اللقيط، إال بعد إقامة البينة إال عىل ذلك؛ 

ألن الظاهر احلرية فا ُترتك إال بحجة، بخاف النسب، فإن َقبوله مصلحة للصبي، وثبوت حق له.
»روضة الطالبن« )443/5(، »املنهاج« ]333[.  

)5( »الوسيط« )327/4(، »حاشية اجلمل« )504/7(.
)6( »احلاوي الكبر« )61/8(، »حتفة احلبيب« )680/3(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، ال حيكم بامللك إال إذا ذكرت النسب.
»روضة الطالبن« )445/5(، »مغني املحتاج« )551/2(.  
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وكذا لو شهدْت له باليد إْن كان هو امللتقط؛ ألنَّ ِجهة يده معلومٌة، فال حُتمل عىل 
املِل�ك)))، وإْن كان غري امللتقط، مل حُيَك�م له باملِلك أيًضا عىل أصحِّ القولني)))، والقوُل 

الثاين: حَيِلف وحُيَكم له بِملكه))).

ة له وال َميَزة))). ية، فال ُيزال بظاِهر اليد إذ ال ُقوَّ لنا: أنَّ الظاِهر ِمن حاله احلُرِّ

 A

وَم�ن ُحِك�م بإس�الِمه بأح�د أبوي�ه أو بالس�ايب))) فُحكمه ُحكم س�ائِر املس�لمني 
َية، ما مل يبُلْغ؛ ألنَّ س�بَب احلُكم  �الة علي�ه واملرياث، والِقص�اص والدِّ يف الُغس�ل والصَّ
بإس�المه قائٌم، فهو كَمن أس�لم بنفِس�ه، فإن بَلغ ووَصف الُكفر فهو ُمرتدٌّ قواًل واحًدا 
ع�ىل أصحِّ الطريقني)))، /والطريق الثاين: أنَّه عىل قول�ني أحدمها هذا، والثاين: أنه يقرُّ 

عىل ُكفره لزوال ُحكم التبعيَّة عنه بالُبلوغ))).

لنا: أنَّه حمكوٌم بإسالمه َقطًعا، فهو كَمن أسلم بنفسه))).

فإْن مل َيِصْف بعد بلوغه الكفَر، وال اإلسالَم فَقَتله مسلٌم، فال ِقصاَص عليه - عىل 
، ويف وجٍه ِيب عليه))). ظاهر النصِّ

)1( »الرساج الوهاج« ]317[، »فتح الوهاب« )458/1(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم امللك بشهادة اليد من غر امللتقط.

»روضة الطالبن« )443/5(، »مغني املحتاج« )551/2(.  
)3( »احلاوي الكبر« )8 /62(، »هناية املحتاج« )463/5(.

)4( »البيان« )36/8(، »كفاية األخيار« ]321[.
�ْبي، وأصل الكلم�ة يدل عىل أخذ يشء ِمن بل�د إىل بلٍد خير ُكرًه�ا، وهو يف حقيقته  )5( الســـابي: ِم�ن السَّ

النهب، وأخذ الناس عبيًدا وإماء، وكذلك أخذ األموال، وقيل إنه خيص فقط أخذ النساء.
»املحيط« )281/2(، »معجم مقاييس اللغة« )101/3(.  

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلكم بردته إذا كرب ووصف الكفر.
»روضة الطالبن« )429/5(، »مغني املحتاج« )546/2(.  

)7( »تكملة املجموع« )287/15(، »وحاشيتا قليويب وعمرة« )3 /127(.
)8( »أسنى املطالب« )503/2(، »الوسيط« )327/4(.

)9( »هناية املطلب« )585/8(، »حتفة املحتاج« )423/3(.

)154/ب(
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ضا باإلس�الم؛ وذلِك  لنـــا: أنَّ عدم وصِفه لإلس�الم بعَد بلوغه دليٌل عىل عدم الرِّ

ُشبهة كافية يف إسقاط الِقصاص بخالف ما َقْبل الُبلوغ، فإنَّه حمكوٌم بإسالمه قطًعا.

وَمن ُحِكم بإس�المه بظاِهر الدار، فهو َقْبَل البلوغ كاملحكوِم بإسالمه بأحِد أبويه، 
د عىل ذلك؛ احتياًطا لإلس�الم، فإْن أرصَّ عىل  أو بالس�ايب، ف�إْن بَلَغ ووَصَف الُكف�َر ُهدِّ
ذلك ُأقرَّ عىل ُكفره عىل ظاهِر املذهب)))، وقيل: إنَّه كاملحكوم بإسالِمه بأحد َأَبَوْيه))).

يٌّ نَس�َبه وأقام بيِّنة،  لنـــا: أنَّ احلُكم بإس�المه ِمن ِجه�ة الظاهر؛ وهلذا ل�و ادَّعى ذمِّ

ُحِكم بُكفره.

 A

، أو قَطع ُحر  إذا بَلغ اللقيُط فقَذفه قاذٌف، وادَّعى أنَّه عبٌد، وقال اللقيط: بل أنا ُحرٌّ
يَده وادَّعى أنه عبد، فقال: بل أنا ُحر، فالقوُل قوُل اللقيط مع يمينه، وِيب له الِقصاُص 
واحل�دُّ مًعا عىل أصحِّ القول�ني))) فيهام بالنصِّ والتخريج)))، والق�وُل الثاين: أنَّ القول 
ق�وُل الق�اذف والاين)))، وفيهام طري�ٌق آخر: أنَّ القوَل قوُل اللقي�ط يف القصاص قوالً 

واحًدا، ويف القْذِف عىل قولني))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، اللقيط املحكوم بإس�امه بحكم الدار، يقر عىل كفره إذا بلغ 
ووصف الكفر. 

»روضة الطالبن« )429/5(، »مغني املحتاج« )546/2(.  
)2( »املهذب« )319/2(، »اإلقناع« )376/2(.

)3( وم�ا ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلك�م بحريته مع يمينه، أما حكاية املذهب فقد خالف 
فيه املحققن،  فالطريق الثاين القطع بقول اللقيط.

»روضة الطالبن« )452/5(، »مغني املحتاج« )550/2(.  
)4( القول املنصوص هو: ما قاله اإلمام الشافعي V ونص عليه يف كتبه، أو ُروي عنه.

والق�ول امُلخ�رج هو: ما خرجه أصحاب�ه املجتهدون يف املذهب، وكيفية التخريج أن جييب الش�افعي   
بحكمن خمتلفن يف صورتن متشاهبن، ومل يظهر ما يصلح للفرق بينهام، فينقل األصحاب جوابه من 

كل صورة ٍإىل األخرى، فيحصل يف كل صورة منها قوالن: منصوص، وخمرج.
»حتفة املحتاج« )50/1(، »املذهب عند الشافعية« ]204[.  

)5( »احلاوي الكبر« )65/8(، »هناية املحتاج« )463/5(.
)6( »البيان« )8 /47(، »فتح الوهاب« )459/1(.                 
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ة، فال َيسُقط ُحكمها بدعوى القاِذف والاين. لنا: أنَّ األصَل هو احلريَّ

ه حدُّ العبيد، وحيُث  ولو قَذف اللقيُط رجاًل فقال: أنا عبٌد فحيث قلنا بإقراِره؛ فَحدُّ
مل نقْبله؛ فأصحُّ الوجوِه الثالثة))) أنَّه إْن أقرَّ ملعني ُحدَّ حدَّ العبيد، وإْن أقرَّ لغري معنيَّ ُحدَّ 

َحدَّ األحرار، والثاين: حّد األحرار ُمطلًقا، والثالث: حدُّ العبيِد ُمطلًقا))).

لنا: أنَّ إقراره ملعنيَّ َينفي التُّْهَمة عنه.

 A
ف وجنَى وُجنِي عليه، ثمَّ قامِت البينة عىل ِرقِّه، كان ُحكمه  وإذا بَلغ اللقيُط وتصَّ
، وُينقض  فات الَعبد الِقنِّ فاته م�ا َيميض ِمن تصُّ ُحك�َم العبد الِقّن)))، فَيميض ِمن تصُّ
ه ويرضُّ غ�رَيه؛ ألنَّه ثَبَت  ، س�واء يف ذلك ما يرضُّ ف العبد الِقنِّ منه�ا م�ا ُينقض ِمن تصُّ

ه فوَجب بناُء األحكام عليها))). بالبيِّنة ِرقُّ

قه، ف�إْن كان قد أقرَّ ِمن قبُل باحلرية، مل ُيقبل  وإْن أقرَّ عىل نْفِس�ه لرجٍل بالرقِّ فَصدَّ
ة أحكام األحرار يف الِعبادات واملعامالت،  ؛ ألنَّه لِزمه باإلقراِر باحلريَّ إق�راُره بعُد بالرقِّ

فلم ُيقبل قوُله يف إسقاطها))).

قِّ عىل أص�حِّ الطريقنِي)))  ْم من�ه إقراٌر باحلرية َقب�ل إقراره اآلن بالرِّ  /وإْن مل َيتق�دَّ
ق�واًل واح�ًدا، والطري�ق الث�اين: أنَّه ع�ىل قول�ني: أحدمها ه�ذا، والثاين: ال ُيقب�ل؛ ألنَّه 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف خمالٌف للمذه�ب، فاملذهب إن صدقه املقذوف يف دعواه بال�رق، ُحدَّ َحدَّ العبيد، 
، فُيَحدُّ  ، فُيَحدُّ َحدَّ العبيد، وإقراره بقذف غر امُلَعنَّ وإن مل يصدق�ه، فالتفريق بن إقراره بَقْذف امُلَع�نَّ

َحدَّ األحرار.  »روضة الطالبن« )453/5(، »هناية املطلب« )541/8(.
)2( »أسنى املطالب« )505/2(، »حاشية اجلمل« )503/7(.

)3( الِقـــنُّ هو: العبُد إذا ُمِلَك هو وأبواه، ويس�توي فيه االثن�ان، واجلمع واملؤنَّث، وُربَّام قالوا عبيٌد أْقناٌن، 
�ُه َأَمًة َوَأُبوُه َعَربِيًّا  ا َمْن ُيْغَلُب َعَلْيِه، َوُيْس�َتْعَبُد َفُه�َو َعْبُد مَمَْلوَكٍة، َوَمْن َكاَنْت ُأمُّ ث�مَّ جيم�ع عىل أِقنٍَّة، َوَأمَّ

َفُهَو َهِجٌن.
»الصحاح« )2184/6(، »املصباح املنر« )517/2(.  

)4( »املهذب« )319/2(، »كفاية األخيار« ]321[.
)5( »الوسيط« )326/4(، »اإلقناع« )376/2(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، ِمن قبول إقراره بالرق ما مل يتقدم منه إقرار باحلرية.

)155/أ(

=
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�ه بإق�راره ك�ام ُحِك�م بإس�الِمه بظاه�ِر  ت�ه بالظاِه�ر، فج�از أن حُيَك�م برقِّ ُحِك�م بحريَّ

 

الدار))).

اء؛  وإذا أق�رَّ بعَد ُبلوغه بالُكفر ُقبِل إقراره، فيكون ُحكمه يف املس�تقبل ُحكَم األرقَّ
ا لنْفِس�ه ُقبل،  �ا ُحكُمه بعد البلوغ، وَقْبَل احلُكم بِرقِّه؛ فام كان منه ُمرضًّ ه؛ فأمَّ لثب�وِت ِرقِّ
ا بغريه مل ُيقَبل عىل أص�حِّ القولني)))، والقول الثاين: أنَّ�ه ُيقَبل إقراره يف  وم�ا كان ُم�رضًّ

الَميع))).

ه، ومل ُيقبْل فيام يرضُّ  ه ويرضُّ غ�رَيه، فُقبل فيام ي�رضُّ لنـــا: أنَّ إق�راره يضم�ن ما يرضُّ

غريه، كام لو أقرَّ بامٍل عليه وعىل غرِيه، فعىَل هذا القول التفريع، فجميع عقوِده ال حُيَكم 
فه فُيصيب  بفسادها، ولكن َيلزمه اإلعراض فيها ممَّا اكتسبه؛ ألنَّه ما حَصل يف يده بتصُّ
من�ه إعواضه كامل�أوذِن له يف التِّجارة، فإْن فَضَل يف ي�ِده يشء، كان ملواله؛ ألنَّه ِمن ُجلة 

أكسابه))).

، مل حُيكم بُبطالِن النِّكاح؛  ت بالرقِّ جه�ا احلاكم ُثم أقرَّ ول�و كاَن اللقيط جاريًة فَزوَّ
ها يف ُحكم الباطل، ويف حقِّ ال�زوج يف ُحكم الصحيح؛  ألنَّ�ه يرضُّ الزوج، لكنَّ�ه يف حقِّ
ت أنَّه ال حقَّ هلا، وإْن كان بعَد الدخول،  ا أقرَّ فإْن كان قبل الدخول، مل َيِب هلا مهٌر؛ ألنَّ
ى ومه�ر املِثل، ف�إْن كان مهُر املِثل أق�لَّ وجب؛ ألنَّه  وَج�ب هل�ا أقلُّ األمرين ِمن املس�مَّ

 

ي�ادة عليه إرضاٌر  ى أقلَّ وَج�ب؛ ألنَّ إياب الزِّ ع�ي زي�ادًة علي�ه، وإْن كان املس�مَّ ال َيدَّ
به))).

»روضة الطالبن« )447/5(، »هناية املطلب« )566/8(.   
ِمّي« )285/9(. )1( »احلاوي الكبر« )66/8(، »حاشية الُبَجْرِ

ا بغره،  ا بنفس�ه، أو مرضًّ )2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من التفريق بن كون اإلقرار مرضًّ
فُيقبل يف األول، وال ُيقبل يف الثاين.

»روضة الطالبن« )447/5(، »هناية املطلب« )566/8(.  
« ]183[، »احلاوي الكبر« )64/8(.  )3( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)4( »هناية املطلب« )579/8(، »حاشية الرشواين والعبادي« )380/6(.
)5( »احلاوي الكبر« )67/8(، »الرساج الوهاج« ]317[.

=
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؛ ألنَّ يف إرقاق�ه إرضاًرا به، وال ِقيمَة عليه�ا أيًضا؛ ملِا  ف�إن أت�ْت منه بولد فهو ُح�رٌّ
ذكرن�اه، ولك�ن ُيقال له: قد ثَب�ت ِرقُّها، فإِن اخرتَت إمس�اَكها، فام تل�ُده بعد ذلك فهو 

مملوٌك لسيِّدها.

ها وينفع  ت بثالثة َأْقراء)))، يمِلك الرجعة))) فيها؛ ألنَّ ذلك يرضُّ فإْن طلَّقها اعتدَّ
الزوج.

 ،c َة َأَمٍة؛ ألنَّ�ا تب حلقِّ اهلل وإْن م�ات اعتدت))) بش�هرين، وخس لي�ال عدَّ
ة الطَّالق))). بخالف ِعدَّ

، مل يبُطِل النكاح يف حقِّ َزوجته؛ ألنَّه  قِّ ج، ثم أقرَّ بال�رِّ وإْن كان اللقي�ُط عب�ًدا فتزوَّ
خ�ول فلها نِصف  أرضَّ هب�ا، ولك�ن بإق�راره صار كأنَّه ال عْق�َد بينهام؛ ف�إْن كان قبَل الدُّ

خوِل، فلها جيُعه؛ َدفًعا للرضر عنها))). ى، وإْن كان بعَد الدُّ املسمَّ

، وَجب القصاص، أو األَْرُش يف  قِّ ف�إْن جنَى َعمًدا عىل عبٍد أو أخط�أ، ثم أقرَّ بالرِّ
ه، وال يرضُّ غريه))). َرقبته؛ ألنَّ وجوب ذلك يرضُّ

ه  ؛ ألنَّ ذلك يرضُّ ، فال َق�َوَد))) عىل احُل�رِّ قِّ وإْن جن�ى علي�ه ُحرٌّ عم�ًدا، وأقرَّ بال�رِّ

 

وال َيُض�رُّ غريه))).

)1( واألصل يف الُقرء هو الوقت املعلوم، ولذلك وقع التضاد يف هذه الكلمة؛ ألن للحيض وقًتا، وللطُّهر 
وقًت�ا،  وه�و: احل�د الفاصل بن الطهر واحليض، ال�ذي يقبل اإلضافة إىل كلٍّ منه�ام، والَقْرُء عنَد أهل 

احلجاِز الطُّْهُر، وعنَد أهِل العراِق احليُض. »املخصص« )68/1(، »الزاهر« )343/1(.
)2( الرجعة لغًة: املرُة من الرجوع،  ورشًعا: رد زوٍج، يصح طاقه، مطلقته بعد الدخول، يف بقية عدة طاقه، 

با ِعَوٍض، وال استيفاء عدٍد إىل نكاحه. »هتذيب اللغة« )110/1(، »التعريفات« )358/1(.
ة -لغ�ًة- ِم�ن الَعدد، وهي ما تعده املرأة أي�ام عدهتا،  وهي رشًعا: َتَربٌُّص يل�زم املرأة عند زوال  )3( الِع�دَّ

النكاح املتأكد، أو شبهته. »القاموس املحيط« )380/1(، »رشح حدود ابن عرفة« ]446[.
)4( »احلاوي الكبر« )67/8(، »هناية املطلب« )566/8(.

)5( »املهذب« )320/2(، »تكملة املجموع« )316/15(.  
)6( »أسنى املطالب« )506/2(، »هناية املحتاج« )464/5(.

)7( الَقـــَود هـــو: القص�اُص، يعني ال قص�اص، يقال: أَق�ْدُت القاتَل بالقتي�ل، أي قتلته به، ويق�ال: أقاَدُه 
الس�لطاُن من أخيه، واْس�َتَقْدُت احلاكَم، أي س�ألته أن ُيِقي�َد القاتَل بالقتيل. والَق�ْوُد أيًضا هو: اخليُل، 

يقال: مرَّ بنا َقْوٌد. »الصحاح« )528/2(، »هتذيب اللغة« )255/3(.
)8( »حاشية اجلمل« )505/7(.
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َية فيلزمه  عي نصف القيمة، واحلرُّ يقرُّ بنِصف الدِّ /ولو قَطع يَده خطًأ، فاللقيط يدَّ
َية  أقلُّ األمرين؛ ألنَّه ال يدعي ما زاد عىل نِصف القيمة، ويف إياب ما زاد عىل نِصف الدِّ

إرضاًرا بغريه، فلم ُيقبل))).

به، وإْن  به، بَط�ل إقراُره، كام لو أقرَّ له ب�امٍل فكذَّ وإْن أق�رَّ اللقي�ط أنَّ�ه عبُد زيٍد فكذَّ
قِّ  به، مل ُيقبْل إقراُره عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّه ملَّا أقرَّ بالرِّ ع�اد وأق�رَّ بالرقِّ لغري َمن كذَّ
به سَقط ُحكُم إقراِره، فَعاد إىل احلريِة األصليَّة،  ل، ُأخب أنَّه ال مالَك له غريه، فإذا كذَّ األوَّ
به، فإنه للثاين؛ ألنَّه  ، بخالف ما لو أقرَّ له بامل فكذَّ فال ُيقبل ِمنه اإلقراُر بعَد ذلك بالرقِّ

ل عاد إىل ِملك امُلقرِّ له ويِده، فجاز أن يقرَّ به لغريه))). بَتكذيب األوَّ

وإْن بل�غ اللقي�ُط، وادَّع�ى عليه َرجٌل أنَّ�ه عبٌد فأْنك�ر اللقيط، فالق�وُل قوُله؛ ألنَّ 
األص�ل هو احلريُة، ويلزمه اليمنُي عىل أصحِّ الوجه�ني))) امَلْبنِيَّ�ن عىل القولنِي يف َقبول 
�ايِشُّّ األخري: إْن كان قْد س�َبق اعرتاف باحلرية مل ُيعرض  إق�راِره بالرقِّ لغرِيه، وقال الشَّ

اليمني عليه، قال الشيُخ اإلمام: والذي رآه الشيخ صحيٌح، واهلل أعلم))).

  

)1( »أسنى املطالب« )506/2(، »فتح الوهاب« )459/1(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم قبوله إلقراره بالرق لغر َمن أقر له أول األمر.

»روضة الطالبن« )447/5(، »هناية املطلب« )567/8(.   
)3( »املهذب« )321/2(، »تكملة املجموع« )319/15(.   

)4( وم�ا ذكره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من تكذيب دعوى مدعي ال�رق، مع األخذ بيمن اللقيط، 
وهذا إذا جعلنا اليمن مع النكول كالبينة.

»روضة الطالبن« )452/5(، »هناية املطلب« )567/8(.  
)5( »البيان« )24/8(، )53/8(. 

)155/ب(
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U: الَوْقف))) 

الوقف ُقربٌة مندوٌب إليها؛ ملا روى عبُد اهلل بن عمر L أنَّ عمَر I أصاب 
مائة َسهٍم ِمن خيب)))، فأتى النبي 0 فقال: أصبُت ماالً مل ُأِصْب ِمثَله، فأردُت 

َل، َوَسبِِّل الثََّمَرَة«))). َب به إىل اهلل c فقال: »َحبِِّس اأَلصنْ أن أتقرَّ

الح واألثاث، واحليوان  ويصحُّ وْقُف كلِّ عني ُيمِكن االنتفاُع هبا عىل الدوام كالسِّ
والَعقار، واحليوان صغرِيه وكبرِيه، وُأمِّ الولد - عىل َأْقَيِس الوجهنِي)))؛ للحديث الذي 

مناه. قدَّ

))) قال: ُذِكر للنبيِّ 0 أنَّ�ه منَع ابُن جيل)))، 
I ومَل�ا رَوى أبو ُهَري�رَة

)1( الوقـــف لغـــة: احلبس واملن�ع، وفيه لغتان أوقف يوقف إيقاًفا، ووقف يق�ف وقًفا؛ واصطاًحا: عبارة 
عن حبس اململوك عن التمليك من الغر، أو هو حبس اليشء يف سبيل اهلل c، واجلمع أوقاف. 

»املصباح املنر« )669/2(، »املبسوط« )27/12(.  
)2( مدين�ة خيرب هي مدينٌة صغرة،  فيها س�تة حصون منيعة، وهي بُلغ�ة اليهود تعني احلصن املنيع، ذات 
نخي�ل وزروع، وكان�ت يف صدر اإلس�ام داًرا لبني قريظة، والنضر، ثم فتحها الرس�ول 0 
�َمْوءل بن عاديا امل�رضوب به املثل يف الوفاء، ومنه�ا إىل املدينة أربع  ع�ام س�بٍع للهجرة،  وكان هبا السَّ

َمراِحَل.
»نزهة املشتاق يف أخبار اآلفاق« )112/1(، »معجم البلدان« )409/2(.  

)3( أْخرج�ه البخ�اري ع�ن بن عمر بألف�اٍظ متقاربة، كتاب: »ال�رشوط والوصايا« ب�اب: »الوقف كيف 
يكت�ب« ]2620[، )1020/3(، مس�لم،  كت�اب: »الوصي�ة« ب�اب: »ما يلحق االنس�ان بعد وفاته« 

]1632[، »رشح النََّوِوي عىل مسلم« )86/11(.
)4( أي الوج�ه املواف�ق لقياس املذهب، وهو صحة وقفها قياًس�ا عىل صح�ة إجارهتا،  ولكن هذا القياس 
ع�ىل خاف األص�ح يف املذهب، فاألصح أنه اليصح وقف أم الولد؛ ألهن�ا عٌن مملوكٌة ملًكا ال يقبل 

النقل. »العزيز« )248/6(، »روضة الطالبن« )314/5 - 315(. 
)5( اختلف يف اس�مه واس�م أبيه وأش�هر ما قيل أنه عب�د الرمحن بن صخر وهو َدْويس ِم�ن َوَلِد َدْوس بن 
ُعْدَثان، أس�لم عام خيرب، صاحب رس�ول اهلل 0، سيد احلفاظ األثبات، و هو أكثر الصحابة 
رواي�ة، وأحفظه�م للحدي�ث، مات َس�نََة س�بٍع ومخس�ن للهج�رة عىل أش�هر األقوال، وعمره س�بٌع 
وثامنون َس�نَة، أحاديثه ]5374[. »االس�تيعاب« )332/4(، »أس�د الغاب�ة« )318/5(، »اإلصابة« 

.)348/7(
)6( ابن مجيل بفتح اجليم، وكرس امليم، وسكون الياء آخر احلروف، والم - روى عنه: أبو هريرة، وهو ممن 
ُيعرف بابنه وال يعرف اسمه، وقيل اسمه محيًدا، وقيل اسمه عبد اهلل، وقيل اسمه أبو جهم بن حذيفة، 
=
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ا ابُن  دقَة، فقال 0: »أمَّ وخال�ُد بن الوليد)))، والعب�اُس بن عبد املطَّلب))) الصَّ
ا خالٌد فإنَُّكم َتظِلموَن  ناه اهلُل c وَرسوُله، وأمَّ مَجيٍل فما َنِقَم إلَّ أنَّه كاَن َفقًرا فأغنْ

.(((»c خالًدا؛ فإنَّه حَبَس أدراَعه وَعبيَده يف سبيِل اهلل

وألنَّه ملا أمر 0 بتحبيِس األصِل، وَتس�بيِل الثمرة دلَّ عىل جواز وْقف كل 
ما يبقى َأصُله وُينتفع بثمره))).

د: ال يصحُّ وقف املشاع))())). وَيِصحُّ وقُف املشاع، وقال حممَّ

قي�ق واحليوان، وال الُعروض، إال الس�الح  وق�ال أبو يوس�ف: ال يصح وقُف الرَّ
والكراع))) والغلامن، والبقر واآللة يف القريِة املوقوفة))).

وهو خطأ لإلطباق عىل أنه مدين، وليس بمكي.
»رشح أيب داود« للعيني )351/6(، »عمدة القاري« )486/13(.  

)1( هو خالد بن الوليد بن مغرة املخزومي، س�يف اهلل، كام س�امه بذلك الرس�ول 0، أسلم قبل 
فتح مكة، وأبىل يف اإلس�ام باًء حس�نًا، فتح األمصار، وصرب واحتس�ب، وجاهد يف اهلل حق جهاه، 
حتى أتاه اليقن، يف أرض الشام، يف مدينة محص، َسنة إحدى وعرشين من اهلجرة، يف خافة عمر بن 

اخلطاب M. »معجم الصحابة« للبغوي )223/2(، »تاريخ دمشق« )246/16(.
)2( هو العباس بن عبد املطلب بن هاش�م، عم النبي 0 مات َس�نََة اثنتن وثاثن أو بعدها، وهو 
ا وأوصلها، وكان حيبه 0 فيقول هو مني  ابن ثامن وثامنن َسنة، وكان I أجود قريش كفًّ

وأنا منه. »تقريب التهذيب« )473/1(، »فضائل الصحابة« للنسائي )21/1(.
)3( أخرجه البخاري، كتاب: »الزكاة« باب: »قوله c ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وبن السبيل« ]1399[، 
)534/2(، مس�لم، كت�اب: »الزكاة« ب�اب: »يف تقديم الزكاة ومنعه�ا« ]983[، »رشح النََّوِوي عىل 

مسلم« )56/7(. 
)4( »املهذب« )322/2(، »احلاوي الكبر« )238/7(.

)5( شاع اليشُء يِشيع َمَشاعا وَشْيُعوعًة فهو شائع: إذا ظهر وتفرق، وهو يدل عىل االشرتاك يف امللك. 
»هتذيب اللغة« )326/1 (.  

)6( وأصل خمالفة حممد بن احلسن لغره، هو اخلاف يف اشرتاط تسليم الوقف وعدم تسليمه.
»الفتاوى اهلندية« )352/2(، »تبين احلقائق« )3 /324(.  

)7( الك�راع بض�م ال�كاف وختفيف الراء، اس�م لكل ذوات الظِّْلف خاصة، ثم كثر اس�تعامل هذا االس�م 
جلمي�ع اخلي�ل، وقيل: هو اس�م للخيل حن قلة الس�اح فقط، وقيل: هو اس�م يطلق ع�ىل كل العتاد 

.c املستخدم للجهاد يف سبيل اهلل،  فلصاحب اخليل والساح املستخدم يف اجلهاد جعله وقًفا هلل
»لسان العرب« )306/8(، »معجم مقاييس اللغة« )138/5(.  

)8( »املبسوط« )27/12(، »بدائع الصنائع« )219/6(.

=
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الِح والكراع: ِروايتان))). /وعن مالك يف وقِف السِّ

ٍد حديُث ُعمَر I فإنَّه وقف مائة َس�هٍم ِمن خيب)))، وهذا وقف  لن�ا عىل حُممَّ
مشاع))).

وعىل أيب يوسف ومالك حديُث خالد))).

�ام عينان تنفرد  ها دون ُس�فِلها؛ ألنَّ ها، وعلوِّ وي�وز وقُف ُس�ْفِل ال�دار دون ُعلوِّ
إحدامها عىل األخرى، فصحَّ وقفها كالدارين))).

، وُزفر)))،  ويص�حُّ وقف املصاِح�ف، وكُتب الفق�ه واألدب)))، وقال أبو َحنِيَف�َةَ
وابن أيب ليىل))): ال يصحُّ وقُفها))).

لنا: أنا أعياٌن يبقى أصُلها، ويدوم نفُعها، فصحَّ وقُفها كاألرض)1)).

)1( »الذخر « ) ة301/6(، »مواهب اجلليل« )18/6(.
)2(سبق خترجيه.

)3( »األم« )54/4(، »هناية املطلب« )338/8(. 
ا خالـــد فقدنْ حَبس أدراَعه وأعتاَده يف ســـبيِل اهلل«، وه�و حديث متَّفق  )4( يعن�ي قول�ه 0: »أمَّ

عليه؛ سبق خترجيه.
»الوسيط« )238/4(.    

)5( الرساج الوهاج  ]303[، هناية املطلب )339/8(، »هناية املحتاج« )408/5(.
)6( »الوسيط« )238/4(، »فتح الوهاب« )440/1(.

)7( تقدمت ترمجته يف صفحة ]121[. 
)8( ه�و أب�و عب�د الرمح�ن األنص�اري، اب�ن أيب لي�ىل، العامة، اإلم�ام، مفت�ي الكوف�ة، وقاضيه�ا، ُولِد 
َس�نة نيِّ�ف وس�بعن، ومات أبوه وه�و صبي، مل يأخذ عن أبيه ش�يًئا، ب�ل أَخذ عن أخيه عيس�ى، عن 

 

أبيه.
»سر أعام النباء« )310/6(.    

)9( »البي�ان« )63/8(، »املبس�وط« )45/12(، »اللب�اب يف رشح الكت�اب« )183/2(، »مطالب أويل 
النهي« )157/1(.

)10( »أسنى املطالب« )458/2(، »مغني املحتاج« )377/2(.

)156/ب(
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ويص�حُّ وق�ف الكل�ب املعلَِّم ع�ىل أص�حِّ الوجهني)))؛ ألنَّ�ه ت�وز إجارُته فصحَّ 

وقفه))).

نانري، ف�ال يصح وقُفها عىل أصحِّ  راهم والدَّ وأم�ا ما ال ُينتفع بِه عىل ال�دوام، كالدَّ
الوجهني)))؛ ألنَّه ال يصحُّ إجارهُتا))).

، وحَك�ى أصحاُبنا عن  وك�ذا الطع�اُم ال يصحُّ وقفه، وق�ال األَْوَزاِع�ّي))): يصحُّ
مالك ذلِك، ومل حَيِكه أصحاُبه))).

حياِن، واملتحطِِّم من  لن�ا أنَّ�ه ال يمِكن االنتفاُع به عىل الدوام، فلم َيِصّحَّ وقُف�ه كالرَّ
احليوان))).

وكذلك احلَْمُل ال يصحُّ وقفه؛ لَهالتِه))).

)1( وم�ا حكاه املصنف عىل خ�اف املذهب، فاملذهب عدم الصحة، وق�د اختلف األصحاب يف حكاية 
املذه�ب ع�ىل ثاثة أوجه، أحدها ما ذكره املصنف من حكاي�ة اخلاف عىل وجهن، بناًء عىل اخلاف 
يف صح�ة إجارت�ه، الوجه األول: صحة وقفه، الوجه الثاين: ع�دم صحة وقفه، وهو املذهب، الطريق 
الث�اين القط�ع بعد صحة وقفه، وهو اختيار القّفال، الطريق الثال�ث القطع بصحة وقفه وجًها واحًدا، 

كام تصح الوصية به. 
»البيان« )62/8(، »العزيز« )248/6(.  

)2( »روضة الطالبن« )315/5(، »هناية الزين« )268/1(.
 )3( وه�و املذه�ب ك�ام حكاه املصن�ف، بعدم صح�ة وقفها، لع�دم صحة إجارهت�ا؛ وألن�ه ال خاف أنه 

لو غصب منه دراهم أو دنانر، مل جيب عليه أجرهتا.
»البيان« )62/8( »روضة الطالبن« )315/5(.  

)4( »احلاوي الكبر« )239/7(، »هناية الزين« )268/1(.
)5( تقدمت ترمجته.

ب« )440/1(، »روض�ة الطالب�ن« )314/5(، وقوله: »وَحَك�ى أصحاُبنا عن مالك ذلك،  )6( »امله�ذَّ
ومل حيِك�ه أصحاُب�ه« بنصه يف »املغني« )34/6(، ولي�س كذلك، بل هو حمكي عن نص املدونة، كام يف 

»حاشية الصاوي عىل الرشح الصغر« )102/4(.
)7( »هناية املطلب« )342/8(، »تكملة املجموع« )322/15(.

)8( وألنه متليٌك منجز، فلم َيِصّح يف احلمل وحده، كالبيع.
« ]180[، »املهذب« )443/1(، »أسنى املطالب« )467/2(. »خمترص ال�ُمَزيِنّ  
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؛ ألنَّ�ه إزالة ِملك ع�ىل وج�ه الُقربة،  وال يص�حُّ وق�ُف عب�ٍد أو َف�رٍس غ�ري مع�نيَّ

 

فلم َيِصّحَّ يف غري ُمعنيَّ كالعتق))).

وإْن وقف حاماًل دخل حُلها يف الوقف عىل أظهر الوجهني املبنَينِي عىل القولني يف 
ه))). دخولِه يف َبيع ُأمِّ

 A
وال يص�حُّ الوق�ُف إال ع�ىل بِ�رٍّ ومع�روٍف ال َينقطع غالًب�ا، كاملس�اجِد والقناطر، 
والُفق�راِء، واألق�ارب)))؛ ألنَّ الصدق�ة عليه�ا تدوم ِجرايُته�ا، ويف احلدي�ِث: »َصَدَقٍة 

َجاِريٍة«))).

 ، م�ة)))، ويف وجه: إذا وقف داًرا َيس�كنونا ال تصحُّ ويص�حُّ الوقُف عىل أهِل الذِّ
م موضٌع للصدقة، ومل تتعنيَّ الدار للمعصية، بخالِف الَكنيسة))). كالَكنيسة؛ ألنَّ

وكذل�ك إذا وَقف عىل دابة إنس�اٍن صحَّ وقُفه عىل أص�حِّ الوجهني)))؛ ألنه وقٌف 
عىل مالكها))).

)1( »املهذب« )323/2(، »الرساج الوهاج« ]304[.
)2( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من صحة وقف احلَمل، ودخوله حتت ُأمه.

»روضة الطالبن« )317/5(، »حاشية اجلمل« )586/7(.  
)3( »الوسيط« )240/4(، »مغني املحتاج« )378/2(.

)4( أخرجه مس�لم، كتاب: »الوصية« باب: »ما يلحق اإلنس�ان من الثواب بعد وفاته« ]1631[، »رشح 
النََّوِوي عىل مسلم« )85/11(.

ون بعد الغلبة عليهم فيام جعله اهلل للمس�لمن  ة س�واء، وه�م أهل الَعنوة، ُيِقرُّ مَّ )5( أه�ل العهد وأهل الذِّ
وأف�اءه عليهم منهم، وِم�ن أرضهم، فإذا أقروهم كانوا أهل عهد وِذمة ترضب عىل رؤوس�هم اجِلزية 

 

م�ا كان�وا كفاًرا، وي�رضب عىل أرضهم اخلراج فيئا للمس�لمن؛ ألهن�ا مما أفاء اهلل عليهم، وال يس�قط 
اخلراج عن األرض بإسام عاملها.

»التمهيد« )124/2(، »املحكم واملحيط األعظم« )120/1(، »تاج العروس« )205/32(.  
)6( »البيان« )8 /64(، »تكملة املجموع« )329/15(.

)7( وم�ا ح�كاه املصنف عىل خاف املذه�ب، فظاهر املذهب عدم صحة الوقف ع�ىل هبيمة رجٍل معن؛ 
ألهنا ليست أهًا بحال، وهلذا ال جتوز اهلبة هلا والوصية.

»العزيز« )253/6(، »روضة الطالبن« )318/5(.  
)8( »املهذب« )324/2(، »هناية املحتاج« )419/5(.
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))) يف أصحِّ الوجه�ني)))؛ ألنَّه فيه إعانُتهام عىل  وال تص�حُّ عىل ح�ريب))) وال مرتدٍّ

كفرمها))).

�ا ما ال ُقربَة في�ه كالوقف عىل البَِيع والكنائس، وكُت�ب التوراة واإلنجيل، وَمن  أمَّ
ين، فال يصحُّ الوقف عىل ه�ذه اِلهات؛ ألنَّه ليس فيها  َيقط�ع الطري�ق، أو يرتدُّ عن الدِّ

ُقربٌة))).

وال يص�حُّ وْق�ُف اإلنس�ان ع�ىل نفس�ه، وال أن ي�شَط لنفس�ه من�ه ش�يًئا)))، خالًفا 
َمَة))) وأحد))) وأبو يوسف)1)). َبريي))) ِمن أصحابنا، وبه قال ابُن أيب ليىل وابُن ُشْبُ للزُّ

)1( احلربـــي: مش�تق من كلمة احلرب، وهي ضد الس�لم، وهي املقاتلة واملنازل�ة، وباد احلرب هي باد 
املرشكن الذين ال صلح بينهم وبن املسلمن، وهو الذي يقاتل املسلمن وَيْرُصد هلم كل َمْرَصد للنَّْيل 

منهم. »لسان العرب« )302/1(، »املصباح املنر« )127/1(.
)2( الردة أعاذنا اهلل c منها، هي لغًة الرجوع عن اليشء إىل غره، وهي ِمن أفَحِش الُكفر وأغلظه حكاًم 
حمبط�ة للعم�ل إن اتصلت باملوت، وإال حب�ط ثوابه، واصطاًحا هو الرجوع إىل الكفر بعد اإلس�ام 

بالنية أو بالفعل أو بالقول. 
»االقناع« )550/2(، »املطلع عىل أبواب املقنع« )378/1(، »التعريفات« ]362[.  

)3( وه�و املذه�ب ك�ام حكاه املصنف؛ ألنه مأم�ور بقتله، ويمك�ن أن يبطل تعليله بال�زاين املحصن، فإنه 
 مأم�ور بقتل�ه، ويصح الوقف عليه، والتعليل الصحيح يف املذه�ب، هو عدم صحة الوقف هلام؛ ألهنام 

ال دوام هلام. »البيان« )65/8(، »روضة الطالبن« )317/5(. 
)4( »منهاج الطالبن« ]325[، »املهذب« )442/1(، »مغني املحتاج« )380/2( .

)5( »أسنى املطالب« )460/2(، »الرساج الوهاج« ]304[.
)6( وه�و املذه�ب ك�ام حكاه املصنف، وهن�اك وجٌه آخر مل يذك�ره املصنف، وهو  صح�ة الوقف، وإلغاء 
ال�رشط، بن�اًء عىل أنه إذا اقترص عىل قول�ه: وقفت،صح، وينبغي أن يط�رد يف الوقف عىل من ال جيوز 

مطلًقا. »العزيز« )253/6(، »روضة الطالبن« )318/5(.
)7( الزب�ري ه�و الزبر بن أمحد بن س�ليامن الزبري، من أحف�اد الزبر بن العوام، فقيه ش�افعي، يعد من 
َس�ها، صحيح الرواي�ة، ثقة، وكان أعمى، له  أصح�اب اإلم�ام، كان إمام أهل البرصة يف عرصه وُمَدرِّ

مصنفات، منها »الكايف« يف »الفقه«، و»اهلداية« و»رياضة املتعلم« و»االمارة«.
»تاريخ بغداد« )471/8(، »االعام« )43/3(.  

ة  مة الضبي، اإلمام، العامة، فقيه العراق، أبو ُشربمة، قايض الكوفة، وكان من أئمَّ )8( هو عبد اهلل بن ُشرْبَ
الفروع. وكان ابُن ُشرْبمة ومغرة، واحلارث العكل يسهرون يف الفقه، فربام مل يقوموا إىل الفجر، ُتويفِّ 

َسنة أربٍع وأربعن بعد اهلجرة. »سر أعام النباء« )348/6(.  
)9( »املغني« )10/6(، »املحرر يف الفقه« )369/1(.

)10( »فتاوى للسعدي« )528/1(، »املبسوط« )41/12(، »حاشية الصاوي عىل الرشح الصغر« )100/4(.
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لنا أنَّ املقصوَد ِمن الوقف حتبيُس األصل، وَتليُك الثمرة، وكالمها حاصٌل له ِمن 

غري وْقف، فال ُيفيد الوقُف عليه شيًئا))).

ا، ويوز أن يدخل  )) فإنَّام كان وقفًها عامًّ ))) بِئَر ُرومة)))
I ا وْقف عثامن فأمَّ

؛ وهلذا كان رس�وُل اهلل 0  يف الوق�ف الع�امِّ /م�ا ال يدُخ�ل يف الوقف اخل�اصِّ
ة)))،  ة املس�لمني، وال توز ل�ه الصدقُة اخلاصَّ ُيص�يِّ يف املس�اجد، وهي صدقٌة عىل عامَّ

 

ز، فلم َيِصّحَّ عىل َمن  وال يصحُّ الوقف عىل َمن ال َيمِلك، كالعبد واحلَمل؛ ألنَّه تليٌك ُمنَجَّ

 

ال يمل�ك كالبي�ع من�ه، قال الش�يُخ اإلمام: وَينبغ�ي إذا قلنا: إنَّ العبد يمل�ك، أن يصحَّ 
الوقف عليه، وال يكون لس�يِّده أْخُذه، بخالف الوقف عىل البهيمة، وإذا أعتق يكون له 
بخالف سائِر أكسابه، فإنَّه ليس يف أخذها منه إبطال حق الغري، ويف أْخذ الوقف إبطاُل 

حقِّ من َبعد العبد فافرتَقا))).

، أو َمن يتاره فالن؛ ألنَّ التمليك  وال يص�حُّ الوقف عىل جمهول كرُجل غري ُمعنيَّ
امُلنَْجز ال يصحُّ إال ِمن ُمعني))).

وال يوز َتعليُقه عىل رْشٍط مستقبٍل؛ ألنَّه تليك ُتبطله الهالة فَبَطل التعليق كالبيع، 

وال يوز أن يشرتَط فيه اخليار، وأن َيرجَع فيه إذا شاَء، أو يبيَعه إذا احتاَج إليه، أو ُيدِخَل 

)1( وألن الوق�ف متلي�ٌك للرقب�ة واملنفعة، فا جيوز أن َيْمِلَك َنْفَس�ُه من َنْفِس�ه، كام ال جي�وز ذلك يف البيع 
واهلبة. »البيان« )66/8(، »الُغرر البهية« )368/13(.

)2( تقدمت ترمجته يف صفحة ]88[ .
)3( بِْئ�ر روم�ة - بضم الراء الثانِي�ة - كانت َرِكيَّة باملدينة ليهودي يقال له: ُروَمة ليهودي َيبِيع لْلُمس�لمن 

ماءها، يقال:  إِنه أسلم، وهو ُروَمة الِغَفاري، فاشرتاها عثامن بعرُشين ألف دينار.
»البدر املنر« )105/7(، »التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة« ]95[، »معجم البلدان« )299/1(.  

)4( أخرج�ه البخ�اري: كت�اب: »الوصاي�ا«، ب�اب: »إذا وق�ف أرًضا أو بئًرا، واش�رتط لنفس�ه مثل دالء 
املسلمن« ]2626[، )1021/3(. 

)5( »أسنى املطالب« )462/2(، »فتح الوهاب« )441/1(.
)6( وهذا تفريٌع من املصنف عىل القول بصحة الوقف عىل العبد، والتفريق بن الوقف عليه والوقف عىل 

البهائم. 
»روضة الطالبن« )317/5(، »هناية الزين« )270/1(.  

)7( »احلاوي الكبر« )265/7(، »مغني املحتاج« )380/2(. 

)157/أ(
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ة)))، وُروي عن أيب يوس�ف أنَّه  ره بمدَّ في�ه َمن ش�اء أو ُيِرَج منه َمن ش�اء، وال أن ُيق�دِّ

يصحُّ إذا رَشط بيَعه إذا شاء))).

ز، فال يوُز فيه يشٌء ِمن ذلك كالَبيع))). لنا أنَّه تليُك ماٍل ُمنجَّ

وإذا وقف عىل مواليه وله موىًل ِمن أعىل، وَموىًل ِمن أس�فل وأطلق، بَطَل الوقف؛ 

ألنَّ االس�َم يتناوهلام ملعنيني خمتلفني، فال يمع بينهام، وليس حُله عىل أحدمها بأوىل ِمن 

 ،((( اآلخر، هذا أصحُّ الوجوِه الثالثة)))، والثاين: أنه ُيَشك فيه بينهام، وبه قال أبو َحنِيَفَةَ

والثالث: يصُّ به املوىل األعىل))).

 A

ال يصحُّ الوقف إالَّ عىل س�بيٍل ال ينقطع، وذلِك بأن يقَف عىل فقراء املس�لمني، أو 

املجاهدين يف س�بيِل اهلل، أو َطَلبِة الِعلم، أو عىل َمن ينقطع، ثم َبعَده عىل َمن ال َينقِرَض 

، ثم عىل عِقبه ثم عىل الُفقراء؛  ب�أن يق�َف عىل رجٍل بَِعْينِه، ثم عىل الفقراء، أو عىل ُمع�نيَّ

دقة وجْري الثواب، وال حيُصل إال عىل هذا الوجه، فإْن وقف  ألنَّ القص�د ب�ه تأبيُد الصَّ

ه إىل  وقًفا منقطع االبتداء واالنتهاء بأْن وقف عىل عبٍد، أو عىل ولده، وال ولَد له، ومل َيُردَّ

ام ليس�ا أهاًل للتمليك فال َينعِقد فيهام)))، وما ال َينعقد؛ فكيَف  الفقراء، فهو باطٌل؛ ألنَّ

)1( »الوسيط« )240/4(، »تكملة املجموع« )325/15(.
)2( »البيان« )80/8(، »هناية املحتاج« )416/5(.

)3( »العزيز« )256/6(، »هناية املطلب« )347/8(.
)4( وه�و املذه�ب ك�ام ح�كاه املصن�ف، إن�ه يبط�ل الوق�ف، ألن اس�م امل�وىل يف أحدمه�ا ملعن�ًى مع�ن، 
ويف اآلخ�ر ملعن�ى آخ�ر،   فص�ار من أس�امء األض�داد؛ ألن احدمه�ا منع�ٌم، واآلخر منع�ٌم عليه، وال 
يمك�ن محل�ه ع�ىل العم�وم فيه�ام؛ ألن العم�وم إن�ام حُيم�ل إذا كان م�ن أس�امء األجناس كاملس�لمن 

 

واملرشكن.
»العزيز« )256/6(، »روضة الطالبن« )317/5(.  

)5( »البحر الرائق« )211/5(، »الفتاوى اهلندية« )356/2(.
)6( وذلك ألن جهته أقوى؛ ألنه هو الوارث له.

»املبسوط« )160/27(، »الوسيط« )245/4(، »الرشح الكبر عىل متن املقنع« )236/6(.  
)7( »املهذب« )443/1(، »البيان« )71/8(.
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ي�دوم؟! وكذلِك إْن كان الوقف منقطَع االبتداء، ُمتَّص�َل االنتهاء، بأْن وقف عىل عبٍد، 
، ثم عىل الفقراِء، فالوقف باطٌل قواًل واحًدا عىل  ثم عىل الفقراء، أو عىل رجٍل غري معنيَّ

أصحِّ الطريقني))).

.((( ا عىل قولني، أحُدمها هذا، والثاين: يصحُّ والطريق الثاين: أنَّ

ع عليه))). /لنا: أنَّ األصَل هو املوقوُف عليه أواًل، فإذا بَطل فيه بَطَل فيَمن يتفرَّ

 ، وإْن وق�ف وقًفا متصل االبتداء، منقط�ع االنتهاء، بأْن وقف عىل َرُجٍل غرِي معنيَّ

 

مل يزْد عليه، أو عليه، وعىل عقبِه، ومل يزْد عليهام؛ فالوقُف صحيٌح عىل أصحِّ القولني)))، 
وُيَصف بعَد انقراِض املوقوِف عليه إىل َأقرِب الناِس إىل الواقِف))).

 لنـــا: أنَّ ُمقت�ىَض الوقف ُحصوُل الث�واِب عىل التأبيِد، وقْد أمك�ن ذلك بام ذَكْرناه، 

ف�ال ي�وُز احلُكُم ببطالنِه فين�صف إىل املوقوِف عليه، ثم إىل عقب�ه بُحكِم الوقف، فإذا 
�ا أعظ�ُم جه�اِت الث�واب؛ لقولِه  ف إىل أق�رِب الن�اِس إىل الواق�ف؛ ألنَّ انقَرض�وا رُصِ
كِي  َدَقُة على امِلسنْ 0: »ل َصَدقَة وُذو َرِحٍم حُمتاٌج«)))، وقولِه 0: »الصَّ

)1( الوقف باطٌل قطًعا عىل جمهول االبتداء، أما اخلاف فهو يف معلوم االنتهاء.
»احلاوي الكبر« )7 /296(، »أسنى املطالب« )2 /462(.  

)2( واملذه�ب ه�و الطريق األول، بالقطع ببطان الوقف قواًل واح�ًدا، وهو املنصوص يف املخترص؛ ألن 
الثاين فرٌع ألصٍل باطل، فكان باطًا.

»العزيز« )260/6(، »روضة الطالبن« )327/5(.  
)3( »هناية املطلب« )348/8(، »مغني املحتاج« )382/2(.

)4( وهو املذهب كام ذكره املصنف؛ ألن ابتداء الوقف معلوم، ويمكن نقله إىل غره بعد انقراضه، فصح، 
ك�ام ل�و كان معلوم االبتداء واالنتهاء، وهناك قوٌل مل يذكره، وهو إن كان املوقوف عقاًرا، فباطل، وإن 

كان حيواًنا، صح ألن مصره إىل اهلاك، وربام هلك َقبل املوقوف عليه.
»البيان« )69/8(، »الروضة« )326/5(.  

)5( »الوسيط« )247/4(، »الرساج الوهاج«  ]314[.
)6( أخرج�ه اب�ن خزيمة يف صحيح�ه: كتاب: »الزكاة« باب: »اس�تحباب إيثار امل�رء بصدقته قرابته دون 
األباع�د، النتظام الصدقة والصل�ة مًعا بتلك العطية« ]2385[، )77/4(، واحلاكم يف »املس�تدرك« 
]1477[، )565/1(، والبيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى« ، كت�اب: »ال�زكاة« ]8010[، )178/4(، 

واسناده صحيح.

)157/ب(



3(0
َنتاِن: َصَدقٌة وِصَلٌة« )))، ويتصُّ هبا الفقراء دون اأَلغنياء؛  َصَدقـــٌة، وعَلى ِذي الرَِّحِم اثنْ

دقات، فإذا انقَرض أقارُبه ردَّ عىل ُفقراء املسلمني هلذه الِعلَّة))). م حملُّ الصَّ ألنَّ

وكذل�ك ُحكم الوقِف املطلِق يصحُّ عىل أص�حِّ القولني)))، ويكون ُحكُمه كذلك 
، والثالِث: يك�ون له ولعقبه ثم يف  ع�ىل أص�حِّ الوجوِه الثالث)))، والث�اين: يف وجه الِبِّ

)))، لنا: ما َبيَّنُته. وْجِه البِّ

A

وال يص�حُّ الوق�ُف إالَّ بالق�ول، فل�و بنَ�ى مس�جًدا، وص�ىل في�ه، وأِذَن للن�اس 
: إذا بنَى مس�جًدا، وأِذَن  بالص�الة في�ه مل يِصْ َمس�جًدا وال وْقًف�ا)))، وقال أب�و َحنِيَف�َةََ
للن�اس يف الص�الة في�ه، أو جَعل أرًض�ا مق�بًة، وأِذَن للن�اس يف الدفِن فيه�ا، صارْت 

 

وقًفا))).

لنـــا: أنَّ�ه إزالُة ِمْلٍك تصحُّ بالقول، فلم تصحَّ بالفعل م�ع الُقدرِة عىل القوِل كالبيع 

والعتق))).

)1( أخرجه الرتمذي، كتاب: »الزكاة« باب: »الصدقة عىل ذي القرابة« ]658[، )46/3(، والنس�ائي يف 
»املجتبى«:  كتاب: »الزكاة« باب: »الصدقة عىل األقارب« ]2583[، )92/5(، وابن ماجه: كتاب: 
»ال�زكاة« ب�اب: »فض�ل الصدق�ة« ]1844[، )591/1(، وابن حبان يف صحيحه: كت�اب: »الزكاة« 

باب: »صدقة التطوع« ]3344[، )132/8(، وهو حديث  صحيح.
)2( »احلاوي« )270/7(، »مغني املحتاج« )383/2(.

)3( وه�و الوق�ف املجه�ول االبتداء واالنته�اء، وما حكاه املصن�ف عىل خاف املذه�ب، فاملذهب عدم 
الصحة، فهو كمن قال: وقفت عىل مجاعة، ومل ُيبن.

»العزيز« )261/6(، »روضة الطالبن« )328/5 - 331(.  
)4( يك�ون حكم�ه كام س�بق، ِمن رجوع�ه إىل مالكه إن كان باقًي�ا، أو إىل وارثه إن كان ميًت�ا، أو إىل أقرب 

الناس إليه، وهو املذهب كام حكاه املصنف. 
»املهذب« )444/1(، »فتح الوهاب« )443/1(.  

)5( »الوسيط« )249/4(، »البيان« )82/8(.
)6( »هناية املطلب« )349/8(، »هناية املحتاج« )406/5(.

)7( »اللباب يف رشح الكتاب« )2 /187(، »البحر الرائق« )223/5(.
)8( »روضة الطالبن« )327/5(، »أسنى املطالب« )461/2(.



3(1
مُت، وأبَّدُت؛ ألنَّ  وألفاُظه الصحيُة خس�ٌة))): وقفُت، وَحبَّْس�ُت، وَسبَّْلُت، وحرَّ
ع  ْ لف�ظ الوقف موض�وٌع له، وُمتعاَرف فيه، وَحبَّْس�ُت، وَس�بَّْلُت، ثَبَت هبام ُع�ْرُف الشَّ
يف حدي�ِث ُعم�َر I قال 0: »َحبِِّس اأَلصَل، وَســـبِِّل الثَّمـــرَة« )))، وكذلك 
ْم�ُت، وأبَّدُت عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنَّ التأبيد والتحريم يف غرِي اإليقاع ال يكون  َحرَّ
ا ُتس�تعمل يف الوقف وغ�ريه؛ فإْن نوى  ق�ُت، فهو كنايٌة؛ ألنَّ �ا َتصدَّ إالَّ يف الوق�ف، وأمَّ
هب�ا الوق�ف، أو ض�مَّ إليها أح�َد ألفاظه اخلَمس�ِة بأْن يق�وُل: صدقة موقوفة أو حُمَبََّس�ة، 
ة ب�ه، كقوله: صدق�ٌة ال /ُتب�اع، وال ُتوَقف،  أو ُمَس�بَّلة، أو ُحك�اًم ِم�ن أحكام�ه املختصَّ

 

وال ُت�ورث، ص�ار وقًف�ا؛ ألنَّه َقَرن هبا ما يوجب رْصَفها إلي�ه، وإْن مل يقرتن هبا يشٌء ِمن 
ُف الواق�ِف عنه)))، وقال  ذل�ك مل ي�ِصْ َوقًف�ا)))، وإذا صحَّ الوقُف ل�ِزَم، وانقَطع تصُّ

 

أبو َحنيفَة: ال يلزُم إالَّ بُحكِم احلاكِم، أو ُيرجه خُمرَج الوصية ))).

لنا: قوُله 0 لُعمَر I: »َصَدقٌة ل ُتباُع ول ُتوَهُب ول ُتوَرُث«))).

)))، وفيه وجٌه آَخُر أنَّه باٍق عىل ِمْلِكه، وهو  وينتق�ُل عن ِملك الواقِف عىل األصحِّ
قوُل مالك))).

)1( »العزيز« )262/6(، »تكملة املجموع« )325/15(.
)2( سبق خترجيه.

)3( وه�و ع�ىل خاف املذهب، فاملذهب أهن�ا كنايٌة يف الداللة عىل الوقف، ويف وج�ٍه أهنا رصحية وذلك؛ 
ألن الش�افعي V َجَعَلُه�ام ِمن لفظ الصدقة رصحين يف الوقف، ول�و كانا كناية يف الوقف، مل َترِصِ 

الصدقُة هبام رصحًيا؛ ألن بإضافة الكناية إىل الكناية ال حيصل الترصيح.
»العزيز« )262/6(، »روضة الطالبن« )323/5(.   

)4( »الوسيط« )249/4(، »هناية الزين« )269/1(.
)5( »هناية املحتاج« )413/5(، »الرساج الوهاج« ]318[.

)6( »بدائع الصنائع« )231/6(، »اللباب يف رشح الكتاب« )2 /181(.
)7( أخرجه البيهقي يف »معرفة السنن واآلثار«، كتاب: »الصلح« باب: »الوقف« ]3872[، )232/10(، 
 وأمح�د يف مس�نده، ]6078[، )253/10(، وه�ي زي�ادٌة صحيحة، وأصل احلدي�ث يف الصحيحن 

كام سبق خترجيه. »البدر املنر« )99/7(.
)8( وهو املذهب كام حكاه املصنف، ِمن زوال ِملك الواقف عن الوقف، خاًفا البن رسيج .

»روضة الطالبن« )325/5(، »احلاوي الكبر« )7 /252(.  
)9( »الذخرة للقرايف« )6 /316(، »مواهب اجلليل« )6 /27(، »حاشية الصاوي« )103/4(، »املغني« 

)158/أ(

=



3((
ِف فيها ُمطلًق�ا أزال ُملَكه ع�ِن الَعنْي  لنـــا: أنَّ م�ا أزال ُملَك�ه عِن املنفع�ة والت�صُّ

كالعتق))).

وَينتق�ل إىل اهلل c ع�ىل أصحِّ قويل أح�ِد الطريقني)))، والث�اين: أنَّا عىل قوَلني، 
أصحهام: هذا، والثاين َينتِقُل إىل املوقوِف عليه))).

لنا: أنَّه حْبُس عنٍي، أو َسْبُل منفعتِها، فانتقل املِلُك فيه إىل اهلل c كالعتق، ويالف 

َق به يقبل النقل بعَد ذلك، واملوقوَف ال يقَبل. دقَة؛ فإنَّ املتصدَّ الصَّ

 A

َة، ف�إْن كان املوقوُف ش�جرًة مَل�َك ثمرهَتا،  وَيمِل�ُك املوق�وُف عليه املنفع�َة والغلَّ
ا، وإْن كان حيواًنا َمَل�َك ُصوَفه وَلَبنَه  ووَج�ب عليه الزكاة فيه�ا؛ ألنَّه َيمِلُكها ِمل�ًكا تامًّ

.((( ونتاَجه عىل أصحِّ الوجهني)))، والوجه الثاين: يكون وقًفا كاألمِّ

لنـــا: أنَّ�ه حادٌث ِم�ن َعني الوق�ف منفصل، ف�كان ِمل�ًكا للموقوِف علي�ه كاللََّبن 

وِف))). والصُّ

، وهو غري  وإذا كانْت جاريًة مل َيمِلك وْطَأها؛ ألنَّ الَوْطَء ال ُيستباُح إالَّ يف ِملٍك تامٍّ
مالٍك يف قوٍل، ومالٌك ضعيُف املِلِك عىل قول)))، فإْن خاَلف ووطَِئ أثَِم؛ إلقداِمه عىل 

)6/6(، »الرشح الكبر« )6 /207(، »رشح الزركيش« )4 /270(.
)1( »البيان« )8 / 100(، »رشح البهجة الوردية« )365/13(.

)2( ويف هذه املسألة ثاث ُطرق، الطريق األول ما ذكره املصنف، أما الطريق الثاين فهو القطع بانتقاله إىل 
اهلل c، أما الطريق الثالث أن املِلك ينتقل إىل املوقوف عليه قواًل واحًدا، والصحيح الطريق األول. 

»املهذب« )445/1(، »البيان« )75/8(.
 .c 3( وأصح القولن أنه ينتقل إىل اهلل(

»احلاوي الكبر« )7 /253(، »حاشية اجلمل )590/7(.  
)4( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من دخول النامء يف ِملك الواقف، فيجوز بيعه له، فهو كثمرة الشجرة،  

وكسب العبد. »روضة الطالبن« )343/5(، »مغني املحتاج« )382/2(.
)5( »العزيز« )263/6(، »تكملة املجموع« )326/15(.

)6( »هناية املطلب« )352/8(، »املنهاج« ]322[.
)7( »الوسيط« )248/4(، »العزيز« )263/6(.

=



3(3
رها؛  �بهة، ويوز تزوُيها الكتساِب املهر والنفقة كام ُيؤجِّ م، وال حدَّ عليه؛ لقياِم الشُّ حُمرَّ

هذا أصحُّ الوجهني))).

 ،c وإْن ُقلنا: َينتقل إىل املوقوِف عليه، كان تزوُيها إليه، وإْن قلنا: ينتقل إىل اهلل
جها احلاك�ُم إال بإذِن املوقوف عليه؛  كان تزويه�ا إىل احلاِك�م، كَمن ال ويلَّ هلا، وال ُيزوِّ
ا ل�ه؛ ألنَّه بدل منفعتها)))،  �ه متعلِّق بعينه�ا ومنفعتها، وإذا وَجب املهُر كان حقًّ ألنَّ حقَّ

وإْن أتْت بولٍد فُحكمه ُحكُم ولد الَبهيمة، وقد بينُته))).

A

، اش�رَتى بالِقيمة ِمثَله�ا بناًء عىل أنَّ  وإْن أْتل�َف الواق�ُف العنَي املوقوف�َة أو أجنبيٌّ
املل�ك يف املوق�وف ينتقل إىل املوقوِف علي�ه)))، وقيل عىل القولني مًعا؛ حتى ال يس�قط 

مناه))). حقُّ َمن َبعَده ِمن /الوقف، وكذا احلكم إذا أتلفها املوقوُف عليه ملا َقدَّ

�بهة، ووجبْت قيمته  ا للشُّ ول�و كانْت جاريًة فُوطِئْت بُش�بهة فأت�ْت بولد، كان حرًّ
مناه ِم�ن أنَّ الولد للموقوِف عليه عىل أص�حِّ الطريَقنِي)))، وإن  للموق�وِف علي�ه؛ ملَِا قدَّ
ا ليس�ت حمالًّ للبيع، ووجب أن  كان عبًدا فجنَى جنايًة توِجب املاَل مل يتعلَّْق برقبته؛ ألنَّ
ِر بيِعه، ويب ذلِك يف بيت املال عىل  ُتفَدى بأقلِّ األمرين ِمن قيمته أو َأْرِش الناية؛ لتعذُّ

)1( وه�و املذه�ب كام ح�كاه املصنف، وذلك قياًس�ا ع�ىل إجارهتا، أما املن�ع فهو حلَقِّ املوق�وف عليه ِمن 
بعده.

    »البيان« )76/8(، »روضة الطالبن« )344/5(.
)2( »احلاوي الكبر« )254/7(، »هناية الزين« )269/1(.

)3( وقد تقدم بيانه يف دخول النامء يف حكم الوقف.
)4( وحكاية املذهب يف هذه املسألة عىل طريقن: الطريق األول: إن قلنا إنه ملٌك للموقوف عليه وجبت 
له القيمة، يترصف فيها بام ش�اء، وإن قلنا: ِملٌك هلل c اش�رتى بالقيمة ِش�قًصا وأوقفه ويكون وقًفا 

بالعن التي ُأتلفت، أما الطريق الثاين: فكام ذكر املصنف، لئا َيبطل حق الَبطن الثاين من بعده.
»املهذب« )445/1(، »العزيز« )264/6(.  

)5( »أسنى املطالب« )465/2(، »هناية الزين« )272/1(.
)6( وه�و املذهب كام حكاه املصنف، ِمن تعوي�ض املوقوف عليه، وذلك لُفقدان حقه يف الوقف باجلناية، 

وهذا تفريع عىل أصٍل سابق.
»العزيز« )264/6(، »روضة الطالبن« )345/5(.  

)158/ب(
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أص�حِّ الوجوِه الثالثِة)))، بناًء عىل أنَّ املِلك قْد ينتقل إىل اهلل c، والوجه الثاين: ِيب 
عىل الواِقف، والثالث: يب يف كْسبه.

لنا: أنَّه ال يمكن إيابه عىل الواقف؛ ألنَّه ليس له فيه ِمْلك، وال عىل املوقوِف عليه؛ 

ألنَّ�ه ال يملكه، وال يف الكس�ب؛ ألنَّه ِمْلٌك للموقوف عليه، فل�ْم َيْبَق له وجهه إال بيت 
امل�ال؛ ألنَّ املاَل م�اُل اهلل c، والعبَد عبُده، َفُفدي منه، ك�ام أن َيفدي عبد اآلدمي ِمن 

ماله))). 

 A

ُة الواق�ف عىل ما رَشطه الواقُف ِمن التس�وية والتفضي�ل، والتقديم  وُت�َصف َغلَّ
والتأخ�ري، والم�ع والرتتيب، وإدخال َمن ش�اء بصف�ٍة، وإخراج َمن ش�اء بصفٍة، إذا 

 

مل ُيعلِّ�ق عقد الواقف عليه؛ ألنَّ الصحابَة M أْجعوا عىل اتباع رُشوِط الواقف)))؛ 
فَشط عمُر I صدقًة للس�ائل واملحروم والضيف، ولذي الُقربى، وابن الس�بيل، 
ِحم والقريب  ويف سبيل اهلل)))، ورَشط أمرُي املؤمنني عيٌّ S يف سبيِل اهلل وذوي الرَّ
والَبعيد)))، ورشطْت فاطمُة))) بنت رسوِل اهلل 0 لنساِء رسول اهلل 0 

)1( وه�ذا التفري�ع بناء ع�ىل املِلك ينتقل هلل c، وما ح�كاه املصنف عىل خاف املذه�ب، فاملذهب أن 
جناية الَعبد جتب يف  مال الواقف. »الوسيط« )245/4(، »مغني املحتاج« )383/2(.

)2( »البيان« )77/8 - 78(، »الرساج الوهاج« ]317[.
)3( »اإلفصاح« البن هبرة )254/2(، »الس�نن الكربى« للبيهق�ي، كتاب: »الوقف« باب: »الصدقات 

املحرمات« ]12239[، )161-160/6(.
)4( وقد تقدم خترجيه سابًقا يف احلديث املتفق عليه بألفاٍظ متقاربة.

)5( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الكربى«، كت�اب: »الوقف« ب�اب: »الصدقات املحرم�ة« ]12244[، 
 .)160/6(

)6( فاطمة بنت رسول اهلل 0، سيدة نساء العاملن ما عدا مريم بنت عمران - صىل اهلل عليهام-، 
أمه�ا خدجية بن�ت خويلد J، وكانت ه�ي وأم كلثوم من أصغر بنات رس�ول اهلل، تزوجها عل 
I، وانقطع نسل رسول اهلل 0 إال منها، وهي من أحب الناس إليه، أم احلسن واحلسن 
L َس�يَِّدْي ش�باب اجلن�ة، ورحيانت�ي رس�ول اهلل، ُتوفيت J َس�نة إحدى ع�رشة للهجرة ، 

وعمرها تسع وعرشون َسنَة.
»أسد الغابة« )1398/1(، »االستيعاب« )112/2(، »فضائل فاطمة« البن شاهن ]33[.  
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وفق�راِء بني هاش�م وبن�ي املطل�ب)))؛ وألنَّ املتعل�ق بالرضورة ِمْل�ُك الَغلَّ�ِة، ال أصُل 

فِة))). الواقِف، كام أنَّ الَوَكاَلة ال يصحُّ َتعليقها بصفٍة، ويصحُّ تعليق التصف بالصِّ

كر واألنثى واخلُنثى)))؛ ألنَّ اسم الولد  فإن قال: وقفُت عىل أوالدي، دَخَل فيه الذَّ

ينطلق عىل الميع، وال يدخل فيه وَلُد الولد عىل أصحِّ الوجهنِي))) خالًفا ملالٍِك)))؛ لنا 

أنَّه ال َينطلق عليه اس�م الولد إالَّ جماًزا؛ ألنَّ هذا االس�م حقيقة للمنفِصل منه، وإْن كان 

ى ولًدا قبَل ذلك، فإِن انفصل  َثمَّ حٌل مل يستحقَّ منه شيًئا إال بعَد االنفصال؛ ألنَّه ال ُيسمَّ

ِة احلادثة بعَد االنفصال دون ما قْبله))). استحقَّ ِمن الغلَّ

وال يس�تحقُّ املنف�يُّ باللِّع�ان))) من�ه ش�يًئا؛ ألنَّ�ه ب�ان أنه لي�س ولَده، ه�ذا أصح 

الوجهني))).

)1( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الكربى«: كت�اب: »الوقف« ب�اب: »الصدقات املحرم�ة« ]12254[، 
)161/6( قال ابن حجر يف »التلخيص«: ذكره الشافعي بسنٍد فيه انقطاع إال أهنم من أهل البيت. 

»تلخيص  احلبر« )79/3(.   
)2( »روضة الطالبن« )327/5(، »منهاج الطالبن« ]322[.

)3( وأص�ل الكلمة يدل عىل التغير والتبديل، وه�و الذي ُخلق له َفْرج الرجل، وَفْرج املرأة، وحقيقته أن 
يكون الشخص من أحد اجلنسن، وفيه صفاٌت جنسية ظاهرة ِمن اجلنس اآلخر.

»املصباح املنر« )183/1(، »لسان العرب« )145/2(.  
)4( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من عدم دخول أوالد األوالد؛ ألن ولده حقيقًة َمن كان ِمن ُصْلبِه.

»البيان« )83/8(، »روضة الطالبن« )335/5(.     
)5( »الذخرة« للقرايف )329/6(، »مواهب اجلليل« )634/7(.

)6( »البيان« )84/8(، »الُغرر البهية« )369/13(، »حاشية اجلمل« )7 /575(.
)7( اللع�ان ِم�ن اللَّْع�ن، وهو يف األصل الطَّرُد واإلبع�اد؛ ألن ُكاًّ منهام َيبُعد ع�ن صاحبه، وحيرم النكاح 
بينهام أبًدا، ورشًعا هي كلامت معلومة ُجعلت حجًة للمضطر إىل قذف َمن َلطََّخ فِراَش�ه، وأحلق العار 

به، أو إىل نفي ولد.
»حترير ألفاظ التنبيه« )272/1(، »فتح الوهاب« )443/1(.  

)8( وهو املذهب كام حكاه املصنف، خاًفا ملن قال باستحقاقه؛ ألنه بالنفي خرج أن يكون ولَده، وانقطع 
َنَسُبه. 

»روضة الطالبن« )337/5(، »احلاوي الكبر« )277/7(.  
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/وإْن قال: عىل أوالد أوالدي، دَخل فيه أوالُد البنني وأوالُد البنات، وقال عيسى 
د: أنَّه إذا أَخذ أحَد األماِن لولِد  ابن َأَباٍن))): ال يدُخل فيه أوالُد البنات، وُحِكي عن حممَّ

ولِده، مل يدُخْل فيه أوالُد البنات))).

لنـــا: أن البن�َت ول�ُده حقيق�ًة، فولُده�ا ول�ُد ول�ِده، وع�دُم النَّس�ِب ال يدفع هذه 

احلقيقَة)))؛ فإْن قيَّده بأْن قال: َمن ينتِسُب إيلَّ منهم خَرج منه أوالُد البنات.

يتي، دَخل فيه أوالُد البنني والبنات َقُربوا  وكذلك لو قال: عىل َعِقبي أو َنْسي أو ُذرَّ
يته))). أم َبُعدوا؛ ألنَّ الكلَّ ِمن َعِقبه وَنْسله وذرَّ

وإن قال: عىل ِعرْتيت))) فهم َعش�ريُته ِمن نْس�له، ولًدا كانوا أو غرَي ولٍد عىل أصحِّ 
املذهبني)))، النصاِف اللفِظ عنَد اإلطالِق إليه، وإْن وقف عىل َمن ينسب إليه مل يدُخْل 

فيه أوالُد البنات؛ ألنَّ النَّسَب ِمن جهة اآلباء؛ ولذلك قال الشاعر))): 

د بن احلس�ن الش�يباين، ق�ايض البرصة، له  )1( ه�و عيس�ى ب�ن َأَباِن بن صدق�ة، فقيُه العراق، وتلميُذ حممَّ
تصانيف، وذكاٌء ُمْفِرط، وفيه َسَخاٌء وُجود زائد، تويف َسنَة أحدى وعرشين بعد املائتن للهجرة.

»سر أعام النباء« )440/10(، »تاريخ بغداد« )157/11(.  
نُْتك وأوالَدك وأوالَد أوالِدك، مل يدخل أوالد  )2( وهذا احلكم قياًسا عىل احلُكم يف قول اإلمام ملرشٍك: َأمَّ

البنت يف األمان.
»املبسوط« )44/12(، »الفتاوى اهلندية« )365/2(.  

)3( »هناية املطلب« )351/8(، »حاشية اجلمل« )577/7(.

)4( »الُغرر البهية« )367/13(، »فتح الوهاب« )442/1(.
)5( الِعرتة هم أقارب الرجل ورهطه ونس�له وعشرته األدنون، وقيل: بل هو أصل الرجل وَمنَْبُته، وقيل 
ه�ي النص�اب، ومنه ِعرتة فان أي منصبه، وع�رتة النبي 0، هم َمن كان�وا ِمن قرابته، وعىل 

هديه، والتمسك بُسنته، واملقصود به هنا املعنى األول. 
»املعترص من املخترص« )192/2(، »الفروق اللغوية« ]351[.  

ة، كام ُروي ذلك عن زيد بن  )6( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من دخول مجيع الَعش�رة يف لفظة الِعرْتَ
.I أرقم

»العزيز« )365/6(، »روضة الطالبن« )338/5(.  
)7( البي�ت م�ن الطويل، ومل يعرف قائله؛ قال البغدادي: »وهذا البيت ال ُيعَرف قائُله مع ش�هرته يف كُتب 
: وهذا البيُت استش�َهَد به النحاُة عىل جواِز تقديم اخلرب، والَفَرضيون عىل  النحاة وغرهم؛ قال الَعينيُّ
دخ�ول أبن�اء األبن�اء يف املراث وأنَّ االنتس�اَب إىل اآلباء، والفقه�اُء كذلك يف الوصي�ة، وأهُل املعاين 

)159/أ(

=
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ـــَنـــا ـــاُت ـــَن ـــا َوَب ـــَن ـــاِئ ـــَن ـــو َأبنْ ـــُن ـــا َب ـــوَن ـــُن ََجاِنِبَب األنْ الــرَِّجــاِل  ــَنــاُء  َأبنْ َبــُنــوُهــنَّ 

وإْن وَقف عىل البننِي، أو البنات مل يدُخل فيه اخلُنثى؛ ألنَّه ال يعلم ِمن أيِّ القبيلتني 
ه�و، ول�و وَقف عىل البنني والبن�ات دَخل اخلنثى فيه؛ ألنَّه يقطع بأنَّ�ه ِمن أحدمها، وإْن 

.((( وقف عىل بني َزيٍد َرُجٍل بَعْينِه مل يدُخْل فيه بناُته؛ لعدِم تناول االسم هلنَّ

َحا الوق�َف عليهم،  وكذل�ك ل�و وَقف عىل بن�ي تيم، أو طيِّ�ئ ونحوه�م، وصحَّ

 

، إال أْن يريد به الَقبيلَة،  مل يدُخْل فيه البنات عىل أظهِر الوجهني)))؛ لعدِم َقبوِل اللفظ هلنَّ
فيدخل فيه الميع.

ولو قال: وقفُت عىل أوالدي، فإذا انقرض أوالدي وأوالد أوالدي فَعىل الفقراِء، 
هام هذا)))،  مل يدخْل أوالُد أوالِده، ويكون وقًفا منقطَع الوسِط، فيكون عىل قوَلني أصحُّ
وفي�ه طري�ٌق آخُر أنَّه يدخل فيه ولُد الولِد، فعىل املختاِر: أنَّ�ه يكون ألقرباِء الواقِف بعد 
انق�راِض ولِده إىل أْن ينقرَض ولُد ولده فينتق�ل إىل الفقراء، لنا: أنه مل َيُشْط لولِد الولد 

شيًئا، فال يدخل يف االستحقاق))).

وإْن وَق�ف عىل أهِل بيته، ففيه طريقاِن: أحدمها: أنَّه ال يدخل فيه إالَّ آباؤه ونس�ل 
آباِئه ِمن اإلخوة، وَبنِيهم، واألعامِم وَبنيهم، والطريق الثاين: أنا عىل ثالثُة أوجه: 

أحُدها: َمن قاسمه إىل الد، وهو ِمثل األول.

والبيان يف التشبيه، ومل أَر أحًدا منهم عزاه إىل قائِله!«.
»خزانة األدب« )445/1(.  

)1( »الرساج الوهاج« ]322[، »هناية املحتاج« )418/5(.
)2( وه�و م�ا حكاه املصنف عىل خاف املذه�ب، فاملذهب دخوهلن؛ ألنه لفٌظ ُيعرب ب�ه عن عموم القبيلة 

رجااًل ونساًء.
»العزيز« )266/6(، »روضة الطالبن« )5 /336(.  

)3( والصحي�ح يف املذه�ب يف الوقف املنقطع الوس�ط الصحة، ويرصف عند توس�ط االنقطاع إىل أقرب 
الناس إليه، أو إىل املساكن، أو إىل املصالح، أو اجلهة العامة املذكورة آخًرا.

»روضة الطالبن« )5 /336(، »أسنى املطالب« )467/2(.  
)4( »احلاوي الكبر« )277/7(، »املنهاج« ]323[.

=
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ِحم. والثاني: أنَّه َمن اجتمَع معه يف الرَّ

والثالـــث: أنَّ�ه كلُّ َمن اتَّصل به بنس�ٍب أو س�بٍب، وه�و أظهُره�ا)))؛ لظاهِر اخلب 

املرويِّ يف أهِل البيِت))).

/وإْن وق�ف عىل آل�ه فَأظهُر الوجهنِي))): أنَّه بمنزلِة أه�ِل بيته، والوجه الثاين: أنَّه 
َمن دان بِدينه.

وإْن وقف عىل أقاربِه دَخل فيه كلُّ َمن ُيعَرف بقرابته، وإْن كان للواقف أٌب ُيعَرف 
به وُينَسب إليه، دَخل فيه َمن كان ينسب إىل ذلك األب، وال يدخل َمن َينتسب إىل أخي 
))) I وقًفا عىل أقاربه، دَخل فيه  ذلِك األِب وإىل أبيه)))، ومثاله: لو وقف الشافعيُّ
كلُّ َمن ُينَس�ب إىل ش�افع بِن السائب)))، ألن الشافعي به ُعرف وإليه ُنِسب، وال يدخل 
فيه َمن ُينسب إىل عيٍّ وعبَّاٍس ابني السائب، وأخوي شافِع، وَمن ال ُينَسب إىل الساِئب 

 

أيب شافٍع؛ ألنَّ الشافعَي ال ينسب إىل أحد من هؤالء، وال ُيعرف بقرابته))).

)1( وهو املذهب كام حكاه املصنف، لدخول اجلميع وتناوهلم للفظة آل البيت.
»روضة الطالبن« )337/5(، »مغني املحتاج« )384/2(.  

)2( »البيان« )95/8(، »احلاوي الكبر« )279/7(. 
)3( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من أن اآلل بمنزلة أهل البيت، لتناول اللفظ هلم.

»روضة الطالبن« )338/5(، »أسنى املطالب« )467/2(.  
)4( »هناية املطلب« )357/8(، »الرساج الوهاج« ]325[.

 )5( ه�و االم�ام الفاضل،أب�و عب�د اهلل، حمم�د بن إدريس ب�ن العباس بن عثامن بن ش�افع بن الس�ائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هاش�م بن املطلب بن عبد مناف القريش املطلبي، ُولَِد َس�نََة مخس�ن ومائة، أحد 
األئمة األربعة، وإليه ُتنس�ُب الش�افعية كافة، كان إماًما فاضًا، فقيًها حمدًثا، أثنى عليه معارصوه وَمن 
بعدهم، من مؤلفاته: »املس�ند«، »واألم«، »أحكام القرآن«، ومات V يف آخر يوٍم ِمن رجب َس�نة 

أربع ومائتن، وله أربع ومخسون َسنة.
»طبقات اإلسنوي« )18/1(، »حلية األولياء« )63/9(، »األعام« )26/6(.  

)6( هو ش�افع بن الس�ائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاش�م بن املطلب املطلبي، جد اإلمام الشافعّي، لقي 
النب�ّي 0 وهو مرتعرع، وأس�لم أبوه يوم َبدر، فإنه كان صاحب راية بني هاش�م، فُأرِس وفدا 

نفسه ثم أسلم،  فقيل له: مِلَ مَلْ ُتْسِلم َقْبَل أن تفتدي فِداك؟ فقال: ما كنت َأْحِرم املؤمنن ُطعاًم هلم يف.
»اإلصابة« )3 /251(، »تاريخ بغداد« )392/2(، »هتذيب األسامء« )399(.  

)7( »الُغرر البهية« )368/13(، »تكملة املجموع« )354/15(.

)159/ب(
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ويس�توي في�ه َم�ن َبُع�َد منهم وَم�ن ق�ُرب، والذكر واألنث�ى، وَم�ن كان موجوًدا 
عن�د الوق�ف، وَمن ُوِجد َبعَده؛ لوقوِع اس�ِم قرابته عليهم، وُحكي ع�ن الُبَوْيطِّي))) أنَّه 
ال يدخ�ل في�ه َمن حَدَث، وهو فاس�د)))؛ فإنَّ َم�ن حيُدُث ِم�ن األوالد يدُخل يف وقف 
األوالد، وكذلِك القريُب، وَمن وَقف عىل أقرِب الناس إليه، فإْن مل يكن له أحُد األبوين 
ف إىل ولِده َذكًرا كان أو ُأنثى؛ ألنَّه ليس أقرَب منه؛ ألنَّه بعضه، فإن مل يكن له ولد،  رُصِ
ف�إىل ول�د الولد ِمن ولد البنني أو البنات؛ ألنَّه أقرُب موجوٍد؛ ألنَّه بْعُضه بواس�طة، فإْن 

 

ف إليه؛ ألنَّ�ه أصُله الذي انفص�ل عنه فال أحَد  مل يك�ن، ف�إن كان ل�ه أحُد األبوي�ن رُصِ
أقرُب إليه ِمنه، فإن اجتمعا اس�تويا الستوائهام يف الُقرب، فإن مل يكونا رصف اىل آبائهام 
األقرب فاألقرب ملا ذكرته يف األوالد، وإن كان له أب وابن فاألب عىل أصح الوجهني 
,والث�اين يقدم االبن فهام س�واء لتس�اوهيام يف الق�رب. وكذلك البن�ت، وإِن اجتمع أحُد 
؛ ألنَّه أق�رُب؛ ألنَّ بْينه وبني الواق�ف درجًة، وولد  األبوي�ن وول�ُد الولد، فاألُب أح�قُّ
ف إىل إخوته؛  الول�د عىل َدرجَتنِي، فإْن مل يُكن أحٌد ِم�ن الوالدين وال ِمن املولوِديَن رُصِ
، فهام س�واء؛ لتس�اوهيام  م أقرُب املوجودين إليه، فإِن اجتمع أٌخ ِمن أٍب وأٌخ ِمن أمٍّ ألنَّ
م األُخ ِمن األبوين عىل األِخ ِمن األِب؛ لُبعِد جهة الُقرب  يف الدرجِة وهي الُقربى، وُيقدَّ
ف إىل َبنِيهم عىل ترتيِب آبائهم)))، وإِن اجتمع َجدٌّ وأٌخ  ه، فإْن مل يُكن له إخوٌة رُصِ يف حقِّ

م األُخ))). استويا يف االستحقاق عىل أصحِّ القولني)))، ويف الثاين: ُيقدَّ

)1( هـــو: يوس�ف أبو يعق�وب بن حييى املرصي، اإلمام، العامة، س�يد الفقهاء، يوس�ف أب�و يعقوب بن 
ج به، وفاق األقران، وكان إماًما  حييى املرصي،  الُبَوْيطِّي، صاحب اإلمام الش�افعي، الزَمه مدة، وخترَّ
كر والُعكوف ع�ىل الفقه، وتويفِّ يف قْيده،  يف الِعل�م، ق�دوة يف الَعمل،  زاهًدا ربانيًّ�ا، متهجًدا، دائم الذِّ

مسجوًنا بالعراق َسنة ثاثون بعد الثاثامئة للهجرة.
»سر أعام النباء« )58/12(، »هتذيب التهذيب« )376/11(.  

)2( »العزيز« )266/6(، »مغني املحتاج« )372/2(.
)3( »املهذب« )443/1(، »أسنى املطالب« )467/2(.

)4( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من تساوهيام يف االستحقاق، لتساوهيام يف القرب منه.
»العزيز« )268/6(، »روضة الطالبن« )339/5(.  

)5( »اخلاوي الكبر« )279/7(، »الُغرر البهية« )368/13(. 
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ام اس�توَيا يف الُقْرب، فاس�توَيا يف االس�تحقاِق كاملرِياث)))، فعىل هذا اَلدُّ  لنا: أنَّ

َيق�ُدُم اب�َن /األخ؛ ألنَّه أقرب، ف�إن مل يُكن إخوٌة رُصف إىل األعامم، ث�م إىل َبنِيهم، عىل 
م أقرُب إليه عنَد انفرادهم))). ترتيِب اإلخوة وبنِيهم؛ ألنَّ

، فهام س�واٌء عىل أصحِّ القولني يف الَ�دِّ واألخ)))، وإِن  وإِن اجتم�ع ع�مٌّ وأبو جدٍّ
�ٌة وخالٌة، فهام س�واء؛ لتس�اوهيم يف ُقرِب الدرج�ة، وأوالد  اجتم�ع ع�م وخال، أو عمَّ

هؤالء قائموَن مقامهم))).

تاِن إحدامها ُت�ديِل بَقرابتني، واألخرى بَقراب�ٍة واحدة، فالتي ُتديِل  ول�و اجتمع َجدَّ
ِد َقرابتها بالهتني))). بقرابتني أحقُّ عىل أصحِّ الطريقنِي؛ لتأكُّ

ف�إْن وق�ف عىل جاعٍة ِمن أقرِب الناِس إليه مل ُيَصْف إىل أقلَّ ِمن ثالثٍة ِمن هؤالء؛ 
ألنَّه نصَّ عىل األقرِب، والْمَع ال حيُصُل إالَّ بام ذَكْرناه، فإْن مل يُكْن يف أقرب الدرجات 

مته))). ف إىل َمن فيها، وتم الثالثة ِمن الدرجة التي َقْبَلها؛ ملا قدَّ ثالثٌة، رُصِ
A

ف نصُفه إىل  وإْن وَق�ف ع�ىل زيد وعمرو وبكر، ث�م عىل الفقراء، فامت زي�ٌد، رُصِ
عمرو وبكر عىل أصحِّ القولنِي)))، والثاين: أنه ُيَصُف نصيب زيٍد إىل الفقراء))).

)1( »حاشية اجلمل« )589/7(، »هناية املحتاج« )417/5(.
)2( »هناية املطلب« )357/8(، »تكملة املجموع« )326/15(.

)3( وهو املذهب كام حكاه املصنف، من تساوهيام يف االستحقاق، لتساوهيام يف القرب منه.
»العزيز« )269/6(، »روضة الطالبن« )340/5(.  
)4( »الوسيط« )248/4(، »فتح الوهاب« )444/1(.

ات، يف كتاب: »الفرائض«، وما هن�ا ينبني عليه، واملذهب   )5( هذه املس�ألة مبيَّنة عىل مس�ألة م�راث اجلَدَّ
ما حكاه املصنف، من قوة التي تديل بقرابتن، فهو أقوى يف استحقاقها.

»احلاوي الكبر« )292/7(، »البيان« )45/9(، »تكملة املجموع« )77/16(.  
)6( »أسنى املطالب« )472/2(، »الرساج الوهاج« ]330[.

)7( وه�و املنصوص يف املذهب واملعتمد؛ ألنه ال يمكن دفعه إىل الفقراء؛ ألنه جعل انقراض أهل الوقف 
رشًطا يف استحقاق الفقراء؛ وألنه بقوله ووقفه كأنه َوَقَفه عليهم، وعىل َمن عاش منهم.

»روضة الطالبن« )340/5(، »مغني املحتاج« )390/2(.  
)8( وقياس املذهب أن ال يرصف إىل صاحبيه، وال إىل املساكن، بل يصر الوقف منقطع الَوَسط، فمرصفه 

مرصف الوقف منقطع الوسط، كام تقدم. »العزيز« )270/6(، »هناية املطلب« )402/8(.

)160/أ(
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لنـــا: أنَّ رْشَط الصف إىل الفقراء انقراُض الثالثة، ومل يوجد، فكان َمن بقي منهم 

ف إىل الفقراء))). ، فإذا انقَرَض اآلخراِن رُصِ أحقَّ

وإذا وَق�ف مس�جًدا َفَخِرب امل�كان، وانقطعِت الصالة فيه، مل يُع�ِد املِْلك، ومل َيُز 
ف في�ه)))، وقال أح�د: إذا خربِت ال�داُر املوقوفة، جاز بيُعها وَص��ْرُف ثمنها يف  ْ ال�صَّ
وق�ٍف آخ�ر، وإذا خرب�ِت املحلَّة التي فيها املس�جُد، جاز نقض املس�جد ونْق�ل آلته إىل 
د بن احلسن: إذا خِرب املسجُد عاد إىل ِمْلك واقفه)))، وقال  مس�جٍد آخر)))، وقال حممَّ

ُسفياُن: ُيباُع وُيشرتى بثمنِه موضٌع آَخر، ويعل ُمسجًدا))).

لنا: أنَّه نقله عن ِملكه تقرًبا إىل اهلل c فلم يُعْد إليه باالختالِل))).

وال يوز رصُف ثمنِه يف غريه كام لو أعتق عبًدا ثم َعِمي))).

ول�و خِرب املس�جُد جاز أن يؤَخ�َذ بعُض آلته ِمن جانبه فُيبنى هب�ا الانُب اآلَخر؛ 
ْت، أو هبيمًة فَزِمنْت)))، أو ُجُذوًعا  ألنَّ ذل�ك ليس بنقل إىل غريه، ولو وقف نخلًة فجفَّ
ت، ج�از بيعها وَيش�رتي بثمنها ما يك�ون وقًفا مكاَن�ا عىل أصحِّ  ع�ىل مس�جٍد فَتك�سَّ
الوجهني)))؛ ألنَّه ال ُيرجى االنتفاع هبا، فكان مقصود الوقف فيها، بخالِف املسجد إذا 

خِرب، فإنَّه ُيصىلَّ مع خرابه، وُيرَجى عوُد ِعامرته.

)1( »الوسيط« )251/4( ، »حاشية اجلمل« )590/7(.
)2( »الُغرر البهية« )371/13(، »هناية املحتاج« )420/5(.

)3( »الرشح الكبر« )209/6(، »املحرر« )370/1(.
)4( »املبسوط« )45/12(، »البحر الرائق« )219/5(.
)5( »املغني« )8/6(، »تكملة املجموع« )360/15(.

)6( وألن ما زال املِلك فيه حِلَقِّ اهلل ال يبطل باختال االنتفاع به، كام لو أعتق عبًدا ثم َزِمن.
»املهذب« )444/1(، »البيان« )96/8(.  

)7( »أسنى املطالب« )462/2(، »فتح الوهاب« )442/1(.
)8( الَزِم�ُن أي أصاب�ه مرٌض ُعض�ال ولزمه، فألزمه األرض، وُيطلق عىل امل�رض الذي َيلزم املريض مدًة 

طويلة.
»القاموس املحيط« )1553/1(، »معجم مقاييس اللغة« )23/3(.  

)9( وه�و املذه�ب كام ذك�ره املصنف؛ ألن منفعتها بطلت، فكان بيعه�ا َأوىل ِمن تركها، ويرصف ثمنها يف 
=اشرتاء وقٍف آخر مكانه.
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ول�و وَقف عىل َثْغٍر))) فَتعطَّل، أو عىل مس�جٍد، أو مدرس�ٍة، أو ِرب�اط)))، فتعطَّل 
ُحِف�ظ ارتفاُعه وال ُي�َصف إىل غريه؛ ألنَّه ُيرجى عوُده واالنتفاُع ب�ه، فإذا عاَد كام كان، 

ف فِعله فيه))). رُصِ

 A/

وم�ا حيت�اج إليه الواقف ِمن نفقٍة فهي ِمن حيُث رَشطها الواقف؛ ألنَّه َأوىل به، فإن 
مل يُك�ن رَشط جه�ة النَفقة، بدأ ِمن غلَّته بنفقتِه؛ ألنَّه ال يمك�ن االنتفاُع به إال بعَد النَفقة 
مًة عىل غريها)))، فإْن ملَ تُكن له غلَّة، ففي بيت املاِل؛ ألنَّه عىل القول  علي�ه، فكان�ْت مقدَّ
)))، فكانْت نفقُته يف مال اهلل c، فإْن َفَضل ِمن َغلَّته يشء؛ 

c املنصور ينتِقُل إىل اهلل
فأص�حُّ الوجهني أنَّه ُيش�رَتى هبا َعق�ار)))، ويف الثاين: حُيف�ظ، لنا: أنَّ العقاَر أس�لُم ِمن 

اآلفات، فكان رِشاؤه َأوىل))) .

 A

والنَّظ�ر يف الوق�ف أْوىل إىل َمن رَشطه الواقف؛ ألنَّ املِلك والنظ�ر كاَنا له)))، فإذا 
َمَل�ك َنْق�ل املِلك فيه، وَجب أن َيْمِل�ك َنْقَل النَّظر، فإن َوَق�َف، ومل يشط النظر ألحٍد، 

»البيان« )99/8(، »روضة الطالبن« )357/5(.   
)1( الثْغ�ر والثغ�رة يف األصل ه�ي كل ُفرجة يف جبل، أو بطن واد، أو طريق مس�لوك، وهو املتقدم يف كل 
ا فاصًا بن باد املسلمن والكفار، وهو موضع املخافة من  يشء، والثغر هو املوضع الذي يكون حدًّ

َأطراف الباد. »لسان العرب« )103/4(، »خمتار الصحاح« ]90[. 
)2( الرب�اط يف األص�ل هو إحكام ال�يشء وتوثيقه، وهو مازم�ة ثغر العدو، للدفاع عن باد املس�لمن، 
وأصله أن يربط كل واحد ِمن الفريقن َخْيَله، ثم صار لزوم الثغر رباًطا، وربام ُس�ميت اخليل أنفس�ها 

رباًطا، والرباط ال�ُمواظبة عىل األمر. »لسان العرب« )302/7(، »خمتار الصحاح« ]267[.
)3( »املنهاج« ]323[، »الُغرر البهية« )372/13(.

)4( »أسنى املطالب« )475/2(، »هناية الزين« )270/4(.
)5( »احلاوي الكبر«  )304/7(، التنبيه )137/1(، »اختاف األئمة العلامء« )46/2(.

)6( وهو املذهب كام ذكره املصنف، من حفظ الغلة الزائدة يف العقار، للتعليل الذي ذكره املصنف.
»العزيز« )298/6(، »روضة الطالبن« )321/5(.  
)7( »الوسيط« )260/4(، »هناية املحتاج« )423/5(.

)8( »املهذب« )444/1(، »تكملة املجموع« )360/15(.  

)160/ب(

=
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كان ل�ه النظر بنْفس�ه عىل أص�حِّ الطريقني وجًها واح�ًدا)))، والطريق الث�اين: أنه َينبني 

ع�ىل القوَل�نِي فيَمن ينقل املِلك فيه إليه، فإْن قلنا: إىل املوق�وِف عليه، كان النظُر له، وإْن 

ه، فإذا مل يش�رتْطه لغرِيه  قلنا: إىل اهلل c كان النَّظر فيه إىل احلاِكم)))، لنا: أنَّ النظَر حقُّ

ه، ف�إْن ُعِدم الواق�ُف كان النظُر في�ه إىل احلاِكم؛ ألنَّه الناظ�ر فيام ال يتعنيَّ  بِق�ي ع�ىل حقِّ

ه))) . ُمستحقُّ

ف�إْن رَشط النظ�ر إىل أفض�ل ول�ِده؛ فأظهر الوجه�ني: أنَّه يتصُّ ب�ه الذكور دون 

)))، وإْن جَعله إىل اثنني ِمن أفاضل ولده ومل يُكن  لهم اهلل c به عليهنَّ اإلناث؛ مَلا فضَّ

فيهم فاضل إال واحد َضمَّ احلاكم إليه ِمثَله؛ ألنَّ الواقف مل يرَض فيه بنظٍر واحد))).

ة، فإْن أجاز  فرع: إذا وَقف يف مَرِض موته داًرا عىل ابنه وابنته، ومها وارثاه بالس�ويَّ

االبن كانْت موقوفًة عىل ما رَشطه األب، وإن ردَّ االبن، بَطل الوقف يف نِصف ما وقَفه 

بع عىل البنت، ويبقى  عىل البنِت)))، فيصري ثالثُة أْرباعها وقًفا؛ النصُف عىل االبن، والرُّ

بع الذي بَطل الوقف فيه مرياًثا؛ لالبن ُثلثاه، وهو ُسدُس األصل، وللبنت ُثُلثه، وهو  الرُّ

حن�ا الوقف عليهام؛ ألنَّه ُيَشك بينهام بمقتىض االس�تحقاِق  نِصف الس�دس، وإنَّام صحَّ

باإلرث، وإنَّام منْعنا من الوصية للوارث حتى ال ُيفيض إىل تفضيله))).

)1( واملذه�ب ه�و الطري�ق األول بحكاية اخلاف يف املس�ألة عىل ثاث�ة أوج�ه: األول: أن احلق يف النظر 
للواقف، الثاني: أن احلق يف النظر للموقوف عليه، الثالث: أن احلق يف النظر للحاكم.

»روضة الطالبن« )347/5(، »هناية املطلب« )402/8(.  
ج مل يذكره املصنف، وهو إن قلنا ببقائه عىل ِملك الواقف، كان النظر فيه إليه. )2( وهناك قوٌل خُمَرَّ

»البيان« )100/8(، »احلاوي« )305/7(.  
)3( »النظارة عىل الوقف« ]23[.

)4( وهو املذهب كام ذكره املصنف.  
»العزيز« )300/6(، »روضة الطالبن« )348/5(.  

)5( »هناية املطلب« )404/8(، »مغني املحتاج« )392/2(.
)6( »العزيز« )301/6(، »حتفة املحتاج« )286/6(، »هناية املطلب« )404/8(.

)7( »البيان« )96/8(، »الرساج الوهاج« )334/2(.



334
�ت الوصيَّة)))،  وع�ىل ه�ذا: إذا َأوىص لمي�ِع ورثتِ�ه ع�ىل ق�ْدر مواريثه�م صحَّ

 

ول�و وق�ف داًرا عىل ابن�ه وزوجتِه نِصفني والثل�ث كملهام، فاملوقوُف ع�ىل االبن أربعة 
أس�باِع َنصبِيه؛ ألنه يستحقُّ س�بعة أثامنا، واملوقوُف عىل املرأة ِمن الثُُّمن أربعة أسباعه، 
فإذا أردت بس�طها فارضْب س�بعًة يف ثامنية تُكن ِستَّة وخس�ني، فنصيب االبن بالوقف 
ثامني�ة وع�شون س�هاًم، /ونصيب الزوج�ة بالوقف من الَبس�ط أربعُة أس�هم، ويكون 

الباقي طلًقا للزوجة ِمنه ثالثة أسهم، ولالبن أحد وعشون سهام))).

 A

إذا اختَل�ف أرب�اُب الوق�ف يف ُس�بله ورشوطه، وهو يف ي�ِد جيعه�م أو ال َيَد هلم 
عليه، والواقف مفقوٌد، وال َبيِّنة، ُجِعل بينهم بالس�وية؛ لثبوِت اليد وعدم امَلْيَزة)))، فإِن 
اختلف�ت أه�ل الوقف والنَّظر فيه، فأص�حُّ الوجهني))): أنَّ القوَل ق�وُل الناظر؛ ألنَّ له 
ون، وإْن  م املس�تحقُّ ي�ًدا، وهو أمنٌي، والق�ول الثاين: أنَّ القول قوُل أرباب الوقف؛ ألنَّ
كان يف ي�د أحده�م، فالق�وُل قوُله مع يمين�ه؛ ألنَّ له ي�ًدا)))، وإْن كان الواقف موجوًدا 
رج�ع إىل قوله؛ ألنَّ�ه أعلم بام رَشطه)))، وإذا وقف عىل ِعامرة مس�جد، جاز أْن ُيَصف 
منها إىل قواِمه، ويوز أن يشرتي منه ُدهنَه وقناديله، عىل أصحِّ الوجهني؛ ألنَّ ذلك ِمن 

عامرته - واهلل أعلم -))).

)1( »مغني املحتاج« )396/2(، »الذخرة« )16/7(.
)2( »احلاوي الكبر« )307/7(، »فتح الوهاب« )445/1(.

)3( »املهذب« )446/1(، »تكملة املجموع« )361/15(، »اإلنصاف« )78/7(.
)4( وهو املذهب كام ذكره املصنف؛ ألنَّ يده موضوعٌة عىل الوقف، وهو أمٌن، فكان القرار عائًدا إليه.

»روضة الطالبن« )349/5(، »هناية املطلب« )405/8(.  
ة لقول  )5( عىل هذا القول تكون اليمن نافذًة، وقاضيًة للتنازع بينهم، وُيقس�م بينهم بالس�وية؛ ألنه ال َمِزيَّ

بعضهم عىل بعض، كام لو اختلف اثنان يف ِملك دار.
»البيان« )101/8(، »أسنى املطالب« )476/2(.  

)6( »الوسيط« )260/4(، »هناية املحتاج« )425/5(.
)7( وهو املذهب كام ذكره املصنف؛ ألنه وقُف موضع إلصاح املسجد، فكان رصف الوقف له.

»روضة الطالبن« )363/5(، »فتح العزيز« )304/6(، »الدر املختار« )449/4(.  

)161/أ(
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U: الهبات)))

اهلبة مندوب إليها إجاًعا)))، مس�تنده قول�ه c: ]ەئ  وئ  وئ  ۇئ[)))، 
وقوله c: ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[)))، وقوله E: ]ی  جئ  حئ         
ابُّوا«)))، وقوله أيًضا 0:  مئ   ىئ  يئ [)))، وقول�ه 0: »َتَهـــاَدوا حَتَ

ِدَي إليَّ ذراع َلَقِبلنْت، ولو ُدِعيت إىل ُكراع ألجبُت«))). »لو ُأهنْ

وا أهل  وه�ي لألقارب أفضل، لقوله 0: »الرامحـــون يرمُحهم اهلل، ارمَحُ
َنة ِمن الرمحن، فَمن َوَصَلها وَصَله اهلل، وَمن  كم أهل السماء، الرَِّحم ُشجنْ األرض يرمحنْ

َقَطَعها َقَطَعُه اهلل)))«. ويف اهلبة صلُة الرحم))) .

واهلب�ة واهلدية وصدقة التط�وع بمعنى واحد، إال أنه ما يتص به املحتاجون تقرًبا 
إىل اهلل c يت�ص باس�م الصدقة، وم�ا يقصد به غري املحتاج لتأكد املودة يس�مى هبة 

)1( أصـــل اهِلبـــة يف اللغة: هي الَعطِيَّة اخلاليُة ع�ن األَْعواِض واألَْغ�راِض، واصطاًحا: هي متليك عٍن 
ب�ا ِع�َوض،  فإن متحض فيها طلُب التق�رب إىل اهلل c بإعطاء حمتاٍج، فه�ي صدقة، وإن مُحلت إىل 
م�كان امُله�دى إلي�ه إعظاًما  وإكراًما وت�ودًدا، فهي هدي�ة، وإال َفِهَبٌة، فُكلُّ هديٍة وصدق�ة تطوع هبٌة، 

 

وال ينعكس.
»لسان العرب« )803/1(، »حترير الفاظ التنبيه« ]240[.  

)2( »اإلمجاع« البن املنذر ]37[، »مراتب اإلمجاع« ]96[.
.2 :8 )3(

.92 :4 )4(
.86 :6 )5(

)6( أخرجه البخاري يف »األدب املفرد«، كتاب: »املريض« باب: »قبول اهلدية« )208، 549(، »الس�نن 
الك�ربى« كت�اب: »اهلبات« ب�اب: »التحريض ع�ىل اهلدي�ة« ]12297[، )169/6(، وغرمها، وقد 
حس�ن بعض أس�انيده احلافظ ابن حج�ر، واأللباين، »التلخيص احلب�ر« )163/3(، »إرواء الغليل« 

رقم: ]1601[.
)7( أخرج�ه البخاري، كتاب: »اهلبة وفضلها«، باب: »القليل من اهلبة« ]2429[، )228/2(، وأمحد يف 

مسنده ]9485[، )293/15(.
)8( أخرج�ه الرتم�ذي«: كتاب: »الرب والصلة« باب: »ما جاء يف رمحة املس�لمن« ]1924[، )323/4(، 
وأمح�د يف مس�نده ]6494[، )33/11(، ومن قول�ه: الرحم ش�جنة.....إلخ يف »صحيح البخاري« 

كتاب: »األدب«، باب: »من وصل وصله اهلل« ]5643[، )2232/5(.
)9( »املهذب« )447/1(، »الرساج الوهاج« ]307[.
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َل بعَض أوالده عىل بعض يف الَعطِيَّة)))، ملا روى النُّعامُن   وهدية)))، ويس�تحب أال ُيَفضِّ
ابُن َبِش�ري))) L قال: أعطاين أيب عطية فأتى النبي 0 فقال: يا رس�ول اهلل 
إين أعطي�ت ابن�ي عطية، وإن أمه قالت: ال أرىض حتى ُتش�هد رس�ول اهلل 0، 
فق�ال 0: »اتقـــوا اهلل واعدلـــوا بي أولدكـــم، أليس َيُســـرُّك أن يكونوا يف الرِبِّ 

سواء«؟ قال: بىل، قال: »فال إًذا«))).

ه، ألن /األقارب  قال الشافعي I: ألنه يقع يف نفس املفضول ما يمنعه ِمن بِرِّ
ل بعضهم  بينهم ِمن املنافس�ة ما ال يوج�د بينهم، وبني األجانب)))، ف�إْن خاَلَف، وَفضَّ
ـــِهدنْ على هذا  �ِت الَعطي�ة، مل�ا ُروي يف حدي�ث النع�امن أن�ه 0 ق�ال: »َأشنْ َصحَّ
غري)))«. فلو ل َيِصحَّ ملا َأَمر باإلشهاد عليه)))، وينبغي أل يستنكف أن يهب القليل، 

ول أن َيتَِّهَبه، لقوله 0: »لو أهدي إلي ذراع َلَقِبلنْت«))).

A

وم�ا جاز بيعه ج�ازت ِهبته؛ ألنه يقص�د هبا تليك األعي�ان، فصحت يف كل عنٍي 

)1( »أسنى املطالب« )478/2(، »فتح املعن« )143/3(.
)2( »احلاوي الكبر« )535/7(، »مغني املحتاج« )512/2(.

)3( ه�و النُّع�امن بن َبِش�ر بن َثعلبة بن س�عد بن ِخاٍس األنص�اري اخلزرجي، ُولِد َقْبل وفاة رس�ول اهلل 
0 بثامين س�نن وس�بعة أشهر، وكان كرياًم جواًدا شاعًرا ش�جاًعا I ، واستعمله معاوية 
I عىل مِحْص، ثم عىل الكوفة، واستعمله عليها بعده ابنه يزيد بن معاوية، وكان َهَواُه مع معاوية، 
وَميل�ه إلي�ه، وإىل ابن�ه يزيد، فلام مات معاويُة بن يزي�د، دعا الناس إىل بيعة عبد اهلل بن الزبر بالش�ام، 
فخالفه أهل محص، فخرج منها، فاتبعوه  وقتلوه، وذلك بعد وقعة َمْرج راهط، َس�نَة أربع وس�تن يف 

ذي احلجة.
»أسد الغابة« )1065/1(، »اإلصابة« )440/6(.   

)4( أخرجه البخاري: كتاب: »اهلبة وفضلها« باب: »اإلش�هاد يف اهلبة« ]2447[، )914/2(، ومس�لم: 
كتاب: »اهلبات« باب: »كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة« ]1623[، )762/2(.

)5( »األم« )61/4(.
)6( أخرج�ه مس�لم: كت�اب: »اهلبات« ب�اب: »كراهي�ة تفضيل بع�ض األوالد يف اهلب�ة« )1623، 17(، 

.)762/2(
)8( سبق خترجيه يف ص: ]333[.)7( »البيان« )113/8(، »العزيز« )307/6(.

))16/ب(



337
يون)))؛ ألنا ُتلك بالبيع، فُمِلك�ت باهلبة)))، وتوز هبة  ُتَل�ك كالبي�ع)))، وكذلك الدُّ
: هبُة امَلش�اع الذي َيقبل الِقس�مة ال تصح، وتصح إذا  امَلش�اع مطلًقا)))، وقال أبو َحنِيَفَةَ

 

مل َيقب�ل القس�مة. وب�ه ق�ال أصحاب�ه، فلو َوَه�َب واح�ٌد عينًا ِم�ن اثنني، مل َيِص�حَّ عند 

 

أيب َحنِيَفَة وُزَفر، ويصح عند أيب يوسف وحممد))).

مري))) I أن رس�ول اهلل 0 خرج من  لنا حديث عمرو بن ُأمية الضَّ
املدين�ة حتى أتى الروح�اء)))، فإذا حاٌر َعِقري)))، فقيل: يا رس�ول اهلل ه�ذا حاٌر َعِقري، 
فقال: »َدُعوه«، س�يطلبه صاحبه، فجاء َرجٌل ِمن هَبْز)))، فقال: يا رس�ول اهلل إين أصبُت 
هذا َفَش�ْأَنُكم به، فأمر رس�ول اهلل 0 أبا بكر الصديق I، فَقَس�م حَلَْمه بني 

الرفاق)1))؛ وألن القصد منها املِلك واملشاع، كاملقسوم فيه)))).

)1( »كفاية األخيار« ]416[، »تكملة املجموع« )338/16(.
)3( »هناية الزين« ]266[، »فتح الوهاب« )446/1(.)2( يف األصل: املديون. 

)4( »فتح العام« )113/4(، »إعانة الطالبن« )142/3(.
)5( »حتفة الفقهاء« )159/3(، »بدائع الصنائع« )116/6(.

)6( ه�و عم�رو بن أمية بن خويل�د بن جدي بن ضمرة الضمري، من بني ضمرة ب�ن بكر بن عبد مناة بن 
عل بن كنانة، أس�لم قدياًم، وهو من مهاجرة احلبش�ة، ثم هاجر إىل املدينة، وأول مش�اهده بئر معونة، 
وأرس�له رس�ول اهلل 0 إىل النجايش يدعوه إىل اإلسام، َسنة س�ٍت للهجرة ، وكتب عىل يده 
كتاًب�ا، فأس�لم النجايش، وأَمَره أن يزوجه أم حبيبة ويرس�لها، ويرس�ل َمن عنده ِمن املس�لمن، تويف 

I  آخر أيام معاوية قبل الستن للهجرة. »االستيعاب« )360/1(، »أسد الغابة« )837/1(.
)7( ه�ي قري�ة جامعة، لقبيلة مزينة من حرب، عىل ليلتن من املدين�ة، بينهام أحد وأربعون ميًا، وُذكر أنه 
يت الروحاء لكثرة أرواحها، وفيها ما يزعمون  صىل يف املسجد الذي يف وادهيا سبعون َنبِيًّا، قيل: وُسمِّ

أنه َقرْبُ ُمرَض بن نِزار. »الروض املعطار« ]277[، »باد العرب« ]407[.
)8( احلامر العقر، أي الذي أصابه العقر، وهو ما ُيعيقه عن احلركة، ومل يمت بعد، والعقر يف البهائم هو قطع 

إحدى القوائم، لئا هيرب عند الذبح. »لسان العرب« )591/4(، »تاج العروس« )101/13(.
لمي، وهم حيٌّ ِمن ُسليم، سامه البغوي وغره: زيد بن كعب، أهدى إىل  )9( هو زيد بن كعب البهزي السُّ

اَن مِحَارا وْحِشيًّا عقًرا. »أسد الغابة« )404/1(، »اإلكامل« )489/1(. النبي 0 بَِودَّ
)10( أخرج�ه مال�ك يف »املوط�أ«،  كتاب: »احلج« باب: »م�ا ال حيل للمحرم أكله م�ن الصيد« ]785[، 
 )353/1(، وأمحد يف مس�نده ]15450[، )189/24(، والنس�ائي:  كتاب: »مناس�ك احلج« باب: 
»م�ا جي�وز للمح�رم أكله م�ن الصي�د«، ]2818[، )182/5(، وابن حب�ان، واحلاكم، واب�ن امللقن، 
واأللباين يف »تعليقه عىل س�نن النس�ائي«. »البدر املنر« )265/9(. »س�نن النس�ائي« بتعليق الش�يخ 

األلباين )262/6(.
ِمّي« )173/9(. )11( »البيان« )114/8(، »حاشية الُبَجْرِ
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وما ال يوز بيعه كاملجهول، وما ال يتم ِملكه عليه، وال َيْقِدُر عىل تسليمه، ال تصح 

هبته؛ ألنه عقد تليك، فلم َيِصّح يف هذه األشياء كالبيع))).

واليوز تعليقها عىل رشط مس�تقبل؛ ألن كل عق�ٍد ُتبطله الهالة، فُيبطله التعليق 
كالبيع))).

وال تصح إال بإياٍب وقبول؛ ألنه عقد تليك للآلدمي، فافتقر إليهام كالبيع))).

وال يص�ح القب�ول في�ه إال ع�ىل الفور ع�ىل َأَص�حِّ الوجه�ني)))، خالًفا للَحس�ن 
الب�صي؛ ألنه تليك م�اٍل يف حال احلياة، فكان القبول فيه ع�ىل الفور، كالبيع، وذهب 
امل�اوردي واب�ن الصباغ))) إىل أن القب�ول واإلياب ال تعتب يف اهلداي�ا، بل يكفي جمرد 

الدفع والقبض، وهو بعيٌد ِمن املذهب))).

وال ُيملك املوهوُب إال بالقبض، وال يلزم قبل القبض)))، وقال مالك: يلزم بمجرد 
اإلياب والقبول)))، وعن أحد: أنا إذا كانت ُمَعيَّنة َلِزَمت ِمن غري َقْبض))).

 لن�ا م�ا روي ع�ن عائش�ة J، أن أباه�ا الصدي�ق I، كان َنَحَله�ا ُجذاذ 
 /عشين َوْس�ًقا ِمن ماله بالغابة، فلام حرضُته الوفاة، قال يا ُبنية: إن أحب الناس ِغنًى 

)1( »هناية املطلب« )408/8(، »مغني املحتاج« )514/2(.
)2( »احلاوي الكبر« )537/7(.

)3( »املهذب« )446/1(، »تكملة املجموع« )338/16(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق، من لزوم الفورية يف القبول.

»املنهاج« ]324[، »أسنى املطالب« )478/2(.  
)5( ه�و عب�د الس�يد ب�ن حممد بن عب�د الواحد بن أمح�د بن جعفر، أبو ن�رص بن الصب�اغ، صاحب كتاب 
ًما، وفقهًيا  ة العامل، والطريق الس�امل، وغرها من التصاني�ف، كان إماًما ُمَقدَّ الش�امل، والكامل،  وُعدَّ
َه عىل القايض  حُمَنَّ�ًكا، وكان َوِرًع�ا صاحلًا زاهًدا  فقيًها ُأصوليًّا حمقًقا، ُولِد الش�يخ َس�نة أربعامئ�ة، وَتَفقَّ

 

أيب الطيب وغره ِمن جهابذة املذهب، تويف V َسنة سبع وسبعن وأربعامئة للهجرة.
»طبقات الشافعية الكربى« )124/5(، »طبقات الشافعية« البن قايض شهبة )251/1(.  

)6( »الوسيط« )265/4(، »اللباب« ]246[.
)7( »أسنى املطالب« )478/2(، »كفاية األخيار« ]417[.

)8( »الذخرة« )225/6(، »مواهب اجلليل« )10/8(.
)9( »اإلنصاف« )90/7(، »العدة« )265/1(.

)163/أ(
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بعدي ألنت، وإن َأَعزَّ عيَّ فقًرا ألنت، وإين كنت َنَحْلُتك ُجذاذ عشين َوْسًقا ِمن مايل، 
وِدْدُت أن�ك َجَذْذتي�ه، وُحزتيه، وإنام هو اليوم ماُل ال�وارث، وإنام هو أخواك وأختاك. 
قال�ت: هذا أخ�واي، فمن أختاي؟ ق�ال: ذو َبْطن بنُت َخاِرَجَة، ف�إين أظنها جارية))). 
وروي: فام األخت ]إال[))) واحدة أس�امء، فقال: ُألِق�َي يف ُروِعي)))، وروي: إن روح 

الُقُدس َنَفَث يف ُروِعي، أنَّ ذا َبْطٍن بنَت خارجَة جارية))).

وألن�ا هب�ة غري مقبوض�ة، فلم يملك فيه�ا، ومل تلزم، ك�ام لو م�ات الواهب َقبل 
أن أقب�ض)))، ف�إن مال�ًكا ال يل�زم الورثة التس�لم)))، ونقي�س مع أحد ع�ىل اهلبة غري 

املعينة))).

وهكذا إذا وهبه ديناًرا عىل غريه، مل تلزم هبته، ومل يملكه إال بالقبض كالَعني))).

أم�ا إذا وهب�ه َدينً�ا ل�ه يف ذمته، فإن�ه ال ُيعتب القبض في�ه، بل تبأ ذمت�ه منه بنفس 
القب�ول؛ ألن القصد به الباءة دون التملُّك، فإن م�ات الواهب َقْبل اإلقباض، مل تبطل 
بموته عىل َأَصحِّ الوجهني)))، بل يقوم وارثه مقامه، إن شاء أقبض، وإن شاء مل يقبض، 

)1( أخرج�ه مالك يف »املوطأ«، كتاب: »األقضية« ب�اب: »ما ال جيوز من النحل« ]1438[، )298/2(، 
وسنده صحيح.

)2( وهذه الزيادة يصح هبا املعنى.
»املوطأ« كتاب: »األقضية« باب: »ما ال جيوز من النحل« ]1438[، )298/2(، وسنده صحيح.  

َا  )3( مل أق�ف ع�ىل هذا اللفظ، من هذا املتن ِمن األثر، ولكن قد ُروي بلفٍظ آخر وهو: َقْد ُأْلِقَي يِف َقْلبِي َأهنَّ
َجاِرَيٌة. »أمايل ابن برشان« ]83[، )89/1(.

)4( وق�د أخرج�ه البيهق�ي بمعناه يف »الس�نن الك�ربى«، كت�اب: »اهلبة« ب�اب: »رشط القب�ض يف اهلبة« 
.)169/6( ،]12298[

)5( هكذا يف املخطوط، والصواب: قبل أن يقبض.
)6( »حتفة الفقهاء« )162/3(، »حاشية رد املحتار« )690/5(.
)7( »مطالب أويل النهى« )380/4(، »منار السبيل« )24/2(.

)8( »هناية املطلب« )409/8(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )111/3(.
)9( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املواف�ق للمذه�ب، من ع�دم بط�ان اهلب�ة بم�وت الواه�ب،وإن كان قْبل 

اإلقباض.
»املنهاج« ]325[، »فتح الوهاب« )446/1(.  
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لن�ا أن�ه عقد يؤول إىل الل�زوم، فلم يبطل بامل�وت، كالبيع يف مدة اخلي�ار)))، وإن قبض 
املوه�وب من�ه الَعنْي املوهوب�ة ِمن غري إذن الواه�ب، مل َيِصحَّ قبض�ه، ومل تتم اهلبة، ألن 
التس�ليم غري مس�تحق عليه، فلم َيُ�ز القبض من غري إذنه، كام لو قبض املش�رتي املبيع 
ِمن يد البائع َقبل تسليم الثمن، بخالف ما لو قبضه بعد تسليم الثمن ِمن غري إذنه؛ ألنه 
ا عليه، فلم يفتقر فيه إىل إذنه)))، فإن أذن له يف القبض ثم رجع ]فإن كان  صار مس�تحقًّ
رجوع�ه َقْبل القبض مل َيُز ل�ه أن يقبضه[)))، وإن كان بعد القبض، مل يبطل قبُضه؛ ألن 

اهلبة قد تَّت، فلم َيملك نقضها))). 

: إذا قبضه يف املجلس من غري إذن الواهب، صح قبُضه، وإن كان  وقال أبو َحنِيَفَةَ
بع�د القي�ام م�ن املجلس مل َيِصحَّ قبُضه))). لن�ا أنه مل يأذن له بعد العق�د يف القبض، فلم 
َيِص�ّح قبُضه، كام لو كان بع�د مفارقة املجلس، كام لو أذن له بعد العقد، ففارق املجلس 

ثم قبض))).

وإذا قب�ض الَع�نْي املوهوبة ملكها ِمن ِحني القبض، ال ِم�ن ِحني العقد، وفيه وجه 
أن�ا َنَتَبنيَّ /أنه ملكها بالعقد، فيكون ما حدث ِم�ن نامئه للموهوب، ويلزمه فطرة العبد 

املوهوب له قبل هالل شوال إذا قَبَضه بعد هالله))).

لن�ا أن ت�ام اهلب�ة بالعقد والقب�ض، فلو ثب�ت املِلك قْبل�ه لثبت قْبل تام�ه، وذلك 

 

ال يوز، كام ال يوز يف البيع قْبل تامه بالقبول، ووَجَب))) الفطرة عليه، تفريٌع عىل قول 
مالك))(، وهو قوله القديم)1)).

)1( »العزيز« )308/6(، »البيان« )115/8(.
ِمّي« )177/9(. )2( »املهذب« )447/1(، »حاشية الُبَجْرِ

)3( ما بن املعقوفتن مكرر يف األصل.
)4( »احلاوي الكبر« )538/7(، »تكملة املجموع« )339/16(.

)5( »الفتاوى اهلندية« )379/4(، »بدائع الصنائع« )122/6(.
)6( »العزيز« )310/6(، »مغني املحتاج« )515/4(.

)7( »أسنى املطالب« )479/2(، »هناية الزين« ]266[.
)9( حاشية الدسوقي )98/4(.)8( لعلها: ووجوب.

)10( »املهذب« )447/1(، »فتح الوهاب« )447/1(.

)163 /ب(
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A

وَمن وَهب ِهبة وأقَبَضها، مل َيُز له الرجوع فيها، إال الوالد فيام وَهَبه لوَلِده، وَوَلد 
م ِمن األجانب  : إذا َوَهب لغري ذي رحم ُم�َح�رَّ وَل�ِده، وإن َس�ِفَل)))، وقال أبو َحنِيَف�َةَ
ج�از له الرج�وع فيه، إال أحد الزوج�ني، إذا وهب لآلخر، فإنه ال ي�وز له الرجوع يف 

هبته))). 

وقال مالك: يوز أن يرجع فيام وهبه لولده لُصلبه إذا مل ينتفع الوالد))) به، أما إذا 
انتفع به، أو تزوج ألجله، مل َيُز له أن يرجع فيه))). 

: ال يوز له الرجوع يف هبت�ه لَِوَلِده، وال لَِوَلِد َوَلِده، وإْن َس�ِفَل،  وق�ال أب�و َحنِيَفَةَ

 

م له))). وال يف هبة ذي َرِحٍم حُمَرَّ

لن�ا قول�ه 0:» ل حيـــلُّ للرجـــل أن ُيعطـــَي العطيـــَة ثـــم يرجع فيهـــا، إل 
الوالـــد فيمـــا وَهَبه لولـــده«)))، فُخصَّ الرجوُع هبب�ة الوالِد لوَلِده، ف�دل أنه ال يوز يف 

هبة األجانب وغريه ِمن ذوي األرحام)))، وولد الولد ينطلق عليه اسم الولد، ولذلك 
َحَج�ب الزوج�ني، كام حَيُْجُبهام الول�د؛ ألن الوالد ال ُيتَّهم فيام يفعل�ه يف حق ولده؛ ألنه 
ال يرج�ع إال ملصلح�ة، واحلدي�ث ُحج�ة عىل مال�ك؛ فإنه مل يف�رق بني أن ينتف�ع به، أو 

)1( »هناية املطلب« )411/8(، »كفاية األخيار« ]417[.
)2( »اللباب« )120/6(، »حاشية رد املحتار« )692/5(.

)3( كذا يف األصل والصواب: الولد.
)4( »البيان والتحصيل« )361/13(، »حاشية الدسوقي« )99/4(.

)5( »البحر الرائق« )292/7(، »اللباب« ]220[.
)6( أخرج�ه أب�و داود: كتاب: »اإلج�ارة« باب: »الرج�وع يف اهلب�ة« ]3541[، )315/3(، والرتمذي: 
كت�اب: »البي�وع« ب�اب: »ما ج�اء يف الرج�وع يف اهلب�ة« ]1298[، )592/3(، وابن ماج�ه: كتاب: 
»اهلب�ات« ب�اب: »من أعطى ولده ث�م رجع فيه« ]2377[، )795/2(، والنس�ائي: كت�اب: »اهلبة«، 
رجوع الوالد فيام يعطي هبته، وذكر اختاف الناقلن للخرب يف ذلك ]3692[، )265/6(، وأمحد يف 
مسنده ]2119[، )26/4(، وصححه احلاكم، وقال الدارقطني: إسناده حمفوظ، وصححه األلباين. 

»خاصة البدر املنر«)121/2(.
)7( »احلاوي الكبر« )539/7(، »تكملة املجموع« )340/16(.
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ال ينتف�ع، أو يت�زوج ألجله، أو ال يت�زوج، فكذلك له الرجوع في�ام تصدق به عليه عىل 
َأَصحِّ الوجهني)))؛ ألنه يف معنى اهلبة، وإصالح حاله مع اهلل c ملا يف اهلبة والصدقة 
ِم�ن إصالح ح�ال الولد، وقد يكون إصالحه يف اس�رتجاعها، وإن كان بلفظ الصدقة، 
ويرج�ع في�ام َوَهَبه، أو تصدق ب�ه عليه مع زيادته املتصلة دون املنفصلة؛ ألنه اس�رتجاُع 
ِملك بفسِخ عقٍد، فلم يرجع فيه بالزوائد املنفصلة، كالرد بالَعيب، فإن تعلق باملوهوب 
ز له الرجوع فيه لَتَعلُّق حق غري  ح�قُّ غ�ري ذي))) الولد، بأن وَهَبه ألجنبي وأقبضه، مل َيُ
املوه�وب له ب�ه)))، وكذا إن وهبه الوالد ِمن ولده عىل َأَصحِّ الوجهني؛ ألنه رجوع عىل 
غ�ري َم�ن وهب ل�ه)))، وكذلك لو أفل�س الولد، وُحِج�ر عليه، مل يرجع في�ه عىل َأَصحِّ 
الوجه�ني)))؛ ألن�ه تعلق به حقٌّ الزٌم لغري املوهوب له، فهو ك�ام لو وهبه، أما إذا وهب 
ز/لواحد منه�ام الرجوع فيام وهبه لعدم ثبوت  اثن�ان من مولود))) ثم تداعيا َنَس�به، مل َيُ
�َق بأحدمها، جاز له الرجوع يف هبته عىل َأَصحِّ الوجهني؛ ألنه رجوع عىل  ت�ه، فإْن حَلِ ُأُبوَّ

ولده))).

ول�و خرجت الَعنْي املوهوبة ِم�ن ِملك الولد، ثم عادت إليه، مل َيُز لألب الرجوع 
فيها عىل َأَصحِّ الوجهني؛ ألنه مل َيْمِلك ِمن جهته اآلن، فال يعود فيها))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز رجوع الوالد يف صدقته لولده.
»روضة الطالبن« )366/5(، »أسنى املطالب« )483/2(.  

)2( لعل كلمة ذي زائدة.
)3( »املهذب« )447/1(، »البيان« )116/8(.

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم جواز رجوع الواهب فيام وهب.
»روضة الطالبن« )366/5(، »أسنى املطالب« )484/2(.  

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم جواز رجوع الواهب فيام وهب.
»روضة الطالبن« )366/5(، »أسنى املطالب« )484/2(.  

)6( هكذا يف األصل، ولعل الصواب: ملولود.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز الرجوع يف اهلبة إذا ثبت نسبه.

»روضة الطالبن« )367/5(، »مغني املحتاج« )515/2(.  
)8( وم�ا ذكره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من عدم جواز الرجوع يف اهلبة، حتى ولو عادت إىل املِلك، 

بعد أن خرجت. »روضة الطالبن« )367/5(، »املنهاج« ]325[.

)164/أ(
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A

وَم�ن َوَه�ب ش�يًئا ملن هو دون�ه يف أم�ور الدنيا عىل قصد اإلحس�ان إلي�ه، مل يلزم 
املوهوب له أن ُيثيبه؛ ألن القصد ِصلته، واكتساب أجره، فهو كالصدقة)))، وإليه يشري 
ـــَدى إليكم معروًفا فكاِفئـــوه، فإن ل جتـــدوا فادعوا له«))).  قول�ه 0: »َمـــن َأسنْ
فص�ْدُر احلديث يتناول األع�ىل يف أمر الدنيا، وآخُره يتناول األدن�ى، وكذلك إْن َوَهَب 
لنظريه، ألن القصد ِمن هبته تأكيد املحبة والصداقة، أما إذا وهب األدنى ملن هو أعىل منه 
))) خالًفا أليب َحنِيَفَة))).  درجة يف أمر الدنيا؛ فإنه يلزمه أن ُيثيبه عليها َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ
َتِضي الوجوب، ويتأكد هذا  لن�ا قوله 0: »فكافئوه«، فَأَمَر باملكافأة، واألمر َيقنْ

ِصد ِبِهَبِته إل الِعوض، فصار كاملشروط))). باستقرار الُعرف فيه؛ فإنه ل َيقنْ

وي�ب أن ُيثيبه ب�ام جرت به العادة أن ُيث�اب عىل ِمثله عىل َأَص�حِّ الوجوه الثالثة، 
ويف الث�اين حتى ي�رىض، ويف الثالث قْدر ِقيمته))). لنا أن وج�وب اإلثابة َثَبت بمقتىض 
الُع�رف، فوج�ب الرجوع يف قْدره إىل مقتىض الُعرف، أما م�ا ُرِوي أنه 0 َوَهَبه 
أعرايب ش�يًئا فأثاب�ه، فقال: َرِضي�َت، فقال: ال، ف�زاده، فقال: رضيَت، فق�ال: نعم))). 

فَمحُمول عىل قْصِد التطوع، والصلة له بذلك.

)1( »الرساج الوهاج« ]308[، »فتح العام« )113/4(.
)2( أخرج�ه أب�و داود: كت�اب: »الزكاة« باب: »عطية من س�أل باهلل« ]1672[، )542/1(، والنس�ائي:  
كت�اب: »ال�زكاة« ب�اب: »م�ن س�أل ب�اهلل D« ]2567[، )82/5(، وأمح�د يف مس�نده ]5703[، 

)516/9(، وصححه احلاكم عىل رشط الشيخن ووافقه الذهبي واأللباين، »اإلرواء« ]1617[.
)3( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من ل�زوم اإلثابة لألعىل ملن ه�و أدون من�ه، إذا وهبه هبة 

ثواب.
»العزيز« )320/6(، »مغني املحتاج« )517/2(.  

)4( »بدائع الصنائع« )124/6(، »الفتاوى اهلندية« )379/4(.
)5( »هناية املطلب« )413/8(، »إعانة الطالبن« )144/3(.

)6( وما ذكره املصنف خمالف للمذهب، فاملذهب أنه جيب إثابته عىل قْدر ما وهب له، وهو الوجه الثالث 
الذي ذكره املصنف.

»روضة الطالبن« )368/5(، »املنهاج« ]325[.  
)7( أخرج�ه أمح�د ]2687[، )424/4(، وابن حبان: »اإلحس�ان« ]6384[، )295/14(، وصححه 
=
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ف�إن مل ُيثِْب�ه جاز له الرج�وع فيام وَهَبه؛ ألن�ه مل حيصل له ِعوض م�ا َبَذله، فجاز له 
الرجوع يف املبذول)))، فإن تلفت يف يد املوهوب له رجع ببدهلا عىل َأَصحِّ الوجهني)))؛ 
ألن�ا مقبوض�ة عىل جهة املعاوضة، فوج�ب ضامنا بالِعَوض كاملبي�ع يف يد البائع، وإن 

نقصت رجع فيها مع َأْرِش النقصان عىل َأَصحِّ الوجهني املذكورين))).

طِه؛ ألن ذلك مقتضاه، وكذا لو  ولو رشط فيها ِعوًضا جمهواًل، مل يفس�د العقد بَشْ
)))؛ ألنه إذا مل َيْبُطل رشط املجهول، فشط  ط فيها ِعوًضا معلوًما َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ رَشَ
املعلوم َأوىل، فإن مل يدفع إليه ما رشط رجع يف الَعنْي إن كانت باقية، أو يف بدهلا إن كانت 
تالف�ة، ق�واًل واحًدا؛ ألن�ه مل /َيْرَض يف تليكها بَِغرْيِ ِعَوٍض، ومل َيْس�َلم ل�ه الِعَوض)))، 
وإن وه�ب مل�ن هو دونه أو نظريه هبة واختلفا فقال: رشطت الِعَوض. وأَنَكر املوهوُب 
ل�ه فالَق�ْوُل َقْوُله م�ع يمينه عىل َأَص�حِّ الوجه�ني؛ ألن الواهب يدع�ي ِعَوًضا واألصل 

عدمه))).

  

األلباين عىل رشط الشيخن، »اإلرواء« ]1603[.
)1( »احلاوي الكبر« )539/7(، »تكملة املجموع« )340/16(.

)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذه�ب، إذا أراد الواه�ب الرجوع فيام وهبه، إذا مل َي�ْرَض باإلثابة، 
وكانت اهلبة قد تلفت، فَله الرجوُع إىل بدهلا. 

»العزيز« )321/6(، »روضة الطالبن« )368/5(.  
)3( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، إذا أراد الواه�ب الرجوع فيام وهب�ه، إذا مل يرىض باإلثابة، 

وكانت اهلبة قد نقصت، فله الرجوع، مع أرِش النقص.
»العزيز« )321/6(، »روضة الطالبن« )369/5(.  

ة عقد اهلب�ة إذا رشط الواهب عىل املوهب عوًضا  )4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، ِمن ِصحَّ
معينًا. »روضة الطالبن« )447/4(، »املنهاج« ]325[.

ِمّي« )182/9(. )5( »أسنى املطالب« )481/2(، »حاشية الُبَجْرِ
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن القول قول املوهوب مع يمينه.

»روضة الطالبن« )370/5(، »مغني املحتاج« )519/2(.  

)164 /ب(

=
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0: الُعْمَرى والرُّْقَبى

فالُعْم�َرى أن يق�ول: أعمرُتك هذه الداَر َحَياَتك، أو جعلُتها لك ُعْمَرك)))، وفيها 

ثالث مسائل: 

إحداهـــا: أن يق�ول: أعمرُت�ك ه�ذه ال�دار حياَت�ك ولَِعِقبِ�َك َبْعَدك، فه�ذه عطيٌة 

صحيح�ة، تصح باإلياب والَقُبول، ويملك فيها بالقبض)))، ملا روى جابر I أن 
رى له َوِلَعِقِبه، فإنا للذي يعطاها، ال ترجع  َمَر ُعمنْ ا َرُجٍل َأعنْ النبي 0 قال: »أميُّ

إىل َمن أعطاها؛ ألنه أعطى عطاء َوَقَعت فيه املواريث«))).

وكذلك الثانية، وهي أن يقول: َأْعَمْرُتك حياَتك، ومل يشرتط لَعِقبِه ِمن َبْعِده؛ فإنا 
ر َمَلَكها، وانتقلت ِمن َبْعِده إىل وارثه، هذا أصح القولني))).  تصح، وإذا َقَبَضها امُلَعمَّ

وذهب بعُض العلامء إىل أنا ال توز، وحيكى عن الزهري أنه قال: مل يكن اخللفاء 
يقضون هبا))).

رى حياَته، فهي له  ِمَر ُعمنْ لنا ما روى جابر قال: قال رسول اهلل 0: »َمن ُأعنْ
ولعقبـــه ِمن بعده َيِرُثها َمن َيِرُثه«)))؛ وألن تقديرها بحياته صحيح؛ ألنه ال يملك إال 

ما دام حيًّا، كس�ائر األمالك، فإذا مات كان لورثته ِمن بعده بُِحكم اإلرث، ال بمقتىض 
رشط الُعْمَرى))).

)1( »فتح الوهاب« )447/1(، »حترير الفاظ التنبيه« ]240[.
)2( »املهذب« )447/1(، »الرساج الوهاج« ]309[.

)3( رواه مس�لم: كت�اب: »اهلب�ات« ب�اب: »الُعْم�َرى« )1625/20(، )764/2(، وأب�و داود: كت�اب: 
»البيوع واإلجارات« باب: »يف الُعْمَرى له ولعقبه« ]3553[، )317/2(.

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من انتقال الُعْمَرى بعد قبضها إىل وارثه.
»روضة الطالبن« )370/5(، »املنهاج« ]324[.  

)5( »املغني« )339/6(، »تكملة املجموع« )340/16(.
)6( أخرجه أبو داود: كتاب: »البيوع واإلجارات« باب: »يف الُعْمَرى له ولعقبه« ]3556[، )317/2(، 

والنسائي: كتاب: »الُعْمَرى« باب: »االختاف عىل الزهري فيه« ]3748[، )267/6(.
)7( »مغني املحتاج« )517/2(، »تكملة املجموع« )340/16(.
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وكذل�ك الثالث�ة وهي: أن يقول: َأْعَمْرُت�ك حياَتك، فإذا ُمتَّ ع�اَدْت إيلَّ إن كنت 

)))، وإذا َقَبَضها  َحيًّ�ا، أو إىل َوَرَثتِ�ي إن كن�َت َميًِّتا، فهي ِمثل الثاني�ة َعىَل َأَصحِّ الَقْوَل�نْيِ

َط َعْوَدها إليه بعد  ِر بموته، وَيلغ�و رشطه؛ ألن�ه رَشَ �ُر َمَلَكه�ا، ومل َتْرِج�ع إىل امُلَعمَّ امُلَعمَّ

، َفَعىل هذا املسائل الثالث سواء))).  ُطه يف هذه احلالِة ال َيِصحُّ زوال ِملكه، ورَشْ

ر، َيس�كنها حياَته، ف�إذا مات ع�ادت إىل املعمر أو إىل  وق�ال مالك: تك�ون للُمَعمَّ

وارثه))).

لنا ما قدمناه يف الصورة الثانية.

ْقَبى فهو أن يقول: أرقبُتك هذه الع�نَي، أو هي لك ُرْقبى، ومعناه: َوَهْبُت  وأم�ا الرُّ

، وإن ُمتُّ َقْبَلك  ل�ك داري، ف�كل واح�ٍد منا َيْرُق�ب صاِحَبه، فإن ُم�تَّ َقبي ع�ادت إيلَّ

فه�ي ل�ك))). فهي َكَمُقوَلة الُعْم�َرى، وهي عطيٌة صحيحة؛ ألنا كالص�ورة الثالثة ِمن 

)))، فُتلَحق  الُعْمَرى، وثبت أن الثالثة /كالثانية، وأن الثانية صحيحة َعىَل َأَصحِّ الَقْوَلنْيِ

بالصورة األُوىل، وهي صحيحة باالتفاق))).

وأما إذا قال: جعلُت داري آلِخِرنا موًتا؛ فإنه ال يصح ذلك))). 

ْقَبى))).  : هذه هي الرُّ وقال ال�ُمَزيِنّ

ْقَبى آخذة حكم الُعْمَرى. )1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن الرُّ
»روضة الطالبن« )370/5(، »املنهاج« ]324[.  

)2( »املهذب« )447/1(، »البيان« )125/8(.
)3( »بداية املجتهد« )329/2(، »القوانن الفقهية« ]242[.

)4( »فتح الوهاب« )447/1(، »حترير الفاظ التنبيه« ]240[.
ْقَبى. )5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة الصورة الثانية من صور الرُّ

»روضة الطالبن« )370/5(، »املنهاج« ]324[.  
)6( »هناية املطلب« )423/8(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )113/3(.

)7( »احلاوي الكبر« )540/7(، »فتح املعن« )151/3(.
.]181[ » )8( »خمترص ال�ُمَزيِنّ

)165 /أ(
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ْقَبى ال َيِملك هبا، وإنام تكون معه عاريَّة))). وقال أبو َحنِيَفَةَ وحممد: الرُّ

ِمَر ُعمرى  لن�ا ما روى عب�د اهلل بن الزبري L أن النبي 0 قال: »َمن ُأعنْ

َرى يرثها من يرثه«))). أو ُأرنِْقب، فهي مبنزلة الُعمنْ

a: َم�ن كان له ع�ىل َرُجٍل َدْيٌن فأبرأه منه ِمن غري رضاه، صح اإلبراء، وَس�َقَط 
ْين عن ذمته عىل املذهب املشهور)))؛ ألنه إسقاُط حقٍّ ليس فيه تليُك ماٍل، فلم ُيعَتب  الدَّ

في�ه الرضا والقب�ول، كالعتق والطالق والَعْفو عن الش�فعة والقص�اص)))، وال يصح 

إب�راء غري�ٍم جمه�ول، وال عن َدْيٍن جمه�ول))) خالًف�ا أليب َحنِيَفَة)))، لنا أن�ه إزالة ِملك 

 

ال يصح تعليقه عىل رشط، فال يصح يف جمهول كالبيع واهلبة))) واهلل أعلم.

  

)1( »اللباب« ]222[، »حتفة الفقهاء« )168/3(.
)2( أخرج�ه الطرباين يف »املعجم األوس�ط« ]474[، )152/1(، قال اهليثم�ي: رجاله رجال الصحيح، 

»جممع الزوائد« )184/4(.
ين بإسقاط صاحبه. )3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة اإلبراء، وسقوط الدَّ

»روضة الطالبن« )371/5(، »مغني املحتاج« )520/2(.  
)4( »العزيز« )327/6(، »فتح العام« )114/4(. 

)5( »املهذب« )447/1(، »إعانة الطالبن« )150/3(.
)6( »البحر الرائق« )297/7(، »بدائع الصنائع« )133/6(.

)7( »الوسيط« )270/4(، »تكملة املجموع« )354/16(.
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U: الَوَصاَيا)))

يَق  دِّ ِة جاز له أن ُيويَص هبا إىل َمْن يْصُلُح هلا؛ ألن الصِّ َمْن ثبَت له اخلالفُة عىل األُمَّ
�وَرى، وَرِضيِت الصحابُة  )))، وأوىص ُعمر إىل أهل الشُّ

I أوىص إىل ُعَمَر I
، ومل ُيْز ألحد عزله من غري  M ب�ه فنََزَل إجاًعا)))، فإذا َأْوىص إىل ُمْس�َتِحقٍّ َتَع�نيََّ
سبب ُيْبطُِل والَيَتُه)))، ملا روى ابُن ُعمَر L أن النَّبي 0 قال: »َمننْ نزَع َيَدُه 
َة لـــه، ومن مات وهو ُمَفاِرٌق للجماعة؛ فإنه  مـــن َطاَعـــٍة؛ فإنه يأتي يوم القيامة ول ُحجَّ

ميوت ِميَتًة جاهلية«))).

وم�ْن ثبتت له الوالي�ة يف مال ولده، ومل يكن للولد َجدٌّ من ِقَبَل أبيه جاز لألب أن 
بري س�بعٌة  يويِصَ إىل من ينظر يف ماله)))، ملا َرَوى هش�ام بن ُعْرَوَة))) قال: َأْوىَص إىل الزُّ
م�ن أصحاِب رس�ول اهلل 0 منهم: عثامُن، واب�ُن عوف)))، واملِْق�داد)))، وابن 

)1( الوصايـــا: مج�ُع َوصية، وهي يف اللغة: اإليصاُل، ِم�ْن َوىصَّ اليشَء بكذا وصله به؛ ألن املويص وصل 
خ�َر دني�اه بخر ُعْقب�اه، ورشًعا: هي ت�ربٌع بحٍق مض�اٍف، ولو تقديًرا، مل�ا بعد املوت، لي�س بتدبٍر، 

 

وال تعليق عتٍق، وإن التحقا هبا حكاًم، كالتربع املنجز يف مرض املوت، أو امللحق به.
»فتح الوهاب« )21/2(، »التعريفات« ]326[.  

يِق I. أخرجه البيهقي يف  »السنن الكربى«:  دِّ )2( هذا مشهور َمْقُطوٌع بِِه، مِن استخاف أيب بكٍر الصِّ
كتاب »قال أهل البغي«، باب »االستخاف« ]17015[، )149/8(.

)3( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الُك�رْبى«: كتاب »قال أه�ل البغي«، باب »من جعل األمر ش�ورى بن 
املستصلحن له« ]17020[، )150/8(.

)4( »أْسنَى املطالب« )29/3(، »ُمْغنِي املحتاج« )52/3(.
)5( رواه مس�لم: كت�اب »اإلم�ارة«. ب�اب »األم�ر بل�زوم اجلامع�ة عن�د ظه�ور الفت�ن« )1851/58(، 

.)898/2(
)6( »احلاوي الكبر« )158/8(، »الرساج الوهاج« ]335[.

، من التَّابِِعن، وِمْن الفقهاء الس�بعة، ُولَِد س�نة أربٍع  )7( هو هش�ام بن عروة بن الزبر بن العوام األََس�ِديُّ
ومائة بعد اهلجرة، اتفقوا عىل توثيقه، وجالته وإمامته، ربام َدلََّس، مات سنة ثاٍث وثامنن ومائة، وله 

سبع وثامنون سنة. »هتذيب األسامء« )688/1(، »تقريب التهذيب« ]573[.
)8( هو عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن ُزْهرة بن ِكاب، أبو حممد، أحُد العرشة 
املبرشي�ن باجلن�ة، صىل نبينا 0 خلفه يف غزوة تبوك، وتص�دق بأربعن ألف دينار، ومحل عىل 
 I مخس�امئة فرس يف سبيل اهلل، وعىل مخسامئة راحلة، وعامة ماله كان من التجارة، ورد أن عثامن
َم�ِرَض، فكت�ب باخلافة بع�ده له، فدعا اهللَ أن يتوفاه قبل عثامن، فتوفاه بعد س�تة أش�هر، س�نة اثنتن 

وثاثن للهجرة، وله مخس وسبعون سنة. »الكاشف« )638/4(، »هتذيب التهذيب« )30/4(.
)9( هو املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن قضاعة البهراوي، املعروف باملقداد بن األس�ود، 
=
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مس�عود، فكان حيفظ عليهم أمواهلم وينفق ع�ىل أبنائهم من ماله))). فإن كان هناك َجدٌّ 

مل َتِصحَّ الوصية إىل غريه))).

وق�ال أبو حنيف�ة: يوز))) لن�ا أن الوالية مس�تحقة للجد بالشع ف�ال يوز نقلها 
إىل غ�ريه)))، أم�ا م�ن ثبتت ل�ه الوالي�ة يف تزويج ابنته؛ فإن�ه ال يوز أن ي�ويص إىل من 
يزوجه�ا))). وقال أبو ثور))): يوز تزويها بالوصي�ة)))، وقال مالك: إن كانت كبرية 
أو صغ�رية وع�ني الزوج /جاز للويص تزويها)))، لنا م�ا روى ابُن عمر L قاَل:  
َجنِ�ي ُقَدام�ُة بُن َمْظُعوٍن))) ابنَة أخي�ِه عثامَن بِن مظعون)1))، فَأَتى ُقَدامُة رس�وَل اهللِ  َزوَّ

 

وهذا األس�ود الذي ينس�ب إليه هو: األس�ود ب�ن عبد يغوث الزهري، وإنام ُنِس�َب إلي�ه؛ ألن املقداد 
حالفه فتبناه األسود،   فنُِسب إليه، ويقال له أيًضا: املقداد الكندي، وإنام قيل له ذلك؛ ألنه أصاب دًما 
يف هَبْ�راء، فه�رب منهم إىل كندة،  فحالفهم ثم أصاب فيهم دًما،  فهرب إىل مكة، فحالف األس�ود بن 

 

عبد َيُغوث، وهو قديم اإلسام، من السابقن، هاجر إىل أرض احلبشة، وهاجر إىل املدينة، شهد بدًرا، 
وغرها من الفتوح اإلسامية، تويف يف خافة عثامن I وله من العمر سبعون سنة.

»أسد الغابة« )1041/1(، »التاريخ الكبر« )54/8 (.  
: كت�اب  �نَن الك�ربى« للَبْيَهِق�يِّ ينَ�َوِري« ]454[، )301/2(، »السُّ )1( »املجالس�ُة وَجواه�ر العل�م للدِّ

»الوصايا« باب »األوصياء« ]13034[، )282/6(.
)2( »العزيز« )13/7(، »روضة الطالبن« )97/6(.

)3( »املبسوط« )143/27(، »حاشية رد املحتار« )648/6(.
)4( »هناية املطلب« )10/10(، »املهذب« )449/1(.

)5( »البيان« )152/8(، »هناية الزين« ]278[.
)6( هو: إبراهيم بن خالد، أبو َثْور الَكْلبي، الِكنْدي، الَبغدادي، أحد اآلئمة املجتهدين، ممن ُعِرفوا بالعلم، 
ع عىل الس�نن، وَذبَّ عنها،  مات يف صفر س�نة أربعن ومائتن  والفقه،   والفضل، صنَّف الكتب، وفرَّ

للهجرة V. »هتذيب الكامل« )80/2(، »َتْذِكَرُة احلفاظ« )74/2(.
)7( »الذخرة« )59/7(، »املغني« )445/6(.

)8( »حاشية الدسوقي« )424/4(، »مواهب اجلليل« )515/8(.
، ُيْكنَى بأيب عمرو،  )9( ه�و: ُقَدام�ة ب�ُن َمْظُعوِن بن َحبيب بن وهب ب�ن ُحَذافة بن مُجَح القريش اجلَُمِح�يُّ
وهو من السابقن إىل اإلسام، هاجَر إىل احلبشة مع أخويه عثامن وعبد اهلل ابنَْي مظعون، وشهد بدًرا، 
وُأُحًدا، وس�ائر املش�اهد مع رسول اهلل 0،  استعمله عمر بن اخلطاب I عىل الَبْحرين، 

َ سنة سٍت وثاثن للهجرة، وهو ابن ثامٍن وستن سنة. ُتُويفِّ
»الطبقات الكربى« )401/3(، »معجم الصحابة« )359/2(.  

، يكنى  )10( ه�و: عث�امن بن َمْظُعون ب�ن حبيب بن وهب بن كعب بن ُل�َؤيِّ بن غالب الق�ريش اجُلَمِحيُّ

)165/ب(

=

=
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ْجُتَها من عبِد اهلل بِن عمَر، فقال النبي  َه�ا َوَويِصُّ أبيها، وقد زوَّ 0 فق�ال: أَنا َعمُّ
ٌة  ِنَهـــا«.))) وألن هذه الوالية ُمْس�َتَحقَّ َكـــحُُ ِإلَّ بإذنْ 0: »ِإنََّهـــا َيِتيَمـــٌة؛ وإنها ل ُتننْ

.((( رشًعا، فال ُتنَْقُل بالوصية كوالية املال مع وجود الَدِّ

A

وم�ن عليه ح�ق َتْدُخُل�ُه النَِّياَبُة، كَدْين اآلدم�ي، والزكاة، واحل�ج، وَردِّ وِديَعة، أو 
غْص�ٍب، ج�از أن ُيويِصَ إىل من ُتَؤدَّي ذلك عن�ه؛ ألنه يملك الوصية يف حق غريه، ففي 

حق نفسه أوىل))).

 ،((( وم�ن َمَل�َك التصف يف مال�ه ببيع أو نحوه مل�ك الوصية بُثُلثِِه يف وج�وه الِبِّ
مل�ا روى عام�ر بن س�عد)))، عن أبيه))) ق�ال: مرضت مرًضا أْش��َرْفُت فيه عىل املوت، 
فأتاين رس�ول اهلل 0 يُعوُديِن، فقلت: يا رس�ول اهلل، مايل كثري، وليس يرثني إالَّ 

أب�ا الس�ائل، أس�لم أول اإلس�ام، وهاج�ر إىل احلبش�ة، ث�م إىل املدينة، وش�هد بدًرا، وكان من أش�د 
�َهوات، ويعتزل النس�اء، واستأذن  الناس اجتهاًدا يف العبادة، يصوم النهار، ويقوم الليل، وجيتنب الشَّ

 

رس�ول اهلل 0 يف التََّبتُّ�ِل واالْختَِص�اِء،  فنه�اه ع�ن ذل�ك، وه�و أول رجٍل م�ات باملدينة من 
املهاجرين، مات سنة اثنتن من اهلجرة.

»الكنى واألسامء« )216/1(، »الوفيات« البن ُقنْفذ ]38[.  
)1( أخرج�ه أمح�د ]6136[، )284/10(، وابن ماجه: كتاب »النكاح«، ب�اب »نكاح الصغار يزوجهن 

نَُه األلباين يف »تعليقه عىل سنن ابن ماجه«. غر اآلباء« ]1878[، )604/1(، وَحسَّ
)2( »البيان« )155/8(، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)3( »الوسيط« )405/4(، »كفاية األخيار« ]454[.
)4( »احلاوي الكبر« )195/8(، »حاشية البجرمي« )269/3(.

ْهرى، القريش، أخو مصعب، وحممد، وحييى، وعمر، وإبراهيم،  )5( هو: عامر بن سعد بن أيب وقاص، الزُّ
ْهرى. مات س�نة أربع ومائة  وعائش�ة،  أوالد س�عٍد، َي�ْرِوي عن عثامن بن عفان، وأبي�ه. روى عنه الزُّ

للهجرة. »الثقات« البن حبان )186/5(، »إسعاف املبطأ« ]14[.
ْهِري،  )6( هو: سعد بن أيب وقاص، واسم أيب الوقاص مالك بن عبد مناف بن ُزْهرة بن ِكاب القريش، الزُّ
يكنى أبا إس�حاق، أس�لم قدياًم، وهو ابن سبع عرشة سنة، وهو أحد العرشة املبرشين باجلنة، وهو من 
�وَرى، ش�هد كل املشاهد مع رس�ول اهلل 0، وهو أوُل من رمى بسهٍم يف سبيل  أصحاب الشُّ
اهلل، َهزم الفرس يف الَقاِدِسيَِّة يف عهد عمر. تويف سنة مخٍس ومخسن للهجرة، وهو آخر املهاجرين موًتا 

باملدينة.
»أسد الغابة« )438/1(، »معجم السفر« )376/1(.  

=
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اْبنَ�اي)))، أفأتصدق باميل كله؟ قال: »ل«. قلت: أتصدق بُثُلَثْي مايل؟ قال: »ل«. قلت: 
�ْطِر. قال: »ل«. قلت: بالثل�ث. قال: »الثُلثُ والثُلُث كثر، إنك أن ت�ك  أتصدق بالشَّ

ُفوَن الناس«))).  ورثتك أغنياء، خٌر من أن ت�كهم عاَلًة َيَتَكفَّ

ِلز))): تب  اك)))، واب�ن جِمْ حَّ ه�ري، والضَّ وال ت�ب الوصي�ة ألحد)))، وقال الزُّ
الوصية ملن ال يرث من األقارب))). وبه قال داوُد وابُن َجِريٍر))). لنا أن النبي 0 
مل يوص)))، وكذلك ابن عباس، وابن عمر، وعائش�ة )))M، وس�أهلا رجٌل فقال: 

)1( هكذا يف األصل، واملشهور يف احلديث: ابنتاي، وليس ابناي.
)2( أخرج�ه البخ�اري: كت�اب »الوصاي�ا«، ب�اب »أن ي�رتك ورثت�ه أغنياء خر م�ن أن يتكفف�وا الناس« 
]20591[، )1006/3(، ومس�لم: كت�اب: »الوصي�ة«، ب�اب: »الوصي�ة بالثل�ث« )1628/5(، 

.)767/2(
)3( »املهذب« )451/1(، »العزيز« )14/7(.

اك بن ُمَزاِحٍم اهِلايل، من بنى ِهَال بن عامر بن َصْعَصَعَة، كنيته أبو القاسم، لقى مجاعة من  حَّ )4( هو: الضَّ
التابعن،  ومل يلق أحًدا من الصحابة، كان آيًة يف العلم، والعمل، والتفسر، تويف سنة اثنتن ومائة.

»الثقات« البن حبان )480/6(، »الضعفاء واملرتوكن« )60/2(.  
�ُدويِسُّ البرصي.  )5( كذا يف األصل ابن جملز، وهو خطأ، والصواب: أبو جملز، وهو: اَلِحُق بن مُحْيد السَّ
س�مع من:  ابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك. وروى عنه: قتادة، وس�ليامن التَّْيِمي. كان آية يف 

العلم، والعمل، تويف سنة عرٍش ومائة للهجرة.
»التاريخ الكبر« )258/8(، »التَّْبِين« ألسامء املدلسن ]60[.  

)6( »البيان« )155/8(، »املغني« )447/6(.
ْس�َتان، س�نة  ، اإلمام، ولد يف آمل بَطرَبِ ُ )7( هو: حممد بن َجرير بن يزيد الطَّرَبي، أبو جعفر املؤرخ، امُلَفرسِّ
أرب�ٍع وعرشي�ن ومائتن بعد اهلجرة، اس�توطن بغداد، وتويف هبا س�نة عرٍش وثاث مائ�ة بعد اهلجرة، 
ُعرض عليه القضاء فامتنع،  وعرضت عليه املظامل فأَبى، وهو صاحب التفسر املعروف »جامع البيان 

يف تفسر القرآن«، و»تاريخ الطربي«، وغرها من املؤلفات.
»األوهام الواقعة يف أسامء العلامء واألعام« ]6[، »هتذيب التهذيب« )57/3(.  

)8( »أخرج�ه الَقطِيِع�يُّ يف ج�زء األل�ف دين�ار« ]171[، وس�ياقه ع�ن ع�ل I يدل عىل أن�ه يعني: 
باإليصاء، اإليصاء باخلافة، والبيهقي يف »الس�نن الكربى«، كتاب: »الوصايا« باب: »من قال بنس�خ 
 الوصي�ة لألقرب�ن الذين ال يرث�ون وجوازها لألجنبي�ن« ]12930[، )265/6(، ع�ن ُعَبْيِد اهلل ْبِن 

َعْبِد اهلل ْبِن ُعْتَبَة، وقال البيهقي: هو مرسل.
)9( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى« :  كتاب: »الوصايا«، باب: »من استحب ترك الوصية« )12953 

.)270/6( ،)12956 -
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 يل ثالث�ة آالف دره�م وأربع�ة أوالد، أف�أويص؟ فق�ال))): اجع�ل الثالث�َة لألربع�ة، 
ومل تأم�ره بالوصي�ة))). وقيل البن عمر L وقد َمِرَض: أالَ ُتويِص؟ فقال: أما مايل 

فقد علم اهلل ما صنعت فيه، وأما َرَباعي فال أحبُّ أن يشارك ورثتي فيها أحد))). 

وأم�ا قول�ه c: ]ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ[))). فه�ي منس�وخة جيعه�ا 
بآي�ة املواري�ث؛ وكأنَّه جع�ل ذلك إليهم، ف�َدلَّ أنه ال ت�ب عليهم)))، ف�إن كان وَرَثُتُه 
َلُه  فقراء فاملس�تحب أال َيْسَتْويِفَ الثلَث؛ ألن النبي 0 استكثر الثلث لسعد، وعلَّ
ا)))، وإن كانوا أغنياء فاملس�تحب أن َيْس�َتْوفَِيُه؛ ألنه زال  برتك ورثته أغنياء، وجعله َخرْيً

 

م�ا يقت�يض الكراهة من خ�وف فقره�م، وينبغي مل�ن رأى املريض َيْنَ�ُف يف وصيته أن 
ينه�اه ع�ن ذل�ك لقول�ه c: ]ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  
ي�ُف ع�ىل ورثت�ه يقول:  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ[))). ق�ال املف�سون: إذا رآه حَيِ

ات�ق اهلل وال ت�وص بامل�ك كل�ه))). وألن النب�ي 0 /نى س�عًدا ع�ن الوصية 
َم ما ُي�ويِص بِِه م�ن ال�ِبِّ يف َحيات�ِه)))، ملا روى  ب�ام زاد ع�ىل الثل�ث، واألفض�ل أن ُيَق�دِّ

 

َق  َدَقِة أفضل؟ فقال: »أننْ َتَصدَّ أب�و هري�رة I أن النبي 0 قال)1)): َأيُّ الصَّ
ِهلنْ حتَّى إذا بلغِت احُللنُْقوَم«.  وأنَت صحيح َشِحيٌح، تأمُل الِغَنى، وختشى الفقر، ول مُتنْ

)1( كذا يف األصل، والصواب: فقالت.
)2( أخرجه الدارقطني: كتاب: »الوصايا« )151/4(، والبيهقي يف »الس�نن الكربى«: كتاب »الوصايا« 

باب »الرجوع يف الوصية وتغيرها« ]13029[، )281/6(.
)3( ع�زاه احلاف�ظ اب�ن حج�ر يف »الفت�ح« إىل اب�ن املنذر وغ�ره، قال: وس�نده صحي�ح. »فت�ح الباري« 

 .)359/5(
.6 :2 )4(

)5( »تفسر آيات األحكام« ]433[.
)6( »فتح العام« )202/4(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )157/3(.

.9 :6 )7(
)8( »اجلامع ألحكام القرآن« )110/14(، »روح املعاين« )498/10(.

)9( »أسنى املطالب« )31/3(، »إعانة الطالبن« )198/3(.
)10( كذا يف األصل، والصواب: قال.

)166/أ(
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قل�ت: لف�الن كذا ولفالن ك�ذا))). وألنه ال يأمن أال يفعل الَويِصُّ م�ا أوصاه به، فكان 
األفضل أن يتواله بنفس�ه، فإن اختار الوصية فامُلْس�َتَحبُّ أن يبادر هبا ملا روى ابن عمر 
ٌء ُيوِصي ِبه َيِبيُت ليلتي  L أن النبي 0 قال: »ما حقُّ امرئ مسلم عنده َشينْ

إل ووصيته مكتوبة حتت رأسه)))«. وألنه ل يأمن املوت فجأة فتفوته الوصية))).

 A

َسِم))) ومن َعايَن املوَت  َمْن ال َيْمِلُك التصف يف مالِِه لعَدِم َتِْييِزِه كامَلْعُتوِه))) وامُلَبْ
فال َتِصحُّ َوِصيَُّتُه؛ ألنه ال يصح منهم اإلسالم والتوبة، فال َتِصحُّ منهم الوصية))).

ِفيُه))) فإن وصيتهام صحيحة عىل أصح القولني))).  فأما الصبي امُلَميُِّز، والبالُغ، والسَّ
لن�ا أنام منعا م�ن التصف يف املال خوف اإلضاعة، وال يوج�د ذلك يف الوصية؛ ألنام 

)1( أخرجه البخاري: كتاب: »الزكاة«، باب: »أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح« ]1353[، 
)514/2(، ومس�لم:  كت�اب: »ال�زكاة«، باب: »بي�ان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الش�حيح« 

.)457/1( ،)1032/92(
)2( وَأْصُل احلديث أخرجه البخاري: كتاب: »الوصايا«، باب: »الوصايا وقول النبي 0: وصية 
الرج�ل مكتوبة عن�ده« ]2587[، )1005/3(، ومس�لم: كتاب: »الوصية«، ب�اب: »كتابة الوصية« 
)1627/1(، )766/2(، بدون لفظة »حتت رأس�ه«، فهذه الروايات التي أوردت هذه اللفظة، كلها 

غريبة، ُأوردت يف كتب الفقه. »البدر املنر« )257/7(.
)3( »البيان« )157/8(، »كفاية األخيار« ]454[.

)4( الَعَتُه: هي آفٌة ُتوِجُب َخَلًا يف العقل، فيصُر صاِحُبُه خُمَْتِلُط الكام، يشبه بعُض كامه كاَم العقاء، 
وبعض�ه كام املجان�ن، وكذا س�ائر أموره، فكام أن اجلنون يش�به أول أحوال الصب�ي يف عدم العقل، 
فيش�به الَعَتُه أحوال الصبي يف وجود أصل العقل مع متكن خلل فيه. وقيل: العاقل من يس�تقيم حاله 
وكامه غالًبا، وال يكون غره إال نادًرا، واملجنون ضده، واملعتوه من خيتلط حاله وكامه، فيكون هذا 

غالًبا. »لسان العرب« )512/12(، »الكليات« )538/1(، »خمتار الصحاح« )467/1(.
َســـُم: م�ن الربس�م، وهو وجٌع يرضب يف دماغ اإلنس�ان، فُيِصيُب بورٍم، م�ن احلميات احلارة،  )5( الـُمرَبنْ

ويذهب معه غالًبا عقُل االنسان، وكثًرا ما يموت اإلنسان وهَيِْلُك بسببه.
»طلبة الطلبة« )229/3(، »هتذيب اللغة« )363/2(.  
)6( »احلاوي الكبر« )193/8(، »حتفة احلبيب« )6/4(.

)7( كذا يف األصل ولعلها: والبالغ السفيه.
)8( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذه�ب، يف البالغ وامَلْحُجوِر لَس�َفِه، وخمال�ٌف للمذهب يف الصبي 
بِيِّ ال�ُمَميِِّز. »روضة الطالبن« )98/6(، »املنهاج« ]351[. ال�ُمَميِِّز، فاألظهر أهنا ال تصح من الصَّ
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ما َعاَش�ا، فامل�ال باق عليهام، وإن ماتا مل َيْفَتِقَرا إىل غ�رِي الوارث، وذلك قد حصل منهام 

بالوصية))).

A

وم�ن أوىص بام زاد عىل الثلث، فإن مل يكن ل�ه وارث فالوصية بالزيادة عىل الثلث 
 باطل�ة)))، وق�ال أب�و َحنِيَف�َة: تصح الوصي�ة بجمي�ع ماله)))، لن�ا أن املس�لمني ورثته 
وال يتع�ني م�ن ييزها، فوجب أن تك�ون باطلة، وإن كان ل�ه وارث وقفت الزيادة عىل 
َها َبَطَلْت. هذا أص�ح القولني))). والقول  ِه، فإن أجازها َنَف�َذْت، وإْن َردَّ إجازت�ه، َوَردِّ
�اِمِل قواًل واح�ًدا؛ أنا موقوفة))). لنا  الث�اين أن الوصية بالزيادة باطَِلٌة، وحَكاَها يف الشَّ
أن الوصي�ة صادفت مال الويص)))، وإنام يتعلق هبا حق الورثة يف ثاين احلال، فهو َكَبْيِع 
�ْقِص املش�فوِع قبَل أخِذ الش�فيع له، بخالف ما إذا أوىص بامل لل�وارث؛ فإنه ليس  الشِّ
بِمْل�ٍك ل�ه يف احلاِل)))، وحْيِمُل نيه 0 س�عًدا عام زاد ع�ىل الثلث عىل الكراهة، 
بدلي�ل م�ا ذكرن�اه، وإذا أجازه�ا كانت اإلج�ازة إمضاء مل�ا فعله امل�ويص، فصح بلفظ 

اإلجازة))). 

وال يفتق�ر إىل إياب وَقُبوٍل، ويلزم بقبوِل امُلوىَص َلُه من غرِي َقْبٍض)))، وإن كانت 
ِعْتًق�ا َثَبَت ال�والُء لَعَصَبِة امُلويِص َذِوي الُفُروِض؛ ألن املويِص هو امُلَملُِّك وامُلْعتُِق، وإنام 
ُه  �ِفيِع)1))، وال َتِصحُّ إجازُة ال�وارِث َوَردُّ  أج�ازه الوارث / إلس�قاط حقه، كَعْف�ِو الشَّ

)1( »العزيز« )22/7(، »مغني املحتاج« )59/3(.
)2( »هناية املطلب« )22/10(، »فتح الوهاب« )23/2(.

)3( »الفتاوى اهلندية« )92/6(، »البحر الرائق« )462/8(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من بطان الوصية بام زاد عىل الثلث، إذا ردها الورثة.

»روضة الطالبن« )99/6(، »املنهاج« ]352[.  
)5( »احلاوي الكبر« )195/8(، »البيان« )160/8(.

)6( هكذا يف األصل، والصواب هي املويص.
)7( »املهذب« )452/1(، »مغني املحتاج« )62/3(. 

)8( »إعانة الطالبن« )200/3(، »حاشية اجلمل« )637/7(.
)9( »البيان« )160/8(، »الرساج الوهاج« ]337[.
)10( »العزيز« )30/7(، »فتح املعن« )202/3(.

)166/ب(
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إالَّ بع�د م�وت امل�ويص. وقال احلََس�ُن وعطاء: ت�يض إجازته يف حال م�رض املويص، 
تِ�ِه))). وق�ال مال�ك، وابن أيب لي�ىل، واألوزاع�ي: ال َينَْف�ُذ إال يف حال  ويف ح�ال ِصحَّ

املرض))).

ِفيِع قبَل الَبْيِع))). لنا أنه ال حق له قبل موته، فيكون كَعْفِو الشَّ

ف�إن أج�از الوارث ما َزاَد َعىل الثُُّلِث فمن قال: أج�زُت ألين ظننت أن املال قليٌل، 
وأن ثلث�ه قلي�ل، وقد بان أنه كث�ري لزمته اإلجازة فيام علم من الزي�ادة، والقول قوله مع 
ُط العلُم، فإذا حلف  يمينه فيام مل يعلم منها؛ ألنا إما ِهَبٌة أو إس�قاط، ويف الميع ُيْش�رَتَ
مل يلزم�ه م�ا َنف�ى الِعْلَم به م�ن الزيادة)))، وإن كان�ت الوصية بعبد فأج�ازه الوارث ثم 
ق�ال: ظنن�ت أن املال كثري، وقد ب�ان أنه قليل، لزمت اإلجازة يف جي�ع العبِد عىل أصح 

القولني)))؛ ألنه علم بام أجاز بخالف املسألة قبلها.

A

يعت�ب قدر املال إلخراِج الثُُّلِث منه عند الَوَف�اِة عىل َأَصحِّ املذهبني)))، والثاين: أنه 
ُيْعَت�َب ح�ال الَوِصيَِّة، وبه ق�ال مالك))). لنا أنه حال االس�تحقاق والل�زوم فوجب أن 
 يعتب قدر املال فيه، وهلذا لو أوىص بثلث ماله وله أعيان فباعها تعلقت الوصية بثمنها، 
ول�و كان االعتب�ار بح�ال الوصية مل تتعلق هب�ا؛ ألنا مل تك�ن إذ ذاك)))، فعىل هذا خترج 
الف�روع املختلف فيها، فلو كان مال�ه عند الوصية ألًفا، فصار عند املوت ألفني، تعلقت 

)1( »البيان« )160/8(، »املغني« )448/6(.
)2( »الذخرة« )62/7(، »املعونة« )510/2(.

)3( »الرساج الوهاج« )339(، »حاشية البجرمي« )274/3(.
)4( »هناية املطلب« )25/10(، »مغني املحتاج« )60/3(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من لزوم إجازة الوصية يف مجيع العبد، حتى وإن ظن أن املال 
كثر،  فبان أنه قليل.

»العزيز« )35/7(، »مغني املحتاج« )61/3(.  
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من اعتبار قدر املال إلخراج الثلث منه عند الوفاة.

»روضة الطالبن« )102/6(، »املنهاج« ]353[.  
)7( »القوانن الفقهية« )266/1(، »البيان والتحصيل« )425/12(.

)8( »املهذب« )453/1(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
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الوصي�ة باأللف�ني، ول�و أوىص بثلث ماله وال مال له، ثم اس�تفاد م�ااًل تعلقت الوصية 
بُثُلثِِه، ولو أوىص بثلث ماله َفَتَلَف ماُلُه ثم استفاد مااًل تعلقت الوصية بثلثه، ولو أوىص 

بثلث ماله فَتِلَف ماُلُه، أو َباَعُه مل تبطِل اْلَوِصيَُّة))).

A

وإن أوىص بام اَل ُقْرَبَة فِيِه، كالوصية للَكنِيَس�ِة، أو الس�الح ألهل احلرب، مل َتِصحَّ 
َوِصيَُّتُه)))؛ ألن الوصية ُجِعَلْت الس�تدراِك َما فاَت، واالس�تزادِة من احلس�نات، وإليه 
َواِلُكمنْ زيادًة يف  اِرُكمنْ ُثُلَث أمنْ َطاُكمنْ يف آِخـــرِ أعمنْ اإلش�ارة بقوله 0: »إنَّ اهلل أعنْ

«.))) وما أوىص به يزيد يف السيئات، فكيف حيصل به احلسنات. َحَسَناِتُكمنْ

؛ ألنه موضُع أْج�ٍر، وهلذا روي أن َصِفيََّة))) أوصت  يِّ مِّ وتص�ح الوصية باملاِل للذِّ
�ا))). وق�ال 0: »يف ُكلِّ َكِبٍد  ألخيه�ا بثل�ث ماهل�ا ثالث�ني ألًف�ا، وكان هَيُوِديًّ
)))، ِخاَلفا  ـــٌر«))). وكذل�ك الوصي�ة للَحْريِبِّ َصِحيَح�ٌة عىل َأَص�حِّ الَوْجَه�نْيِ َحـــرَّي َأجنْ

 

)1( »البيان« )177/8(، »فتح الوهاب«)26/2(.
)2( »احلاوي الكبر« )198/8(، »ُمْغني املحتاج« )63/3(.

 )3( أخرج�ه اب�ن ماجه: كتاب: »الوصاي�ا«، باب: »الوصية بالثل�ث« ]2700[، )180/8(، من حديث 
أيب هري�رة I، والدارقطن�ي: كتاب: »الوصاي�ا« )150/4(، من حديث مع�اذ بن جبل، وأمحد 

نَُه األلباين يف »اإلرواء« ]1641[. ]27482[، )475/45(، من حديث أيب الدرداء، وَحسَّ
�اِم، من أص�ٍل هيودي،   )4( ه�ي: َصِفيَّ�ُة بن�ت ُحَي�يِّ ب�ن أْخَطب بن َس�ْعية ب�ن ثعلبة بن النض�ر بن النَّحَّ
أُم املؤمنن، وزوج رس�ول اهلل، وكانت قبُل حتت زوجها ِكنانة بن أيب احلَُقْيِق، وهو ش�اعٌر، فُقتل يوم 
خي�رب، ثم أخذها رس�ول اهلل،  واصطفاها لنفس�ه، وحجبه�ا وأعتقها، وتزوجها، وَقَس�َم هلا، وكانت 

عاقلًة، من عقاء النساء، توفيت J سنة ست وثاثن للهجرة.
»أسد الغابة« )1375/1(، »اإلكامل« )582/2(، »الطبقات الكربى« )120/8(.  

)5( أخرج�ه البيهقي يف »الس�نن الك�ربى« - بدون ذكر قدر امل�ال-: كتاب: »الوصاي�ا«، باب: »الوصية 
للكفار« ]13026[، )281/6(.

)6( أخرج�ه ابن ماج�ه: كتاب: »األدب«، باب: »فضل صدقة امل�اء« ]3686[، )1215/2(، وأمحد  يف 
مس�نده ]7057[، )647/11(، وه�و يف الصحيح�ن بمعناه، والبخاري: كتاب: »املس�اقاة«، باب: 
»فضل س�قي املاء« ]2234[، )833/2(، ومس�لم: كتاب: »الس�ام«، باب: »فضل س�اقي البهائم 

املحرتمة وإطعامها« )2244/153(، )1068/2(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة الوصية للحريب. 

=
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ِميِّ فيصح م�ن احَلْريِبِّ كاهِلَبِة)))، وكذلك إذا  أليب َحنِيَف�َة)))، لن�ا أنه تليك َيِصحُّ من الذِّ
أوىص بَِبْيِع َمالِِه من رجل حماباة، تصح وصيته عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألن له غرضا يف 

تليكه العني فوجب أن يصح. 

�ِت الوصية عىل أصحِّ القول�ني)))؛ ألنه تليك يفتقر إىل  /وإن َأْوىَص لَِقاتِِل�ِه َصحَّ
ا عتقا؛ ألن  ُر وأمُّ الولد س�يَدمُهَ القبول فلم يمنع من صحته كالبيع واهلبة، وإذا َقَتَل امُلَدبَّ
َفُة، وِعْتُق أمِّ الولد ليس بَوِصيٍَّة، وهلذا  التدب�ري ِعْتٌق بِِصَفٍة عىل املخت�اِر وقد ُوِجَدِت الصِّ
ْيُن  ْي�ِن َحلَّ الدَّ �ٌل فقتله صاِحُب الدَّ ال ُيْعَت�َبُ م�ن الثُُّل�ِث)))،  وَمْن كان علي�ه َدْيٌن ُمَؤجَّ
بموت�ه، ووج�ب الَقَضاُء ِمْن َتِرَكتِ�ِه؛ ألنَّ األجَل حِلظِّ من عليه)))، واحَل�ظُّ بعَد َمْوتِِه أن 
ُد ِجْلَدَتُه َعِن النَّاِر. وَتِصحُّ الَوِصيَُّة للوارث عىل أصح القولني)))،  حَيِلَّ َدْينُُه فَيْقىِض وُتْبِ
ويف الث�اين َتْبُط�ُل، لنا ما روى اب�ن عباس L أن النبي 0 ق�ال: »َل َوِصيََّة 
لـــواِرٍث ِإلَّ َأننْ َيَشـــاَء الَوَرَثُة«))). فدل أنم إذا ش�اؤوا َنَف�َذْت، وحديث جابر))) حمموٌل 

»روضة الطالبن« )110/6(، »املنهاج« ]352[.  
)1( »املبسوط« )147/27(، »ملتقى األبحر« )422/1(.
)2( »أسنى املطالب« )36/3(، »فتح العام« )203/4(.

ِة الوصية ببيع مالِِه، حتى ولو كان فيه حُماَباة. )3( وما ذكره املصنف هو املوافُِق للمذهب، ِمْن ِصحَّ
»العزيز« )45/7(، »روضة الطالبن« )111/6(.  

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة الوصية لقاتله.
»روضة الطالبن« )115/6(، »املنهاج« )352(.   

)5( »البيان« )173/8(، »مغني املحتاج« )72/3(.
ْين. )6( لعله سقطت من هنا كلمة: الدَّ

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة الوصية للوارث.
»روضة الطالبن« )115/6(، »املنهاج« )352(.  

)8( أخرج�ه الدارقطن�ي: كت�اب: »الوصاي�ا« ]9[، )152/4(، والبيهقي يف »الس�نن الك�ربى«: كتاب: 
»الوصاي�ا«، باب: »نس�خ الوصي�ة للوالدي�ن واألقرب�ن الوارث�ن« ]12912[، )263/6(، وأَعلَّه 

باالنقطاع، وقال األلباين: ُمنَْكٌر. »اإلرواء« ]1656[.
)9( واملقصـــود حبديـــث جابـــر هـــو: أن�ه ال وصي�ة ل�وارث، وق�د رواه الدارقطن�ي يف »الس�نن«: كتاب: 
»الفرائ�ض« ]9[، )70/4(، وق�ال: الص�واب أنه مرس�ل، وله ش�واهد يق�وى هب�ا. »إرواء الغليل« 

.]1655[

)167/أ(

=
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وَها َبَطَلْت، وإن  ع�ىل هذا التفس�ري، َفَتُكوُن َمْوُقوَفًة عىل إَِج�اَزِة بقية الورثة)))، ف�إذا َردُّ
أَجاُزوَها َنَفَذْت، وتكون اإلجازُة إِْمَضاًء ملا فعله امُلويِص َعىَل أصح القولني)))، والقول 
َف يف ِمْلِكِه، وإنام تعلق به حقُّ الورثة  الث�اين: تكون ابتداَء ِهَبٍة منهم، لنا أن امُلويِص َتصَّ

يف ثاين احلال، فإذا َرَضوا بتصفه كان إمضاًء لِفْعِلِه))).

وال تص�ح الوصي�ة ملن ال َيْمِلُك املاَل؛ ألنا تليٌك، فال َتِصحُّ ملن ال َيْمِلُك، كالَبْيِع 
واهِلَب�ِة)))، فإن أوىص مليت مل يصح؛ ألنه خرج ع�ن أن يكون أهاًل للملك، وإْن َأْوىَص 
ُن ُوُجوَدُه عنَد الوصية، بأن َوَضَعْتُه لس�تة أش�هر بعَد الوصية َوِهَي فَِراٌش  حلَْمٍل ال َيَتَيقَّ
، وكذلك  �كِّ َكُم له مع الشَّ )))؛ ألن�ه يوز أن يكون حادًثا بع�َد الَوِصيَِّة، فال حُيْ مل َيِص�حَّ
ُن حياته عنَد الوصية)))، وإن َوَضَعْتُه لُِدوِن س�تة أش�هر من  إذا َوَضَعْتُه َميًتا، ألنا ال َنَتَيقَّ
ِت الَوِصيَُّة؛ ألنه يعلُم ُوُجوَدُه حاَل  حني الوصية، أو لس�تة أش�هر وليس�ت فَِراًش�ا َصحَّ
الوصي�ة، وه�و َيْمِلُك ب�اإلْرِث، فجاز أن َيْمِلَك بالوصي�ة)))، وإن أوىص ملا حتمله هذه 
، وإن قال:  امل�رأة مل َتِصحَّ َوِصيَُّتُه عىل ظاِهِر املذهب)))؛ ألن�ه َت�ْمِليُك َمْعُدوٍم َفَلْم َيِصحَّ
ِت الَوِصيَُّة؛ ألنَُّه أمر بالتَّْمِليِك، َفَصحَّ ِمْن  ُجَلنْيِ َصحَّ أوصيُت هبذا العبِد ألحِد هذين الرَّ
، كام لو قال لوكيله: بِْع هذا اْلَعْبَد من أحِد هذين الرجلني))). وتصح الوصية  ٍ َغرْيِ ُمَعنيَّ

.((1( مُلَكاَتبِِه؛ ألنه َيْمِلُك بالُعُقوِد فصحت الوصية له كاحلُرِّ

)1( »الوسيط« )422/4(، »كفاية األخيار« ]454[.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن اإلجازة من الورثة إمضاء لفعل امُلويِص.

»روضة الطالبن« )118/6(، »مغني املحتاج« )68/3(.  
)3( »احلاوي الكبر« )205/8(، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)4( »املهذب« )458/1(، »هناية الزين« )280(.
)5( »البيان« )179/8(، »كفاية األخيار« )455(.

)6( »الوسيط« )425/4(، »حتفة احلبيب« )10/4(.
)7( »روضة الطالبن« )119/6(، »فتح الوهاب« )27/2(.

)8( ما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم صحة الوصية باحلَْمِل.
»روضة الطالبن« )119/6(، »مغني املحتاج« )68/3(.  

)9( »هناية املطلب« )56/10(، »حاشيتا قليويب وعمرة « )162/3(.
اُج الوهاج« ]342[. )10( »إعانة الطالبن« )205/3(، »الرسَِّ
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ُر َتِص�حُّ الوصيُة له  ٌة عند االس�تِْحَقاِق، وكذل�ك امُلَدبَّ �ا ُحرَّ وَتِص�حُّ ألُمِّ َوَل�ٍد؛ ألنَّ
إذا َعَت�َق م�ن الثُُّلِث؛ ألنٌَّه حرٌّ عنَد االس�تحقاق، فهو كأمِّ الول�د، وإن مل َيْعتِْق من الثلث 
فه�و كالَعْب�ِد الِقنِّ /فتكون الوصي�ة هلام وصية لَواِرثِ�ِه)))، وقد مىض حكمه�ام، أما إذا 
ِه فه�ي َوِصيٌَّة ل�َمْواَلُه، وَيِص�حُّ َقُبوِل العبد هلا من غري إذن َس�يِِّدِه عىل  أوىص لَعْب�ٍد َغ�رْيِ
 أص�ح الوجه�ني)))، كام لو اصط�اد صيًدا، وتدخ�ل يف ِمْلِك س�يده بَقُبولِِه، ك�ام يْمِلُك 
ما اصطاَد بإمساكه، ويوز للسيد َقُبوهُلُا بنفسه عىل أصح الوجهني)))، كام يوز لوارث 

املوىص له القبول، وإن كان اإلياب لغريه.

A

َتِصحُّ الوصية بامَلَش�اِع وامَلْقُس�وِم؛ ألن�ه َتِْليٌك َفَصحَّ ُمْبهاًم كاْلَبْي�ِع)))، وَيِصحُّ عىل 

ِع، وعبٍد من َعبِيٍد، وبام ال َيْقِدُر عىل َتْسِليِمِه،  ْ َبِن يف الرضَّ املجهول كاحلَْمِل يف الَبْطِن، واللَّ

ُلُفُه الوارث يف  كالطَّ�رْيِ الطَّاِئِر، والعبد اآلبِِق؛ ألن امُلوىَص َل�ُه َيُْلُف امليت يف ُثُلثِِه، كام َيْ

ْت ِخاَلَفُة الوارث يف هذه األش�ياء، صحت خالف�ة امُلوىَص َلُه)))،  ُثُلَثْي�ِه)))، ف�إذا َصحَّ

وَتِص�حُّ الَوِصيَُّة بِنُُجوِم الكتابة ملا َذَكْرُتُه، وال تصح بَِرَقَبتِِه عىل أصح القولني)))، ويوز 

ِمُلُه الَاِرَيُة، والنَّْخلة عىل أصح الوجهني)))، ولو قلنا: إن االعتبار بحال الوصية؛  بام حَتْ

)1( »احلاوي الكبر« )210/8(، »حاشية البجرمي« )275/3(.
)2( ما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة قبوِل َعْبِد الَغْرِ للوصية بدون إذن سيده.

»روضة الطالبن« )120/6(، »البيان« )182/8(.  
يِِّد. )3( وما ذكره املصنف هو خمَالٌِف للمذهب، فاألصح عدم صحة قبول السَّ

»روضة الطالبن« )121/6(، »مغني املحتاج« )67/3(.  
)4( »أسنى املطالب« )39/3(، »فتح املعن« )206/3(.

)5( »الوسيط« )425/4(، »الرساج الوهاج« )342(. 
)6( »هناية املطلب« )434/10(، »فتح الوهاب« )27/2(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم صحة الوصية بَِرَقَبِة العبد.
»العزيز« )112/7(، »املنهاج« ]352[.  

ِمُلُه النَّْخَلُة. )8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة الوصية بَحْمِل اجلارية، وما حَتْ
»روضة الطالبن« )122/6(، »املنهاج« )352(.  

)167/ب(
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�َلِم، فكذلك بالوصية؛ وألن�ه تصح خالفة الوارث  ألن املع�دوم َيِص�حُّ ِمْلُكُه بعقد السَّ

لَدْينِِه فكذلك امُلوىَص َلُه))).

، وبعكسه، وبالَعنْيِ لواحٍد، وباملنفعة آلخر؛ ألن املنافع  وتصح باملنَْفَعِة دوَن الَعنْيِ
َدٍة؛ ألن  َرٍة بمدة، وبمنفعة ُمَؤبَّ ، ويوز بمنفع�ة ُمَقدَّ كالع�ني، فجاز فيها ما يوز يف الَعنْيِ

َدُة كالَعنْيِ املجهولة))). َرِة كالَعنْيِ املعلومة، وامُلَؤبَّ امُلَقدَّ

ْيِت النَِّجِس، والَكلِب امُلَعلَِّم، وِجْلِد  اَمِد، والزَّ وتصح بكل ما يوز االْنتَِفاُع بِِه، كالسِّ
ْت خالَفُة ال�ُموىَص َلُه هبا)))، وال يصح  ال�َمْيَتِة؛ ألنه يصح خالفة الوارث له فيها، َفَصحَّ
ب�ام ال ي�وُز االنتفاُع به، كاخلَْم�ِر، واخِلنِْزيِر، والكلب الَعُق�وِر)))؛ ألن الَيَد الَ ُتَقرُّ عليها 

 

ف�ال َتِصحُّ اخِلالفُة فيها)))، ويصحُّ َتْعِليُقَها ع�ىل رشط يف حال احلياة، وبعد الوفاة؛ ألنه 

 

ال تبطلها الََهاَلُة، فال يبطلها التَّْعِليُق عىل رشٍط كالطَّالق))).

A

، َلِزَمَت الَوِصيَّ�َة بموِت ال�ُمويِص؛ ألنَُّه ال يمكن الَقُبوُل من  ِ إذا أوىص لغ�ري ُمَعنيَّ
الفق�راء فَس�َقَط)))، وإن َأْوىَص مُلَعنٍي، مل َتْلَزْم إال بالَقُبوِل؛ ألن�ه َت�ْمِليٌك ل�ُمَعني فاْعَتَبَ 

لُِلُزوِمِه الَقُبوَل، كالبيِع))).

وال َيِص�حُّ الَقُب�وُل إالَّ بعد املوِت؛ ألنَّ اإلياَب مضاف إىل ما بعد املوت، فكذلك 
الَقُب�وُل)))، فإذا َقبَِل امُلوَص�ى َلُه بعد موت امُلوِص�ي، ثبت له ال�ِمْلُك باملوت، والقبوُل 

)1( »هناية املطلب« )120/10(، »هناية الزين« )279(.

)2( »املهذب« )456/1(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
)3( »البيان« )205/8(، »فتح الوهاب« )32/2(.

ُس، كاألس�د، والنَِّمر، والذئب، والفهد،  )4( الَكلنُْب الَعُقور: هو كل َس�ُبٌع َيْعِقُر، َأي: جيرُح، وَيْقُتُل، وَيْفرَتِ
ْبِعيَِّة، وقيل: هو كل َسُبٍع َيْعِقُر، ومل خيص به الكلب. ها َكْلًبا الشرتاكها يف السَّ وما َأشبهها، َسامَّ

»تاج العروس« )104/13(، »هتذيب اللغة« )57/1(.  

)5( »احلاوي الكبر« )221/8(، »فتح العام« )204/4(.
)6( »الوسيط« )422/4(، »حتفة احلبيب« )11/4(.

)7( »أسنى املطالب« )42/3(، »كفاية األخيار« ]455[.
)8( »البيان« )206/8(، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)9( »هناية املطلب« )155/10(، »مغني املحتاج« )72/3(.
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مًع�ا، عىل أصح األق�وال الثالثة)))، والقول الثاين: أنه موقوف، ف�إن َقبَِل َتَبيَّنَا أنه َمَلَك 

باملوِت، وإن مل يقبل، َتَبيَّنَا أنه مل َيْمِلْك، والقول الثالث: أنه َيْمِلُك باملوت))).

/لنا أنه تليك حيتاج إىل الَقُبوِل، فال حيصل ال�ِمْلُك فيه قبله، كالبيع))).

A

ُه؛ ألن اإلياَب له  إذا َردَّ امل�وىص ل�ه الوصية، فإن كان يف حياة امل�ويِص مل يصح َردَّ
بع�د امل�وت، فإذا تقدم الردُّ عليه َبَطَل، كام لو عفا الش�فيع عن الش�فعة قب�َل البيع، ولو 
�ِفيُع بعد البيع وقب�ل الَقْبِض)))،  َردَّ بع�َد امل�وت وقب�ل الَقُبوِل صح رده، كام لو َعَفا الشَّ
ُه عىل أصح الوجه�ني)))؛ ألنا ملكها  َه�ا بع�د القبول وقبل القب�ض مل يصحَّ َردُّ وإن ردَّ
مل�ًكا تاًم�ا، فلم يصح رده، كالوارث، واملوقوف علي�ه إذا َردَّ َقْبَل الَقْبِض، فإن مل يقبل، 

 

، كان للورث�ة مطالبت�ه بأحد األمرين؛ ألن املال موقوف بينه�ام، فال ُبدَّ من إزالة  ومل َي�ُردَّ
ٌد بينهام، فإذا امَتنََع،  دِّ سبب الوقف، فإن امتنع من األمرين حكم عليه بالرد؛ ألن املِْلَك ُمرَتَ
َعٍة، فلم َيْس�َتِق، ومل ينصف)))،  َر، أو وقف يف َمْشَ ُأِزيل الس�بب من جانبه، كام لو حَتَجَّ
ف�إذا م�ات امُلوىَص له قبل م�وت املويِص، بطل�ت الوصية، وال يق�وم وارث امُلوىَص له 
مقامه؛ ألنه مات قبل اس�تحقاق الوصية، فلم تثب�ت لورثته حق القبول، وإن مات بعد 
�ِفيُع بعد  م�وت املويص، وقبل القبول قام وارثه مقامه يف القبول والرد، كام لو مات الشَّ

البيع وقبل األخذ))) واهلل أعلم. 

)1( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، واألصح يف املذهب أنه موقوف عىل قبول امُلوىَص له.
    »روضة الطالبن« )126/6(، »املنهاج« ]354[.

)2( »العزيز« )109/7(، »هناية الزين« ]279[.
)3( »الرساج الوهاج« ]340[، »حتفة احلبيب« )13/4(.

)4( »حاشيتا قليويب وعمرة« )164/3(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم صحة الردِّ للوصية، بعد القبول وقبل الَقْبِض.

»روضة الطالبن« )135/6(، »مغني املحتاج« )72/3(.  
)6( »الرساج الوهاج« )343[.

)7( »هناية املطلب« )147/10(، »فتح العام« )204/4(.

)168/أ(



36(

0: ما ُيْعَتَبُر مَن الثُُّلِث

َع�اِت، كالِعتق، واهِلب�ة، والصدقة، وامُلَحاب�اة يف الَبْيِع، ُيْعتب  م�ا َويصَّ بِ�ِه من التََّبُّ
�ِة، أو يف حال امل�رض، أو بعضها يف حال  حَّ م�ن الثُُّل�ِث، س�واء كان ذلك يف ح�ال الصِّ
ا الواجبات،  �ة، وبعضها يف حال املرض؛ ألن جيَعها َيْل�َزُم يف وقٍت واحد)))، أمَّ حَّ الصِّ
، وحقوق اهلل c، كاحلج، والزكاة، فإن مل ُي�وِص هبا، فهي من رأِس  كُدُي�وِن اآلَدِم�يِّ
امل�ال؛ ألن التبع�ات إنام ُتعتب من الثلث، إبقاًء عىل َح�قِّ الورثة، وال حقَّ هلم مع َتَعلُِّق 
ًعا،  الواجب�اِت بامل�ال)))، وكذل�ك لو أوىص هبا ومل ُيْقَب�ْل))) َأنا من الثلث َق�َرَن هبا َتَبُّ

 

ا، كاَنْت  أم ال، ع�ىل أص�حِّ الوجوه الثالثة)))، والثاين من رأس املال، والثالُث إن َقَرَن هبَِ
من رأِس املال، وُحِكَي فيها َطِريٌق آخُر؛ أنا عىل قولني أحدمها: من رأس املال. والثاين: 
م�ن الثل�ث. وُحِكي طريٌق ثال�ٌث يف احلَجِّ أنَّ ُأجرة املِثل من ُدَوْي�َرِة أهله إىل امليقات من 

ق بني َحجِّ اإلسالم والنَّْذِر))). الثُُّلث، ومن املِيقات من رأس املال، ومنهم من فرَّ

َي م�ن الثل�ث، اعُت�ِبَ  /لن�ا أن الَقْص�َد بالوصي�ة التِّ�ْذَكاُر، وإن َأْوىص أن ُي�َؤدِّ
ِم�َن الثل�ث؛ ألن�ا ل�امَّ َعيَّنَه�ا يف الثُُّل�ث، َعِلَم أن�ه َقَصد توف�رَي الثُُّلثني ع�ىل ورثته، فإن 

 

ِّمْت م�ن رأس املال؛ ألنا واجب�ة فيه، وإنام اعُت�ِبت بالوصية من  مل َي�ِف هب�ا الثل�ُث، ُت
الثلث إبقاء عىل الورثة، فإذا مل يِف عادت إىل أصلها))).

�ا ما تبع به يف حياته، ف�إن كان يف حال صحته اعتب من رأس املال؛ ألن الشع  أمَّ
إن�ام َردَّ الت�بع إىل الثُُّلِث يف آِخِر العمر، فداللته يف غريه م�ن رأس املال)))، وكذلك إن 

)1( »احلاوي الكبر« )225/8(، »إعانة الطالبن« )210/3(.

)2( »احلاوي الكبر« )230/8(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
)3( هكذا يف األصل، والصواب: ومل يقل.

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة إخراجه عن الثلث وقرنه بالتربع.
»روضة الطالبن« )136/6(، »املنهاج« ]357[.  

)5( »روضة الطالبن« )430/4(، »احلاوي« )445/6(.
)6( »هناية املطلب« )80/10(، »كفاية األخيار« ]457[.

)7( »فتح الوهاب« )28/2(، »هناية الزين« ]279[.

)168 /ب(
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كان يف مرض غرَي خَمُوٍف ألن اإلنس�ان ال َيُْلو من ِمْثِلِه، فال يعتب حكم تصفه ألجله، 
وكذلك إن كان املرض خموًفا لكنه َشفاه اهلل c منه؛ ألنه بالشفاء، َباَن أنه ليس بمرض 
 امل�وت)))، وإن كان الت�بُع يف م�رض خموف، واتصل امل�وت به، اعتب م�ن الثلث)))، 
))) أن رجاًل أعتق ستَة َأْعُبٍد َلُه عند موته، ال مال له غريهم،  ملا روى ِعْمَراُن بن احلَُصنْيِ
َأُهْم، فأقرع  فبلغ ذلك رسول اهلل 0، فقال للرجل قواًل شديًدا، ثم دعاهم، َفَجزَّ
بينه�م، فأعتق اثنني وأرق أربعة))). وألنه ال يأم�ن معاجلة املوت يف هذه احلال، فصار 

كحالة املوت))).

 وكذل�ك إذا وه�ب يف ح�ال صحت�ه، ثم أقب�ض يف امل�رض املخ�وف؛ ألن امللك 
ال يثبت إال باإلقباض، وقد وجد يف حالة املرض))).

A

ف�إن باع يف مرض موت�ه بَثَمِن املِْثِل، أو تزوج بمهر املث�ل، مل يعتب من الثلث؛ ألنه 
لي�س يف معن�ى الوصية؛ ألن الوصية إخراٌج من غرِي ع�وض)))، فلو وهب له من يعتق 
علي�ه، فقبله، َعَتَق عليه من الثلث عىل أص�ح الوجهني، وال َيِرثه)))، والوجه الثاين: أنه 
يعتق من رأس املال ويرث، لنا أنه َمَلَكُه بالَقُبوِل، وزال عن ِمْلِكِه بالِعْتق، فكان وصيًة، 

)1( »املهذب« )455/1(، »الرساج الوهاج« ]342[.
)2( »البيان« )223/8(، »مغني املحتاج« )78/3(.

، له وألبيه صحبة، َأْسَلاَم َقِدياًم،  ، أبو ُنَجيٍد، األْزِديُّ )3( هو: ِعْمراُن بُن احلَُصْنِ بِن ُعَبيٍد بن َخَلٍف اخلَُزاِعيُّ
عام خيرب، سكن البرصة، وكان قاضيها، ومات هبا سنة اثنتن ومخسن للهجرة.

»الطبقات الكربى« )9/7(، »هتذيب األسامء« )542/1(، »الثقات« البن حبان )278/3(.  
)4( أخرجه مسلم: كتاب: »األيامن والنذر«، باب: »من أعتق رشًكا له يف عبد« )1668/56(، )789/2(، 
وأب�و داود: كت�اب: »العت�ق«: ب�اب: »فيمن أعت�ق عبيًدا ل�ه مل يبلغه�م الثل�ث« ]3958[، )422/2(، 

والنسائي:  كتاب: »اجلنائز«، باب: »الصاة عىل من حييف يف وصيته« ]1958[، )64/4(.
)5( »أسنى املطالب« )44/3(، »إعانة الطالبن« )209/3(.

)6( »البيان« )235/8(، »مغني املحتاج« )73/3(.
)7( »املهذب« )456/1(، »الرساج الوهاج« ]342[.

)8( وما ذكره املصنف هو املخالف للمذهب، فاملذهب أنه حُيس�ب من رأس املال وُيعتق، وال حُيس�ب من 
الثُُّلِث، وهو األصح يف املذهب. »العزيز« )142/7(، »روضة الطالبن« )162/6(.
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والوصية، واملرياث ال يتمعان، وكذلك لو كاتب عبده؛ فإنه يعتب من الثلث؛ ألنه عتق 

من غري عوض؛ ألن ما يأخذ من النجوم ملكه، فصار كام لو أعتقه من َغرْيِ ِكَتاَبٍة))).

A

َعاف  امل�رض ال�َمُخوُف ه�و الطَّاُعون)))، والُقوَلنْ�ج)))، وَذات اَلنْ�ِب)))، والرُّ
))) يف انتهائه، والَفالِ�ُج))) احلادث يف  �لُّ الدائم، واإلس�هال املتوات�ر، وقيام الدم، والسُّ
ى املطبقة؛ ألن هذه األمراض ال يؤمن معها معالة)))، املوت فهي كحالة  ابتدائه، واحلُمَّ

املوت))).

عاف اليس�ري، وُحَّى يوم  وغ�ري املخوف، كوجع ال�رضع، والصداع اخلفيف، والرُّ
�ِل يف ابتدائ�ه، والفالِِج يف انتهائه؛ ألنه  أو يوم�ني، وقيام يوم أو يومني من غري دم، والسُّ
يؤم�ن معه�ا /معالة))) املوت، فه�ي كحالة الصحة، والطَّْل�ِق للحامل ليس بمخوف 

)1( »احلاوي الكبر« )244/8(.
، وداٌء وبائي، وس�ببه مك�روب يصيب الفئ�ران، وتنقل�ه الرباغيث إىل  )2( الطاعـــون: ه�و امل�رُض الع�امُّ

اإلنسان، وهو َوباٌء َيْفسد بسببه اهلَواُء، فتفُسُد به األْمِزَجة، واألْبَدان.
»النهاية« )283/3(، »املعجم الوسيط« )558/2(.  

، مؤمل،  يصيب بمغٍص ش�ديد، ويصع�ُب معه خروج ال�رباز، والريح،  )3( القولنـــج: ه�و مرٌض مع�ويٌّ
وسببه هو التهاب القولون. 

»القاموس املحيط« )259/1(، »املعجم الوسيط« )767/2(.  
)4( ذات اجلنـــب: ه�ي علٌة صعبة، وورم ح�ار، وهي الدبيلة والدمل الكبرة الت�ي تظهر يف باطن اجلنب، 

وتنفجر إىل الداخل، وقلام يسلم صاحبها. 
»املخصص« )147/4(، »املصباح املنر« )110/1(.  

)5( السل: هو مرٌض يصيب الرئة، هُيِزُل صاحبه، وُيضنِيِه، ويقتله.
»املحكم واملحيط« )412/8(، »املحيط يف اللغة« )292/1(.  

)6( الفاجل: عند أهل اللغة، اس�رتخاء أحد ش�قي البدن طواًل، بسبب الريح، وعند األطباء اسرتخاء أي 
عضو كان،  لكنه ال يعم البدن، فإن عمه فهو السكتة.

»املخصص« )482/1(، »التعريفات« ]547[.  
)7( كذا يف األصل ولعلها: معاجلة.

)8( »أسنى املطالب« )49/3(، »حاشية البجرمي« )279/3(.
)9( هكذا يف األصل، والصواب: معاجلة املوت.

)169/أ(
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ع�ىل أصح القولني)))؛ ألن الغالب منه الس�المة)))، وما أش�كل من األمراض، يرجع 
في�ه إىل قول اثنني، من أطباء املس�لمني دون الكف�ار؛ ألن األطباء يدركون منها ما يفى 

عىل غريهم، فقول الكفار غري مقبول، للعداوة يف الدين))).

وأم�ا من كان يف احل�رب، وقد التحمت، والطائفتان متكافئت�ان، أو يف البحر وقد 
توج، أو يف أس كفار يرون قتل األسارى، أو قدم للقتل يف املحاربة، أو للرجم يف الزنا، 
فهو كاملرض املخوف، وهو يف قتل املحاربة أشد خوًفا النحتامه، هذا أصح القولني)))، 

والثاين أنه كالصحيح. 

َم  لن�ا أن�ه ال َيْأَمُن املوت، وه�و يف هذه األح�وال، فهو كاملرض املخ�وف، وإن ُقدِّ
للقت�ل يف القص�اص، مل تعتب تبعاته من الثلث، ما مل يرح ع�ىل املنصوص، وقيل عىل 

قولني))).

لنا أن الظاهر ممن قدر العفو ال س�يام املس�لم املندوب إىل ذلك، بخالف األسري يف 
يد كفار يرون قتل األسارى؛ ألن الظاهر من حاهلم املبادرة إىل القتل، فكان خموًفا))).

A

إذا عج�ز الثل�ث عن التبع�ات، مل يل إم�ا أن يك�ون يف التبع�ات ال�ُمنَْجَزِة يف 
َم  املرض، أو يف الوصايا، فإن كانت يف التبعات املنجزة؛ فإن كانت يف وقت واحد، ُقسِّ
الثُُّل�ُث ب�ني الميع إن كانت كله�ا هبات، أو حماباة، أو بعضها هب�ات، وبعضها حماباة، 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن الطلق للمرأة احلامل ال ُيعترب خموًفا. 
»روضة الطالبن« )134/6(، »املنهاج« ]354[.  

)2( »احلاوي الكبر« )225/8(، »البيان« )233/8(.
)3( »املهذب« )456/1(، »تصحيح التنبيه« ]435[.

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، أن قتال املحاربة يعترب خموًفا. 
»روضة الطالبن« )133/6(، »املنهاج« ]354[.   

)5( وحكاي�ة اخلاف عىل قولن هو الطريق األصح، واملذهب، املعتمد من القولن، هو اعتباره، وإحلاقه 
باملخوف. 

»روضة الطالبن« )134/6(، »املنهاج« ]354[.  
)6( »هناية املطلب« )135/10(، »هناية الزين« ]280[.
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فإن كانت عىل التساوي تساوت، وإن كانت عىل التفاضل تفاضلت؛ ألن لزوم الميع 
يف وق�ت واح�د)))، فإن كانت ِعْتًق�ا يف عبيٍد أقرع بينهم، وأعتق منه�م بقدر الثُُّلث)))، 

حلديث ِعْمراَن بن احلَُصني؛ وألن تكميل األحكام املقصودة ال حيصل إال بام ذكرناه.

َم األول فاألول عتًق�ا كان أو غريه؛ ألن الثُُّلث  وإن وقع�ت متفرق�ة يف أوقات، ُقدِّ
استحق باألول لسبقه فال يسقط بام بعده، فإن كان له عبدان، سامل وغانم، فقال لسامل: إن 
م غانم؛ ألنه أس�بق، فإن قال: إن أعتقت غاناًم،  أعتقُت غاناًم فأنت حر، فأعتق غاناًم، َقدَّ
فأن�ت ح�ر حال عتق غانم، ثم أعتق غاناًم، فإنه يعتق، دون س�امل عىل ظاهر املذهب)))، 
 وفي�ه وج�ه أن�ه ال يعت�ق واحد منه�ام، وفيه وج�ه ثالث أنه يعت�ق أحدمه�ا بالقرعة، كام 

لو أعتقهام مبارشة.

لنا أن عتق غانم غري متعلق بعتق غريه، وعتق سامل متعلق بعتق غانم، ولو أعتقنامها 
احتجن�ا إىل الُقْرَع�ِة، وقد خترج عىل س�امل فال يعتق غانم وال س�امل، وعت�ق غانم متيقن 

 

فال يوز إبطاله))).

A

والتبعات وصايا، فإن عجز الثلث عن جيعها، مل يقدم بعضها عىل بعض بالسبق؛ 
ألن /استحقاق الميع يف وقت واحد، فإن مل يكن فيها عتق، بل كالمها هبات، أو حماباة، 
�َم الثلُث عىل الميع عىل التس�اوي إن تساوت، أو عىل التفاضل إن  أو كانت مبهاًم، ُقسِّ
تفاضل�ت، لع�دم امَلْيَزِة، فإن كانت كلها ِعْتًقا أقرع بني العبيد عىل ما قدمناه، وكذلك إن 
كان فيها ِعْتٌق، وهبة، وحماباة؛ فإنه يقس�م الثلث بني الميع عىل التس�اوي إن تساوت، 
أو التفاضل إن تفاضلت، عىل أصح القولني)))؛ ألن الميَع معتب من الثلث، ولزومها 

)1( »احلاوي« )235/8(، »فتح العام« )205/4(.
)2( »العزيز« )166/7(، »الرساج الوهاج« ] 346[. 

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حصول العتق لغانٍم دون رشط عتق سامل.
»روضة الطالبن« )134/6(، »املنهاج« ]353[.  

)4( »فتح الوهاب« )27/2(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من التقس�يم بينهم عىل التساوي، إن تساووا، وبالتفاضل إن 

)169/ب(

=
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يف وقت واحد، وكذلك إن كان بعضها كتابًة قواًل واحًدا وهو أصحُّ الطريقني)))، ويف 

الثاين أنا عىل قولني يف العتق))).

لنا أن ميزة الِعْتِق بالساية مقصودة يف الكتابة، فال تلحق به))).

A

َة اإلسالم من الثلث، أو بقضاء َدْينِِه من الثلث، ووقع  وإن وىص أن حيج عنه َحجَّ
ْين م�ن رأس املال، فعىل  م احل�ج)))؛ فإن مل يكِف ِقْس�ُط احلج، أو الدَّ م�ع ذل�ك تبع قدَّ
ُف يشٌء، إال أن يفض�ل عن الواجب، وإن وىص لرج�ل بامل، وله مال  املخت�ار ال ُي�ْصَ
َف إىل امُلوىَص له ثلُث احل�ارض والَعنْي، وإىل الورثة  ح�ارض، وغائب وعني، ودي�ن رُصِ
ثلثامها، وكذلك كلام حرَض يشء من الغائب، أو َنضَّ يشء من الدين كان مقس�وًما عىل 

الثلث والثلثني؛ ألن املوىص هلام))) رشيك، فقاسمها مقاسمة الشيك))) .

ول�و َوىصَّ لرج�ل بامئة حارضة، ول�ه ألف غائبة، رصف إىل امُل�وىَص له ُثُلُث املائة 
احل�ارضة، ويقف ثلثاها إىل أن يق�دم من الغائب مائتان، وليس للموىص له أن يتصف 
يف ثل�ث املائ�ة احلارضة ما مل يقدم من الغائب مائت�ان، أو يطلق الورثة التصف يف ثلثي 

املائة، هذا أصح الوجهني)))، والثاين يطلق تصف املوىص له يف ثلثها بكل حال.

تفاضلوا،  ومل يتطرق لذكر القول الثاين، وهو أنه يقدم العتق لقوته.
»روضة الطالبن« )135/6(، »املنهاج« ]353[.  

)1( وم�ا ذك�ره املصنف خمالٌف للمذهب، فاألصح حكاية اخلاف عىل قولن، وعدم القطع قواًل واحًدا، 
واملذهب هو القول الثاين بمعاملة املكاتب، كمعاملة الرقيق يف هذه املسألة.

»العزيز« )167/7(، »روضة الطالبن« )135/6(.  

)2( »املهذب« )456/1(، »إعانة الطالبن« )221/3(.
)3( »البيان« )231/8(، »مغني املحتاج« )68/3(.

)4( »الوسيط« )467/4(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )169/3(.
)5( كذا يف األصل وعليه ضبة، إشارة إىل اخلطأ يف األصل املنقول منه.

)6( »املهذب« )457/1(، »مغني املحتاج« )79/3(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من اعتبار الثلث مما هو موجود، وال ُيطلق الترصف للموىص 

له يف ثلثها بكل حال.
»روضة الطالبن« )137/6(، »املنهاج« ]353[.  

=
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لن�ا أن إطالق تصفه يف الثلث يفضل به عىل الورثة، وذلك ينايف مقتىض الشكة، 

فُمنَِع))).

َر عبًدا قيمته مائة، وله مائتان غائبة، مل َيْعتِْق من العبد يشء ما مل تقدم املائتان  ولو َدبَّ
فيعتق جيعه، أو تتلف املائتان، فيعتق ثلثه، هذا أصح الوجهني))) للعلة التي قبلها.

A

َقَبُة مس�لوبة املنفعة س�نًة أو  َمِت الرَّ إذا َأْوىَص لرج�ل بمنفع�ة عبد َس�نًَة، أو أبًدا ُقوِّ
مت املنفعة مفردة، إما َس�نَة، أو أب�ًدا، واعتبت  ك�ة، وُقوِّ أب�ًدا، وضم�ت قيمتها إىل الرتَّ
ُم العبد كامَل  رة)))، والوجه الثاين ُيُق�وَّ قيمته�ا م�ن الثلث، هذا أصح الوجه�ني يف املقدَّ
املنفعة ثم يقوم مس�لوَب املنفعة َسنَة، أو يف املؤبد هذا أصح الوجوه الثالثة)))، والوجه 
ُم الرقبة مس�لوبَة /املنفعة عىل الوارث وال يقوم عىل امل�وىَص له باملنفعة))).  الث�اين: ُتَقوَّ

والوجه الثالث: تقوم الرقبة واملنفعة عىل املوىص له.

لن�ا أن الرقب�ة مل�ُك للورث�ة، فقومت عليه�م، واملنفع�ة حق املوىص ل�ه، فوجب 
اعتبارها من الثلث))) . 

)1( »احلاوي الكبر« )276/8(، »أسنى املطالب« )56/3(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، وهو اس�تبعاد الرتدد يف عتق الثلث، واختيار أن الثلث يعتق 

يف احلال.
»روضة الطالبن« )137/6(، »فتح الوهاب« )30/2(.  

م  )3( وم�ا ذك�ره املصنف خمالٌف للمذه�ب، فاملذهب هو الوجه الثاين ال�ذي أورده املصنف، وهو أن ُتَقوَّ
ُم عىل املوىص له باملنفعة. الرقبة مسلوبة املنفعة عىل الوارث، وال ُيَقوَّ

»العزيز« )277/7(، »روضة الطالبن« )137/6(.   
)4( وم�ا ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاألص�ح يف املذهب هو الوجه الثالث الذي أورده املصنف، يف 

املنفعة املؤبدة تقوم الرقبة واملنفعة عىل املوىص له. 
»روضة الطالبن« )138/6(، »حاشية اجلمل« )638/7(.  

)5( وه�ذا الوج�ه ال�ذي أورده املصنف غ�ر ظاهر، وقد ذكر النَّ�وويُّ V بداًل منه، وجًه�ا، بأن قيمة 
الرقبة ال حتسب من الرتكة، وال عىل  املوىص له.

»روضة الطالبن« )138/6(، »مغني املحتاج« )72/3(.  
)6( »أسنى املطالب« )60/3(، »فتح املعن« )211/3(.

)170/أ(
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ويف كيفية اس�تيفاء منفعة السنة ثالثة أوجه أصحها))): أنه يستخدمه َسنَة متوالية، 
والث�اين: يس�تخدمه ثلث س�نة حتى يس�تويف يف ثالث س�نني، والثالث: يس�تويف يوًما، 

والورثة يومني حتى تنقيض املدة.

َقَبِة، وآلخر باملنفعة، قوم عىل كل واحد منهام ما َويصَّ له به،  وإن أوىص لواحد بالرَّ
واعتبت قيمتهام من الثلث)))، ملا قدمته.

وإن وىص ل�ه بثمرة بس�تانه، ف�إن كانت موج�ودة اعتبت قيمتها م�ن الثلث، إذا 
ضم�ت إليه قيم�ة أصل البس�تان، وإن مل تكن الثمرة موج�ودة فإن كانت ع�ىل التَّأبِيد، 
َكِة، مع  ِ َم البس�تاُن كام�ل املنفعة، ومس�لوهبا، واعتب م�ا بني القيمتني م�ن ُثُل�ِث الرتَّ ُق�وِّ
قيمة األش�جار مس�لوبِة الثمرة، فإن خرج جيعها، نفذت الوصية ما بقي البستان، وإن 

 

مل حيتمل الثلث جيعها، كان للموىص له قدر ما احتمله الثلث منها، فيشارك به الورثة، 
فإن احتمل نصفها كان له يف كل عام نصف ثمرته، والباقي للورثة)))، ملا قدمته.

0: جامع الوصايا

إذا أوىص لريان�ه رصف إىل أربع�ني داًرا م�ن كل جانب يمينًا، وش�اماًل، وقداًما، 
ووراء)))، وق�ال أب�و حنيف�ة: يدفع إىل الار املالص�ق. وقال أبو يوس�ف: الريان هم 
أه�ل املحل�ة، وإن تفرق�وا يف مس�جدين متقارب�ني. وق�ال حمم�د: من يمعهم مس�جد 
املحلة التي فيها املويص))). وقال س�عيد بن جبري))): الار الذي يس�مع اإلقامة. وقال 

 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من استيفاء املوىص له سنًة متوالية، ومن بعده الورثة.
»احلاوي« )277/8(، »البيان« )242/8(.  

)2( »املهذب« )456/1(، »كفاية األخيار« ]457[.
)3( »البيان« )242/8(، »فتح الوهاب« )28/2(.

)4( »أسنى املطالب« )61/3(، »هناية الزين« ]280[.
)5( »املبسوط« )157/27(، »حاشية رد املحتار« )670/6(.

)6( هو: َس�ِعيُد ُبن ُجَبْرِ بِن هش�ام، موىل بنى َوالَِبة من بنى أس�د بن ُخَزْيَمَة، كنيته أبو عبد اهلل، روى عن: 
عبد اهلل بن مسعود، وابن عمر، وأيب هريرة، وأنس، وابن الزبر. وروى عنه: عمرو بن دينار، وأبو برش 
 ،I ْختَِيانى. وهو ثقٌة، من كبار التابعن، وكان جماب الدعوة جعفر بن أبى وحش�ية، وأيوب السِّ
اُج يف شعبان سنة مخس وتسعن للهجرة، وهو ابن  كان معروًفا بالعبادة،  والورع، والتقوى، قتله احلَجَّ
=
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قت�ادة))): حق ال�وار الدار))) ولل�وارث))). لنا م�ا روى أبو هري�رة I أن النبي 
0 ق�ال: »حقُّ اجلوار أربعون داًرا هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا، مييًنا، ومشاًل، 
وقداًما، وخلًفا«))). وَسواء قل سكاُن الدور أو كثروا، فالعتبار بالدور ل بالسكان)))، 

لقوله 0: »َحقُّ اجلوار أربعون داًرا)))، فاعترب الدور دون السكان«))).

َف إىل من حيفظ جيع القرآن، وال يدخل فيه من يقرأ من  وإن َوىصَّ لقراِء القرآن رُصِ
غري حفظ عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألنه ال ينطلق عليه االسم عند إطالقه يف العرف)))، 
َف إىل العل�امء بالشيع�ة؛ ألن�م يتناوهلم االس�م عن�د إطالقه،  وإن وىص للعل�امء رُصِ

 

ف إىل م�ن ي�روي احلديث م�ن غري معرفة بطرق�ه، أو يروي التفس�ري من غري  وال ُي�ْصَ

تسع وأربعن سنة. »هتذيب الكامل« )370/10(، »اجلرح والتعديل« )140/5(.
)1( هو: َقَتاَدُة بُن ِدَعاَمَة بن عزيز احلارث بن َسُدوس، البرصي، أبو اخلطاب، ولد سنة ستن للهجرة، كان 
 ، L إماًما يف العلم، وخاصًة يف التفس�ر، والعبادة، والتقوى، والورع، من أصحاب ابن عباس
ُتويف V سنة سبع عرشة بعد املائة للهجرة، بواسط. »فتح الباب يف الكنى واأللقاب« )292/1(، 

»سر أعام النباء« )282/5(، »هتذيب الكامل« )507/23(.
)2( »املغني« )479/6(، »الذخرة« )124/7(.

)3( كذا يف األصل، وهو تصحيف والصواب: الدار، والداران.
َواِر َأْرَبُعوَن داًرا هكذا َوَهَكَذا  )4( أخرجه أبو داود يف »املراسيل«: ]350[، رقم  ]257[، بلفظ: »َحقُّ اجْلِ
اًما َوَخْلًفا َوَيِمينًا َوِشاَماًل«. بسنٍد رجاله ثقات، والبيهقي يف »السنن الكربى«،  َوَهَكَذا َوَهَكَذا َوَأَشاَر ُقدَّ
كت�اب: »الوصاي�ا« باب: »الرجل يق�ول ثلث مايل إىل فاٍن يضعه حي�ث أراه اهلل، وما خيتار للموىص 
إلي�ه أن يعطي�ه أه�ل احلاجة م�ن قرابة امليت، حت�ى يغنيهم،  ثم رضع�اَءه، ثم جران�ه«. ]12988[، 
)276/6(، وأخرج�ه أب�و يع�ىل ]5982[، )385/10(، وابن حب�ان يف »املجروحن« )150/2(، 
بس�نٍد في�ه حممد بن جامع العط�ار، وهو ضعيف، »جمم�ع الزوائد« )171/8(، وق�ال: رواه أبو يعىل 
عن ش�يخه حممد بن جامع العطار وهو ضعيف، والطرباين يف »املعجم الكبر« ]143[، )73/19(، 
وللحدي�ث ِعلَّة أخرى وهي: عبد الس�ام بن أيب اجلنوب، قال اب�ن حبان: منكر احلديث، يروي عن 

الثقات ما ال ُيْشبُِه َحِديَث األثبات، ال يعجبني االحتجاج بخربه، ملخالفته األثبات يف الروايات.
)5( »البيان« )243/8(، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)6( تقدم خترجيه.
)7( »املهذب« )457/1(، »أسنى املطالب« )62/3(.

)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه ال يدخل يف الوصية من يقرأ القرآن من غر حفظ.
»العزيز« )279/7(، »روضة الطالبن« )177/6(.  

)9( »احلاوي الكبر« )278/8(، »كفاية األخيار« ]458[.

=
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ُث الطريَق، وامُلَفسَِّ  معرف�ة بأحكام�ه؛ ألن جمرد الرواية ليس بعل�م)))؛ فإن علم امُلَح�دِّ

األحكاَم دخال يف جلة العلامء، واستحقا من /الوصية هلم))) 

وإن وىصَّ لأليت�ام))) مل يدخل من ل�ه أب، وإن مل تكن له أم، ألن اليتم من األب، 
ويدخ�ل في�ه من ل�ه أم إذا مل يك�ن له أب مل�ا قدمن�اه)))، وال يدخل فيه بال�غ)))، لقوله 

َد احُلُلِم«))) . َم َبعنْ 0: »ل ُيتنْ

وال يدخ�ل غن�ي عىل أصحِّ الوجه�ني)))؛ ألن ِغنَاُه باملال، فوق ِغنَ�اُه باألب، فإذا 

 

مل يدخ�ل في�ه م�ن ل�ه أب، فالَغنِ�يُّ أوىل، ويس�توي في�ه األنث�ى والذكر لوقوع االس�م 
عليهام.

وإن أوىص لألرام�ل))) دخ�ل في�ه كل ام�رأة ال زوج هلا، إذا كان�ت فقرية لوقوع 

)1( »هناية املطلب« )136/10(، »حاشية البجرمي« )280/3(.
)2( »مغني املحتاج« )73/3(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )170/3(.

َكِر إىل  )3( األيتـــام: مج�ع يتيم، والُيْت�ُم يف األصل هو فقد األب حن احلاجة، ولذلك أثبته م�ن أثبته يف الذَّ
البلوغ، واألنثى إىل الُثيوَبِة، لبقاء حاجتها بعد البلوغ. 

وهو يف الرشع: من الناس من فقد أباه دون سن البلوغ، ويف احليوان من فقد أمه.   
»القاموس املحيط« )1512/1(، »املخصص« )207/4(.  

)4( »املنهاج« ]355[.
)5( البلوغ: لغًة هو الوصول اىل احلدِّ والغاية، واصطاًحا هو الوصول إىل س�ن البلوغ، وهو س�نٌّ تنضج 

فيه الوظائف التناسلية عند ُكٍل من اجلنسن.
»تاج العروس« )225/5(، »الكليات« ]538[، »املعجم الوسيط« )70/1(.  

)6( أخرجه أبو داود: كتاب: »الوصايا«، باب: »ما جاء متى ينقطع اليتم« ]2873[، )74/3(، والبيهقي 
يف »السنن الكربى«: كتاب: »اخللع والطاق«، باب: » الطاق قبل النكاح« ]15275[، )319/7(،  
والطرباين يف »املعجم الكبر« ]3503[، )4/ 14(، والطياليس يف مسنده ]502[، )243/1(، وابن 

أيب شيبة يف مصنفه ]11450[، )416/6(، »جممع الزوائد« للهيثمي ]357[، )440/1(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم دخول الَغنِيِّ اليتيم يف الوصية.

»روضة الطالبن« )178/6(، »املنهاج« ]355[.  
)8( األرامل: مجع أرملة، وهي يف األصل: كل امرأة ال زوج هلا، وهو خمصوٌص  يف االصطاح باملرأة التي 

مات زوجها عنها، وهي فقرة، وقد ُتطلق أيًضا عىل الرجل الفقر. 
اللغ�ة«  »هتذي�ب   ،)258/10( األعظ�م«  واملحي�ط  »املحك�م   ،)294/11( الع�رب«  »لس�ان   

.)130/5(

)169/ب(
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االس�م عليه�ا، وال يدخل رج�ل ال زوجة له عىل أصح الوجه�ني)))؛ ألنه ال يدخل يف 

مطلق االسم، وإنام يستعمل فيه بالتَّْقِييِد، ولذلك قيل: 
فـــمـــن حلـــاجـــة هـــــذا األرمـــــــل الــــذكــــر)))

�بَّان  َف إىل من جاوز األربعني، فإن َوىصَّ للِفْتيان، أو الشُّ فإن وىصَّ للش�يوخ رُصِ
أعط�ي ملن جاوز البل�وغ إىل الثالثني، وإن أوىص للصبيان والغل�امن أعطي ملن مل يبلغ؛ 

ألن هذه األسامء تستعمل يف العرف فيمن ذكرناه))).

وإن أوىص للفقراء جاز أن يدفع إىل املس�اكني، وكذا إذا وىص للمس�اكني يوز أن 
يدفع إىل الفقراء، وإن وىص هلام س�وي بينه�ام، وفيه قول أن ما وىص له للفقراء ال يوز 

دفعه إىل املساكني؛ ألن))) كل واحد من االسمني يستعمل يف القبيلني.

وإن وىص للُغ�ُزاِة، أو لس�بيل اهلل، دف�ع إىل أهل الصدقات منه�م))). وقال أحد: 
احلج من سبيل اهلل))). لنا أن هذا االسم ثبت له ُعرف الشع يف الغزاة، فاختص هبم يف 

الذكر، فحملت الوصية عليه))) .

وإن َوىصَّ للرقاب رصف إىل املكاتبني)))، وقد حكينا عن مالك وأحد أنه يشرتي 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من عدم دخول الرجل ال�ذي ال زوج له يف الوصية، لعدم 
دخوله حتت اسم األرمل، عند االطاق. »الوسيط« )468/4(، »مغني املحتاج« )75/3(.

)2( وه�و صدر بيٍت، قاله الش�اعر َجِرير خياطب ب�ه عمَر بن عبد العزيز I، فيقول: هذه األرامل قد 
قضيت حاجتها فمن حلاجة هذا األرمل الذكر، ومعناه: أنه ال ُيقال ش�يٌخ أرمل، إال أن يش�اء ش�اعر 

متليح كامه، وهنا قد ملح الشاعر إىل مراده بلفظة )ذكر(.
»معجم مقاييس اللغة« )442/2(، »جواهر األدب« )424/1(.  

)3( »فتح الوهاب« )29/2(، »فتح املعن« )212/3(.
)5( »احلاوي الكبر« )279/8(، »فتح العام« )205/4(.)4( لعل الصواب: لنا أن.

)6( »الفروع« )449/7(، »املحرر يف الفقه« ]387[.
)7( »املهذب« )458/1(، »حتفة احلبيب« )15/4(.

)8( الـُمَكاَتُب من الكتابة، وهي: أن ُيكاتَِب الس�يد عبده، أو َأَمَتُه عىل ماٍل ُمنجم، ويكتب العبد عليه؛ أنه 
يعتق إذا أداه، وقول الفقهاء باب الكتابة، فيه تسامٌح؛ ألن الكتابة اسم املكتوب، وقيل للمكاتبة كتابة 
تسمية باسم املكتوب،  جماًزا؛ ألنه يكتب غالًبا للعبد عىل سيده كتاب بالعتق عند أداء النجوم، ثم كثر 

االستعامل، حتى قال الفقهاء للمكاتبة كتابة، وإن مل يكتب يشء.
=
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ب�ه رقاًب�ا يبتدئ ِعْتقها)))، وق�د تقدم الدليل عليه�م يف الزكاة ع�ىل الثالثة، فكذلك يف 

الوصية))).

َف إىل زيد النصف، وإىل الفقراء النصف عىل أصح  وإن َوىصَّ لزيد، وللفقراء رُصِ
الوجوه الثالثة)))، ويف الثاين تصف إليه كام تصف إىل أحدهم، ويف الثالث الربع، لنا 

ى بني زيد والفقراء يف اإلضافة، فوجبت أن يعل بني الَقبِيَلنْي نصفني))) . أنه َسوَّ

وإن وىص لزي�د بدين�ار، وللفقراء بثلث ماله، وزيد فق�ري، مل يزد عىل الدينار؛ ألنه 
َف إىل غريه))). يتقدر حقه بالدينار فُمنَِع من أن ُيْصَ

وإن َوىصَّ لقبيلة عظيمة كاهلاشميني)))، أو العلويني)))، أو بني تيم)))، ونحوهم، 

»رشح حدود ابن عرفة« )72/3(، »مجهرة اللغة« )100/1(.  
)1( »املراجع السابقة للمذهبن«، املتقدمة قريًبا.

)2( »البيان« )278/8(، »إعانة الطالبن« )221/3(.
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من رصف النصف لزيٍد، والنصف اآلخر للفقراء، إن وىص 

هلام. »هناية املطلب« )155/10(، »املنهاج« ]356[.
)4( »املهذب« )458/1(، »الرساج الوهاج« ]347[.

)5( »البيان« )249/8(، »مغني املحتاج« )77/3(.
)6( اهلامشيـــون: ه�م بنو هاش�م، وهم البط�ن العارش من قريش، وهم: بنو هاش�م بن عب�د مناف، وإىل 
هاش�م انتهت رياسة قريش، وهو أول من سن الرحلتن لقريش، وأول من أطعم الثريد بمكة، وكان 
اس�مه عمًرا، فسمّي هاش�اًم لذلك، وكان له ولدان: عبد املطلب، وعليه عمود النسب، والثاين: أسد، 

وهو أبو فاطمة أم أمر املؤمنن عل بن أيب طالب I، ومات هاشم بَغّزة من الشام وُدفن هبا.
»قائد اجلامن« )44/1(، »معجم قبائل العرب« )735/2(.  

)7( العلويـــون: ه�م أبن�اء، وأحفاد عل ب�ن أيب طالب I، وكان ل�ه من الولد ث�امٍن و عرشون ولًدا، 
أحد عرش ولًدا، وس�بعة عرش أنثى، منهم من فاطمة P مخس�ٌة، احلس�ن، واحلس�ن، وحمس�ن، 

 

وأم كلثوم الكربى، وزينب الكربى، والباقون من أمهات ش�تى من احلرائر و اإلماء، فمنهم حممد بن 
ع�ل، أم�ه خولة بنت جعفر بن قيس، ويقال أمه س�وداء، من س�بي الياممة، ولذلك يق�ال له حممد بن 
احلنفية؛ ألن خالد بن الوليد كان س�باها من بني حنيفة يف الردة، ومنهم عمر، ورقية من أمته، ومنهم 
أبو بكر، وعبيد اهلل، وجعفر، و العباس، وأم كلثوم الصغرى، ورملة، وأم احلس�ن، ومجانة، وميمونة، 

وخدجية، وفاطمة، وأم الكرام، ونفيسة، وأم سلمة، وأمامة.
»البدء والتاريخ« )281/1(، »السرة احللبية« )236/3(.  

)8( وبن�و متي�م قبيل�ٌة مش�هورة، والتميم يف اللغة: الش�ديد، وبنو متيم ه�م بطٌن من طابخ�ة، وطابخٌة من 

=

=
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مل تص�ح الوصية عىل أصحِّ القولني))) إال أن يصهم ببلد، كمن بالبصة من العلويني، 

 وببغداد))) من اهلاش�ميني، ألنه إذا مل يقيده ال س�بيل إىل إعطائهم، فليس هلم يف الشع  

/ع�رف فيحمل�ون عليه كالفق�راء)))، فإذا قيدهم ببل�ٍد أمكن ال�صف إليهم)))، وإن 

وىص أن يضع ثلثه حيث يرى، مل يز أن يضعه يف نفس�ه)))، وقال أبو حنيفة: يوز)))، 

لنا أنه تليك ملكه باإلرث فال يضعه يف نفسه كالبيع))).

ويستحب أن يضعه يف أقارب املويِص الذين ال يرثونه؛ ألنم أوىل بصدقته، وأجره 
فيه�م أعظم)))، فإن مل يكن، فمن الرضاعة؛ ألنم يلحقون بَقَرابة النس�ب، فإن مل يكن 

ففي جريانه؛ ألن اإلحسان إليهم مضاعف األجر))).

العدناني�ة، وه�م بنو متيم بن مر بن أد بن طابخة، وكان لتميم من الولد زيد مناة، وعمرو بن احلارث، 
وكان�ت منازهل�م بأرض نجٍد من ممتدة إىل البرصة، وأرض الكوفة، ث�م تفرقوا بعد ذلك يف احلوارض، 

ومل يبقوا يف البوادي، وورث مساكنهم غزية من طٍي، وخفاجة من بني عقيل بن كعٍب.
»هناية األرب« )66/1(، »عشائر العراق« )30/1(.  

)1( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من ع�دم صحت الوصي�ة لقبيلة أفرادها كث�رون، بدون 
ختصيص. »العزيز« )279/7(، »مغني املحتاج« )78/3(.

)2( بغـــداد: ه�ي مدينة بالعراق، أمُّ الدنيا، ودار الس�ام، وأصل الكلمة فارس�يٌة تدل ع�ىل عطاِء الصنم، 
بناه�ا أبو جعفٍر املنصور، وكانت َمْهَد ومقر اخلافة العباس�ية م�دًة طويلة، ثم انتقل بعدها اخللفاء إىل 
التاج، وعىل املدينة قدياًم س�وٌر ابتداؤه من دجلة، وانتهاؤه إىل دجلة، كش�به اهلال، وهلا أبواٌب كثرة، 
ن اهلل  ين، دخلها التتار، وعاثوا فيها فساًدا، ومكَّ جتمع عىل ثراها كثًرا من أهل العلم،  والفضل، والدِّ

املسلمن من طردهم وعامرهتا.
»آثار الباد وأخبار العباد« )131/1(، »معجم البلدان« )462/1(، »لسان العرب« )94/3(.  

 )3( الفق�ر ه�و ال�ذي ال جيد ش�يًئا َيُقوُت�ه، ويق�وت أبنائه، بخاف املس�كن فهو جيد ش�يًئا يقوت�ه، لكنه 
ي فقًرا لزمانٍة تصيبه مع  ال يكفيه، ولذلك فالفقر أش�د حااًل من املس�كن عند الش�افعي، وإِنام ُس�مِّ

حاجة شديدٍة، متنعه الزمانة من التقلب يف الكسب عىل نفسه.
»تاج العروس« )335/13(، »لسان العرب« )211/13(، »الكليات« ]1103[.  

)4( »أسنى املطالب« )64/3(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
)5( »احلاوي الكبر« )283/8(، »البيان« )277/8(.

)6( »بدائع الصنائع« )367/7(، »الفتاوى اهلندية« )144/6(.
)7( »البيان« )282/8(، »فتح الوهاب« )30/2(.

)8( »هناية املطلب« )210/10(، »تصحيح التنبيه« ]439[.
)9( »مغني املحتاج« )85/3(، »حاشية البجرمي« )282/3(.

)170/أ  (

=
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A

ف�إن قال: ثلث مايل لزي�د، ولبيل، كان لزيد النص�ف، وُتْلُغو اإلضافة لبيل؛ 
ألن�ه حني أض�اف إليه، ُعلم أنه مل ُيِرْد رصف الميع إىل زي�د)))، وكذلك إن قال: لزيد 
وللري�اح ع�ىل أصح الوجهني)))؛ ألن�ه مل يقصد تليك�ه الميع، فِذْك�ُرُه الرياح، كذكر 

جبيل.

وإن ق�ال: ثل�ث مايل هلل c، ولزي�د، كان لزيد النصف، والنص�ف للفقراء عىل 
أصح الوجهني)))؛ ألن عامة حقوق اهلل املالية مصوفة إليهم.

A

ف�إن ق�ال المرأة: إن ول�دت ذكًرا فله أل�ف، وإن ولدت أنثى فله�ا مائة. فولدت 
َكِر األلف، وإىل األنثى املائة عماًل بمقتىض الوصية)))، وإن  َف إىل الذَّ ذك�ًرا وأنث�ى، رُصِ
ول�دت ُخنَْثى رصف إليه املائة؛ ألنه أنقص أحواله، ووقف ما أراد))) حتى يتبني حاله؛ 
ألنه يرجى انكش�افه)))، وإن ولدت ذكرين، أو أنثي�ني، أو ذكرين وأنثيني، وقف األمر 
إىل البلوغ ليق االصطالح بني الذكرين واألنثيني، هذا أصح الوجوه الثالثة)))، والثاين 
ي�صف ال�وارث األل�ف إىل من ي�رى م�ن الذكرين، واملائ�ة إىل من يرى م�ن األنثيني، 
 والثال�ث أن يش�رتك الذك�ران يف األل�ف واألنثيي�ان يف املائ�ة، لنا أن الوصي�ة ألحدمها 

فال تعل هلام، ومل يعل للوارث اختيار، فوجب التوقف))).

)1( »املهذب« )459/1(، »الرساج الوهاج« ]348[.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة اإلضافة لزيد، والغائها جلربيل، أو للريح.

»روضة الطالبن« )180/6(، »املنهاج« ]355[.  
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة الوصية، وقسمت املال بن زيٍد، والفقراء.

»روضة الطالبن« )181/6(، »مغني املحتاج« )83/3(.  
)4( »أسنى املطالب« )67/3(، »هناية الزين« ]280[.

)5( كذا يف املخطوط، والصواب: زاد.
)6( »الوسيط« )474/4(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )174/3(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من إيقاف الوصية إىل حال بلوغ األبناء.
»العزيز« )283/7(، »روضة الطالبن« )185/6(.  
)8( »املهذب« )459/1(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
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وإن َويصَّ حلم�ل ام�رأة فولدت ذكًرا، أو أنثى رصف إليهام، وس�وي بينهام؛ ألنام 

احلمل))).

وإن ق�ال: إن كان م�ا يف بطن�ك َذَكًرا فله ألف، وإن كان ُأنث�ى فلها مائة، فوضعت 
ذكًرا وأنثى مل يس�تحق واحد منهام ش�يًئا؛ ألن رشط االستحقاق أن يكون الميع ذكًرا، 
أو أنث�ى، ومل يوج�د ذلك، وفي�ه طريق آخر أنا ع�ىل ثالثة أوجه كالت�ي قبلها، واألول 

أصح))).

A

وإن أوىص لرجل بسهم، أو ِقْسٍط، أو َنِصيب، أو جزء من ماله، فاخليار إىل الوارث 
فام يدفعه إليه من كثري، أو قليل يقع عليه اسم املال))).

وقال أبو حنيفة: يدفع إليه أقل نصيب الورثة ما مل ينقصه عن الس�دس فإن نقصه 
عن�ه، جعل له الس�دس، وعنه رواية ثاني�ة أنه يعطي أقل األمرين من الس�دس، أو أقل 
ْيٌح: يدفع له س�هم  : يدفع إليه س�دس املال. وقال رُشَ نصي�ب ورثت�ه)))، وقال الثَّ�ْوِريُّ
 واحد من سهام الفريضة))). وقال أبو ُيوسف وحممد: يعطي مثل أقلهم نصيًبا ما مل ياوز 
الثلث، فإذا جاوزه أعطي /الثلث))). وقال أبو َثْور: يعطي س�هًم�ا من أربعة وعشين 

سهاًم، لنا أن اسم النصيب يقع عىل الميع فتخصيص بعضها حتكم ال وجه له))).

ف�إن خالف املوىص له الوارث فيام يعينه فقد ذكر األصحاب أن الوارث حيلف يف 
أح�د الوجهني املبنيني عىل القول�ني )))، فيمن أقر بمجهوٍل، وامتن�ع من البيان، وليس 
ب�يشء؛ ألن ه�ذا لي�س بيان جمه�ول معني، إنام ه�و ذكر ما يت�اره الوارث م�ا يقع عليه 

)1( »البيان« )277/8(، »فتح العام« )205/4(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم استحقاق املولودين شيًئا من الوصية.

»روضة الطالبن« )186/6(، »مغني املحتاج« )85/3(.  
)3( »احلاوي الكبر« )292/8(، »إعانة الطالبن« )221/3(.

)4( »االختيار« ]55[، »ملتقى األبحر« )432/1(.
)5( »املغني« )522/6(، »الذخرة« )122/7(.

)6( »املبسوط« )165/27(، »حاشية رد املحتار« )682/6(.
)7( »احلاوي الكبر« )303/8(، »الرساج الوهاج« ]348[.

)8( »أسنى املطالب« )65/3(، »حتفة احلبيب« )16/4(.

)170/ب(
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ِعَي املويص له أن املويص أراد به ج�زًءا معلوًما َيْعَلُمُه الوارث، فأنكر  االس�م، إال أن َيدَّ

الوارث علمه به؛ فإنه حيلف عىل نفي العلم))).

A

وإن أوىص ل�ه بمث�ل نصيب أح�د ورثته رصف إليه مثل نصي�ب أقلهم نصيًبا)))، 
وق�ال مال�ك: إن تفاض�ل الورثة يف االس�تحقاق اعتب عدد رؤوس�هم وع�د واحد))) 
منهم، ثم َقَس�َم الباقي عىل املس�تحق؛ ألن االس�م ينطلق علي�ه)))، وإن أويص له بمثل 
نصي�ب ابن�ه، وله اب�ن وارث، فهي وصية بنصف مال�ه)))، وقال مال�ك: تكون وصية 
بجمي�ع ماله))). وبه قال زف�ر وداود))). لنا أنه حيتمل أنه وىص له بالميع، وحيتمل أنه 
أنزله منزلته يف االستحقاق، فحمل عىل اليقني، وهو قصد التسوية، وال حتصل التسوية 

إال بام ذكرناه))).

ولو وىص له بمثل نصيب أحد ابنيه وله ابنان، فهي وصية بثلث ماله، وقال مالك: 
مع االثنني النصف، ومع الثالثة الثلث)))، لنا ما قدمته قبلها.

وإن وىص بنصيب ابنه بطلت الوصية يف أصح الوجهني)1))، والوجه الثاين تصح 
ويك�ون ك�ام لو َوىصَّ له بمثل نصيبه، لنا أن نصيب االب�ن لالبن، فال تصح به الوصية، 

كام لو َوىصَّ له بامل له من غري املرياث)))) .

)1( »هناية املطلب« )189/10(، »العزيز« )286/7(.
)2( »الوسيط« )482/4(، »مغني املحتاج« )87/3(.

)3( كذا يف املخطوط، ولعل الصواب: واحًدا.
)4( »البيان« )284/8(، »كفاية األخيار« ]458[.

)5( »املهذب« )459/1(، »هناية الزين« ]281[.
)6( »التاج واإلكليل« )374/6(، »مواهب اجلليل« )554/8(.

)7( »الذخرة« )122/7(، »املغني« )545/6(.
)8( »احلاوي الكبر« )311/8(، »فتح الوهاب« )31/2(.

)9( »املهذب« )459/1(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
)10( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من بطان الوصية، فيام إذا أوىص بنصيب ابنه.

»روضة الطالبن« )231/6(، »املنهاج« ]355[.  
)11( »هناية املطلب« )228/10(، »حاشية البجرمي« )283/3(.



378
ول�و أوىص ل�ه بمثل نصيب ابنه، وله ابن غري وارث بطلت الوصية؛ ألنه وىص له 

بمثل نصيب ما ال نصيب له))) .

وإن أوىص ل�ه بضع�ف نصيب أحد ورثته أعط�ي ِمْثَيْ َنِصيبِ�ِه)))، وقال أبو عبيد 
 :I واألوزاع�ي والزه�ري ومال�ك: يعطي ِمْث�ل نصيب�ه)))، لنا م�ا روي أن عمر

))، أي: أخذ منهم ِمْثَي ما يأخذ من املسلمني))). أضعف الصدقة عىل بني تغلب)))

 وإن أوىص ل�ه بَضْعِفي َنِصيبه أعطي ثالثة أمث�ال نصيبه)))، وقال أبو َثْور: يعطي 
أربع�ة أمث�ال نصيبه))). وقاَل مالك: يعطي ِمْثي نصيب�ه)))، لنا أن الضعف أن ُيَزاَد عىل 
ْعَف  ال�يشء بمثل�ه، والضعفاِن أن ُي�َزاَد عليه ِمْث�اَله)1))، وعب عنه يف املهذب ب�أنَّ الضِّ
عب�ارة عن اليشء ومثله، والضعف�ان عبارة عن اليشء وِمْثَلْيه))))، قال الش�يخ اإلمام: 
وه�ذا حج�ة أليب ثور؛ ألن�ه إذا كان الضعف عب�ارة عن اليشء ومثل�ه وجب أن يكون 

الضعفان عبارة عن شيئني ومثلني، فيكون أربعة أمثال، والعبارة الصحيحة ما قدمته.

A

 /إذا أوىص لرج�ل بثل�ث ماله، وألخر بنصف�ه، فإن أجاز الورثة، قس�م النصف 

)1( »املهذب« )459/1(، »إعانة الطالبن« )221/3(.
)2( »أسنى املطالب« )68/3(، »فتح الوهاب« ]30/2[.

)3( »املعونة« )525/2(، »الذخرة« )135/7(، »التلقن« )220/2(.
ِلـــٍب: ه�م حٌي من وائ�ل، من َربِيعة م�ن العدنانية، وهم بن�و َتْغلب بن وائ�ل، وكانت بادهم  )4( بنـــو َتغنْ

باجلزيرة الفراتية،  وتعرف ديارهم  بديار ربيعة، وكانت النرصانية غالبًة عليهم ملجاورة الروم.
»هناية األرب« )66/1(، »قائد اجلامن« )38/1(.  

)5( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب »اجلزية«، باب »نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة« 
 .)362/9( ،]18794[

)6( »املهذب« )461/1(، »حتفة املحتاج إىل األدلة« ]332[.
)7( »الوسيط« )456/4(، »مغني املحتاج« )92/3(.

)8( »الذخرة« )138/7(، »املغني« )524/6(.
)9( »القوانن الفقهية« )268/1(، »مواهب اجلليل« )556/8(.

)10( »أسنى املطالب« )69/3(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )169/3(.
)11( »املهذب« )461/1(، »البيان« )294/8(.

)171/أ(
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والثلث بينهام عىل خسة أسهم للُمويَص له بالنصف ثالثة، وللُمويَص له بالثلث سهامن، 
�َم الثلث بينهام أيًضا عىل خس�ة)))، وقال أبو حنيفة: يقس�م الثلث  وإن ردوا الزيادة ُقسِّ
بينهام نصفني))). لنا أن ما قس�م عىل التفاضل عند اتس�اع املال، قسم عىل التفاضل عند 

ضيقه، كاملال بني الشكاء))).

وإن أوىص لواح�د بجميع مال�ه، وآلخر بثلثه، فإن أجازوا، قس�م املال بينهام عىل 
أربعة أس�هم للمويص ل�ه بالميع ثالثة، وللمويص له بالثلث س�هم، وكذلك تقس�يم 
الثل�ث، ملا قدمته، وقال داود: للمويص ل�ه بالكل الثلثان، وللموىص له بالثلث الثلث. 

وعن أيب حنيفة للموىص له بالميع الثلثان، ولآلخر السدس))).

A

إذا قال أعطوه رأًس�ا من رقيقي، وال رقيق له، أو عبدي احلبيش وله عبٌد ِس�نْدي، 
أو عبدي احلََبيش، وس�امه باس�م ووصفه بصفة، وله عبد حبيش مس�مى بذلك االس�م 
وخمال�ف ل�ه يف الصفة فالوصية باطلة؛ ألنه وىص ب�يشء ال يملكه)))، وإن كان له رقيق 
أعطي واحًدا منهم س�لياًم، أو معيًبا، ذكًرا كان، أو أنثى، لوقوع االس�م عليه، فإن مات 
أرقاؤه، أو قتلوا قبل موت املويص بطلت الوصية؛ ألنه ال رقيق له وقت االستحقاق)))، 
وإن قتلوا بعد موت املويص دفع إليه قيمة واحد منهم؛ ألنه عوض ما استحقه بالوصية، 
ولو ماتوا بعد موت املويص مل يس�تحق املويص له ش�يًئا؛ ألنه فات ما تعلق به استحقاقه 

من غري تفريط.

ول�و وىص بعت�ق عبٍد، أعتق عنه ما يقع عليه االس�م، وإن مل يزئ يف الكفارة عىل 

)1( »العزيز« )294/7(، »مغني املحتاج« )89/3(.
)2( »البحر الرائق« )504/8(، »حاشية رد املحتار« )689/6(.

)3( »هناية املطلب« )244/10(، »كفاية األخيار« ]459[.
)4( »الذخرة« )162/7(، »املبسوط« )165/27(.

)5( »احلاوي الكبر« )320/8(، »فتح الوهاب« )32/2(.
)6( »البيان« )285/8(، »فتح العام« )206/4(.
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أص�ح الوجه�ني)))، ويف الث�اين ال يزئ إال ما ي�زئ يف الكفارة، لنا أن مطلق االس�م 

يتناوله فينبغي أن يزئه، كام ُأجزئ يف الكفارة))).

ول�و َوىصَّ بعتق رقيقه، فعجز الثلث عنها، ومل ت�ز الورثة، نفذت الوصية يف قدر 
الثلث منها؛ ألن الوصية تعلقت بجملتها، فسقطت بالرد فيام ال حيتمله الثلث، ونفذت 

يف الثلث))).

 ول�و وىص بعت�ق رقاب، أعتق عنه ث�الث رقاب؛ ألنه أقل ما يتناوله االس�م، فإن 
مل يتس�ع الثل�ث للثالث، أعتق ما اتس�ع ل�ه؛ ألنه املمك�ن، فإن اتس�ع لرقيقني، وفضل 
 يشء ال يمكن أن يش�رتى به جزء من الثالثة، زيد يف ثمن الرقبتني؛ ألنه ال يمكن رصفه 
فيام تعلقت به الوصية إال من هذا الطريق، فوجب رصفه فيه، وإن أمكن أن يش�رتي به 
ج�زء من رقبة ثالثة، اش�رتي، وال يزاد يف ثمن الرقبتني ع�ىل أصح الوجهني)))، والثاين 
ٍو منها  ي�زاد يف ثمن الرقيقني، لنا قوله 0/: »من أعتق رقبة أعتَق اهلل بكل ُعضنْ
ًوا منه من النار حتى فرجه بفرجه، وأنفه بأنفه«))). وألنه أقرب إىل العدد املويص  ُعضنْ

به، وال يوجد هذا يف الزيادة يف ثمن الرقبة))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة العتق يف الوصية، بام يقع عليه االسم، وإن مل جيزي 
يف الكفارة. 

»روضة الطالبن« )254/6(، »املنهاج« ]356[.  
)2( »أسنى املطالب« )70/3(.

)3( »احلاوي الكبر« )326/8(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
 )4( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من أن الزي�ادة الباقية يف الوصية، ُيش�رتى هب�ا رقبًة ثالثة، 

وال تزاد عىل قيمة االثنتن.
»روضة الطالبن« )255/6(، »املنهاج« ]356[.  

)5( أخرج�ه البخاري: كتاب: »العتق«، باب: »ما جاء يف العتق وفضله« ]2381[، )891/2(، مس�لم: 
كت�اب: »العتق«، ب�اب: »فضل العتق« )1509/22(، )705/2(،  ب�دون لفظة )وأنفه بأنفه(، وإنام 
وردت لفظة: بكل عظمن من عظامهام عظاًم من عظامه. أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب: 

»العتق« باب: »فضل إعتاق النسمة« ]21834[، )272/10(. 
)6( »البيان« )294/8(.

)171/ب(
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A

وإن ق�ال: َأْعتُِق�وا عبًدا من َعبيدي، وله ُخنَْث�ى، ُحكم بأنه رجل، فأعتق عنه، جاز 
ع�ىل أصح الوجهني)))؛ ألن�ه عبد، وهلذا تري علي�ه أحكاُم الَعبي�د، وإن قال: أعتقوا 
، وفيهم ُخنْثى ُمْشَكل، فأعتق، أجزأ وجًها واحًدا؛ ألنه يدخل يف مطلق اسم  أحد َرِقيَقيَّ

الرقيق؛ ألنه يقع عىل العبد، واألََمُة، واخلُنثى واحد منهام رضورة))).

A

وإن قال: أعطوه ش�اًة، جاز أن ُيعطي الضأن، واملعز، والذكر، واألنثى، والكبري، 
والصغري الذي ينطلق عليه اس�م الش�اة، هذا هو املذهب)))، ويف وجه ال يزئ الكبش 

والتَّْيُس، لنا أن اسم الشاة اسم النس، فتناولت الذكر واألنثى، كاإلنسان.

وإن ق�ال: أعط�وه ش�اًة من غنم�ي، فإن كانت كله�ا ذكوًرا مل ُيع�ط أنثى، وكذلك 
عكس�ه؛ ألن�ه أضاف إىل َغنمه ولي�س فيها غ�ريه)))، وإن كانت ذك�وًرا، وإناًثا جاز أن 
يعطي أحدمها ملا قدمناه يف الشاة املطلقة، وإن قال: أعطوه ثوًرا. مل يعط بقرة. وإن قال: 
ج�اًل. مل يعط ناقة؛ ألن لفظه يقتص عىل الذك�ر دون األنثى، وإن قال أعطوه بعرًيا جاز 
أن يعطي الذكر واألنثى عىل أصح الوجهني)))؛ ألن البعري اسم النس فهو كاإلنسان، 
وكذلك إن قال: أعطوه رأًس�ا من اإلبل، ورأًس�ا من البقر، ورأًسا من الغنم. فإنه يزئ 

فيه الذكر واألنثى ألن الرأس يقع عليهام))).

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من صحة إعتاق اخلنثى، يف ح�ال اإليصاء بعتق رجٍل عند 
االطاق. »روضة الطالبن« )257/6(، »مغني املحتاج« )88/3(.

)2( »احلاوي الكبر« )330/8(.
)3( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة اعطائه ما هو موج�وٌد من غر تقييد، وذلك عند 

اإلطاق. »العزيز« )294/7(، »املنهاج« ]357[.
)4( »أسنى املطالب« )68/3(، »كفاية األخيار« ]458[.

)5( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز اعطائه ذكًرا، أو أنثى، وذلك عند الوصية باجلمل 
عند اإلطاق.

»روضة الطالبن« )258/6(، »املنهاج« ]357[.  
)6( »هناية املطلب« )255/10(، »الرساج الوهاج« ]349[.
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A

وإن قال: أعطوه دابة. جاز أن ُيعطي فرًسا، أو بغاًل، أو حاًرا سواء كان بمص)))، 
أو غريه�ا م�ن البالد، وفيه وجه؛ أنه ال يعطي أح�د الثالثة إال بمص، فأما يف غريها من 

البالد فال ُيعطي إال فرًسا، لنا أن اسم الدابة يستعمل يف الثالثة يف جيع البالد))).

وإن قال: من دوايب. وعنده أحد هذه الثالثة مل يعط إال مما عنده؛ ألنه خصه بدوابه 
فل�م ُيع�ط غريه�ا))). وإن قال: أعطوه داب�ة يقاتل عليه�ا. مل يعط إال فرًس�ا. وإن قال: 
ليحم�ل عليه�ا. مل يعط إال بغاًل أو حاًرا. وإن قال: ينتفع بنس�لها. مل يعط إال فرًس�ا، أو 

حارًة؛ ألن القرينة اقتضت التقييد بام ذكرناه))).

A

وإن أوىص بَكْل�ٍب، وال كل�ب ل�ه، أو ق�ال: أعط�وه كلًب�ا م�ن كاليب. وله كالب 

 

ال ينتف�ع هب�ا بطل�ت الوصي�ة؛ ألن الكل�ب ال يصح رشاؤه، وم�ا اَل منفع�ة فيه ال يوز 
اقتناؤه، فال َتِصحُّ الوصية به)))، وإن كانت منتفًعا هبا ُأعطي واحًدا منها لوقوع االس�م 
عليها، إال أن يقرتن به قرينة من صيٍد، أو حفظ ماشيٍة، فُيعطي ما دلت القرينة عليه)))، 
وإن كان ل�ه ثالث�ة أكل�ٍب، وال مال له، /فأوىص هب�ا ومل ُيِِز الورث�ة، ردت الوصية إىل 

)1( ِم�رْص ه�ي الفس�طاط، وهي خاصة باد مرص، فتحها َعمرو بن العاص I يف س�نة تس�ع عرشة 
للهجرة، وقيل س�نة عرشين للهجرة، يف خافة ُعمر بن اخلطاب I، وُتس�مى بخزائن األرض، 
المتاكه�ا لكث�ٍر م�ن اخل�رات، والثروات، وه�ي أخصُب ب�اِد اهلل، ذكره�ا اهلل باس�مها يف القران 
�طن؛ كأهنا مدينة واحدة، والبس�اتن خلف املدن متصلة؛ كأهنا  الكريم، وكانت مدًنا متقاربة عىل الشَّ
 بس�تان واح�د، وامل�زارع من خلف البس�اتن، وقد دم�ر اهلل تلك املع�امل، وطمس عىل تل�ك األموال 

واملعادن.
»حسن املحارضة« )6/1(، »املواعظ واالعتبار« )27/1(، »معجم البلدان« )22/3(.   

)2( »الوسيط« )474/4(، »مغني املحتاج« )89/3(.
)3( »البيان« )272/8(، »فتح املعن« )218/3(.

)4( »املهذب« )459/1(، »مغني املحتاج« )89/3(.
)5( »البيان« )292/8(، »حاشية البجرمي« )289/3(.

)6( »الوسيط« )478/4(، »الرساج الوهاج« ]348[.

))17/أ(
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الثلث)))، واس�تحق من كل كلب ثلثه ع�ىل أصح الوجهني)))، والثاين يدفع إليه واحد 
منها بالقرعة، أو باختيار الوارث عىل وجهني))). لنا أن منافعه خمتلفة متفاوتة، فال يقوم 

بعضها مقام بعض كسائر األعيان))).

وإن كان ل�ه كلب واحد، فأوىص به، ومل ُيِِز الورثُة، وال مال له، أعطي امُلوىَص له 
ثلثه،؛ ألنه ال يوز أن حيصل له يشء، إال أن حيصل للورثة مثاله))).

وإن كان له مال ُدفع إليه جيعه، عىل أصحِّ الوجهني)))؛ ألن ما صار إىل الورثة من 
املال أوف مما يقابل ثلثي الكلب.

A

وإن أوىص ل�ه بطب�ٍل من طبوله، وليس ل�ه إال طبول احلرب ُأعط�ي واحًدا منها؛ 
ألنا منتفع هبا، واالس�م ش�امل هلا))) وإن مل يكن له إال طبول اللهو، وإذا فصلت ملباٍح 
مل تسم طباًل فالوصية باطلة ؛ ألن ما يتناوله االسم منها ال يوز االنتفاع به)))، وإن كان 
يصلح ملنفعة مباحة مع بقاء اسم الطبل عليه صحت الوصية، وأعطي واحًدا منها، وإن 
كان طبل حرب، وطبل هلو، وطبل اللهو ال يصلح لغري اللهو، ُأعطي طبل احلرب حاًل 

عىل ما يوجب صحة تصفه، وإن كان يصلح ملباح أعطاه الوارث ما شاء منهام))).

)1( »أسنى املطالب« )68/3(، »هناية الزين« ]281[.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه يستحق املويص له من كل كلٍب ثلثه.

»العزيز« )298/7(، »مغني املحتاج« )86/3(.  
)3( »البيان« )293/8(.

)4( »املهذب« )459/1(، »فتح الوهاب« )31/2(.
)5( »احلاوي الكبر« )322/8(، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)6( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من اعط�اء املويص له الكل�ب مجيع�ه، إن كان له مال غر 
الكلب. 

»العزيز« )285/7(، »املنهاج« ]357[.  
)7( »هناية املطلب« )369/10(، »هناية الزين« ]281[.

)8( »احلاوي الكبر« )323/8(.
)9( »أسنى املطالب« )69/3(، »حتفة احلبيب« )17/4(.
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A

وإن َوىصَّ ل�ه بُعوٍد))) من ِعيَدانِه، وعنده ُعود اللهو، وُعود القوس، وعود البناء، 
فالوصي�ة بعود اللهو »باطلة«)))؛ ألن إطالق االس�م ين�صف إليه)))، فإن كان يصلح 
اٌب؛ ألن االس�م ال يتناوهلام؛  ف إليه، وال يدف�ع معه َوَتٌر، وال ِم�رْضَ ملنفع�ة مباح�ة رُصِ
وألن يف دفعه�ام إعان�ة عىل املعصي�ة، وإن مل يصلح ملباٍح، فالوصية باطل�ة؛ ألنه ال قربة 
في�ه، وال يعط�ي ع�ود البناء، وال ع�ود القوس عىل أص�ح الوجه�ني)))، والوجه الثاين 
 يعطي عود البناء أو عود القوس. لنا أن إطالق االسم ال يتناول إال عود اللهو، بخالف 
ما لو أوىص بطبل، وله طبُل هلٍو، وطبُل حرب، حيث يدفع إليه طبل احلرب، ألن االسم 
يتناوهل�ام تن�اواًل واحًدا، فرجح جان�ب الصحة)))، وإن قال: أعطوه ع�وًدا من عيداين، 

 

وال عود عنده، إال عود البناء، وعود القوس، أعطاه واحًدا منهام؛ ألنه ملا قيده بام عنده، 
زال ما يقتضيه االسم))).

A

�اُب دون  وإن وىص له بقوٍس، كانت الوصية بالقوس الذي ُيرمى به النَّبل، والنَّشَّ
قوس النَّْدِف)))، واُلاَلِهِق))) وهو قوس البندق؛ ألن االس�م إليهام أس�بق، وال ُيعطي 

)1( واألص�ل يف الُع�ود؛ أهن�ا كل خش�بٍة، دقيقةٍ كان�ت، أو غليظة، رطب�ٍة كانت أو يابس�ة، ولذلك ُيقال: 
ركب واهلل عوًدا عوًدا، وُيطلق عىل الطِّيب الذي ُيتبخر به، وُيطلق كذلك عىل اآللة املوس�يقية الوترية 
التي ُيرضب عليها بريش�ٍة ونحوها، ويطلق كذلك عىل االعواد التي ُتس�تخدم يف البناء، لصفِّ اللبن، 

وُيطلق كذلك عىل األعواد التي تستخدم يف الصيد.
»لسان العرب« )315/3(، »املصباح املنر« )436/2(، »املعجم الوسيط« )635/2(.  

 )2( علي�ه يف األص�ل ضب�ة إش�عاًرا باستش�كال الكلم�ة، وحذفها أوىل، وه�ي غر موج�ودة يف املهذب، 
وال شك أن املصنف اعتمده.

)3( »املهذب« )459/1(.
)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم اعطاء املويص له أي عود، س�واًء أكان عود قوٍس، 

أو غره. »روضة الطالبن« )274/6(، »مغني املحتاج« )88/3(.
)6( »أسنى املطالب« )69/3(، »فتح العام« )205/4(.)5( »احلاوي الكبر« )323/8(.

)7( هي اآللة التي ُتس�تخدم يف النَّْدِف، أي رضب القطن، وهي خش�بٌة يرضب، ويطرق هبا الوتر، لرقق 
القط�ن. »القاموس املحي�ط« )1105/1(، »معج�م مقاييس اللغة« )328/5(، »املعجم الوس�يط« 

.)911/2(
)8( اجُلَاِهـــُق: مَجْ�ُع جله�وق، وهي القوس التي ُيرمى هب�ا، ويكون الرمي بالطن امل�دور، وهو البندق، 
=
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معها الَوَتر عىل أصح الوجهني)))؛ ألن االسم يقع عليها بدون الوتر، وإن قال: أعطوه 
قوًس�ا م�ن قس�يي، وليس عنده إال ق�وس َنْدٍف، أو ق�وس بندٍق، ُأعطي م�ا عنده؛ ألن 
التقييد بام عنده، قطع ما يقتضيه إطالق االس�م، فإن اجتمعا عنده ُأعطي قوس البندق؛ 

ألن االسم إليه أسبق))).

A

/وإن أوىص بعت�ق))) مكاتب�ه، أو باإلب�راء مما عليه اعتب من الثل�ث أقل األمرين 
م�ن قيمته، أو م�ال كتابته، فأهيام احتمله الثلث، َعَتق وب�رئ؛ ألن العتق إبراء، واإلبراء 

عتق))).

ف�إن مل حيتمل ش�يًئا م�ن أحدمها، فالوصية باطل�ة لعدم حمله�ا، وإن احتمل بعض 
أحدمه�ا بأن احتمل النصف من أقلهام َعَتق نصفه، وبقي النصف عىل الكتابة، فإن أدى 
َعَت�ق، وإن عج�ز رق)))، ف�إن مل يكن عليه ديون، وال مال له غ�ريه، ومل يز الورثة، فإن 
اتفق حلول جيع النجوم))) يف وقٍت واحد، فإن كان قد ساحمه املوىل بتأخري ما عليه من 
النجوم احلالة إىل آخر نجٍم َعَتَق ثلثه يف احلال، ويقف الثلثان عىل العتق باألداء، والرق 

وعادًة ما يستخدمها الصبيان، يف اللعب.
»القاموس املحيط« )1126/1(، »املحكم واملحيط« )632/6(، »لسان العرب« )237/10(.  

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم اعطائه للوتر مع القوس.
»العزيز« )283/7(، »روضة الطالبن« )275/6(.  

)2( »البيان« )293/8(، »هناية الزين« ]281[.
)3( الِعتـــق: لغ�ًة ه�و عبارٌة عن الق�وة، ويف االصطاح هو عب�ارٌة عن القوة احلكمية الت�ي يظهر أثرها يف 

امللكية، ويصر صاحبها أهًا للترصفات الرشعية.
»القاموس املحيط« )385/1(، »هتذيب اللغة« )66/1(، »التعريفات« ]57[.  

)4( »هناية املطلب« )343/10(، »كفاية األخيار« ]459[.
)5( »املهذب« )460/1(.

)6( وه�و اس�تخدام النج�وم، واالهتداء هبا عىل حلول األجل عىل الرقيق الذي أفتدى نفس�ه من س�يده، 
بأقس�اٍط معلومٍة يف وقٍت معلوم، وذلك ألهنم ما كانوا يعرفون احلس�اب، وإّنام حيفظون أوقات السنة 

بالنجوم.
»هتذيب اللغة« )26/4(، »املصباح املنر« )594/2(.  

))17/ب(

=
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بالعج�ز؛ ألن الورثة عىل يقني من س�المة الثلثني بأحد القس�مني، وكذلك إن مل يدخل 
من نجومه يشء؛ فإنه يتعجل عتق ثلثه، ويقف الثلثان عىل العتق باألداء، والرق بالعجز 

عىل أصح الوجهني))) ملا بينته.

A

وإن ق�ال: ضعوا ع�ن ُمَكاَتبي أكثر ما عليه، ُوضع عن�ه النصف ويشء؛ ألن ذلك 
أكثره))). 

وإن قال: ضعوا عنه ما ش�اء من كتابته. فش�اء الميع. أو قال: ضعوا عنه ما شاء. 
ومل يق�ل: من كتابته. فش�اء الميع، وضع عنه الميع إال ش�يًئا عىل أصح الطريقتني يف 
الصورت�ني)))، وم�ن األصح�اب من فرق فق�ال: إذا قال من كتابت�ه، ُوضع الميع إال 
شيًئا، وإذا مل يقل من كتابته، وضع الميع. لنا أنه لو أراد وضع الميع لقال: ضعوا عنه 

مال كتابته، فلام رده إىل مشيئته، دل أنه مل يرد وضع الميع))) .

وإن ق�ال: ضع�وا عنه ما َق�لَّ وَكُثَر. وضع عنه الوارث ما ش�اء م�ن قليٍل، وكثري؛ 
ألن ال�يشء يك�ون قلياًل باإلضاف�ة إىل ما فوقه، كثرًيا باإلضاف�ة إىل ما دونه، فلم يتص 
بمق�دار)))، وإن قال: ضعوا عن�ه أكثر نجومه. ُوضع عنه أكثرها م�االً، ال أطوهلا مدة، 
ألن الكث�رة إذا أطلقت، انصفت إىل كثرة املال دون املدة، وإن قال: ضعوا عنه أوس�ط 
نجوم�ه. واجتم�ع في�ه نجومه، أوس�ط يف املال، وأوس�ط يف امل�دة، وأوس�ط يف العدد، 
فللوارث أن يضع أي الثالثة ش�اء، الش�رتاكها يف االس�م، فإن استوى الميع يف املدة، 
وق�در امل�ال وضع األوس�ط يف العدد، فإن كان�ت ثالثة وضع الث�اين، وإن كانت أربعة 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه للمكاتب، يقف الثلثان عىل العتق باألداء، والرق بعجزه 
عن االداء. »روضة الطالبن« )276/6(، »املنهاج« ]357[.
)2( »مغني املحتاج« )89/3(، »حاشية البجرمي« )288/3(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه ُيوضع عنه اجلميع إال شيًئا.
»روضة الطالبن« )277/6(، »مغني املحتاج« )89/3(.  

)4( »هناية املطلب« )344/10(، »فتح الوهاب« )30/2(.
)5( »أسنى املطالب« )70/3(، »فتح الوهاب« )33/2(، »حاشية البجرمي« )288/3(.
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وضع الثاين والثالث، وإن كانت خسة، وضع الثالث، وعىل هذا القياس ؛ ألن وسطها 

ما تساوى الطرفان بعده))).

A

تِِه، مل تص�ح وصيته؛  وإن كات�ب عب�ده كتابًة فاس�دة، ث�م َأْوىص لرج�ٍل ب�ام يف ِذمَّ
ألن�ه لي�س يف ذمت�ه يشء)))، وكذلك لو أويص ل�ه بام يقبضه منه، ع�ىل اختيار صاحب 
ِب)))، زع�م أن�ه ال يملك�ه بالقب�ض، وإن َعَتَق به، ك�ام لو علق عتق�ه بقبض خٍر  امُلَه�ذَّ
فأقبض�ه، فإن�ه يعتق وال يمل�ك /اخلمر، قال الش�يخ اإلمام: والذي ذك�ره األصحاُب 
عن�دي أصح، فإن الوصي�ة بام يقبضه منه صحيحة؛ ألن الكتابة الفاس�دة ال ُتِزيل ِمْلك 
السيد عن أكساِب العبد، فام يقبضه منه يملكه بحكم األصل، ال بحكم القبض، بخالف 
اخلمر؛ فإنا ليس�ت قابلة للملك، وقول الش�يخ أيب إسحاق))) بأن حق املوىل يف القيمة 
ال في�ام يقبض�ه ال يصح؛ ألنه إنام تب ل�ه القيمة إذا عتق، وإنام يعت�ق بعد القبض، ففي 
حال القبض هو قابٌض كس�ب عبده، فهو ملك�ه، فصحت الوصية به)))، وهذا خالف 
 م�ا اخرتته يف املرش�د)))، س�اق إلي�ه الدليل، ويكون الرج�وع بعد العت�ق دلياًل عىل أن 
م�ا قبضه، كس�ُب مملوكه حال�ة قبض�ه، وإن أوىص برقبته والكتابة فاس�دة، فإن مل يعلم 

بفسادها صحت؛ ألنه َحاَد فيها وقد صادفت ملكه))).

A

وإن أوىص بح�جِّ ف�رٍض م�ن رأس املال، أو من الثلث، ُحج عن�ه من امليقات عىل 

)1( »احلاوي الكبر« )324/8(، »فتح العام« )206/4(.
)2( »البيان« )278/8(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )176/3(.

)3( »املهذب« )460/1(، »إعانة الطالبن« )218/3(.
)4( »الوسيط« )479/4(، »مغني املحتاج« )89/3(.

)5( »هناية املطلب« )276/10(، »مغني املحتاج« )90/3(.
ون، حاول فيه املصنف اختصار املسائل الفقهية، مرتبًة عىل  )6( وهذا امُلَصنَُّف من مصنفات ابن أيب َعرْصُ

أبواب الفقه، ويقع يف جملدين، ويعد من املخطوطات التي مل حتقق إىل اآلن.
)7( »احلاوي الكبر« )327/8(، »الرساج الوهاج« ]349[.

)173/أ(
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أص�ح القولني)))، والق�ول الثاين إذا أوىص م�ن الثلث، حُيج عنه من ُدَوْي�َرِة أهله، فإن 
عج�ز ُت�َم من رأس املال، لن�ا أن فيه دفًعا لل�رضر عن أصحاب الوصاي�ا، والورثة من 
غ�ري نقٍص يعود إىل ما أوىص به)))، وإن َوىصَّ أن يعل جيع ثلثه يف حج الفرض، ُحج 
عن�ه من بل�ده، أو من حيث أمكن م�ن دون بلده إىل امليقات، فإن مل َي�ِف فمَن امليقات، 
ف�إن عج�ز ُتم من رأس امل�ال؛ ألن فرض احل�ج يف األصل من رأس امل�ال، وإنام قصد 
توف�رًيا ع�ىل ورثته حيث أوىص به من الثلث، فإذا عجز عن�ه عاد إىل أصله، وإن أوىص 
بح�ج تطوع بأن قال: حجوا عني بامئة من ثلثي. ُحج عنه هبا من حيث أمكن من ُدَوْيَرِة 
 أهل�ه إىل امليق�ات، فإن مل يوج�د من حيج عنه هبذا القدر، بطل�ت الوصية لتعذر حصول 

ما أوىص به))).

�وا عني بثل�ث مايل، رُصف الثل�ث فيام أمكن من ع�دد احلج، فإن  وإن ق�ال: ُحجُّ
اتس�ع الثلث حلجٍة، أو حجتني، وفُضل مااًل يمكن أن حتصل به حجٌة أخرى من بلده، 
 حج هبا عنه من حيث أمكن، فإن عجز عن حجه من امليقات، وأمكن أن يعتمر هبا عنه، 

مل يعتمر، وُردت إىل الورثة؛ ألنه ال يمكن رصفها فيام أوىص به))).

�وا عني، ُحج عنه بأجرة املثل من حيث أمكن من بلده إىل امليقات،  وإن ق�ال: ُحجُّ
فإن عجز الثلث عن حجه من امليقات، بطلت الوصية ملا قدمته))).

وإن أوىص أن حي�ج عن�ه رج�ل بامئ�ة، ويدفع ما بق�ي من الثل�ث إىل آخر وأوىص 
بالثلث لثالث، فقد أوىص بثلثي ماله، فإن كان الثلُث مائًة، بطلت الوصية بام بقي؛ ألنه 
ال يبق�ى بعد /املائة يشء)))، فإن أج�از الورثة ُدفَِع إىل امُلوىَص َلُه باملائة، وإىل املوىص له 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه حُيْرم عن املويص من امليقات ال من دويرة أهله.
»العزيز« )540/5(، »روضة الطالبن« )445/4(.  

)2( »املهذب« )460/1(، »مغني املحتاج« )89/3(.
)3( »هناية املطلب« )354/10(، »حاشية البجرمي« )281/3(.

)4( »احلاوي الكبر« )328/8(.
)5( »أسنى املطالب« )69/3(، »مغني املحتاج« )95/3(.

)6( »املهذب« )460/1(، »العزيز« )280/7(.

)173/ب(
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�َم بينهام الثلث نصفني لتس�اوي الوصفني،  بالثل�ث م�ا أوىص به هل�ام، وإن مل ييزوا ُقسِّ
وإن كان الثل�ث أكث�ر من مائ�ة، وأجاز الورث�ة الوصايا، ُدفع الثل�ث إىل املوىص له هبا، 
والباق�ي إىل امل�وىص ل�ه ب�ه، وإن مل ييزوا ما زاد ع�ىل الثلث ردت الوصي�ة إىل نصفها، 
وهو الثلث، فيدفع إىل املوىص له بالثلث نصفه، ويقتس�م املوىص له باملائة، واملويص له 
بالباق�ي، النص�ف الباقي عىل قدر وصيتهام من الثلث)))، فإن كان الثلث مائتني اقتس�ام 
املائة بينهام نصفني »وإن كان الثلث مائة وخس�ني«))) اقتس�ام اخلمس�ة والسبعني أثالًثا، 
للمويص له باملائة خس�ون، وللمويص له بالباقي خس�ة وعشون، وعىل هذا القياس، 
 ه�ذا أصح الوجه�ني)))، والوجه الثاين يق�دم املويص له باملائة عىل امل�وىص له بالباقي، 
فال يأخذ ش�يًئا إال بعد أن يس�تكمل املوىص له باملائة مائة)))، لنا أنه إنام أويص له باملائة 
 م�ن جي�ع الثل�ث فال يأخذه�ا من نصف�ه، كام قلن�ا يف أصح�اب الف�روض إذا زاحهم 
ذو ف�رٍض، واالعت�داد ب�ه يف إحراز نصف الثلث، ال يعله مس�اوًيا للم�وىص له باملائة 
حي�ث رصح بأن حقه فيام يبق�ى بعد املائة، ويالف إذا ادعى األخ من األب واألم الد 
باألخ من األب، فإن حق األخ من األبوين ليس مشوًطا فيام بقي، وإنام يس�تحقه بقوة 
قرابته، فقدم عىل األخ من األب، وهكذا لو بدأ، فوىص لواحٍد بثلث ماله، ثم وىص أن 
حي�ج عنه آخر بامئة، ثم أوىص لثالث بام بقي عىل أصح الوجهني)))؛ ألن تقديم الوصية 

بالثلث، أبطل الوصية بام بقي بعد املائة، ال تبطل الوصية باملائة))).

ول�و أوىص لرج�ٍل بعبٍد، وآلخر بام بق�ي من الثلث، فإن خرج�ت قيمة العبد من 
الثلث رصف إىل املوىص له، فإن فضل من الثلث يشٌء ُدفع إىل املوىص له بالباقي، وإال 

)1( »البيان« )287/8(، »فتح املعن« )220/3(.
)2( مكرر يف األصل.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صورة التقسيم املذكور.
»روضة الطالبن« )279/6(، »املنهاج« ]357[.  

)4( »هناية املطلب« )369/10(، »فتح الوهاب« )32/2(.
)5( »الوسيط« )473/4(، »الرساج الوهاج« ]350[.
)6( »احلاوي الكبر« )324/8(، »البيان« )288/8(.
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بطل�ت الوصي�ة؛ ألنه جعله�ا فيام بقي)))، ف�إن أصاب العبد عيب بع�د موت املويص، 
م س�لياًم، وُدفع ما بقي من قيمته س�لياًم إىل اآلخر؛ ألنه اس�تحق م�ا يفضل عن العبد  ُقوِّ
مع س�المته، وال َأْرش للموىص له بالعبد؛ ألنه لو تلفت عينه مل يس�تحق بدهلا فكذلك 

جزاؤه))).

ولو أصابه العيب بعد موت املويص، اعتبت قيمته من الثلث معيًبا، وُدفع الباقي 
إىل اآلخر؛ ألنه استحقه معيًبا))).

ول�و م�ات العبد بعد م�وت املويص، وقب�ل القب�ول، بطلت الوصية في�ه، لفوات 
عين�ه)))، ولو م�ات بعد القبول، مات عىل ملك املوىص له به، وتعتب قيمته وقت موت 
املويص مع الرتكة، /ويدفع ما بقي بعدها إىل اآلخر؛ ألنام وصيتان، فال تبطل إحدامها 

ببطالن األخرى))).

A

م�ن ُويصِّ ل�ه بمناف�ع عبٍد، مل�ك منافع�ه وأكس�ابه، ألن املنفعة كالع�ني، فيجوز 
إفرادها بامللك)))، وإن كانت له أمة ملك مهرها؛ ألنه بدل منفعتها، وال يملك وطئها؛ 
ألن�ه ال يملك رقبته�ا، وال يوز ملالك رقبتها وطؤها؛ ألن�ه ال يملك منفعتها، والوطء 
ال يستباح إال يف ِملك تام)))، ويوز للمويص له بمنفعتها تزويها، كام يملك إجارهتا، 
وال يص�ح التزوي�ج إال باتفاقهام عليه عىل أص�ح الوجوه الثالثة)))، ويف الثاين يس�تقل 
ب�ه املوىص ل�ه باملنفع�ة، ويف الثال�ث مالك الرقب�ة، لنا أن ل�كل واحٍد منهام فيه�ا حًقا، 

 

)1( »أسنى املطالب« )70/3(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
)2( »املهذب« )460/1(، »حتفة احلبيب« )16/4(.
)3( »البيان« )289/8(، »الرساج الوهاج« ]348[.

)4( »احلاوي الكبر« )324/8(.
)5( »هناية املطلب« )276/10(، »فتح املعن« )217/3(.

)6( »فتح الوهاب« )32/2(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )172/3(.
)7( »العزيز« )282/7(.

)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه ال يصح التزويج لأَلَمِة اململوكة، امُلوىص هبا،  إال بعد 
اذن املويِص، وامُلوىَص له. »روضة الطالبن« )279/6(، »مغني املحتاج« )93/3(.

)174/أ(
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ف�ال يس�تقل بالعق�د عليه�ا، دون رىض صاحبه، كالارية املش�رتكة)))، ف�إن أتت بولٍد 
ممل�وك، فحكمه حكمها، للموىص له منفعته، ولل�وارث رقبته عىل أصح الوجهني)))؛ 
ألنه جزء منها، فإن قتل الولد، اشرتي بقيمته مثله منفعته للمويص له ، ورقبته للوارث؛ 
ألنه بدٌل عنه، فقام مقامه، هذا أصح الوجهني)))، والثاين يكون ملالك الرقبة، وإن جني 
ع�ىل طرف�ه، كان األرش بينهام، للاملك منه بقدر ما نقص من قيمة الرقبة، وللمويص له 

بقدر ما نقص من املنفعة؛ ألن النقص دخل عليهام فاعتب مقداره يف حقهام))).

A

ف�إن احتاج العب�د املويص بمنفعته، إىل نفقٍة، كانت من كس�به ع�ىل أصحِّ الوجوه 
الثالثة)))، والثاين: هي عىل مالك املنفعة. والثالث: هي عىل مالك الرقبة. لنا أنه يتعلق 
هبا بقاؤه، والكس�ب مس�تفاٌد من األمرين، فاختصت به)))، فإن مل يف الكس�ُب هبا تُم 
م�ن بي�ت املال، لتعذر إياهبا عىل واحٍد منهام لقصور ملكه، فلم يبق إال بيت املال، وإن 
احت�اج البس�تان املوىَص بثمرته إىل َس�ْقي، أو ال�دار املوىص بمنفعته�ا إىل عامرة، مل يب 
واحد منهام عىل ذلك؛ ألنه ال حرمة له يف نفس�ه، وهلذا لو انفرد به مل يب عليه، فكذلك 

إذا تعلق به حق الغري))).

)1( »أسنى املطالب« )71/3(، »فتح املعن« )212/3(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من دخول ولد اجلارية يف حكم االنتفاع للموىص له، مع بقاء 

الرقبة يف ملك  الوارث. 
»روضة الطالبن« )279/6(، »املنهاج« ]357[.  

)3( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من ل�زوم رشاء عبٍد بدٍل للولد املقت�ول، من مال الوصية، 
وذلك النتفاع املوىص له منه، مع بقاء األصل ملك للوارث.

»العزيز« )280/7(، »روضة الطالبن« )279/6(.  
)4( »احلاوي الكبر« )326/8(، »إعانة الطالبن« )203/3(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن َنَفَقَتُه من َكْسبِه.
»روضة الطالبن« ]280[، »مغني املحتاج« )92/3(.  
)6( »أسنى املطالب« )71/3(، »كفاية األخيار« ]458[.

)7( »فتح الوهاب« )32/2(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
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وإن أراد مال�ك الرقبة بيعها، كان له ذلك ممن ش�اء ع�ىل أصح الوجوه الثالثة)))، 
والث�اين ال يوز مطلًقا، والثالث ال يوز إال م�ن مالك »الرقبة«)))، لنا أنه مملوٌك يمكن 
االنتفاع به، إما بعتقه أو بالتوصل إىل ملك منفعته مطلًقا، كسائر األعيان اململوكة، وإن 

أعتقه املالك، نفذ عتقه عىل أصح الوجهني))). 

لنا أنه يملكه ملًكا تاًما، ويكون للموىص له اس�تثناء منافع ما بقي؛ ألنه /تصف 
يف الرقب�ة، ف�ام أبطل حق املوىص ل�ه باملنفعة، وال يرجع العبد عىل امل�وىل بأجرة منافعه، 
كام يرجع العبد املس�تأجر بعد عتقه يف أحد القولني، والفرق أن املؤجر ملك بدل منافع 

العبد، واملوىص له مل يملك))).

فـــروع: إذا َأْوىَص ل�ه بمنفعة دار، فاندمت، فبناها الوارث بآلتها، عاد حق املويص 

له باملنفعة يف أصح الوجهني)))؛ ألن الوارث متبٌع بالبناء، والتأليف، ولو أراد املويص 
ل�ه أن َيْبنَِيه�ا، كان له ذلك عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه تبَع بمؤونٍة يس�تويف هبا حًقا له 

من غري إرضار بغريه))).

ول�و أعت�ق يف مرض موته عبًدا، تس�تغرق قيمت�ه ثلث ماله، ثم اش�رتى أباه، ففيه 
ثالث�ة أوج�ه، أحده�ا أن ال�شاء يك�ون موقوًفا، فإن اس�تفاد م�ا يرج من ثلث�ه عتق، 

 

َقَبِة له بيعها ممن شاء. )1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن َمالَِك الرَّ
»العزيز« )281/7(، »روضة الطالبن« )280/6(.  

)2( كذا يف األصل والصواب: املنفعة. كام يف »املهذب« )460/1(.
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من نفوذ عتق العبد املوىص به، إذا أعتقه املالك.

»روضة الطالبن« )283/6(، »مغني املحتاج« )93/3(.  
)4( »احلاوي الكبر« )330/8(، »هناية الزين« ]280[.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عودة احلق للموىص له باالنتفاع، حتى وان بناها الوارث 
بعد هدمها. 

»العزيز« )282/7(، »روضة الطالبن« )283/6(.  
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن املوىص له بناؤها يف حال هدمها، بغر اذن الوارث.

»روضة الطالبن« )284/6(، »مغني املحتاج« )93/3(.  
)7( »هناية املطلب« )274/10(، »حاشية البجرمي« )281/3(.

)174/ب(
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وال ي�رق عىل أظه�ر الوجهني)))؛ ألن عتقه وصية، وال يتم�ع املرياث والوصية معها، 

وإن مل يستفد فسخ البيع))).

وم�ن أوىص لقرابت�ه رصف إىل م�ن يعرف بقرابت�ه اخلاصة)))، وق�ال أبو حنيفة: 
قرابت�ه كل ذي رح�م حَمْ�َرٍم له))). وقال مال�ك: قرابته كل من ج�از أن يرثه، دون ذوي 
األرحام الذين ال يرثونه))). وقال أبو يوس�ف وحممد: هم من جعهم وإياه أول أٍب يف 

اإلسالم))).

لنا أن اس�م القرابة واقع عىل الميع، فوجب أن يشرتكوا يف االستحقاق، فيسوى 
في�ه بني القريب والبعيد، والغن�ي والفقري، والذكر واألنثى))). وق�ال أبو حنيفة: يقدم 
األق�رب))). وقال مالك: يتص به الفقراء))). وقال احلس�ن وقتادة: يعطي الذكر مثل 

حظ األنثيني)1)). لنا أن اسم القرابة يعمُّ الميع، فوجب التسوية بينهم.

ولو ش�هد ش�اهدان أنه أوىص لعبده ساملٍ احلبيش، وله عبدان اسم كل واحد منهام 
سامل، وكالمها حبشيان، ُعمل هبذه الشهادة عىل أصح القولني))))؛ ألنه يمكن الوصول 
إىل ما ش�هدا ب�ه، فوجب قبوهلا، ويرجع يف البيان إىل ال�وارث عىل أصح الوجهني))))؛ 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن رشاء والد العبد يكون موقوًفا.
»العزيز« )283/7(، »روضة الطالبن« )285/6(.  

)2( »البيان« )290/8(، »فتح الوهاب« )32/2(. 
)3( »الوسيط« )475/4(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )169/3(.

)4( »الفتاوى اهلندية« )143/6(، »ملتقى األبحر« )449/1(.
)5( »حاشية الدسوقي« )443/4(، »حاشية العدوي« )305/2(.
)6( »بدائع الصنائع« )362/7(، »حاشية رد املحتار« )450/6(.

)7( »املهذب« )460/1(، »الرساج الوهاج« ]350[.
)8( »املبسوط« )159/27(، »حاشية رد املحتار« )452/6(.
)9( »البيان والتحصيل« )144/13(، »التفريع« )330/2(.

)10( »املغني« )577/6(، »الذخرة« )154/7(.
)11( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من الرجوع إىل الش�هادة يف حال االلتباس يف العتق، عند 

تنفيذ الوصية. »روضة الطالبن« )283/6(، »مغني املحتاج« )94/3(.
)12( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، ُيرجع يف حال االلتباس، عند الوصية بالعتق اىل الوارث.

»العزيز« )283/7(، »روضة الطالبن« )283/6(.  
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ألن له طريًقا إىل معرفة املوىص له، فإن مل يكن وارٌث، ُوقف األمر بني املوىص له، وبني 

الورثة إىل أن يصطلحوا))).

ن�كاح املريض�ة يص�ح، ويتعلق به امل�رياث)))، وقال مالك: ال يص�ح، وال يورث 
ب�ه، وال تس�تحق ب�ه صداًق�ا، إال أن يكون ق�د دخل هبا، فيلزم�ه مهر املثل م�ن الثلث، 
وك�ذا نكاح املريض))).وقال ابن أيب ليىل وربيع�ة))): يصح ويرث به من الثلث. وقال 
الزهري: النكاح جائز، وال يرث به. وقال احلس�ن: إن ظهر قصد اإلرضار مل يز، وإن 

ظهرا احلاجة جاز))). لنا أن من صح بيعه صح نكاحه، كالصحيح))).

0: الرجوِع عن الوصية

))) حكمه، فه�ي كاهلبة قبَل  الرج�وع ع�ن الوصي�ة َجاِئٌز؛ ألنه َعْق�ٌد مل َيتِ�مَّ ومل ُيَقرَّ
القبض، /ويوز الرجوع فيها بالَقْوِل والتصف؛ ألنه َفْسٌخ عقد قبل َتامه، فهو كفسخ 

البيِع يف مدة اخِلَياِر، واهلبِة قبل القبض))).

وإن َوىصَّ لرج�ل ب�يشء، ثم قال: ه�و عليه َحَراٌم، فهو رج�وع؛ ألن املوىَص َلُه به 
ال يك�ون حراًما عليه، وكذا إن قال: هو لَواِرثِ�ي؛ ألن ما كان لوارثه ال يكون للُموىَص 
ْيُت به لفالن، فقد وصيت به آلخر. ألن�ه لو أراد إبقاءه عليه  َل�ُه، وك�ذا إن قال: م�ا َوصَّ

)1( »احلاوي الكبر« )327/8(، »فتح العام« )204/4(. 
)2( »هناية املطلب« )275/10(، »فتح الوهاب« )33/2(.

)3( »الذخرة« )155/7(، »مواهب اجلليل« )554/8(.
وخ موىل آل املنكدر، أبو عثامن،  فقيه املدينة، صاحب الرأي، وكان  )4( ه�و: َربيع�ة بن أيب عبدالرمحن، َفرُّ
صاحب الفتوى باملدينة، وكان جيلس إليه وجوه الناس باملدينة، وكان حُيْىَص يف جملسه أكثر من أربعن 
معتاًم، وكان من أفقه الناس، وإليه ُنسب البدُء بتعليل األحكام باملدينة، ُتويف سنة سٍت وثاثن ومائة 

للهجرة. قال مالك: ذهبت حاوة الفقه منذ مات ربيعة.
»ميزان االعتدال« )44/2(، »هتذيب التهذيب« )223/3(.  

)5( »املغني« )457/6(، »الفروع« )459/7(.
)6( »البيان« )292/8(، »مغني املحتاج« )94/3(.

)7( هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب: ومل ينفذ حكمه.
)8( »أسنى املطالب« )72/3(، »مغني املحتاج« )98/3(.

)175/أ(
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مل�ا أْوىَص ب�ه لغريه، هذا أصح الوجه�ني)))، والوجه الثاين يكون بينه�ام، وكذا لو َباَعُه 
فه عن املوىَص له، ويف الع�رض وجه أنه ليس برجوع وليس  أو عرض�ه للبي�ع؛ ألنه رَصَ

بيشء))).

وكذل�ك لو َرَهنَُه وَأقبض�ه، أو وهبه ومل يقبضه فهو رجوٌع عىل املذهب، ولو وهبه 
وأقبضه أو أعتقه فهو رجوع؛ ألنه نقله عنه وعن املوىَص له))).

ول�و َوىصَّ أن ُيب�اع، أو ُيوَهَب وُيْقَبَض، أو ُيعتق، أو يكاتب فهو رجوع عىل ظاهر 
املذه�ب)))؛ ألنه عرضه ل�َزوال املِْلِك، ولو كاتبه كان رجوًع�ا؛ ألنه صار كاخلارج عن 
َرُه))) كان رجوًعا إن قلنا إنه عت�ق بصفة. وإن قلنا))): إن الوصية بالعتق  ملك�ه، ولو َدبَّ
ُم عىل سائر الوصايا، وإن قلنا إنا كسائر الوصايا فهو رجوع عىل أصح الوجهني)))؛  ُتَقدَّ

ُز العتق فيه باملوت، بخالف الوصية بالعتق. َر َيَتنَجَّ ألن املَدبَّ

ول�و أوىص بيشء لزيد، ثم َأْوىَص ب�ه لَعمرو، ومل يصح بالرجوع مل يكن رجوًعا، 

)1( وم�ا ذك�ره املصن�ف خمال�ٌف للمذهب، م�ن أن الصيغة املذك�ورة ال ُتعت�رب رجوًع�ا يف الوصية، وهو 
الصحي�ح املنص�وص يف املذهب؛ أنه ليس برجوع، الحتامل إرادة الترشيك، فيرشك بينهام، كام لو قال 

دفعًة واحدًة: أوصيت لكام. 
»روضة الطالبن« )305/6(، »املنهاج« ]358[.  

)2( »املهذب« )461/1(، »هناية الزين« ]280[.
)3( »احلاوي الكبر« )340/8(، »حتفة احلبيب« )17/4(.

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه لو َوىصَّ أن يباع، أو ُيوَهُب ويقبض، أو يعتق، أو يكاتب 
فهو رجوٌع يف الوصية.

»روضة الطالبن« )304/6(، »مغني املحتاج« )98/3(.  
ِبـــِر، وهو لغة: النظر يف العواق�ب، ورشًعا: َتْعِليُق عتٍق من مالك  بموت�ه، فهو تعليق عتٍق،  )5( مـــن التَّدنْ
يَّ تدب�ًرا من الدبر؛ ألن  بصف�ٍة معينٍة، ال بس�بب الوصي�ة، وهلذا ال َيْفَتِقُر إىل إعتاق بعد املوت، وُس�مِّ

املوت دبر احلياة.
»هتذيب اللغة« )453/4(، »لسان العرب« )268/4(، »رشح غاية البيان« )159/2(.  

)6( ها هنا سقط تقديره: إنه وصية بالعتق كان رجوعا إن قلنا.
َر عبده، كان رجوًعا  )7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، إن الوصية بالعتق كسائر الوصايا، إذا َدبَّ

يف وصيته به.  
»العزيز« )311/7(، »روضة الطالبن« )307/6(.  
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ويك�ون بينهام)))، وقال داود: هو ل�ألول. وقال عطاء، وطاووس))): هو للثاين))). لنا 
أن�ه وجدت الوصي�ة هلام من غري تصيح برج�وع، فكان بينهام، كام ل�و أوىص هلام َدفعة 

واحدة))).
A

ول�و َوىصَّ ل�ه بطع�ام معني فَخَلَط�ُه بغريه فهو رج�وع؛ ألنه مل يمكن تس�ليمه)))، 
َة بأجود منها، كان رجوًعا؛ ألنا  ْبَ ًة))) فخلط الصُّ وك�ذا ل�و أوىص له بَقِفيٍز))) من ُصْبَ
أحدث فيها زيادًة مل يوص بتمليكها، وكذا لو خلطها بأردأ عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه 

َ ِصَفتَِها. َغريَّ

ول�و أوىص ل�ه بِحنَْطٍة فقالها، أو بذرها، أو طحنه�ا، أو بدقيٍق فعجنه، أو بعجنٍي 
فخب�زه، أو بخب�ٍز فجعله فتيًتا فكل ذلك رجوع، ويف الَفتِي�ت وجه أنه ليس برجوع))). 

لنا أنه أزال عنه االسم، وعرضه لالستهالك، فهو كام لو ثرد اخلبز)1)).

)1( »هناية املطلب« )370/10(، »حاشية البجرمي« )286/3(.
ىُّ موالهم، كان يس�كن اجلَنَد، بفتح اجليم  )2( ه�و: أبو عبد الرمحن، طاووس بن َكْيس�ان اليامن�ى احِلْمَرِ
والن�ون، بلدٌة معروفٌة باليمن، وهو من كبار التابعن، والعلامء، والفضاء الصاحلن، س�مع من عدٍد 
كب�ٍر م�ن الصحابة، واتفقوا عىل جالت�ه، وفضيلته، وُوفور علمه، وصاح�ه، وحفظه، وتثبته، توىف 

بمكة ىف سابِع ذى احلجة، سنة سٍت ومائة.
»الطبقات السنية« )43/1(، »شذرات الذهب« )127/1(، »سر أعام النباء« )38/5(.  

)3( »الذخرة« )168/7(، »املغني« )602/6(.
)4( »البيان« )300/8(، »فتح الوهاب« )32/2(.

)5( »الرساج الوهاج« ]348[، »فتح العام« ]206[.
)6( الَقِفيـــُز: ه�و ثامني�ة مكاكيك، واملكيال يتواضع الن�اس عليه، وهو عند أهل الع�راق ثامنية مكاكيك، 
وامَلكـــوك: ص�اٌع ونص�ف، وهو ث�اث كيلج�ات، والصاع مخس�ة أرطال، وثل�ُث الرط�ل، واملد ربع 

الصاع.»الزاهر« )210/1(، »معجم مقاييس اللغة« )96/5(، »املحيط يف اللغة« )453/1(.
ــــَرُة: هي الكومة، واملجموعة من الطعام، س�ميت صربًة، إلفراغ بعضها عىل بعض، ومنه قيل  بنْ )7( فالصُّ

للسحاب تراه فوق السحاب صبر. »القاموس املحيط« )179/1(، »املخصص« )182/3(.
 )8( وم�ا ذكره املصن�ف خمالٌف للمذهب، من أن إحداث يشء يف صربة الطع�ام، وخلطها بنوٍع أردأ منه، 

ال يعُد رجوًعا. »روضة الطالبن« )309/6(، »املنهاج« ]358[.
)9( »حاشية اجلمل« )638/7(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )175/3(.

)10( »الوسيط« )489/4(.
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وكذلك لو أوىص له بقطن َفَغَزله، أو بغزٍل فنسجه، كان رجوًعا ملا ذكرناه.

وكذا لو َحَش�ى به فراًشا عىل أصح الوجهني)))، ملا قدمته، وكذا لو أوىص له بشاة 
فذبحها، أو بلحٍم فطبخه، أو ش�واه، أو بثوٍب فقطعه قميًصا، أو بَس�اٍج))) فجعله باًبا، 
فكله /رجوع، ويف الثوب إذا جعله قميًصا، ويف الس�اج إذا جعله باًبا وجٌه ضعيف)))، 
وك�ذا ل�و أوىص له ب�داٍر فهدمها، أو بأرٍض فغرس�ها، أو بناها، فكله رج�وع، ويف بناء 
األرض وغراسها وجٌه؛ أنه ليس برجوع))). وقال أبو حنيفة: ال يكون اهلدم رجوًعا))). 

لنا أزال عنها االسم فكان كاحِلنْطة إذا طحنها))).

َرها س�نة، أو أكثر كان رجوًعا؛ ألنه اس�توف  وك�ذا ل�و أوىص له بس�كنى داٍر فَأجَّ

 

�نَِة ال يكون رجوًعا؛ ألنه ق�د تنقيض املدة قبل موته،  م�ا أوىص به، وإن أجرها دون السَّ
ف�إن م�ات قبل انقضاء اإلج�ارة َبَطل من الوصية بقدر ما بقي من م�دة اإلجارة، لتعلق 

حق املستأجر به، وتنفذ يف الباقي))).

ول�و أوىص لرج�ٍل ثم قال: هو َتِرَكتِي. مل يكن رجوًعا، يف أصح الوجهني)))؛ ألن 
الوصي�ة م�ن جل�ة الرتكة، ولو أوىص ل�ه بثلث ماله، ثم ب�اع ماله مل يك�ن رجوًعا؛ ألن 
َرُه، أو َخَتنَُه مل يكن  َجُه، أو َأجَّ املوىص له ثلث ماله عند املوت، ولو أوىص له بعبٍد ثم َزوَّ

يشٌء من ذلك رجوًعا؛ ألن هذه ال تنايف الوصية، وال خُتِلُّ بمقصودها))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، لو َحَشى الِفَراش ُقْطنًا، يعترب رجوًعا يف الوصية بالقطن.
»روضة الطالبن« )307/6(.  

اُج هو: الطيلسان الضخم الغليظ، وقيل: هو كساٌء أخرض مهلهل، تلتحف به املرأة فُيَغيِّبها، وهو   )2( السَّ
ُمْطَرٌف، مدور عىل خلقة الطيلسان، يلبسها النساء، وُيوضع سرًتا للباب.

»املخصص« )390/1(، »املحكم واملحيط« )519/7(.  
)3( »البيان« )311/8(، »إعانة الطالبن« )218/3(.
)4( »املهذب« )462/1(، »أسنى املطالب« )73/3(.

)5( »بدائع الصنائع« )385/7(، »الفتاوى اهلندية« )160/6(.
)6( »احلاوي« )346/8(، »مغني املحتاج« )99/3(.

)7( »املبسوط« )165/27(، »البحر الرائق« )549/8(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه لو أوىص لرجٍل، ثم قال: هو تركتي مل يكن رجوًعا.

»روضة الطالبن« )304/6(، »املنهاج« ]358[.  
)9( »هناية املطلب« )377/10(، »الرساج الوهاج« ]345[.

)175/ب(
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وك�ذا لو أوىص له بجاريٍة، ثم وطئها مل يك�ن رجوًعا عىل أصح الوجهني)))، ويف 
الوج�ه الث�اين: إن مل يع�زل عنها كان رجوًعا. لنا أنه اس�تيفاء منفعة، ف�ال يكون رجوًعا 
ٍة، فخلطها بمثله�ا؛ ألنه مل ُيَغريِّ  كاالس�تخدام)))، وكذل�ك لو وىص ل�ه بَقِفيٍز من ُص�ْبَ
حاهل�ا)))، وكذل�ك ل�و نق�ل امل�وىَص ب�ه إىل بلد امل�وىَص له مل يك�ن رجوًع�ا عىل أصح 

الوجهني)))؛ ألنه أبقى له وأحفظ.

وكذا لو أوىص له بأرٍض فزرعها؛ ألن الزرع ال َيْس�ُلب اس�م األرض عنها؛ وألنه 

 

ال يراد للتأبيد)))، وكذلك لو أوىص له بداٍر فاندمت، ومل ُيِزِل اسم الدار عنها، فالوصية 
ثابت�ة في�ام بقي منه�ا)))، وكذلك لو أزال اس�م الَعَرَصة))) عنها يف أص�ح الوجهني)))، 
وكذلك ما انفصل من نقضها؛ ألن الوصية تناولت الميع، فلم تبطل فيام بقي بذهاب 

غريه)))، واهلل أعلم.

0: األوصياء

ال تص�ح الوصي�ة إال إىل بالٍغ عاقٍل حٍر مس�لٍم عدٍل بصري، أم�ا الصبي واملجنون 
والعبد والفاس�ق ف�ال تصح الوصية إليهم)1)). وقال أحد: تصح الوصية إىل الفاس�ق، 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه لو أوىص له بجاريٍة، ثم وطئها مل يكن رجوًعا.
»روضة الطالبن« )310/6(، »املنهاج« ]358[.   

)2( »احلاوي الكبر« )342/8(، »فتح الوهاب« )33/2(.
)3( »أسنى املطالب« )73/3(.

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه لو نقل املوىص به إىل بلد املوىص له مل يكن رجوًعا.
»العزيز« )313/7(، »روضة الطالبن« )308/6(.  
)5( »املهذب« )462/1(، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)6( »الوسيط« )489/4(، »هناية الزين« ]280[.
)7( العرصُة هي كل بقعٍة بن الدور واسعًة، ليس فيها يشٌء من بناٍء، ومجعها َعَرصات.

»فتح املعن« )215/3(، »تاج العروس« )29/18(، »لسان العرب« )52/7(.  
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من بقاء الوصية يف الصورة املذكورة.

»روضة الطالبن« )310/6(، »املنهاج« ]358[.  
)9( »مغني املحتاج« )100/3(.

)10( »أسنى املطالب« )73/3/3(، »الرساج الوهاج« ]347[.
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ويض�م إليه أم�ني يف رواية))). وقال أب�و حنيفة: تصح، وال يقر عليه�ا))). وقال مالك 
وأح�د: تصح الوصي�ة إىل العبد))). وقال ابن ُش�ْبمة))) واألوزاعي: تصح وصيته إىل 
عب�د نفس�ه، وال تصح إىل غ�ريه. وقال أبو حنيفة: تصح إىل عب�ده، إذا مل يكن يف أوالده 

رشيد))). لنا عليهم أنه ال مصلحة للمويص، وال للموىص له يف نظرهم))).

وكذلك الكافر يف حق املس�لم، ملا بينهام من العداوة وقصد األذية)))، وال يف حق 
كافٍر عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه ليس أهال للشهادة، فال يكون أهاًل للوصية إليه))).

وتصح إىل املرأة؛ ألنا من أهل األمانة والشهادة، فهي كالرجل)1))، وقال عطاء: 
ال تصح الوصية إليها)))). لنا ما قدمناه. 

/وال تص�ح الوصي�ة إىل األعم�ى عىل أصح الوجه�ني))))؛ ألنه يفتق�ر إىل عقود 
ال تصح منه، وتصفات ال يستقل هبا)))).

)1( »الفروع« )486/7(، »العدة« ]280[.
)2( »ملتقى األبحر« )458/1(، »حاشية رد املحتار« )717/6(.

)3( »الذخرة« )171/7(، »املغني« )619/6(.
)4( ه�و عبد اهلل بن ش�ربمة، أبو ش�ربمة الضب�ي الكوىف، اتفقوا ع�ىل توثيقه وجالته، ومنزلت�ه العالية يف 
العل�م، وكان قاضًي�ا أليب جعف�ر عىل قضاء الكوفة، عفيًفا صارًما عاقًا فقيًها، يش�به النُّس�اك، ثقٌة يف 

احلديث، وكان من أحلم الناس، مات سنة أربع وأربعن ومائة للهجرة.
»هتذيب التهذيب« )329/12(، »هتذيب األسامء« )383/1(، »التاريخ الكبر« )117/5(.  

)5( »بدائع الصنائع« )385/7(، »حاشية الدسوقي« )448/4(.
)6( »احلاوي الكبر« )343/8(، »البيان« )305/8(.

)7( »املهذب« )461/1(، »حاشية اجلمل« )638/7(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم قبول الكافر وصًيا عىل كافر.

»روضة الطالبن« )311/6(، »املنهاج« ]357[.  
)9( »مغني املحتاج« )97/3(، »فتح الوهاب« )32/2(.

)10( »هناية املطلب« )369/10(، »فتح املعن« )211/3(.
)11( »الذخرة« )172/7(، »البيان والتحصيل« )469/12(.

)12( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، والصحيح يف املذهب صحة الوصية لألعمى.
»روضة الطالبن« )311/6(، »مغني املحتاج« )97/3(.  

)13( »الوسيط« )479/4(، »إعانة الطالبن« )212/3(.

)177/أ(
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ويب أن تكون الشوط التي تعتب لصحة الوصية إليه موجودًة عند عقد الوصية 
وبعدها أبًدا عىل أصح الوجوه الثالثة)))، ويف الوجه الثاين تعتب عند وفاة املويص، ويف 
الثال�ث تعت�ب عند عقد الوصية وعند الوفاة، وال تعتب فيام بينهام، لنا أنه ما من زماٍن إال 

وحيتمل أن يموت فيه، فإذا مل تكن رشائط الصحة فيه موجودة، مل يصح تصفه))).

ول�و أوىص إىل صب�ٍي فبلغ، أو إىل جمنوٍن فأفاق، أو إىل كافٍر فأس�لم، أو إىل فاس�ٍق 
ُة بعد الوصية، وزال قبل  دَّ فصار َعْداًل قبل الوفاِة، أو َحَدَث الفس�ق، أو الن�ون، أو الرِّ

الوفاة، فالوصية باطلة، ملا ذكرته))).

 ٌ َ حال املوىص إليه بعد موت املويص، ف�إن كان بضعٍف ُضم إليه ُمَعنيَّ أم�ا إذا َتَغ�ريَّ
أم�ني، وإن كان بجن�وٍن، أو موِت، أو فس�ٍق، َنص�ب احلاكم من يقوم مقام�ه؛ ألنه زال 

حكم الوصية، وصار النظر إىل احلاكم))).

A

ت�وز الوصي�ة إىل اثن�ني مًع�ا، وإىل كل واح�ٍد ع�ىل االنف�راد، فإن جعله�ا إىل كل 
واح�د منه�ام، وضع�ف أحدمه�ا، أو مات، أو فس�ق جاز لآلخ�ر أن ينف�رد بالتصف؛ 
 ألن امل�ويص وىص بنظ�ره وحده، وال يقوم مقام اآلخر غ�ريه؛ ألنه مل يرض به املويص، 
وال صار النظر إىل احلاكم)))، وإن أوىص إليهام، مل يز ألحدمها أن ينفرد بالتصف دون 
، أو مات، أو َفَس�ق أقام  صاحب�ه)))، فإن ضع�ف أحدمها ضم إليه معنٌي آخر، وإن ُجنَّ
احلاك�م غ�ريه مقامه)))؛ ألن امل�ويص مل يرض بنظر واحد، وال يمك�ن اعتبار ذاته، فقام 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب أنه جي�ب أن تكون الرشوط التي تعترب لصحة الوصية 
إليه، موجودًة عند حالة املوت فقط. »روضة الطالبن« )311/6(، »املنهاج« ]357[.

)2( »أسنى املطالب« )73/3(، »حاشية البجرمي« )286/3(.
)3( »كفاية األخيار« ]459[، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)4( »املهذب« )463/1(، »الرساج الوهاج« ]347[.
)5( »احلاوي الكبر« )344/8(، »فتح املعن« )217/3(.

)6( »البيان« )313/8(، »فتح الوهاب« )33/2(.
)7( »هناية املطلب« )367/10(، »مغني املحتاج« )99/3(.
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 احلاك�م مقام�ه)))، وإن أراد احلاك�م أن يعل الثاين مس�تقاًل بالنظ�ر، مل يز ألن املويص 

مل يرض بنظره وحده))).

وإن ماتا، أو ُجنَّا، أو َفَسَقا جاز للحاكم أن يفوضه إىل واحد؛ ألنه ينظر فيه بحكم 
، هذا أصح الوجه�ني)))، والث�اين ال يفوضه إال إىل  الوالي�ة، فه�و ك�ام لو مل يك�ن وىصَّ

اثنني.

A

ف�إن اختل�ف الوصي�ان يف حفظ املال جع�ل بينهام نصف�ني، إن كان مما ال رضر يف 
قس�مته، وإال جعل يف حرزمها، فإذا بلغ�ا إىل التصف، فإن كان قد جعله إىل كل واحٍد 
منهام جاز لكل واحد أن يتصف يف الميع، لوجود اإلذن منه، وإال فال يوز التصف 

إال جمتمعني عليه))).

A

وم�ن وىص إلي�ه يف يشء، مل َيص وصًيا يف غ�ريه، أو إىل مدٍة، مل َيِصْ وصيًّا بعدها؛ 
ألن�ه متصف بحك�م اإلذن، فال يتصف إال في�ام أذن له فيه، وي�وز للويص أن يوكل 
في�ام مل ت�ر عادته أن يتواله بنفس�ه؛ ألنه مأذون له فيه من جه�ة الُعرف)))، وال يوز أن 
ي�ويص إىل غ�ريه)))، خالًف�ا أليب حنيف�ة)))، لنا أنه مل ي�أذن له في�ه، وإن أذن له املويص 
أن ي�ويص إىل م�ن /ش�اء، ج�از يف أصح قويل أح�د الطريق�ني)))، والطري�ق الثاين أنا 

)1( »الوسيط« )483/4(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )169/3(.
)2( »احلاوي الكبر« )346/8(، »فتح الوهاب« )33/2(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه إن ماتا الوصيان، أو ُجنَّا، أو َفَسقا، جاز للحاكم أن يويص 
إىل واحد.

)4( »روضة الطالبن« )318/6(، »مغني املحتاج« )100/3(.
»البيان« )347/8(، »العزيز« )312/7(.  

)5( »املهذب« )462/1(، »فتح املعن« )220/3(.
)6( »أسنى املطالب« )73/3(، »إعانة الطالبن« )215/3(.
)7( »املبسوط« )164/27(، »الفتاوى اهلندية« )159/6(.

)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز، اذن املويص إىل املوىص له بام شاء.

)177/ب(

=
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تص�ح قواًلواح�ًدا. لنا أنه ملا صح أن ينق�ل التصف إليه ج�از أن ينقل والية التصف 
إلي�ه)))، وهكذا احلك�م إذا أوىص إليه أن يويص بعد موته إىل رج�ٍل بعينه، أما إذا قال: 
أوصي�ت إلي�ك، فإذا م�ت، فقد أوصي�ت إىل فالٍن ج�از)))؛ ألن عم�ر I أوىص 
 إىل حفص�ة J، ف�إذا مات�ت فإىل ذوي الرأي م�ن أهلها)3(، وأوص�ت فاطمة بنت 
رس�ول اهلل 0 وعليه�ا، إىل عي S، ف�إذا مات ف�إىل ابنيهام )))R؛ 
وألن�ه علق الوصي�ة إىل الثاين عىل رشٍط، فصحت كام لو قال: أوصيت إليك ش�هًرا ثم 

إىل فالن))).
A

ال تص�ح الوصي�ة إلي�ه حت�ى يقب�ل امل�وىص إلي�ه بع�د م�وت املويص ع�ىل أصح 
الوجه�ني)))، ويف الث�اين يوز القبول يف احلال. لنا أنا وصي�ة اْفَتَقَرْت إىل الَقبول فكان 

وقته بعد موت املويص كالوصية له))).

وللُم�ويِص َع�ْزل ال�َويِص مت�ى ش�اء، وللويِص عزل نفس�ه مت�ى ش�اء)))، وقال 

 

أب�و حنيف�ة: ال يوز بعد الوفاة، فأما يف حال�ة احلياة، فال يوز إال يف حرضة املويص))). 
لنا أنه تصف بحكم اإلذن، فجاز لكٍل منهام فسخه كالوكالة)1)).

»العزيز« )311/7(، »روضة الطالبن« )316/6(.  
)1( »هناية املطلب« )371/10(، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)2( »أسنى املطالب« )73/3(، »فتح الوهاب« )33/2(.
)3( أخرج�ه أبو داود: كت�اب: »الوصايا«، باب: »ما جاء يف الرجل يوقف الوقف« ]2881[، )76/3(، 
والبيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »الوق�ف«، ب�اب: »الصدق�ات املحرم�ات« ]12239[، 

.)160/6(
)5( »احلاوي الكبر« )348/8(، »حاشية البجرمي« )289/3(.)4( تقدم خترجيه.

)6( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم صح�ة الوصية، حتى يقبل املوىص إليه، بعد موت 
املويص. »روضة الطالبن« )316/6(، »املنهاج« ]358[.

)7( »هناية املطلب« )375/10(، »كفاية األخيار« ]459[.
)8( »البيان« )313/8(، »إعانة الطالبن« )211/3(.

)9( »املبسوط« )166/27(، »حاشية رد املحتار« )712/6(.
)10( »املهذب« )463/1(، »مغني املحتاج« )101/3(.

=
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A

إذا بل�غ اليتي�م واختلف هو والويص يف أص�ل النفقة، فالقول ق�ول الويص؛ ألنه 

أم�ني، ويتعذر إقامة البيِّنَة ع�ىل النفقة، فقبل قوله فيها، وكذلك إن اختلفا يف قدر النفقة 

إن كان م�ا يدعي�ه الويص قواًما؛ ألنه أمني يب بام يوز له إنفاقه، فقبل قوله فيه، كأصل 

النفق�ة، وإن كان م�ا يدعيه زيادة عىل النفقة باملعروف، مل يقب�ل قوله؛ ألنه إما كاذب أو 

ط))). ُمَفرِّ

وإن اختلف�ا يف م�دة اإلنفاق، فالقول قول�ه أيًضا عىل أصح الوجه�ني)))، والثاين 

أن الق�ول ق�ول الصبي، لنا أن حاصل�ه اختالٌف يف قدر النفقة، وبين�ا أن القول قوله يف 

قدره�ا، وامل�دة، وإن كان األصل عدمه�ا إال أنه ملا كان االختالف فيه�ا راجًعا إىل قدر 

النفقة، كان القول قوله، كام أن القول قوله يف أصل النفقة، وإن كان األصل عدمها)))، 

وهك�ذا إذا ادع�ى رد امل�ال إىل امل�وىَص علي�ه، فأنكر، فالق�ول قول امل�ويِص عىل أصح 

الوجه�ني)))، كام ُيْرَجُع إىل قوله يف أصل النفقة وقدرها، وإذا اختلف الولد مع أبيه، أو 

جده يف يشٍء من ذلك بعد البلوغ، فالقول قول األب والد، وال يب اليمني عليهام يف 

أصح الوجهني)))؛ ألنام ال ُيتََّهاَمِن يف حقه))).

)1( »احلاوي الكبر« )346/8(، »حتفة احلبيب« )18/4(.
)2( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املوافق للمذهب، م�ن أن القول قول الويص، يف ح�ال االختاف مع اليتيم، 

ولكن مع اليمن.
»روضة الطالبن« )320/6(، »املنهاج« ]358[.  

)3( »البيان« )316/8(، »فتح الوهاب« )33/2(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن القول قول املويص يف حال االختاف يف الرد.

»روضة الطالبن« )321/6(، »مغني املحتاج« )101/3(.  
)5( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املوافق للمذهب، م�ن أن القول قول األب، أو اجل�د، يف حال االختاف مع 

األبناء، مع عدم اليمن. »روضة الطالبن« )312/6(، »مغني املحتاج« )101/3(.
)6( »الوسيط« )483/4(، »إعانة الطالبن« )214/3(.
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A

 وم�ا ُيفع�ل باملي�ت بعد موته م�ن غري إذنه م�ن قضاء َدْي�ٍن، أو صدق�ٍة، أو دعاٍء، 
ْي�ن قوله 0  أو اس�تغفاٍر فه�و واص�ٌل إلي�ه والح�ٌق ب�ه، األص�ل يف قض�اء الدَّ
ين)))  ـــٌن فقضيتـــه نفعـــه«))). ويف الدَّ للَخْثَعِميَّ�ِة))): »أرأيـــِت لـــو كان علـــى أبيـــك َدينْ

 

م�ا روى اب�ن عباس L قال: جاء رجل إىل النبي 0، فقال: إن أمه توفيت 
/أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال 0: »نعم«. قال: فإن يل خَمَْرًفا))) فأشهدك أين 

قد تصدقت به عنها))).

پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ    :c قول�ه  ع�اء  الدُّ ويف 
پ  ڀ  ڀ  ڀ[))). 

فأثنى اهلل عليهم بذلك، فَدلَّ عىل أنه اَلِحٌق هبم))).

: نسبة إىل َخْثَعم، وهو خثعم بن أنامر بن إراش بن عمرو بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد  َعِميُّ  )1( اخَلثنْ
اب�ن كهان، وهم إخ�وة بجيلة، وقيل إن خثعاًم مجٌل كان حيمل هلم، وقي�ل إهنم ملا حتالفوا عىل بجيلة، 
نح�روا بع�ًرا، فتخثعموا بدمه، أي تلطخوا، وقي�ل هو جبٌل حتالفوا عنده، منهم: أس�امء بنت ُعَمْيس 

اخلثعمية، وغرها من الصحابة،  والتابعن، وأهل العلم.
»اللباب يف هتذيب األنساب« )423/1(، »لب اللباب« ]28[، »األنساب« للصحاري ]172[.    

)2( أخرج�ه اب�ن ماج�ه يف »الس�نن«: من حديث ابن عب�اس L بلفظ: »فإنه لو كان ع�ىل أبيك َدين 
قضيته«. كتاب: »املناس�ك«، باب: »احلج عن احلي إذا مل يستطع« ]2898[، )459/8(، ورواه أمحد 
يف »املس�ند«، م�ن حديث اب�ن الزبر لكن فيه أن الس�ائل رجل م�ن َخثع�م ]16125[، )47/26(، 

وأصل احلديث يف الصحيحن.
)3( هكذا يف املخطوط ولعل الصواب: ويف الصدقة.

َطب. )4( امَلْخَرُف هو حائُط النخل، والبستان، الذي خُيَْرف –أي ُيؤخذ- منه الرُّ
»العباب الزاخر« ]395[، »لسان العرب« )62/9(، »هتذيب اللغة« )481/2(.  

)5( أخرج�ه الط�رباين يف »املعج�م الكب�ر«  ]11601[، )236/11(، واحلاك�م يف مس�تدركه: كت�اب: 
»ال�زكاة« ]1531[، )581/1(، وأصل�ه يف الصحيح�ن م�ن حدي�ث عائش�ة J، والبخاري: 
كت�اب: »الوصاي�ا«، باب: »ما يس�تحب مل�ن ُيَتَوىفَّ فج�أة أن يتصدقوا عنه وقضاء الن�ذور عن امليت« 
]2609[، )1015/3(، ومس�لم:  كت�اب: »الوصي�ة«، ب�اب: »وصول ثواب الصدق�ات إىل امليت« 

 .)769/2( ،)1004/12(
.10 :s )6(

)7( »اجلامع ألحكام القرآن« )23/18(.

)178/أ(
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وأم�ا ق�راءة القرآن له وعنده، والصالة عنه، فقد ذكر الش�يخ أبو إس�حاق أنه غرُي 
الح�ٍق ب�ه)))، لقول�ه 0: »إذا مات ابـــُن آدم انقطع عمله إل مـــن ثاث: صدقة 

جارية، وعلم ينتفع به، وولد صاحل يدعو له«))).

قال الش�يخ اإلم�ام: وعندي أنه ليس يف احلديث حجٌة، فإن�ه أخب بانقطاع عمله، 
إال يف الث�الث، وه�ذا ليس م�ن عمله الذي ينقط�ع بموته، وإنام هو عم�ل غريه؛ وألن 
ْين والصدق�ة والدعاء ليس من عمله، وقد حلق به)))،  القي�اس ما يمنعه، فإن قضاء الدَّ
وق�د روي أن ابن عم�ر L أوىص بالقراءة عىل قبه))). وق�د ذهب إليه جاعة من 
الس�لف)))، وهو عادة اخللف، وما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهلل c أحسن، وإذا 
قيس عىل الصدقة والدعاء كان متجًها، وقد روي يف الصالة عن الوالدين، أخبار آحاد 

مل ينقلها الفقهاء إىل كتبهم، وهي من احلسان، فجاز أن يرتتب احلكم عليها))).

وم�ن مات موًسا، وعليه كفارة يمني، فأعتق عنه ولده، أو أجنبٌي بغري إذنه، وقع 
عنه عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه إبراء ذمته من الواجب، فهو كام لو قىض عنه دينه، وإن 
م�ات مع�ًسا فأعتق عنه مل يقع عن امليت؛ ألن�ه مل يب عليه العتق، فلو أوىص بأن يعتق 

)1( »املهذب« )463/1(.
)2( أخرجه مس�لم بلفظ: إذا مات اإلنس�ان...احلديث، كتاب: »الوصية«، باب: »ما يلحق اإلنس�ان من 

الثواب بعد وفاته« )1631/14(، )770/2(.
)3( »أسنى املطالب« )73/3(، »فتح الوهاب« )34/2(.

ل ]246[، عن عب�د الرمحن بن العاء بن اللجاج، عن  )4( »األم�ر باملع�روف والنهي عن املنكر« للَخاَّ
أبي�ه، عن اب�ن عمر L. »الس�نن الكربى« للبيهق�ي: كتاب: »اجلنائ�ز«، باب: »م�اورد يف قراءة 
القرآن« ]7319[، )56/4(، من هذا الطريق، لكن فيه أنه كان يستحب ذلك ال أنه أوىص به، وأعله 

األلباين بجهالة عبد الرمحن بن العاء بن اللجاج، »أحكام اجلنائز« لأللباين ]192[.
)5( »القراءة عند القبور« للخال ]7[، »أسنى املطالب« )74/3(، »فتح الوهاب« )34/2(.

)6( وم�ا ذك�ره املصن�ف V غر صحي�ح، فكلها أخبار آح�اد ال تقوم هب�ا حجة، بل أقواه�ا يف دائرة 
الضعيف الذي ال تقوم به حجة. »أحكام اجلنائز« ]191[، »حكم القراءة عىل األموات« ]10[.

)7( وم�ا ذك�ره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب املعتمد أنه يف حال�ة موت املورس، وعليه كفارة يمن، 
فأعتق عنه ولده، أو أجنبٌي بإذنه أو بغر إذنه، ال يقع عن امليت، وال ينفعه.

»روضة الطالبن« )203/6(، »املنهاج« ]359[.  
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عنه فأعتق أجزأ)))، وكام لو استأذن يف حياته وأعتق الويص إذا احتاج إىل بعض أمالك 
للقي�ام للمصلحة))) مل ي�ز أن يبيع نصب البالغني منه)))، وقال أب�و حنيفة: إذا كان يف 

توفري الثمن جاز. لنا أنه ال والية له عىل مال بالغ فال يملك التصف فيه بغري إذنه.

ومن ُأصمت وفهمت إش�ارته صحت وصيته هبا، وقال أبو حنيفة: ال تصح حتى 
تيض عليه سنٌة مصمًتا. لنا أنه عاجٌز عن النطق، فهو كام لو مرت عليه َسنة))).

إذا ق�ىض املريض َدْيَن بعض غرمائ�ه مل يكن لغريه مزاحته عىل أصح الوجهني)))، 
خالًف�ا أليب حنيفة))). لنا أن�ه غري حمجور عليه، فنفذ تصف�ه كالصحيح)))، اذا أوىص 
أن يش�رتي عب�د ف�الٍن بأل�ف، ويعتق�ه، فاش�رتاه بخمس�امئة، وأعتق�ه، فب�ان أن العبد 
يس�اوي ألًفا فال /وصية)))، وإن كان يس�اوي خس�امئة، فقد أوىص له بخمس�امئة))). 
وق�ال أح�د: تصف خس�امئة إىل الورث�ة)1))، وقال إس�حاق: ت�صف إىل امُلْعَتِق)))). 
 لن�ا أنه أوىص له بخمس�امئة، فال تصف إىل غريه، كام لو أوىص هب�ا من غري حماباة))))، 

واهلل أعلم.

)1( »احلاوي الكبر« )350/8(، »الرساج الوهاج« ]350[.
)2( هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب: باملصلحة.

)3( »البيان« )318/8(، »مغني املحتاج« )102/3(.
)4( »بدائع الصنائع« )390/7(، »حاشية رد املحتار« )720/6(.

)5( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، يف حالة قض�اء املريض لدين بعض غرمائ�ه، مل يكن لغره 
مزامحته؛ ألنه غر حمجوٍر عليه.

»روضة الطالبن« )204/6(، »مغني املحتاج« )103/3(.  
)6( »البحر الرائق« )553/8(، »الفتاوى اهلندية« )169/6(.
)7( »هناية املطلب« )378/10(، »حاشية اجلمل« )638/7(.

)8( »العزيز« )318/7(، »البيان« )319/8(   .
)9( »املهذب« )464/1(، »حاشية البجرمي« )290/3(.

)10( »الفروع« )497/7(، »منار السبيل« )48/2(.
)11( »املغني« )629/4(، »الذخرة« )179/7(.

)12( »احلاوي الكبر« )350/8(، »مغني املحتاج« )103/3(.

)178/ب(
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U: المكاتب)))

/الكتابة جائزة لقوله c: ]   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    
ڃ  ڃ  چ[))). وال تص�ح إال م�ن جائز التصف يف املال؛ ألنه عقد عىل املال، فلم 

يصح إال من مطلق التصف فيه كالِعتق))).

وال تص�ح كتاب�ة عب�ٍد مس�تأجر؛ ألن مقتضاها التمكني م�ن االنتف�اع)))، وعقد 
اإلج�ارة يمن�ع منه، وكذلك العبد املرهون ملا بني موجبيه�ام من التنايف يف املقصود، فإن 
َرة جاز، وقد س�بق حكمه)))، وإن كان�ت أم ولد صح، وصارت مكاتبة  كان�ت َأَمة ُمَدبَّ
مس�تولدة، فإن أدت قبل موت السيد َعَتَقْت بحكم الكتابة، وإن مات السيد قبل األداء 

عتقت باالستيالد، وبطلت الكتابة))).

وإن كاتب بعض عبده وباقيه حر جاز؛ ألنه كاتبه عىل ما يف الرق، فهو كام لو كاتب 
م�ن يمل�ك جيعه، وكذا لو كان له عبد فكاتبه عىل بعضه صح؛ ألنه يملك مكاتبته عليه 
فص�ح، ك�ام لو كان باقيه لغريه أو حًرا، وكذلك ل�و أوىص بكتابة عبد والثلث ال حيتمل 

إال بعضه، ملا قدمته))).

ولو كاتب نصيبه من العبد املشرتك بغري إذن رشيكه مل يصح)))، خالًفا ألحد))). 
لنا أنه ال يتمكن من الكسب)1)).

)1( الِكتابـــة لغ�ًة بكرس الكاف: الضم واجلم�ع، ورشًعا: هو عقد عتٍق بعوٍض مقس�ٍط عىل وقتن فأكثر، 
بلف�ظ الكتابة،  وُتس�مى هذه األقس�اط بالنجوم، وهي خارج�ٌة عن قواعد املعام�ات، لدوراهنا بن 

السيد وعبده؛ وألهنا بيع ماله وهو رقبة عبده، بامله وهو الكسب.
»فتح الوهاب« )425/2(، »حاشية اجلمل« )168/11(، »الرساج الوهاج« ]635[.  

.33 :t )2(.)438/5( »حاشية البجرمي« ،)3( »أسنى املطالب« )472/4(
)4( كذا يف األصل، ويف »املهذب«: الترصف، ولعله الصواب.

)5( »املهذب« )10/2(، »فتح الوهاب« )425/2(.
)6( »احلاوي الكبر« )141/18(، »هناية املحتاج« )404/5(.
)7( »هناية املطلب« )335/19(، »تكملة املجموع« )4/17(.

)8( »البيان« )411/8(، »إعانة الطالبن« )329/4(.
)9( »الفروع« )142/8(، »منار السبيل« )121/2(.

)10( »مغني املحتاج« )683/4(. 

)176/أ(
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 وإن كان ب�إذن رشيك�ه صح�ت الكتاب�ة ع�ىل أص�ح القول�ني)))، وواف�ق علي�ه 
أبو حنيفة)))، وقال: ال يرجع الذي أذن بيشء مما يؤدي من كسبه. وقال أبو يوسف وحممد: 
َيِصرُي جيعه مكاتًبا))). لنا عىل الصحة أن املنع حلق الشيك، وقد زال بإذنه؛ وألنه بإذنه 
يتمكن من أنواع الكسب)))، وعىل أيب حنيفة أن إذنه يقتيض إطالق تصف الشيك يف 
 نصفه، فال يقتيض رصف نصيبه من الكس�ب إليه، وعىل أيب يوس�ف وحممد أن املكاتب 

كاتب عىل نصفه، وكذلك الشيك إنام أذن يف كتابة نصيب رشيكه دون نصيبه))).

A

 :c إذا طلب العبد الكتابة، فإن كان له كسب وأمانة استحب إجابته)))، لقوله
]ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ[))). وُفسَِّ اخلرُي بالكسب واألمانة))(؛ وألن هبام يتوصل 

إىل حص�ول املقص�ود وه�و العتق، وكذل�ك إن كان فيه أمانة وال كس�ب له، عىل أصح 
الوجهني)))؛ ألنه يعان، ويس�تغني بالصدقة عن الكس�ب، وال يب عىل السيد إجابته؛ 

ألنه دعا العتق)1)) من غري عوض، فال تب اإلجابة إليه، كالعتق بغري عوض)))).

 ف�إن مل يك�ن ل�ه كس�ب وال أمان�ة، أو ل�ه كس�ب، وال أمانة ل�ه مل تس�تحب؛ ألنه 

)1( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب هو عدم صحة كتابة العبد املرشك، حتى ولو تم القبول 
ب�ن الرشيك�ن، وذلك ألن الرشي�ك اآلخر يمنعه من الرتدد، واملس�افرة، وال يمك�ن أن يرصف إليه 

سهم املكاتبن من الزكاة. »العزيز« )443/13(، »روضة الطالبن« )228/12(.
)2( »بدائع الصنائع« )135/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )143/9(.

)3( »حتفة الفقهاء« )281/2(، »اللباب« )128/3(.
)4( »بحر املذهب« )171/14(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )362/4(.

)5( »الوسيط« )507/7(، »تكملة املجموع« )4/17(.
)6( »أسنى املطالب« )472/4(، »هناية املحتاج« )405/5(.

.33 :t )7(
)8( »تفسر األلويس« )418/13(.

)9( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب عدم االستحباب وكذلك عدم الكراهة، يف إجابة العبد 
للكتابة، اكتفاًء باإلمانة، حتى ولو مل يكن له كسب.
»روضة الطالبن« )209/12(، »املنهاج« ]594[.  

)10( كذا يف األصل، ولعله: إىل العتق.
)11( »املهذب« )11/2(، »فتح املعن« )329/4(.
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 ال حيصل املقصود منها، ولكن ال تكره إجابته إليها؛ ألنا سبب إىل العتق من غري إرضار، 

فال يكره))).

ف�إن دع�اه املوىل الكتابة))) فكرهها العبد مل يز إجب�اره عليها؛ ألنه عتق عىل مال، 
فلم يب عليه، كاإلجبار عىل الكسب من غري عتق))).

A

/ال ت�وز الكتاب�ة إال بِِعَوض معل�وم القدر والصفة؛ ألنه ع�وض يب يف الذمة، 
فوجب العلم بقدره وصفته، كاملسلم فيه))).

وال تص�ح إال بِِع�َوض مؤجل)))، وقال أبو حنيفة ومال�ك: تصح حالًة))). لنا أن 
عجزه متيقن يف احلال؛ ألنه ال يملك شيًئا، فإذا عقدها حالًة، فقد عقد عىل معجوٍز عنه، 

فال يصح))).

وال ت�وز ع�ىل أقل من َنْجَمنْي معلومني؛ ألنه وج�ب اعتبار األجل، ومل يثبت من 
التوقي�ف في�ه إال ما روي عن عث�امن I أنه غضب عىل عبٍد ل�ه، فقال: ألعاقبنك، 
وألكاتبنك عىل نجمني))). وعن أمري املؤمنني عي S: الكتابة عىل نجمني واإليتاء 

يف الثاين))).

وي�ب أن يك�ون النج�امن معلومي املدة؛ ألنه إذا مل تيز م�دة كل نجم صار النجم 

)1( »هناية املطلب« )336/19(، »كفاية األخيار« ]762[.
)2( كذا يف األصل، ولعله: إىل الكتابة.

)3( »الوسيط« )519/7(، »حاشية اجلمل« )169/5(.
)4( »البيان« )412/8(، »تكملة املجموع« )5/17(.

)5( »احلاوي الكبر« )142/18(، »مغني املحتاج« )684/4(.
)6( »املبسوط« )20/8(، »الذخرة« )251/11(.

)7( »املهذب« )13/2(، »هناية املحتاج« )407/5(.
)8( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى«، كتاب: »املكاتب« باب: »مكاتبة الرجل عبده أو أمته عىل نجمن 

فأكثر بامٍل صحيح« ]22145[، )320/10(، من طريق مسلم بن أيب مريم بن يسار، وهو ثقة.
»تلخيص احلبر« )517/4(، »البدر املنر« )749/9(.  

)9( أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة يف مصنف�ه: كت�اب: »البي�وع واألقضي�ة« ب�اب: »م�ن رد املكات�ب إذا عجز« 
.)394/4( ،]21413[

)176/ب(
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واحًدا، ويب أن يكون مقدار ما يؤدي يف كل نجٍم معلوًما؛ ألنه عوٌض منجم يف عقد، 

فوجب العلم بمقدار))) النجم ومقدار ما يؤدى فيه، كالسلم))).

ولو كاتب عىل خدمة شهرين مل يصح؛ ألنام نجٌم واحد))).

وت�وز الكتاب�ة ع�ىل املنافع؛ ألنا تقص�د بالعقد، فه�ي كاألعيان، ف�إن كاتبه عىل 
عمل�ني يف نجم�ني جاز، كام يوز ع�ىل مالني يف نجمني، وكذل�ك إن كاتبه عىل دينار يف 

شهر، وخدمة شهر آخر جاز؛ ألنام عوضان يف نجمني))).

ولو كاتب عىل خدمة شهٍر ودينار بعد انقضاء الشهر صحَّ عىل أصح الوجهني)))؛ 
ألنه يستحق الدينار يف غري الوقت الذي اخلدمة فيه، وعىل هذا لو كاتب عىل خدمة شهٍر 
ودينار يف نصف الش�هر مثاًل جاز؛ ألن اس�تحقاقه يف غري وقت استحقاق اخلدمة، وإنام 

يتصل استيفاؤمها))).

ول�و كاتبه عىل خدمة ش�هٍر، ثم خدمه ش�هًرا))) بعده مل يصح؛ ألن�ه عقٌد يف الثاين 
عىل خدمٍة معينٍة ال يتصل اس�تيفاؤها بالعقد، فلم يصح، كام لو اس�تأجره خلدمة ش�هٍر 
مستقبل، ولو كاتبه عىل ديناٍر وخدمة شهر بعده مل يصح)))؛ ألنه ال يقدر عىل »السيار«))) 

يف احلال.
A

إذا كان عبٌد بني رشيكني فكاتباه عىل ماٍل بينهام عىل قدر امللكني، وعىل نجوم واحدة 

)2( »العزيز« )445/13(.)1( كذا يف األصل، ولعل الصواب: بمدة.
)3( »أسنى املطالب« )474/4(، »حاشية البجرمي« )440/5(.

)4( »فتح الوهاب« )426/2(، »إعانة الطالبن« )330/4(.
)5( وم�ا ذك�ره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذه�ب هو صحة الكتابة، إن كاتبه عىل خدمة ش�هر ودينار، 

بعد انقضاء الشهر.
»روضة الطالبن« )213/12(، »املنهاج« ]594[.  

)6( »الوسيط« )509/7(، »حتفة اللبيب« ]491[.
)7( كذا يف األصل، والصواب حذف األلف.

)8( »هناية املطلب« )338/19(، »مغني املحتاج« )685/5(.
)9( كذا يف األصل، والظاهر أهنا مصحفة عن: الدينار.
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جاز، لتساوهيام فيام عقدا عليه، وكذا لو كانت نجومها واحدة)))، لكن تفاضلت يف قدر 
املال، أو تساويا، وتفاوت امللكني، أو عىل أن نجم أحدمها أطول، صح عىل أصح قويل 
 أح�د الطريقني املبنيني عىل القولني فيمن كاتب نصيبه ب�إذن رشيكه)))، والقول الثاين: 
ال يصح. وهو الطريق الثاين، لكن قواًل واحًدا؛ ألن اتفاقهام عىل الكتابة كانفراد أحدمها 
بإذن رشيكه، وفيه طريق ثالث يصح قواًل واحًدا)))، وبه قال أبو حنيفة))). لنا ما قدمناه 

من الدليل.

A

ال ي�وز تعلي�ق الكتاب�ة ع�ىل رشٍط مس�تقبل، وال رشط فاس�د؛ ألنا عق�د َيْبُطل 
بالهالة، فلم يز تعليقها عىل رشٍط فاسد، وال مستقبل كالبيع))).

/إذا انعق�د عق�د الكتابة، لزم من جهة الس�يد، ومل يز للموىل قبل عجزه فس�خه؛ 
 ألنه أس�قط حقه من العبد بعوض، فلم يملك فس�خه، كام لو باع�ه)))، فإن مات املوىل 
مل تبط�ل الكتابة بموته، وانتقل املكاتب إىل وارثه؛ ألنه مملوك ال يبطل رقه بموت مواله 

.((( فانتقل إىل وارثه، كالعبد الِقنِّ

وأم�ا املكات�ب فله أن ُيْعِجَز نفس�ه ويمتن�ع من أداء املال؛ ألن م�ا ال يلزمه من غري 
رشط يف عتق�ه مل يلزم�ه إذا رشط�ه، كص�الة النوافل ونحوه�ا)))، وله أن يفس�خ العقد 

)1( »بحر املذهب« )175/14(، »هناية املحتاج« )406/5(.
)2( تقدم بيان املذهب يف هذه املسألة.

)3( وم�ا ذكره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من حكاية املذهب، فيام اذا كاتب عبده عىل نجمن أحدمها 
أطول من اآلخر، وهذا خترجًيا عىل من كاتب نصيبه بإذن رشيكه.

»العزيز« )446/13(، »روضة الطالبن« )230/12(.  
)4( »بحر املذهب« )176/14(، »إعانة الطالبن« )331/4(.
)5( »احلاوي الكبر« )146/18(، »فتح الوهاب« )427/2(.

)6( »أسنى املطالب« )474/4(، »هناية املحتاج« )406/5(.
)7( »املهذب« )12/2(، »حاشية اجلمل« )170/5(.

)8( »البيان« )416/8(، »فتح املعن« )331/4(.

)177/أ(
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ابت�داًء م�ن غ�ري عجٍز ع�ىل أص�ح الوجهني))). وق�ال أبو حنيف�ة: هي الزم�ة يف حقه، 

 

ال يملك فس�خها من غري عجز، كاملوىل))). لنا أنه معقود حلظه، فجاز أن ينفرد بفس�خه 
كاملرهتن))).

ول�و م�ات بطلت الكتاب�ة بموته؛ ألنه فات املعق�ود عليه قبل حص�ول مقصوده، 
فانفسخ العقد كام لو تلف املبيع قبل قبضه)))، وقال أبو حنيفة ومالك: إن خلف وفاًء، 
وولًدا يؤدي عنه ولده، ويعتق يف آخر جزء من أجزاء حياته، وإن مل يكن له وفاء وحكم 
احلاكم بفس�خ الكتابة انفس�خت))). وانفرد مالك فقال: إن كان له ولد حر انفس�خت 
الكتاب�ة، وإن كان ول�ده ممل�وًكا، ودخ�ل مع�ه يف عق�د الكتاب�ة أج�ب عىل االكتس�اب 
واألداء))). لنا أنه عقد فات املعقود عليه قبل حصول مقصوده فانفسخ كالبيع إذا تلف 

قبل قبضه))).

وال ي�وز رشُط اخليار فيه)))، خالًفا أليب حنيف�ة)))، لنا أن اخليار ثابت للعبد من 
غري رشط، فال فائدة يف رشطه يف حقه، والس�يد إنام يش�رتط اخليار لدفع الغبن عن ماله 

وهو يعلم أنه مغبون من جهة املال)1)).

وإن تراضيا عىل فس�خه جاز؛ ألنا معاوضة يوز فس�خها بالعجز فجاز فس�خها 
بالرتايض، كالبيع)))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب،من أن للمكاتب فسخ العقد ابتداًء من غر عجز.
»العزيز« )447/13(، »روضة الطالبن« )231/12(.  

)2( »البناية رشح اهلداية« )434/9(، »تكملة حاشية رد املحتار« )145/9(.
)3( »الوسيط« )520/7(، »مغني املحتاج« )684/4(.

)4( »بحر املذهب« )174/14(، »حاشية البيجوري« )700/2(.
)5( »البحر الرائق« )47/8(، »حاشية الدسوقي« )392/4(.

)6( »مواهب اجلليل« )484/8(، »الرشح الصغر« )545/4(.
)7( »أسنى املطالب« )474/4(، »حاشيتا قليويب وعمرة« )364/4(.

)8( »هناية املطلب« )338/19(، »فتح الوهاب« )428/2(.
)9( »املبسوط« )22/8(، »حتفة الفقهاء« )282/2(.

)10( »العزيز« )447/13(، »هناية املحتاج« )407/5(.
)11( »احلاوي الكبر« )147/18(، »مغني املحتاج« )684/4(.



بإشراف فضيلة الدكتور

)من بداية كتاب القراض 
إىل نهاية كتاب النكاح(

دراسًة وحتقيًقا

املتوفى: 585هـ

رسالة علمية 
مقّدٌمة لنيل 
درجة العاملية 

العالية 
)الدكتوراه(

إعداد الطالب

للعام اجلامعي 
1435/1434هـ



)032(
الربنامج املسائي

)ت: 585هـ(
)من بداية القراض إىل نهاية كتاب النكاح(

دراسًة وحتقيًقا
رسالة علمية مقّدٌمة لنيل درجة العاملية العالية )الدكتوراه(

إعداد الطالب

الرقم اجلامعي:  )296135081(

إشـراف
أ. د/ 

العام اجلامعي 1435/1434هـ





415
U: العتق)))

العتُق قربٌة مندوب إليه، ملا روى أبو هريرة I، أن النبي 0 قال: »من 
أعتق رقبة أعتق اهلل بكل عضو منها عضًوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه«))).

 وال يص�ح إال م�ن جائ�ز الت�رف يف املال؛ ألن�ه إخراج م�ال عن ملك�ه للقربة، 
فال يصح إال من جائز الترف يف املال، كالصدقة))).

ف�إن أعت�ق املوقوف عليه العبد املوقوف، مل يصح؛ ألنه يف قوٍل ال يملكه، ويف قول 
يملكه ملًكا ضعيًفا؛ وألنه بالعتق يسقط حق َمْن َبْعَدُه من البطون، فلم يصح))).

وكذلك لو أعتق املريض عبًدا، وعليه َدْين يس�تغرق؛ ألن العتق يف املرض وصية، 
ْين مقدم عليها)))، وكذا لو عتق عبًدا جانًيا، وهو معرس، كام لو أعتق عبًدا مرهوًنا  والدَّ
وهو معرس)))، وإن كان يف احلال مورًسا، نفذ عتقه، وفداه بأقل األمرين، من قيمته، أو 

أرش اجلناية؛ ألنه ال يلزمه إال ذلك))).

A

يص�ح العتق بالري�ح والكناية، والريح هو العتق واحلري�ة وما ترف منهام؛ 
ألهنام متعارفان فيه لغًة ورشًعا، والكناية كقوله: سيبتك وخليتك وحبلك عىل غاربك، 
وال س�بيل يل عليك، وال س�لطان يل عليك، وأنت هلل c، وأنت طالق. وما أشبهها، 
ألهن�ا حتتم�ل معنى العت�ق، فإذا ن�واه هبا عتق ككناي�ات الط�الق)))، وكذلك: فككت 

)1( العتق: هو لغة: القوة، ويف الرشع: هي قوٌة حكميٌة، يصري هبا اإلنسان أهلاً للترصفات الرشعية.
»ت�اج الع�روس« )339/8(، »لس�ان الع�رب« )273/3(، »معج�م مقايي�س اللغ�ة« )220/4(،   

»اإلقناع« للرشبيني )642/2(.
)2( تقدم خترجيه.

)3( »أسنى املطالب« )434/4(، »تكملة املجموع« )4/16(.
)4( »املهذب« )2/2(، »مغني املحتاج« )651/4(.

)5( »البيان« )323/8(، »فتح الوهاب« )411/2(.
)6( »احلاوي الكبري« )5/18(.

)7( »بحر املذهب« )23/14(، »كفاية األخيار« ]756[.
)8( »العزيز« )311/13(، »حاشية البيجوري« ]679[.
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رقبت�ك. ع�ىل أصح الوجهني)))؛ ألنه يس�تعمل يف العتق وغريه، ف�كان كناية، ولو قال 
ألََمتِ�ه: أن�ت ع�ي كظهر أم�ي. ونوى ب�ه العت�ق مل تعتق عىل أص�ح الوجه�ني)))؛ ألنه 

 

مل يوض�ع إلزالة املِل�ك فلم جيعل كناية يف العتق، بخالف الطالق؛ وألن التحريم املؤبد 
جيتمع مع ِملك اليمني، بدليل أخته من الرضاع واملجوسية))).

A

إذا كان بني »عبدين«))) نفس�ني عبد، فأعتق أحدمها نصيبه منه، وهو مورس بقيمة 
نصي�ب رشيك�ه، ق�وم عليه، وعتق مجيع�ه)))، مل�ا روي عن ابن عم�ر L أن النبي 
0 ق�ال: »مـــن أعتـــق شـــرًكا له يف عبـــد، فإن كان معـــه ما يبلغ مثـــن العبد، 
ُقـــوِّم عليـــه قيمة عدل، وأعطي شـــركاؤه حصصهـــم، وإال فقد عتق منـــه ما عتق، ورق 

 

ما رق«))).

وس�واء كان املعتق مسلاًم، أو كافًرا، قواًل واحًدا عىل أصح الطريقني)))، والطريق 
الثاين أنه عىل قولني، يف ِملك الكافر املس�لم، لنا أنه تقويم متلٍف، فاس�توى فيه املس�لم 

)1( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، وذلك من دخول هذا اللفظ حتت الرصيح ال الكناية.
»روضة الطالبني« )108/12(، »املنهاج« ]585[.  

)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم عتق أمته، عند قوله هلا: أنت عيل كظهر أمي.
»روضة الطالبني« )109/12(، »مغني املحتاج« )652/4(.  

)3( »العزيز« )312/13(، »حاشية البجريمي« )139/14(.
)4( عليها ضبة إشارة إىل أهنا كذلك يف األصل املنقول منه، وإن كانت غري صحيحة يف املعنى.

)5( »احلاوي الكبري« )6/18(، »فتح الوهاب« )412/2(.
)6( أخرجه الدارقطني: كتاب: »املكاتب« )7،  123/4(، والبيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب: »العتق«، 
ا له يف عب�د« ]21856[، )274/10(، وأصل احلديث يف الصحيحني، بدون  ب�اب: »من أعتق رشكاً
اللفظ�ة األخرية: »ورق م�ا رق«، والبخاري: كتاب: »العتق«، ب�اب: »إذا أعتق نصيباًا يف عبد، وليس 
له مال استس�عى العبد، غري مش�قوق عليه عىل نحو الكتابة« ]2390[، )893/2(، ومسلم: كتاب: 

»العتق« )1501/1(، )700/2(.
ا بدون ذكر اخللف، يف عتق  )7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب، قوالاً واحداً
َم عليه ما بقي من قيمة العبد، سواءاً أكان املعتق  العبد املشرتك، إذا أعتق أحدهم نصيبه، وهو مورس ُقوِّ

ا. ، أم كافراً مسلماً
»روضة الطالبني« )110/12(، »املنهاج« ]585[.  
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والكافر، كس�ائر املتلفات، ويفارق البيع؛ فإنه يوجب امللك، وفيه َصَغار عىل اإلسالم، 

وهذا يوجب احلرية قطًعا))).

/فأم�ا العب�د املوق�وف نصف�ه إذا أعت�ق »صاح�ب«))) الطل�ق نصيب�ه من�ه فإن�ه 
 ال يق�وم علي�ه النصف املوقوف؛ ألنه الوق�ف ال يملك؛ وألنه لو أعتق�ه املوقوف عليه 

مل يعتق، فألن ال يعتق بإعتاق الرشيك أوىل))).

وجتب قيمة نصيب الرشيك بالعتق؛ ألنه سبب اإلتالف)))، ويعتق يف حال اإلعتاق 
عىل أصح األقوال الثالثة)))، ويف الثاين: يعتق بدفع القيمة. والثالث: أنه موقوف، فإن 

دفع القيمة حكمنا بأنه عتق يف حال اإلعتاق، وإن مل يدفع القيمة حكمنا بأنه يعتق))).

لن�ا م�ا روى أبو ال�َمِليح))) عن أبيه أن رجاًل أعت�ق رشًكا له يف غالم، فُذِكر للنبي 
0، فقال: ليس فيه))) رشيك))). فعىل هذا إذا كانت جارية، فولدت كان الولد 
ا، وحديث ابن عمر ال ينطبق عىل القول الثاين، فإنه قال: ثم يعتق، فأخر العتق بدفع  حرًّ
القيم�ة، ومراعاة دف�ع الرضر بالوقف ال حاجة إليه، فإنه يندف�ع بإجبار املعتق عىل دفع 

)1( »هناية املطلب« )202/19(، »تكملة املجموع« )4/16(.
)2( مكررة يف األصل.

)3( »أسنى املطالب« )435/4(، »فتح املعني« )323/4(.
)4( »الوسيط« )461/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )351/4(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه يعتق يف احلال.

»روضة الطالبني« )110/12(، »املنهاج« ]586[.  
)6( »البيان« )325/8(، »تكملة املجموع« )6/16(.

)7( ه�و عام�ر بن أس�امة بن عمري اهل�ذيل، أبو املليح، يروي عن ع�دٍد من الصحابة، منه�م أبوه، وبريدة، 
وع�وف بن مالك االش�جعي، وعمران بن حصني،وجابر، وأنس بن مال�ك، وعبد اهلل بن الصامت، 

مات I ليايل احلرة وكانت يف ذي احلجة سنة ثلث وستني للهجرة.
»أسد الغابة« ]1269[، »االستيعاب« )50/2(، »هتذيب الكمل« )362/15(.  

)8( كذا يف األصل، والصواب: هلل. كم يف مصادر احلديث.
)9( أخرجه أبو داود: كتاب: »العتق«، باب: »فيمن أعتق نصيباًا له من مملوك« ]3935[، )36/4(، وزاد 
فيه: فأجاز 0 عتقه، والنسائي يف »السنن الكربى«: كتاب: »العتق«، باب: »ذكر العبد يكون 
للرج�ل فيعتق بعضه«، ]4952[، )34/5(، والبيهقي يف »الس�نن الك�ربى«: كتاب: »العتق«، باب: 

ا« ]21850[، )273/10(، وصححه األلباين.  »من أعتق من مملوكه شقصاً

)179/أ(
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القيم�ة إذا امتن�ع)))، وكذلك جيرب الرشيك عىل أخذها عند امتناعه)))، ويعتق بعد عتق 
املعت�ق ع�ىل أصح الوجه�ني)))، ويف الثاين: يعتق مجيع�ه باللفظ، لنا أنه عت�ق بالرساية، 
وإن�ام تك�ون الرساي�ة بعد م�ا ثبت احلك�م يف املحل)))، ف�إن أعتق الرشي�ك نصيبه قبل 
دف�ع القيم�ة، مل ينفذ إعتاقه عىل أصح الوجه�ني)))؛ ألن يف تنفيذه إبطال حق املعتق من 

التقويم والوالء فلم جيز.

وإن كان بينه�ام جارية فأحبلها أحدمها، ثبتت حرمة االس�تيالد يف نصيبه، ورست 
إىل نصي�ب رشيكه يف احلال عىل الصحيح من األقوال الثالثة التي ذكرناها يف اإلعتاق، 

واستقرت قيمة احلصة عىل امُلْحبِل، فال تسقط بموت األمة))).

وإذا اختلفا يف قيمة العبد، أو األََمِة، والبينة متعذرة لفقد املقومني، أو لغيبة العبد، 
فالقول قول املعتق يف قدرها، بناًء عىل القول املختار، وهو حصول الرساية يف احلال)))، 
كام لو اختلفا يف قيمة ما أتلفه، فإن ادعى الرشيك أنه كان حيس�ن صنعة تزيد هبا قيمته، 
وأنكر املعتق، فالقول قول املعتق مع يمينه قواًل واحًدا عىل أصح الطريقني)))، والطريق 
الثاين أن املس�ألة ع�ىل قولني. لنا أن ما يدعيه الرشيك األص�ل عدمه، فكان القول قول 

من ينكره))).

)1( »املهذب« )4/2(، »فتح الوهاب« )412/2(.
)2( »مغني املحتاج« )654/4(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه يعتق بعد عتق املعتق، بالرساية.
»العزيز« )469/7(، »روضة الطالبني« )111/12(.  

)4( »هناية املحتاج« )378/8(، »حاشية اجلمل« )109/11(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه ال ينفذ العتق، إن أعتق الرشيك نصيبه قبل دفع القيمة.

»روضة الطالبني« )113/12(، »املنهاج« ]586[.  
)6( »أسنى املطالب« )439/4(، »حاشية البجريمي« )139/14(.

)7( »الوسيط« )469/7(، »فتح الوهاب« )414/2(.
ا؛ أنه إن ادعى الرشيك أن  )8( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من حكاية املذهب، قوالاً واح�داً
العبد كان حيسن صنعة تزيد هبا قيمته، وأنكر املعتق، فالقول قول املعتق مع يمينه، لكنها مقيدةاً بميض 

زمٍن يمكن التعلم فيه، أو مات العبد، أو غاب.
»روضة الطالبني« )113/12(، »مغني املحتاج« )656/4(.  

)9( »احلاوي الكبري« )15/18(، »فتح املعني« )324/4(.
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وإن ادع�ى املعتق أنه كان به عيب، تنقص ب�ه قيمته، وأنكر الرشيك، فالقول قول 
الرشي�ك ع�ىل أصح الطريقني قواًل واحًدا)))، والثاين أنه ع�ىل االختالف يف القيمة. لنا 

أن املعتق يدعي عيًبا، واألصل عدمه، فكان القول قول من ينكره))).

/وإن كان املحبل، أو املعتق معرًسا عتق، وثبتت حرمة االس�تيالد لنصيبه وحده، 
لقول�ه 0: »وإال فقـــد عتق منه ما عتق، ورق مـــا رق«))). وألن احلكم بالرساية 
لدف�ع ال�رضر عن العبد، ويف تنفيذه مع اإلعس�ار اإلرضار بالرشيك يف إزالة ملكه بغري 

عوض، فلم جيز كام لو طلب الشفيع الشفعة مع إعساره بالثمن))).

ول�و كان م�ورًسا ببعض قيمة حصة الرشيك، عتق منه�ا بقدر ما هو مورس بقيمته 
مل�ا قدمته، ولو كان معه قيمة احلصة، ولكن عليه دين يس�تغرقها عتقت عليه عىل أصح 
ْي�ن ال يمن�ع وج�وب ال�زكاة، وق�ال أب�و حنيفة: إذا أعت�ق نصيبه   القول�ني))) يف أن الدَّ
مل يرِس نصيب رشيكه، ولكن يستحق إعتاق نصيب الرشيك. فإن كان املعتق معرًسا كان 
رشيك�ه باخليار بني أن يعتق نصيبه ويكون ال�والء بينهام، وإن كان مورًسا كان الرشيك 
خم�رًيا بني م�ا ذكرناه، وبني أن يضم�ن املعتق قيمة نصيبه، ويكون مجي�ُع والئه لرشيكه، 
ويرجع الرشيك بام غرمه يف ِسَعاَيِة العبد)))، وقال ابن أيب ليىل، وابن شربمة، والثوري، 
وأب�و يوس�ف، وحممد: يرسي العت�ق يف احلال بكل ح�ال، وإن كان املعتق مورًسا، غرم 
قيم�ة نصيب�ه يف احل�ال، وإن كان معرًسا استس�عي املعت�ق يف قيمة نصيب�ه))). وقال ابن 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب، بالقطع بدون خلف، وخمالٌف للمذهب 
فيم حكاه،  فاملذهب مقيٌد هلذه املسألة، بالعيب يف أصل اخللقة، ويكون العبد غائباًا، أو ميتاًا، فإذا ادعى 

املعتق أن العبد كان به عيب، تنقص به قيمته، وأنكر الرشيك، فالقول قول املعتق، مع يمينه.
»العزيز« )320/13(، »روضة الطالبني« )115/12(.  

)2( »البيان« )330/8(، »حاشية اجلمل« )112/11(.
)3( تقدم خترجيه.

)4( »املهذب« )4/2(، »تكملة املجموع« )8/16(.
ا، وكان معه قيمة احلصة، ولك�ن عليه َدْين  )5( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، اذا كان م�ورساً

يستغرقها يعتق عليه. »روضة الطالبني« )115/12(، »املنهاج« ]587[.
)6( »بدائع الصنائع« )47/4(، »حتفة الفقهاء« )257/2(.

)7( »الذخرية« )405/10(، »املغني« )235/12(.

)179/ب(



420
املن�ذر، وابن أيب ليىل، وابن ش�ربمة: إذا استس�عي يف نصف قيمت�ه، ثم أيرس بعتقه رجع 
عليه بنصف قيمته))). وقال ربيعة: إذا أعتق أحد الرشيكني نصيبه، مل يعتق إال أن يرىض 
رشيك�ه. وق�ال عثامن الَبتِّي))): إذا أعتق أحد الرشيك�ني نصيبه عتق، ومل يرس، ومل جيب 
إعتاق الباقي))). وهو خالف نص رس�ول اهلل 0، وما قدمته يف إثبات املذهب 

حجة عىل اجلميع))).

A

ومن ملك عبًدا، فأعتق جزًءا منه، وإن قل، عتق مجيعه؛ ألنه مورس بام يرسي إليه، 
فعت�ق علي�ه، كام يعتق نصيب رشيك�ه إذا كان مورًسا به، ول�و أوىص بعتق نصيب له يف 
عب�د فأعت�ق، مل يقوم عليه نصي�ب رشيكه، وإن احتمله الثل�ث؛ ألن التقويم يكون عىل 
مالك، وباملوت زال ملكه، إال فيام استثنيناه بالوصية، إال أن يويص بعتق نصيب رشيكه 

أيًضا، فإنه يقوم عليه، ويعتق مجيعه، كام لو أعتقه يف حياته))).

a: إذا كان ب�ني ثالث�ة، لواح�ٍد نصف�ه، وآلخ�ر ثلث�ه، وآلخر سدس�ه، فأعتق 
صاحب الثلث والسدس حصتهام منه يف وقٍت واحد، ومها مورسان قوم عليهام نصيب 
الرشي�ك بالس�وية)))، وروي عن مالك: أنه يقس�ط عىل قدر املِلك�ني))). لنا أنه ضامن 
رساية، فقس�ط عىل عدد /الرؤوس، كام لو جرح اثنان رجاًل، أحدمها جراحة، واآلخر 

جراحات غري موجبة))).

)1( »الفروع« )98/8(، »ملتقى األبحر« )210/1(.
، له أحاديث، وكان صاحب رأٍي،  )2( هو: عثمن الَبتِّي، وهو: ابن سليمن بن مسلم بن جرموز، وكان ثقةاً
وفقٍه، كان من أهل الكوفة فانتقل إىل البرصة فنزهلا، وكان موىل لبني زهرة، ويكنى بأيب عمرو، وكان 

يبيع البتوت، فقيل: البتي، وهي األكسية الغليظة، ومل ُتذكر سنة وفاته. 
»الطبقات الكربى« )196/7(، »هتذيب الكمل« )493/19(، »سري أعلم النبلء« )148/6(.   

)3( »املغني« )235/12(، »كشاف القناع« )540/3(.
)4( »أسنى املطالب« )440/4(، »تكملة املجموع« )10/16(.

)5( »املهذب« )6/2(، »فتح املعني« )325/4(.
)6( »البيان« )332/8(، »هناية املحتاج« )383/8(.

)7( »التاج واإلكليل« )327/6(، »مواهب اجلليل« )448/8(.
)8( »احلاوي الكبري« )32/18(، »فتح الوهاب« )414/2(.

)180/أ(



421

A

وإن كان له عبدان، فأعتق أحدمها بعينه، ثم أشكل عليه أمر بأن يتذكر؛ ألنه يرجو 
أن يتذك�ره، فإن قال: أعتقت هذا، ُقبَِل قوله؛ ألنه أعلم بام أعتق، فإن اهتمه اآلخر، كان 
ل�ه أن حيلف�ه؛ ألنه إنام خاف م�ن اليمني فأقر له، فإن حلف س�قطت دعوى التهم، وإن 
ن�كل الس�يد عن اليمني حل�ف العبد الذي اهتمه وعتق�ا، هذا بإق�راره، واآلخر بنكول 
السيد ويمينه)))، فإن قال: هذا بل هذا، عتقا مجيًعا أيًضا؛ ألنه رجع عن اإلقرار األول، 

فلم يقبل منه، وأقر للثاين فقبل إقراره))).

ف�إن م�ات، ومل يع�ني رجع إىل ق�ول ال�وارث؛ ألنه قد يك�ون أعلمه ب�ه، فإن قال 
ال�وارث: ال علم يل أقرع بني العبدي�ن، فمن خرجت له القرعة عتق، ورق اآلخر، هذا 
ه�و املذه�ب)))، وفيه قول آخر أنه يوقف حتى ينكش�ف، وليس بيشء، ألن يف الوقف 

إرضاًرا بالوارث، والعبد، فوجبت القرعة للبيان))).

فإن أعتق عبًدا من أعبده غري معني، أخذ بتعيينه، ليثبت يف حق كل واحٍد حكمه، 
وله أن يعني فيمن يشاء؛ ألنه مردود إىل مشيئته، فإن قال: هو سامل، ال بل هو غانم، عتق 

سامل وحده؛ ألنه بتعيني األول أزال اختياره يف غريه))).

وإن مات قبل التعيني قام وارثه مقامه فيه عىل أصح الوجهني)))، والثاين ال يقوم، 
بل يقرع بينهم، ويعتق من خرجت عليه القرعة، لنا أنه خيار يتعلق باملال، فقام الوارث 

مقام املوروث)))، كخيار الشفعة، والرد بالعيب، بخالف الطالق))).

)1( »هناية املطلب« )220/19(، »حاشية اجلمل« )130/11(.
)2( »العزيز« )322/13(، »مغني املحتاج« )660/4(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، إذا أعتق عبدان، ومل يعني، ثم مات، فإن قال الوارث: ال علم 
يل، ُيقرع بني العبدين، فمن خرجت له القرعة عتق، ورق اآلخر.

»روضة الطالبني« )132/12(، »مغني املحتاج« )661/4(.  
)4( »احلاوي الكبري« )34/18(، »حاشية البجريمي« )144/14(.

)5( »بحر املذهب« )45/14(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )354/4(.
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من قيام الوارث مقام املورث يف العتق، إن مات قبل التعيني. 

»العزيز« )344/13(، »روضة الطالبني« )133/12(.
)7( كذا يف األصل، ولعل الصواب: املوّرث.

)8( »املهذب« )5/2(، »تكملة املجموع« )17/16(.
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إذا أوىص بعتق نصف عبده، فأعتق نصفه، مل تعتق بقيته بناًء عىل أصح الوجهني)))، 
في�ام إذا ق�ال: نصفك حر، أنه يعتق النصف، ثم يرسي، ول�و وكل كل واحٍد رشيكه يف 

عتق نصيبه، فقال: أعتقت نصف العبد مطلًقا، ففيه ثالثة أوجه: 
أحدها- يعتق نصيب املوكل. 

والثاني- نصيب الوكيل. 

والثالـــث- يعتق الربع من كل واحد. وهو أصحه�ا)))؛ ألن إطالق النصف حيمل 

عىل ما يمكنه كام يف البيع.

A

ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا، أو أحد املولودين وإن س�فلوا، عتق عليه)))، 
وق�ال داود: ال يعت�ق أح�د منهم علي�ه بامللك)))، لن�ا قول�ه c: ]ى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ   ېئ[)))، فنفى العبودية مع 
الوالدة، فدل أهنام ال جيتمعان؛ وألنه بعضه ولو ملك بعض نفس�ه عتق كذلك إذا ملك 
م�ن هو بعضه، وإن ملك بعضه بس�بب م�ن جهته، كالبيع واهلب�ة ونحومها وهو مورس 

بثمن باقيه، عتق عليه ولزمه قيمته؛ ألنه عتق »لعتق« بسبب من جهته))).

 /وإن مل�ك من س�وى الوالدين واملولودين من األق�ارب مل يعتق عليه)))، وقال 
َرٍم  مال�ك: يعتق منه�م اإلخوة واألخوات))). وق�ال أبو حنيفة: يعت�ق كل ذي رحم حمَْ

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم عتق العب�د، اذا أوىص بعتق نصف عبده، ثم أعتق 
نصفه. 

»روضة الطالبني« )135/12(، »مغني املحتاج« )663/4(.  
)2( »أسنى املطالب« )457/4(، »فيض اإلله امللك« )196/2(.

)3( »املهذب« )7/2(، »تكملة املجموع« )18/16(.
)4( »البيان« )348/8(، »كفاية األخيار« ]760[.

.93 - 92 :a )5(
)6( »احلاوي الكبري« )77/18(، »فتح املعني« )326/4(.

)7( »الوسيط« )477/7(، »فتح الوهاب« )416/2(.
)8( »التاج واإلكليل« )334/6(، »مواهب اجلليل« )465/8(.

)180/ب(
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بالنس�ب))).   لن�ا أن األص�ل أال يعت�ق مملوٌك من غ�ري إعتاق، إال أن ال�رشع ورد به يف 
الوالدي�ن، واملولودي�ن مل�ا بينهم من البعضية، وه�ي مفقودة يف حق غريه�م، فال يعتق 

عليه، كبني األعامم))).

ويس�تحب مل�ن وج�د من يعت�ق علي�ه ممل�وًكا أن يش�ريه ليعت�ق علي�ه)))، لقوله 
0: »لن جيزي ولد والده إال أن جيده مملوًكا، فيشرتيه فيعتقه«))). 

وال جيب عليه ذلك؛ ألنه إجياب س�بب »إلجياب قربة مل تتقدم وجوهبا، فلم يلزم، 
كإجياب حتصيل املال«))) إلجياب الزكاة))).

ف�إن وىص مل�وىل عليه بأبيه، أو بابنه، ف�إن كان ال تلزمه نفقته، إما لعجز املوىل عليه 
عنها، أو لقدرة القريب عليها، وجب عىل الويل قبوله؛ ألنه يكتسب أجًرا آجاًل، ومجااًل 
عاج�اًل م�ن غ�ري كلفة، وإن كان مم�ن تلزمه نفقته مل جي�ز للويل قبوله؛ ألن�ه يلزمه بذلك 

مؤونة عاجاًل، ال حاجة به إليها))).

وإن وىص ل�ه ببعضه وهو مع�رس، لزمه قبوله؛ ألنه ال مرضة عليه فيه، ال من جهة 
التقوي�م وال م�ن جهة النفق�ة، وفيه أجر ومج�ال، وإن كان م�ورًسا، أو األب ممن تلزمه 
نفقت�ه، مل جي�ز له قبوله، ألن في�ه إحراًزا للنفقة، وإن كان ال تلزم�ه نفقته لزم قبوله؛ ألنه 

 

ال رضر عليه فيه من جهة النفقة، وال يقوم عليه باقيه، وإنام يعتق منه ما ويص له به، هذا 

)1( »حتفة الفقهاء« )265/2(، »حاشية رد املحتار« )659/3(.
)2( »العزيز« )349/13(، »حاشية اجلمل« )145/11(.

)3( »أسنى املطالب« )465/4(، »هناية املحتاج« )395/8(.
)4( أخرجه مسلم: كتاب »العتق«، باب »فضل عتق الوالد« )1510/25(، )706/2(، بلفظ: ال جيزي، 

بدل: لن جيزي. 
وهذا احلديث معدوٌد من أفراد مسلم.  

)5( مكرر يف األصل.
)6( »هناية املطلب« )262/19(، »حاشية البيجوري« ]687[.

)7( »الوسيط« )489/7(، »هناية املحتاج« )391/8(.
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أص�ح القولني)))، والقول الث�اين ال يلزمه قبوله، ألن ِملك بعض�ه يقتيض تقويم باقيه، 

وفيه إرضار به))).

a: إذا باع من أبيه، وأجنبي صفقًة واحدًة َصحَّ البيع، وعتق نصيب االبن منه، 
وي�رسي إىل نصي�ب األجنب�ي إن كان مورًسا به)))، وقال أب�و حنيفة: ال يضمن نصيب 
األجنب�ي))) »إن كان م�ورًسا به«))). لنا أنه عتق نصيبه بس�بب منه، ويرسي إىل نصيب 

الرشيك، كام لو أعتق أحد الرشيكني نصيبه من العبد املشرك))).

إذا ق�ال لعب�ده الذي هو أكرب منه س�نًّا: أنت ابن�ي. مل يعتق عليه عندن�ا)))، خالًفا 
أليب حنيفة، فإنه قال: يعتق عليه، وال يثبت نس�به))). لنا أنه لفٌظ بُطل العمل بحقيقته، 

فوجب إلغاؤه، كسائر األلفاظ الباطلة))) واهلل أعلم.

0: القرعة)1))

القرع�ة أن ُيَقطَّ�َع ِرَقاًع�ا متس�اوية، ويكت�ب يف كل رقع�ة م�ا ي�رى)))) إخراجه، 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من لزوم قب�ول املوىص له للوصي�ة، إن كان ال تلزمه نفقة 
املويص، إن أوىص له ببعض عبد، وال يقوم عليه ما بقي، ويعتق بعض ما وصاه به.

»روضة الطالبني« )147/12(، »املنهاج« ]588[.  
)2( »البيان« )362/8(، »تكملة املجموع« )17/16(.

)3( »املهذب« )8/2(، »فتح الوهاب« )417/2(.
)4( »بدائع الصنائع« )85/4(، »ملتقى األبحر« )239/1(.

)5( عىل ما بني املعقوفتني ضبتان من أوله وآخره.
)6( »أسنى املطالب« )469/4(، »مغني املحتاج« )668/4(.

)7( »العزيز« )387/13(، »هناية املحتاج« )392/8(.
)8( »حتفة الفقهاء« )268/2(، »حاشية رد املحتار« )670/3(.

»الوس�يط«  املطل�ب« )262/19(،  »هناي�ة  »املنه�اج« ]588[،  الكب�ري« )200/18(،  »احل�اوي   )9(
.)489/7(

)10( وهي يف أصل اللغة خيار الشيئني، وهي املسامهة بني اثنني، أو أكثر، وهي احلاكمة يف االستهام، وهي 
فع�ل م�ا يعني ح�ظ كل رشيٍك، مما بينهم، بم يمتن�ع علمه حني فعله، وهلا أش�كاٌل وصور كثرية، منها 

التي تطرق هلا املصنف.
»املخصص« )404/1(، »القاموس املحيط« )100/1(، »رشح حدود بن عرفة« )269/2(.  

)11( كذا يف األصل، ولعل الصواب: يراد. كم يف »املهذب« )9/2(.
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وجيع�ل يف بنادق من طني متس�اوية ال�وزن والصفة، وجتفف وتغط�ى بيشء، ويقال ملن 
مل حي�رض الكتاب�ة، والبندقة أخرج /رقع�ة فيعمل بام فيه)))، والقص�د من هذه الرشوط 
املبالغ�ة يف اإلخف�اء إلس�قاط التهمة، ويف كل صف�ٍة منها أثٌر يف اإلخفاء، ففي تس�اوي 
الرق�اع يف املس�احة أهنا إذا تفاوت�ت كانت الكبرية أميز من الصغرية، فتس�بق اليد إليها، 
ويف جعله�ا يف الطني س�ر هلا فال تع�رف بصفاهتا، وإزالته أس�هل من الش�مع ونحوه، 
وكذل�ك تس�اوهيا يف الورق حت�ى ال تتفاوت يف احلج�م، وكذلك التس�اوي يف الصفة 
لئ�ال يتمي�ز هب�ا)))، والتجفيف حت�ى ال يلتصق بعضه�ا ببعض، فيخرج اثن�ان يف دفعة 
واحدة، ويس�ر خش�ية أن يكون املخرج قد رأى واحدة يف اختالف األطوار، وليخفي 
عليه، وأمر من مل حيرض للنهاية يف قطع التهمة، ولو اقتر عىل رقاع متس�اوية وغطيت 
ب�يشء، وأدخ�ل رج�ل ممن ح�رض أو غريهم ي�ده، وأخرج رقع�ة عمل بام فيه�ا، ووقع 
موقع�ه؛ ألن نفي التهم�ة وقصد التعيني حيصل ب�ام ذكرناه)))، فال يش�رط زيادة عليه، 
ف�إن كان القصد عتق النص�ف جعل العبد جزأين، وإن كان الثلث جعلوا ثالثة أجزاء، 
وإن كان الرب�ع جعل�وا أربع�ة أج�زاء، وتعدل الس�هام إن اختلفت القي�م)))، وإن كان 
عددهم وقيمتهم س�واء بأن كانوا س�تة أعبد، قيمة كل واحد منهم مائة، جعل كل اثنني 
ج�زء، ث�م احلاكم باخلي�ار بني أن يكتب يف الرقاع أس�امء الرق، أو احلري�ة، ويكتب فيها 
الرق واحلرية، وخيرج عىل األس�امء، فإن كتب األس�امء، فإن اختار اإلخراج عىل الرق، 
فأخ�رج رقعًة رق م�ن فيها، ثم خيرج رقعًة فريق من فيه�ا، ويعتق اآلخران؛ ألهنام تعينا 
للحري�ة)))، وإن ش�اء أن خيرج عىل احلرية فأخرج رقعة فيعت�ق من فيها، ورق الباقون؛ 
ألهن�م تعين�وا للرق، وه�ذا أوىل من اإلخراج ع�ىل الرق؛ ألنه أعج�ل يف فصل احلكم، 
إال أن تك�ون الوصية بعتق الثلث�ني قد أجازها الورثة، فيكون اإلخراج عىل الرق أقرب 

)1( »أسنى املطالب« )468/4(، »هناية املحتاج« )392/8(.
)2( »احلاوي الكبري« )202/18(.

)3( »املهذب« )8/2(، »فتح الوهاب« )417/2(.
)4( »البيان« )363/8(، »حاشية اجلمل« )146/11(.

)5( »مغني املحتاج« )669/4(.

)180/ب(
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إىل فص�ل احلك�م)))، أما إذا اتفق العدد واختلفت القيم، وأمك�ن تعديل العدد بالقيمة 
ب�أن كانوا س�تة أعبد، قيمة اثنني أربعامئة، وقيمة اثنني س�تامئة، وقيم�ة اثنني مائتان، بأن 
جيع�ل الل�ذان قيمته�ام أربعامئة ج�زء، ويضم أح�د املقومني بس�تامئة إىل أح�د املقومني 
بامئتني فيجعالن جزء، وجيعل اآلخران جزء، وخترج القرعة عىل ما تقدم ذكره)))، وإن 
اختلف عددهم وقيمتهم مجيًعا، وأمكن تعديل العدد بالقيمة بأن كانوا ثامنية أعبد قيمة 
 واح�د مائ�ة، وقيمة ثالثة مائة، وقيم�ة أربعة مائة؛ فإهنم يعدل�ون بالقيمة فقط، فيجعل 
 /املقوم�ني باملائ�ة ج�زًءا، والثالثة ج�زًءا، واألربعة ج�زًءا، فع�ىل أي األجزاء خرجت 
القرع�ة باحلرية عتق، ورق الباقون)))، وفيه وجه أهن�م يعدلون بالعدد، فيجعل اللذان 
قيمته�ام مائة جزء، ويضم واحد من الثالثة إىل املقومة بامئة، فيجعالن جزًءا قيمتها مائة 
وثل�ث، وجيع�ل اآلخر جزًءا وقيمته�ام ثالثامئة، فإن خرجت القرعة ع�ىل املقومني بامئة 
وثلث رق األربعة، وتعاد القرعة بينهام، فإن خرجت عىل املقوم بامئة عتق ورق اآلخر، 
وإن خرج�ت عىل املقوم بثل�ث املائة عتق وثلث اآلخر، ورق ثلث�ه)))، لنا أنه يقدم عىل 

تكرار القرعة وتبعيض احلرية يف اآلخر من غري رضورة، فلم جيز))) .

وكذل�ك ل�و كانوا عبدين قيم�ة أحدمها مائة، وقيم�ة اآلخر مائتان، ف�إن التعديل 
بالقيم�ة ال غ�ري، وخت�رج القرع�ة عليه�ام، ف�إن خرج�ت ع�ىل املق�وم باملائة عت�ق كله، 
 ورق اآلخ�ر كل�ه، وإن خرج�ت ع�ىل املق�وم باملائتني عتق نصف�ه، ورق نصف�ه ومجيع 

اآلخر))).

وكذلك لو اتفق العدد، واختلفت القيم ومل يمكن تعديل العدد بالقيمة، بأن كانوا 
ستة قيمة واحد مائة وقيمة اثنني مائة، وقيمة ثالثة مائة؛ فإنه يعدلون بالقيمة فقط، عىل 

)1( »هناية املطلب« )263/19(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )355/4(.
)2( »املنهاج« ]589[، »تكملة املجموع« )18/16(.

)3( »بحر املذهب« )47/14(، »حاشية البجريمي« )145/14(.
)4( »الوسيط« )489/7(.

)5( »املهذب« )8/2(، »حاشية البجيوري« ]688[.
)6( »العزيز« )388/13(.

)181/أ(
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ما س�بق بيانه)))، وأما إذا اختلف العدد والقي�م، ومل يمكن التعديل بالعدد، وال بالقيم 
فقد ذكر يف املهذب صورهتا أن يكون مخس�ة أعبد قيمة واحد مائة، وقيمة الثاين مائتان، 
وقيم�ة الثالث ثالثامئة، وقيمة الرابع أربعامئة، وقيمة اخلامس مخس�امئة))). قال الش�يخ 
اإلم�ام: وهذا س�هو ألن مجلة الثمن ألف ومخس�امئة، فلها ثلث صحيح وهو مخس�امئة، 
وإن�ام صورهتا ع�رشة أعبد قيمة الواحد مائ�ة، وهكذا عىل التضعي�ف إىل العارش قيمته 
ألف، فهؤالء ليس لعددهم ثلث صحيح، ومجلة قيمتهم مخس�ة آالف ومخسامئة، وليس 
هل�ا ثلث صحي�ح، فيتعني حينئذ كتب األس�امء واإلخ�راج عىل احلرية إىل أن يس�تكمل 
الثلث، فإن خرجت القرعة عىل من قيمته ألف عتق، وتعاد فإن خرجت عىل اسم املقوم 
بثامنامئة عتق، وتعاد فإن خرجت عىل اس�م املقوم بامئة عتق ثلثه، وقد اس�تكمل الثلث، 
وع�ىل هذا القي�اس يكون العم�ل، وال جييء القول املحكي يف مخس�ة أعب�د، وهو أهنم 

جيزؤون بالقيمة؛ ألن هناك للقيمة ثلث صحيح، وها هنا بخالفه))).

A

/قال الش�افعي I: إذا أعتق ثالثة أعبد ال مال له غريهم وقيمتهم متس�اوية 
فامت واحد منهم، ثم مات الس�يد أقرع بني احليني وامليت، فإن خرج س�هم احلرية عىل 
امليت، رق احليان، وحكم من خرج عليه س�هم احلرية حكم األحرار من حني خوطب 
باحلرية، إىل أن مات فيملك ما اكتسبه واستفاده باإلرث، ويكون لوارثه من بعده، وإن 
خرج سهم احلرية عىل أحد احليني مل يعتق إال ثلثاه؛ ألن امليت قبل موت املويص مل تتعلق 
الوصية به، ولو مات املعتق ومل يقرع بينهم حتى مات اثنان أقرع بني احلي وامليتني، فإن 
خرج سهم احلرية عىل احلي عتق كله، وأعطي ما ورثه واكتسبه وبان أن امليتني ماتا عىل 

الرق؛ ألن حق الوصية يتعلق هبام فلم يسقط بموهتام))).

)1( »البيان« )364/8(، »فتح املعني« )327/4(.
)2( »احلاوي الكبري« )205/18(، »هناية املحتاج« )393/8(.

)3( »املهذب« )8/2(، »مغني املحتاج« )669/4(، »كفاية األخيار« ]761[.
)4( »األم« )96/4(، »خمترص املزين« ]419[.

)181/ب(
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إذا أعتق يف مرضه ستة أعبد ال مال له غريهم، فأعتق اثنان بالقرعة ثم ظهر له مال 
حيتم�ل عتق آخرين، جعل األربعة جزأي�ن، وأقرع بينهم، وأعتق اثنان آخران؛ ألنه بان 

أن الثلث احتملهام))).

ولو أعتق يف مرضه عبيًدا، وعليه دين يستغرق تركته مل ينفذ عتقهم)))، ألن عتقهم 
وصية، والدين مقدم عليها))).

وإن استغرقت الديون نصف الركة، جعلت الركة جزأين، وكتب يف الرقعة، ويف 
رقعة تركة))). 

وإن اس�تغرقت الثل�ث جعل�ت الركة ثالث�ة أجزاء، وكت�ب يف رقع�ة: َدْين، ويف 
رقعت�ني: ترك�ة)))، ويق�رع بينهم، فمن خرج�ت عليه رقع�ة َدْين، بيع فيه، ومن س�واه 
جيعل�ون ثالثة أجزاء، ويعتق منهم الثلث؛ ألنه اجتم�ع حق الغرماء والورثة واملعتقني، 
ولي�س تقديم بعضهم أوىل من بعض، وللقرعة مدخل يف متييز العتق من غريه، فوجب 

اعتبارها))).

ولو أعتقهم ومات وأقرع بينهم وأعتق منهم الثلث، ثم ظهر َدْين يس�تغرق الركة 
ين مقدم عليها))). مل ينفذ العتق؛ ألنه وصية، والدَّ

ي�ن، وينف�ذ العت�ق، كان هلم ذل�ك عىل أصح  وإن ق�ال الورث�ة: نح�ن نق�يض الدَّ
الوجه�ني)))؛ ألن ح�ق الغرم�اء لي�س بالزم لغ�ري الركة، ف�إذا قيض من غريه�ا نفذ. 

بخالف حق الرشيك.

)1( »العزيز« )389/13(، »روضة الطالبني« )149/12(.
)2( »تكملة املجموع« )19/16(.

)3( »أسنى املطالب« )471/4(، »فيض اإلله امللك« ]198[.
)4( »املهذب« )9/2(، »فتح الوهاب« )418/2(.

)5( »البيان« )366/8(، »تكملة املجموع« )19/16(.
)6( »هناية املطلب« )265/19(، »هناية املحتاج« )395/8(.

)7( »حاشية اجلمل« )148/11(.
)8( وما ذكره املصنف موافق للمذهب، من نفوذ العتق، إن التزم الورثة بقضاء الدين.

»روضة الطالبني« )150/12(، »املنهاج« ]590[.  
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ي�ن يس�تغرق نص�ف الركة نق�ض العتق يف نص�ف العبيد عىل أصح  وإن كان الدَّ
الوجهني)))، ويف الثاين ينقض يف نصف اجلميع، لنا أن املنع من صحة العتق ألجل الدين 

فينفذ بقدره، فإن كان املعتق عبدين، عتق من كل واحد منهام نصفه، ملا قدمته))).

ثم يقرع بينهام بجميع احلرية؛ فإهنا مقصود العتق، فإن خرجت القرعة عىل أحدمها، 

ف�إن /كانت قيمتهام متس�اوية عتق مجيعه، ورق اآلخ�ر)))، وإن كانت قيمتهام متفاوتة، 
ف�إن خرج�ت عىل أكثرمها قيم�ة عتق منه بقدر قيم�ة نصف العبدي�ن ورق باقيه ومجيع 
اآلخ�ر)))، وإن خرج�ت عىل أقلهام قيم�ة، عتق مجيعه، ومن اآلخر بق�در متام النصف، 

وبيع الباقي يف الدين)))، واهلل أعلم.

 0: التدبير)))

التدب�رُي قرب�ة؛ ألنه س�بب يف العت�ق، والس�بب يف القرب�ة قربة، وه�و معترب يف))) 
، وداود، وس�عيد بن ُجَبري: ُيْعَترَبُ من رأس امل�ال))). لنا ما روي  الثل�ث، وق�ال النََّخَعيُّ
)))؛ وألنه من التربع الذي يس�تحق عند املوت، فكان الثلُث حمله 

L عن ابن عمر
كالوصية)1)).

)1( وم�ا ذك�ره املصنف موافق للمذهب، من نق�ض العتق يف نصف العبد، إذا اس�تغرقت الديون نصف 
الرتكة. »روضة الطالبني« )150/12(، »مغني املحتاج« )670/4(.

)2( »العزيز« )395/13(، »احلاوي الكبري« )215/18(.
)3( »بحر املذهب« )51/14(، »تكملة املجموع« )20/16(.

)4( »هناية املطلب« )270/19(، »حاشية اجلمل« )150/11(.
)5( »املهذب« )9/2(، »البيان« )369/8(، »مغني املحتاج« )672/4(.

ا: هو أن يعتق الس�يد عبده بعد  )6( التدبـــر: مأخ�وٌذ من الدب�ر، وهو لغة: النظر يف العواقب. واصطلحاً
موته، وسمي بذلك ألن املوت دبر احلياة، وال يقال التدبري يف غري الرقيق، كاخليل، والبغال، وغريمها 

مما يوىص به.
»لسان العرب« )268/4(، »فتح الوهاب« )419/2(، »حترير ألفاظ التنبيه« )244/1(.  

)7( كذا ولعل الصواب: من.
)8( »الذخرية« )406/10(، »املغني« )240/12(.

)9( سبق خترجيه يف باب القرعة.
)10( »احلاوي الكبري« )101/18(، »حاشية اجلمل« )154/11(.

)182/أ(
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وال ف�رق ب�ني م�ا وجد من�ه يف الصح�ة وامل�رض؛ ألنه ال يل�زم إال بامل�وت، فهو 
كالوصي�ة)))، ف�إن دب�ر عب�ًدا، وأوىص بعت�ق آخر، وعج�ز الثلث عنهام أق�رع بينهام يف 
أص�ح الوجه�ني)))، ويف الث�اين يقدم التدبري، لن�ا أن لزومهام يف وق�ٍت واحد، فال وجه 

للتقديم))).

ويص�ح تدبري الس�فيه؛ ألن اخلوف من إضاع�ة املال، وقد أمن من�ه، فإنه باق عىل 
ملكه ما دام حيًّا، فإذا مات مل حيتج إىل غري الثواب، وقد حصل له))).

وكذل�ك الصبي املميز يصح تدبريه عىل أصح القول�ني)))، خالفا أليب حنيفة)))، 
ِفيِه من املجنون))). لنا ما قدمته، وهو أشبه بالسَّ

ْرُت�َك. أو: أنت  والتدب�ري أن يق�وَل: إذا ِم�تُّ فأنت حر. هذا رصحي�ه، فإن قال: َدبَّ
ُمَدبَّ�ٌر. صح التدب�ري، وإن مل ينو عىل أصح القولني، وهو أص�ح الطريقني)))، والطريق 
الث�اين أن�ه كناي�ة، فال يثبت حكم�ه إال بالنية، وكذل�ك إذا قال: كاتبت�ك)))، لنا أن هذا 
اللف�ظ موضوع هلذا النوع م�ن التحرير، وهلذا ال يفهم منه عند إطالقه س�واه، بخالف 

قوله: كاتبتك)1)).

)1( »البيان« )383/8(، »هناية املحتاج« )397/8(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، أن املدبر يقرع بينهم، إن دبر عبده، وأوىص بعتق آخر، وعجز 

الثلث عنهم. 
»روضة الطالبني« )187/12(، »املنهاج« ]591[.  

)3( »أسنى املطالب« )472/4(، »تكملة املجموع« )13/16(.
)4( »مغني املحتاج« )674/4(، »حاشية البجريمي« )431/4(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة تدبري الصبي  املميز.
»العزيز« )408/13(، »روضة الطالبني« )187/12(.  
)6( »بدائع الصنائع« )89/4(، »حتفة الفقهاء« )268/2(.

)7( »هناية املطلب« )308/19(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )359/4(.
)8( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، م�ن صحة حكاية املذه�ب، وكذلك صح�ة التدبري بلفظ 

التدبري، وإن مل ينو التدبري. 
»روضة الطالبني« )188/12(، »املنهاج« ]591[.  

)9( »بحر املذهب« )113/14(، »فتح الوهاب« )419/2(.
)10( »املهذب« )8/2(، »تكملة املجموع« )14/16(.



431
ويص�ح مطلًقا، ))) وهو أن يقول: إذا مت من هذا املرض، أو يف هذه البلدة فأنت 
حر. ألن ما صح تعليقه عىل صفة صح تعليقه مطلًقا وُمَقيًَّدا، كالطالق)))، وجيوز تعليقه 
عىل رشط مثل أن يقول: إذا ش�فى اهلل مري�يض، أو إذا مت فأنت حر)))، ملا ذكرته، فإذا 
ًرا، ويعتق بموت الس�يد، فإن مل يوجد الرشط حتى مات الس�يد  وجد الرشط صار ُمَدبَّ
بط�ل التدب�ري؛ ألنه علق�ه بصفة أخرى، فهو كام ل�و علقه بغري موت�ه، ))) وأي الصفتني 
وج�دت عتق هبا، فإن وجدت الصفة قبل املوت عتق هبا، وبطل التدبري، وإن مات قبل 

وجود الصفة عتق بالتدبري وبطلت الصفة))).

/وجي�وز تدب�ري املكات�ب؛ ألنه علق عتقه ع�ىل صفة، فهو كام ل�و علقه عىل دخول 
ال�دار، ف�إذا دبره صار مكاتًب�ا مدبًرا، واس�تحق العتق بكل واحد من الس�ببني)))، فإن 
أدى النج�وم قبل املوت عتق بالكتابة، وبطل التدبري، وإن مات قبل أداء النجوم بطلت 
الكتابة، وعتق بالتدبري إن خرج من الثلث، وسقط عنه مال الكتابة، وإن احتمل الثلث 
بع�ض قيمته عتق منه ما احتمله الثلث بحكم التدبري، وس�قط م�ن الكتابة بقدره وبقي 

باقيه عىل الكتابة))).

وال جيوز تدبري أم الولد؛ ألهنا مستغنية عنه باالستيالد، فإنه حيٌس، ال يقبل الفسخ 
بخالف التدبري، فإذا دبرها، ثم مات السيد عقيبه، عتقت باالستيالد من رأس املال)))، 
وجي�وز تدبري احلمل كام جي�وز أن يعتقه، وجيوز أن يدبر بعض عب�ده، كام جيوز عتقه)))، 
وإن كان عب�ٌد ب�ني رشيك�ني، فدبَّر أحدمه�ا نصيبه، مل يرس إىل نصي�ب رشيكه، ومل يقوم 

ا..إلخ. كم تدل عليه عبارة  )1( يب�دو أن ها هنا س�قطاًا تقدي�ره: وهو أن يقول: إذا مت فأنت ح�ر،  ومقيداً
املهذب.

)2( »الوسيط« )497/4(، »حاشية البيجوري« )695/2(.
)3( كذا يف األصل، ولعل الصوب: إذا شفى اهلل مريض ومت فأنت حر.

)4( يظهر أن ها هنا سقطاًا.
)5( »البيان« )384/8(، »إعانة الطالبني« )474/4(.

)6( »أسنى املطالب« )474/4(، »هناية املحتاج« )17/8(.
)7( »احلاوي الكبري« )106/18(.

)8( »هناية املطلب« )310/19(، »حاشية اجلمل« )157/11(.
)9( »هناية املحتاج« )398/8(، »تكملة املجموع« )15/16(.

)182 /ب(
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علي�ه، وإن كان م�ورًسا، ع�ىل أص�ح القول�ني)))، خالًف�ا أليب حنيف�ة)))، ألن التقويم 
إن�ام جيب باإلتالف بالعتق، أو تس�بب اإلتالف، كاالس�تيالد، والتدب�ري ليس بإتالٍف، 

 

وال سبٍب له؛ ألنه يقبل الفسخ بالترف من املزيل للملك، وهكذا لو دبر نصف عبده 
مل يرس إىل باقيه، ملا ذكرناه))) . 

 وإن ق�ال كل واح�د م�ن الرشيك�ني للعب�د: إذا م�ت فأن�ت ح�ر، ج�از ذل�ك، 
ك�ام لو أعتق�اه، فإن أعتق أحدمه�ا حصته بعد ذل�ك، قوم عليه نصي�ب رشيكه، وصار 

مجيعه حًرا، ألن املدبر باق عىل امللك، فوجب بعتقه التقويم والرساية، كالقن))).

وإذا ق�ال الرشيكان للعب�د: إذا متنا فأنت حر، مل يعتق حصة واحٍد منهام إال بموته 
وموت رشيكه، فإن ماتا مًعا عتق لوجود الصفة، وإن مات أحدمها كانت حصته لوارثه 

إىل أن يموت اآلخر))).

وإن ق�اال ل�ه: أنت حبيس عىل آخرنا موًتا، مل يعتق العبد بعد موهتام إىل أن يضام إىل 
ذلك: فإذا متنا فأنت حر، فإذا قال ذلك، ومات أحدمها مل تنتقل حصته إىل رشيكه، ألن 
قوله حبيس من ألفاظ الوقف، وهو منقطع االبتداء واالنتهاء، بل يكون كاملسألة قبلها 
باقًيا عىل وارثه إىل أن يموت الرشيك)))، وحكى يف املهذب أنه إذا مات أحدمها كانت 
منفع�ة حصت�ه موىص هب�ا لآلخر إىل أن يم�وت، لقوله: حبيس))). وق�د ثبت أن قوله: 
حبيس. ليس�ت من ألفاظ الوصية، بل من ألفاظ الوق�ف، وهو منقطع الطرفني؛ وألنه 

وقف املنفعة، واملنافع ال يصح وقفها))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، أنه إن كان عبٌد بني رشيكني، َفَدبَّر أحدمها نصيبه، مل يرس إىل 
ا. نصيب رشيكه، ومل يقوم عليه، وإن كان مورساً

»روضة الطالبني« )190/12(، »مغني املحتاج« )677/4(.  
)2( »ملتقى األبحر« )242/1(، »تكملة حاشية رد املحتار« )671/9(. 

)3( »البيان« )389/8(، »فتح الوهاب« )420/2(.

)4( »العزيز« )410/13(، »فتح املعني« )328/4(.
)5( »احلاوي الكبري« )110/18(، »حتفة اللبيب« ]490[.

)6( »هناية املطلب« )312/19(.
)7( »املهذب« )8/2(، »البيان« )388/8(.

)8( »الوسيط« )497/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )359/4(.
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A

/ويملك املوىل بيع املدبر وهبته وكتابته ووقفه)))، وقال أبو حنيفة: إن كان التدبري 
مطلًق�ا مل يملك، وإن كان مقيًدا ملك))). وقال مالك: ال يملك ذلك يف احلالني))). لنا 
م�ا روى جاب�ر I: إن رجاًل أعتق غالًما له ع�ىل دبر منه، مل يكن له مال غريه، فأمر 
النبي 0، فبيع بس�بعامئة أو تس�عامئة))). وألنه ثبت له حق احلرية بقول الس�يد 

وحده، فجاز بيعه كاملعتق بصفة))).

))) يف الترف  ويملك أكسابه ومنافعه، وأرش ما جينى عليه به؛ ألنه ملا كان كالِقنِّ
يف رقبته ففي منافعه أوىل، وإن جنى املدبر خطأ تعلق األرش برقبته؛ ألنه مملوك واملوىل 
باخليار بأن))) يسلمه للبيع، وبني أن يفديه باألرش؛ ألنه كالقن)))، فإن مات السيد قبل 
أن يفديه وهو مورس عتق عليه من الثلث بناء عىل أن عتق اجلاين صحيح، وجيب األرش 
يف تركة املوىل؛ ألنه عتق بسبب من جهته، وال يلزمه إال أقل األمرين من قيمته أو أرش 

اجلناية، لتعذر تسليمه للبيع بعد عتقه))).

A

إذا دبر جارية فأتت بولد من نكاٍح أو ِزنا، مل يتبعها يف التدبري عىل أصح القولني)1))، 

)1( »أسنى املطالب« )479/4(، »هناية املحتاج« )398/8(.
)2( »بدائع الصنائع« )89/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )674/9(.

)3( »الكايف يف فقه مالك« )973/2(، »مواهب اجلليل« )468/8(.
)4( أخرج�ه أب�و داود: كت�اب: »العتق« باب: »يف بي�ع املدبر« ]3955[، )421/2(، والنس�ائي: كتاب: 

»البيوع، بيع املدبر« ]4653[، )304/7(.
)5( »العزيز« )417/13(، »كفاية األخيار« ]760[.

)6( »هناية املطلب« )315/19(، »حاشية اجلمل« )158/11(.
)7( كذا يف األصل ولعل الصواب: بني أن.

)8( »أسنى املطالب« )480/4(، »مغني املحتاج« )677/4(.
)9( »تكملة املجموع« )15/16(.

)10( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، عدم تبعية ولد اجلارية يف التدبري، إذا دبرها س�يدها فأتت 
بولد من نكاٍح، أو زنا. 

»روضة الطالبني« )193/12(، »املنهاج« ]591[.  

)183/أ(
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ويف الثاين يتبعها، ولو ماتت األم مل يبطل حق الولد يف التدبري. لنا أن التدبري عقد يلحقه 

الفسخ، فال يرسي إىل الولد كالرهن والوصية))). 

ولو دبرها وهي حامل تبعها الولد قواًل واحًدا كام يتبعها يف العتق))).

وإن دبر عبًدا وِمْلكه جارية، فأتت منه بولٍد حلقه نسبه؛ ألهنا علقت به يف ِملك، أو 
شبهة ِملك، ويكون مملوًكا للويل، ألن أبويه مملوكان له)))، وذكر يف املهذب إذا قلنا: إن 
املدبر يملك اجلارية والولد))) ابن املدبر ومملوكه؛ ألنه من أمته)))، قال الش�يخ اإلمام: 
تعليل�ه نس�به بأنه من أمته صحي�ح، وتعليله كونه مملوًكا له بأنه من أمته فاس�د، فإن من 

كان ولده من أمته جيب أال يكون مملوًكا))). 

وال يتب�ع أب�اه يف التدب�ري يف أصح الوجه�ني)))؛ ألنه صفة غري الزم�ة، مل ُتْبَن عىل 
التفضيل، فال ترسي إىل الولد كالرهن))).

A

جيوز الرجوع يف التدبري بكل ما يزيل امللك، كالبيع واهلبة املقبوضة)))، ملا قدمناه، 
أم�ا إذا ق�ال: فس�خت أو نقضت، أو رجع�ت، مل يكن رجوًعا عىل أص�ح القولني)1))، 
))))؛ ألن�ه عتق تعل�ق بصفة، فلم يصح فس�خه بالق�ول، كالعتق املعلق  خالف�ا للُم�َزيِنِّ

)1( »إعانة الطالبني« )330/4(، »كفاية األخيار« ]761[.
)2( »احلاوي الكبري« )118/18(، »حاشية البجريمي« )433/5(.

)3( »البيان« )391/8(، »تكملة املجموع« )16/16(.
)4( كذا يف األصل والصواب: فالولد.

)5( »املهذب« )9/2(.
)6( »البيان« )392/8(، »هناية املحتاج« )399/8(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، عدم تبعية الولد لوالده يف التدبري.
»روضة الطالبني« )194/12(، »مغني املحتاج« )677/4(.  
)8( »أسنى املطالب« )484/4(، »تكملة املجموع« )16/16(.

)9( »فتح الوهاب« )421/2(، »حاشية البيجوري« )696/2(.
)10( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم الرجوع يف التدبري بقول السيد: فسخت، أو نقضت، 

أو رجعت. »روضة الطالبني« )194/12(، »املنهاج« ]592[.
)11( »خمترص املزين« ]422[.
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بدخ�ول ال�دار، وكذلك إذا وهب�ه ومل يقبضه، بناء ع�ىل أنه عتق بصف�ة)))، وفيه طريق 

آخر أنه يكون رجوًعا عىل القولني، والصحيح األول، ملا قدمناه.

/ول�و كاتب�ه ل�ك يك�ن رجوًعا مل�ا قدمته، فيص�ري مكاتًب�ا ومدبًرا، فيعتق بأس�بق 
الصفت�ني، وهك�ذا إذا قال له بع�د التدبري: إذا أدي�ت إىل وارثي ألًفا فأن�ت حر، ويعتق 

بأسبق الصفتني وهي املوت))).

َرَة، فإنه َيْسُقُط حكم َتْدبرِِيَها؛ ألن االستيالد أقوى من التَّْدبرِِي؛  أما إذا اسَتْوَلَد امُلَدبَّ
ألنه ال يلحقه الفسخ، فأبطل التَّْدبرَِي، ويكون عتقها باالستِياَلِد))).

�َر َجاِري�ًة حاماًل، ورج�ع يف َتْدبرِِيَها بع�د الوضع، مل يبطل حك�م التَّْدبرِِي يف  إذا َدبَّ
الولد؛ ألنه صار أصاًل يف االنفصال، فلم َيْتَبْعها يف الرجوع))).

َر عبًدا مل يصحَّ رجوعه فيه، إال بترف يزيل املِلك من جهة  والصب�ي امُلَميِّ�ُز إذا َدبَّ
الويل؛ ألنه ال تصح منه أسباب اإلزالة، وجيوز الرجوع يف َتْدبرِِي البعض، كام جيوز التَّْدبرِِي 

يف البعض))).

وإن دبَّ�ر عب�ًدا ثم ارَتدَّ الس�يُد يوقف التدبري ع�ىل ما يتبني من ملك�ه، فإن عاد إىل 
اإلس�الم َتَبيَّنَّا أن التَّْدبرَِي مل يبطل، وإن مل َيُعْد َتَبيَّنَّا أنه بطل، هذا أصح الطرق الثالثة))). 
والطريق الثاين أنه ال يبطل مطلًقا، والثالث يبطل مطلًقا، لنا أن التدبري من ثمرات امللك 
فوج�ب وقف�ه عىل ما يتبني من أمره، والتدبري وإن س�بق الردة إال أنه من ثمرات امللك، 

وهو باق عىل ملكه، وبالردة صار املسلمون ورثته، فقد حصل له ماله))).

)1( »احلاوي الكبري« )120/18(، »حاشية اجلمل« )159/11(.
)2( »هناية املحتاج« )400/8(، »تكملة املجموع« )16/16(.

)3( »أسنى املطالب« )485/4(، »فتح الوهاب« )422/2(.
)4( »هناية املطلب« )319/19(، »حاشية البيجوري« )698/2(.

)5( »الوسيط« )499/7(، »إعانة الطالبني« )332/4(.
ا، ثم ارَتدَّ الس�يد،  )6( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من حكاية املذه�ب يف حالة إذا دبَّر عبداً
يوَقُف التدبري عىل ما يتبني من ِمْلِكِه، فإن عاد إىل اإلس�لم تبينا أن التدبري مل يبطل، وإن مل يعد تبينا أنه 

بطل. 
)7( »العزيز« )422/13(، »روضة الطالبني« )196/12(.

)183/ب(
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وإن دبَّر الكافر عبًدا كافًرا، ثم أس�لَم العبُد قبَل موت الس�يد، ومل يرجع الس�يد يف 
َتْدبرِِيِه فإنه يباع عليه، كام لو دبره بعد إسالمه عىل أصح القولني)))؛ ألن يف نفس املِلك 
ُ بني أن  َصَغاًرا، فال جيوز إثباته للكافر عىل املس�لم. والقول الثاين: ال يباع عليه، بل خُيَريَّ
يسلمه إىل مسلم وينفق عليه حتى يرجع يف التدبري فيباع عليه، أو يموت فيعتق بالتدبري، 
وب�ني أن خُيَاِرَجُه ع�ىل يشء لزوال يده عنه، وليس بيشء؛ ألن ذلك ُكلَّ�ُه ال ُيِزيُل َصَغاَر 
 ثبوت ملكه عليه)))، فإن مات الس�يد قبل بيعه فإن خرج من الثلث َعَتق بالتدبري، وإن 

مل خيرج من الثلث عتق منه بقدره، ويبيع الباقي عىل الورثة))).

A

َرُه، فأنكر الس�يد صح االختالف بناًء عىل أن التدبري  �يَِّد َدبَّ وإن ادعى العبُد أن السَّ
ِعتق بصفة، وقد سبق دليله، والقول قول السيد مع َيِمينه)))، فلو قال: َرَجْعُت. استغني 
ع�ن اليم�ني، وكذلك حك�م االختالف مع وارث الس�يد ق�واًل واح�ًدا)))، ألن إنكار 

الوارث ال يكون رجوًعا، والقول قول الوارث مع يمينه.

ِر ماال))) فقال: اكتس�بته بعد الِعتق، فهو يل. وقال الوارث: بل  ولو كان يف يِد امُلَدبَّ
كس�بته قبل العتق فهو يل. فالقول قول املدبر؛ ألن األصل عدم الكس�ب، إال يف الوقت 

الذي وجد فيه، /وقد وجده يف يده بعد عتقه))).

َرَه�ا وه�ي حام�ل ب�ه،  وإن كان املدب�ر َأَم�ًة فوج�د معه�ا ول�ًدا، فادع�ت أن�ه َدبَّ
وق�ال ال�وارث: بل وَلَدْت�ُه قبَل التدب�ري. فالقول ق�ول الوارث؛ ألن األص�ل يف ولدها 

 

َرُه س�يده، وكان العبد  )1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، أنه ُيباع العبد عىل س�يده الكافر، إذا دبَّ
ا، ثم أسلم العبد قبل موت السيد، ومل يرجع السيد يف تدبريه. كافراً

»روضة الطالبني« )196/12(، »املنهاج« ]592[.  
)2( »احلاوي الكبري« )122/18(، »تكملة املجموع« )17/16(.

)3( »البيان« )394/8(، »حاشية اجلمل« )161/11(.
)4( »بحر املذهب« )125/14(، »مغني املحتاج« )678/4(.

)5( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، ُيقدم قول وارث الس�يد مع يمين�ه، يف حال االختلف مع 
املدبر. »روضة الطالبني« )197/12(، »مغني املحتاج« )679/4(.

)6( كذا يف األصل، والصواب: مال.
)7( »احلاوي الكبري« )124/18(، »فتح الوهاب« )424/2(.

)184/أ(
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ِت اليمنُي عىل األم�ة، فإن َنَكَلْت فأصح الوجهني))) أنه  )))، فإن َنَكَل الوارث ُردَّ قُّ ال�رِّ

ِه. يوقف حتى يبلغ الولد فيعرض اليمني عليه، والوجه الثاين: أنه حيكم بِرقِّ

ول�و ادع�ت أهنا ول�دت بعد م�وت س�يدها وقال ال�وارث قب�ل موت�ه، وقلنا إنه 
ال يتبعه�ا يف التدب�ري، فالق�ول قوهلا مع يمينها، ف�إن َنَكَلْت ردت اليم�ني عليه يف أصح 

الوجهني))).

A

جي�وز أن ُيَعلَّ�َق عتق عب�ده عىل صفة كقول�ه: إن دخلت ال�دار، وإن أعطيتني ألًفا 
فأن�ت ح�ر. ألن�ه تعليق حرية ع�ىل صفة َفَص�حَّ كالتدبري، ف�إن كان التعلي�ق يف املرض 
اعُت�رِبَ من الثل�ث كام لو نجزه يف املرض، وإن كان يف حال الصحة اعترب من رأس املال، 
س�واء وج�دت الصف�ة يف حال الصح�ة أو يف امل�رض، ألن اعتبار التربع م�ن الثلث يف 
حال�ة تعل�ق حقوق الورثة بامله، دفًع�ا للرضر عنهم، وذلك ال يك�ون بالتعليق يف حال 

 

الصحة))).

وإن َعلََّق عتقه عىل صفة جيوز أن توجد يف حياة السيد، وجيوز أن توجد بعد موته، 
َفُة؛ ألن ترف اإلنس�ان مقص�ور عىل حال  ث�م مات الس�يد قبل وجوده�ا بطلت الصِّ
احلياة، فحمل اإلطالق عليه، وإن علقه عىل صفة بعد موته مل تبطل باملوت؛ ألنه يملك 

الترف بعد موته يف ثلثه، كام يملكه يف اجلميع يف حياته))).

)1( »هناية املطلب« )328/19(، »حاشية اجلمل« )166/11(.
)2( وم�ا ذكره املصنف ه�و املوافق للمذهب، أنه يوقف احلكم حتى يبل�غ الولد فيعرض اليمني عليه، يف 

حال نكول كٍل من وارث السيد، واألمة. 
»روضة الطالبني« )198/12(، »املنهاج« ]593[.  

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أهنا ترد اليمني إىل السيد، إذا نكلت األمة، يف أهنا ولدت 
ابنها بعد موت سيدها.

»روضة الطالبني )199/12(، »مغني املحتاج« )680/4(.  
)4( »البيان« )401/8(، »تكملة املجموع« )18/16(.

)5( »املهذب« )9/2(، »هناية املحتاج« )402/8(.
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A

إذا علق عتق َأَمتِِه عىل صفة ثم أتت بولد من نكاح، أو ِزنا مل يتبعها يف العتق بالصفة، 
َرِة. عىل أصح القولني)))، عىل ما ذكرناه يف ولد امُلَدبَّ

ول�و علق عتقها وهي حامل تبعها محلها كام يتبع احلمل املدبرة، فلو بطلت الصفة 
يف األََم�ِة بع�د وضع الولد بموهت�ا أو بموت الولد))) مل يعتق الول�د إذا وجدت الصفة؛ 

َرِة))). ألن الولد يتبعها يف العتق ال يف الصفة، بخالف ولد امُلَدبَّ

إذا ق�ال الس�يد ألََمتِ�ِه: أن�ت ح�رة بعد مويت بس�نة، وهي خت�رج من الثل�ث، كان 
لل�وارث الترف يف اكتس�اهبا ومنافعه�ا دون رقبتها؛ ألهن�ا ُمْرَصَدٌة للعت�ق، فإن أتت 
بول�د بعد م�وت الس�يد يتبعها الول�د قواًل واح�ًدا عىل أص�ح الطريق�ني)))، والطريق 
 الث�اين أهن�ا عىل قول�ني، لنا أهنا أتت به وقد اس�تقر هلا ح�ق احلرية فتبعها الول�د فيه كأم 

الولد))).

A

م�ن َعلََّق عت�ق عبده عىل صفة مل َيْمِلِك الرجوع فيه�ا بالقول؛ ألنه أقامها يف معنى 

اليمني، أو النَّْذِر، فال يصح الرجوع فيها، وجيوز بكل ترف يزيل املِْلك ونحوه ملا بيَّنَّاه 

يف التدبري))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، إذا علق عتق أمته بصفٍة، ثم أتت بولد مل يتبعها يف العتق.
»الوسيط« )502/4(، »العزيز« )438/13(.  

)2( كذا يف األصل، ولعل الصواب: أو بموت السيد.
)3( »أسنى املطالب« )508/4(، »إعانة الطالبني« )334/4(.

ِه، بعد  ا، م�ن تبعية الولد ألُمِّ )4( وم�ا ذكره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من حكاية املذهب قوالاً واحداً
موت السيد.

»روضة الطالبني« )204/12(، »مغني املحتاج« )681/4(.  
)5( »هناية املطلب« )332/19(، »هناية املحتاج« )403/8(.

)6( »احلاوي الكبري« )138/18(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )361/4(.
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وإن علق عتق عبده عىل صفة، أو دبَّره ثم باعه، ثم عاد إىل ملكه، عاد حكم التدبري 
والصف�ة)))، بناًء عىل أصح القولني يف عود اليمني يف النكاح الثاين عىل ما نبينه إن ش�اء 

.c اهلل

0: الوالء)))

ا الَواَلُء لـَمْن  َ إذا أعت�ق احلر مملوًكا ثبت له عليه ال�والء)))، لقوله 0: »إنمَّ
َأْعَتَق«))).

وكذل�ك إذا عت�ق عليه بتدبري، أو كتابة، أو اس�تيالد، أو قرابة، أو أعتقه عنه غريه؛ 
ألنه عتق عليه، فثبت له والؤه، كام لو بارش عتقه))).

ول�و باع عبده من نفس�ه مل يثبت ل�ه عليه والء عىل أصح الوجه�ني)))، والثاين أنه 
 يك�ون والؤه لبائع�ه. لن�ا أن�ه مل يعتق يف مل�ك أحد فلم يك�ن له عليه والء، واإلنس�ان 

ال يثبت له والء عىل نفسه، فلم يثبت عليه الوالء))).

إذا أعتق املكاتب عبًدا بإذن سيده كان والؤه موقوًفا، فإن عتق املكاتب كان الوالء 
ل�ه، وإن َرقَّ كان والؤه للس�يد، هذا أص�ح القولني)))، والقول الث�اين أنه يثبت والؤه 

)1( »البيان« )409/8(، »تكملة املجموع« )19/16(.
ٌة من التوايل وهو أن حيصل ش�يئان فأكثر حصوالاً ليس بينه�م ما ليس منهم، وهي  )2( م�ادة الوالء مش�َتقَّ
ا هو: مرياٌث يس�تحقه املرء  ت�دور ح�ول املِلك والقرب والقرابة والن�رصة واملحبة. والوالء اصطلحاً

بسبب عتق شخٍص يف ِمْلكه، أو بسبب عقد املواالة.
»هتذيب اللغة« )205/5(، »لسان العرب« )405/15(، »التعريفات« ]329[.  

)3( »أسنى املطالب« )459/4(، »حتفة املحتاج« )282/4(.
)4( أخرج�ه البخ�اري، يف قص�ة َبِري�رة م�والة عائش�ة J: كت�اب: »العت�ق«، ب�اب: »بي�ع ال�والء 
وهبت�ه« ]2399[، )896/2(، مس�لم: كتاب »العت�ق«، باب: »إنم الوالء مل�ن أعتق« )1504/5(، 

.)701/2(
)5( »املهذب« )20/2(، »تكملة املجموع« )43/16( .

)6( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب هو ثبوت الوالء للسيد إذا باع عبده من نفسه.
»روضة الطالبني« )170/12(، »املنهاج« ]590[.  
)7( »البيان« )533/8(، »حاشية اجلمل«  )148/5(.

ا بإذن س�يده، فإن  )8( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من وقف الوالء للمكاتب، إن أعتق عبداً
=
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للس�يد ابتداء، لنا أن الس�يد لي�س بمعتق واملكاتب ليس أهاًل لل�والء، والعتق ال ينفك 

عنه، فوجب الوقف فيه))) .

فإذا مات املعتق قبل رق املكاتب، أو عتقه، كان ماله موقوًفا عىل ما يتبني من حالة 
معتقه عىل أصح الوجهني)))، كام وقف والؤه، وكام وقف مرياث اجلنني واملفقود، وذكر 
ِة الوج�ه الثاين أن الوالء ينتقل، فجاز أن يق�ف بخالف املرياث)))،  يف امله�ذب يف ُنْرَ
 ق�ال الش�يخ اإلمام: وإطالق ج�واز النقل عىل ال�والء ال يصح؛ فإن�ه ال ينتقل باإلرث 
وال بالبيع وال باهلبة، لكن ينجر عن موىل األم إىل موىل األب، فإن عنى به هذا فقريب، 
لكن يمكن أن يقال: إن الوالء ملوىل األم مل يكن بحكم األصالة)))، فإذا عتق األب عاد 

إىل حمله فتبني أنه مل يكن مستحقا املوىل))) األم أصاًل.

A

إذا أعتق مس�لم نرانًيا، أو نراين مس�لاًم يثبت الوالء للمعتق يف الصورتني)))، 

وحك�ى /أصحابن�ا عن مالك أنه ال يثب�ت الوالء لكافر عىل مس�لم))). لنا عموم قوله 

0: »الَوالُء ملن َأْعَتَق«))). وألن الوالء كالنس�ب، والنس�ب يثبت مع اختالف 

ين، فكذلك الوالء. الدِّ

عتق املكاتب كان الوالء له، وإن بقي يف الرق كان والؤه للسيد.
»روضة الطالبني« )172/12(، »مغني املحتاج« )670/4(.  

)1( »البيان« )533/8(، »هناية املحتاج« )393/5(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من الوقف وانتظار حالة املعتق.

»روضة الطالبني« )172/12(، »املنهاج« ]590[.  
)3( »احلاوي الكبري« )80/18(، »حاشية البجريمي« )175/4(.

)4( »فتح الوهاب« )418/2(.
)5( عىل األلف ضبة إشارة إىل زيادهتا يف األصل املنقول منه.

)6( »الوسيط« )484/7(، »تكملة املجموع« )43/16(.
)7( »بحر املذهب« )78/14(، »حاشية اجلمل« )149/5(.

)8( »هناية املطلب« )284/19(، »كفاية األخيار« ]759[.

)185/أ(

=
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قَّ عىل أصح  وإن أعتق مس�لم نرانًيا فلحق املعتق بدار احلرب، ثم ُس�بَِي مل ُيْسَرَ
الوجه�ني)))، والثاين جيوز، لنا أنه َحقٌّ ملعصوم يبطل باالس�رقاق، فلم جيز اس�رقاقه، 
 ك�ام لو كان ملس�لم )))؛ وألن حلوَق امُلْعَت�ِق بدار احلرب ال يبط�ل عصمة حقه، بخالف 

ما لو حلق هو بدار احلرب، فإنه بطلت عصمة نفسه وحقوقه كلها))).

إذا أعتق حريٌب حربًيا، ثم ُس�بي الس�يد بدار احلرب وأسلم املعتق وُسبي مواله، أو 
مل يس�لم وملكه ممن س�باه، ثم أعتق�ه صار كل واحد منهام موىل لآلخ�ر، ألن كل واحد 

منهام معتق لآلخر))).
A

إذا اش�رك اثنان يف عتق عبٍد، اش�ركا يف والئه، الش�راكهام يف إعتاقه، ولو كاتب 
رج�ل عبًدا، ثم مات وخل�ف اثنني، فأعتق أحدمها نصيبه، أو أب�رأه مما عليه، قوم عليه 
نصي�ب رشيكه يف احل�ال، وعتق، وثبت له الوالء يف النصف املق�وم ويف النصف الذي 
أعتق�ه مًع�ا، بنا ء عىل أصح القولني يف تقويم نصيب اآلخر)))، وعىل أصح الوجهني يف 

اختص�اص املعتق ب�والء نصيبه الذي أعتقه)))، ويف الوجه الث�اين: يكون والء ما أعتقه 

 بينه�ام، وكذل�ك ما ق�وم عليه، لن�ا أن الكتابة زال�ت بالتقويم فيام قوم علي�ه، وبالتنجيز 

فيام نجزه، فوجب أن خيتص بوالء اجلميع))).

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من عدم ثبوت حكم الرق للنرصاين، إذا اعتقه مس�لم، ثم 
حلق بدار احلرب. 

»روضة الطالبني« )171/12(، »مغني املحتاج« )670/4(.  
)2( هذا القياس والتعليل بعده يفهمن أن يف العبارة سقطا وهو كذلك، فانظر املهذب.

)3( »حاشيتا قليويب وعمرية« )357/4(.
)4( »أسنى املطالب« )460/4(، »هناية املحتاج« )393/5(.

)5( وما ذكره املصنف موافٌق للمذهب، فاملذهب هو احلكم بعدم رساية العتق.
»روضة الطالبني« )184/12(، »املنهاج« ]590[.  

)6( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من اختص�اص املعتق بوالء نصيبه ال�ذي أعتقه، وأثبتنا له 
حكم الرساية.

»روضة الطالبني« )184/12(، »مغني املحتاج« )670/4(.  
)7( »البيان« )534/8(، »حاشية البجريمي« )177/4(.
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A

ال يثب�ت والء لغ�ري معتق، فلو أس�لم رجل عىل يد رجل، أو التق�ط لقيًطا مل يثبت 
ل�ه الوالء عليهام)))، وحيكى ع�ن عمر I أنه أثبت الوالء للملتقط عىل اللقيط)))، 
لن�ا قول�ه 0: »إنا الوالُء ملْن َأْعَتَق«. وإنام تقت�يض نفي احلكم عن غري املذكور 
وختصيص�ه باملذكور، يدل عىل م�ا ذكرناه)))، وما نقل عن ُعَم�َر I فاملراد بالوالء 

والية الربية واحلضانة))).

A

َبري، وس�عيد بن امُلَس�يَِّب،  ال جي�وز بي�ع ال�والء وال ِهَبُت�ُه)))، وقال ُع�ْرَوُة ب�ن الزُّ
: جي�وز بيع�ه وهبت�ه))). لن�ا م�ا روى اب�ن عم�ر L أن  )))، والنََّخَع�يُّ �ْعبِيُّ والشَّ
بي�ع ال�والء وهبت�ه)))؛ وألن ال�والء كالنس�ب، لقول�ه  0 هن�ى ع�ن   النب�ي 
«))). والنََّس�ُب ال ُيباُع وال ُيوَهُب فكذلك  َمٌة َكُلْحَمِة النمََّســـبِ  0: »الَوالُء ُلْ

الوالُء)1)).

)1( »املهذب« )21/2(، »تكملة املجموع« )44/16(.
)2( تقدم ختريج األثر يف كتاب: »اللقيط«، من أثر ُسننَْي أيب مجيلة.

)3( »احلاوي الكبري« )81/18(، »حاشية اجلمل« )149/5(.
)4( »هناية املطلب« )285/19(.

)5( »املهذب« )21/2(، »فتح الوهاب« )418/2(.
ا، من كبار التابعني،  ا شاعراً )6( هو عامر بن رشاحيل أبو عمرو الشعبى كويف، كنيته أبو عمرو، وكان فقيهاً
كان مولده سنة عرشين للهجرة، ومات سنة أربع ومائة، وقد أدرك مائةاً ومخسني من الصحابة الكرام، 

وبلغ من العمر اثنتني وثمنني سنة.
»هتذيب الكمل« )133/34(، »حلية األولياء« )310/4(، »لسان امليزان« )509/7(.  

)7( »الذخرية« )185/11(، »املغني« )240/7(.
)8( أخرجه البخاري: كتاب: »العتق«، باب: »بيع الوالء وهبته« ]2398[، )896/2(، مس�لم: كتاب: 

»العتق«، باب: »النهي عن بيع الوالء وهبته« )1506/16(، )704/2(.
ا له« ]21958[، )292/10(،  )9( »الس�نن الكربى« للبيهقي: كتاب: »الوالء«، ب�اب: »من أعتق مملوكاً
، وأما ما ُروي من أوجٍه ُأخرى متصلة فكلها ضعيفة، ولكن أصله  والصحيح ما رواه احلس�ن مرس�لاً

يف الصحيحني كم تقدم.
)10( »هناية املطلب« )286/19(، »حاشية اجلمل« )149/5(.
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وإن أعت�ق عبًدا س�ائبة ع�ىل أن ال والء له عليه عتق، وثبت علي�ه الوالء)))، وقال 

أمحد: ال والء عليه))). 

لن�ا قول�ه c: ]ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   ی[))). وألن�ه يف 
معنى هبة الوالء وَبيَّنَّا أنه ال جيوز هبته))).

A/ 
إذا م�ات املعت�ق وله م�ال وال وارث له من النس�ب َوِرَثُه مواله ال�ذي أعتقه َذكًرا 
كان أو أنثى)))، ملا روى احلسن بن عي R أن رجاًل أتى النبي 0 برجل 
فق�ال: اش�ريته وأعتقت�ه، فقال 0: »هـــو َمْواَلَك، إن َشـــَكَرَك فهو خر له وَشـــرٌّ 
لـــك، وإن َكَفَرَك فهو َشـــرٌّ لـــه وخٌر لك«. فقال: ما أمر مرياثه؟ فق�ال: »إن َتَرَك َعَصَبًة 

فالَعَصَبُة أحق، وإال فالوالء لك«))).

وإن كان ل�ه عصب�ة فهو أحق للخرب؛ ألن الوالء فرُع النس�ب فال يقدم عىل أصله، 
 وك�ذا إن كان ل�ه ذو ف�رض يس�تغرق تركت�ه ف�ال ح�ق للم�وىل)))، لقول�ه 0: 
 »مـــا َأْبَقـــِت الَفَراِئـــُض فـــَأْوىَل َعَصَبـــٍة َذَكـــٍر«))). وألن�ه إذا مل يرث م�ع العصبة فألن 

ال يرث مع ذوي الفروض أوىل))).

)1( »احلاوي الكبري« )83/18(.
)2( »اإلنصاف« )282/7(، »الفروع« )77/8(.

.103 :8 )3(
)4( »البيان« )535/8(، »فتح الوهاب« )418/2(.

)5( »تكملة املجموع« )45/16(.
)6( أخرج�ه عب�د الرزاق يف مصنفه: كتاب: »الوالء«، باب: »مرياث ذي القرابة« ]16214[، )23/9(، 
والبيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »املرياث بالوالء« ]12756[، )240/6(، 
ُه البيهقي بغري  َقُه مجاعة، وأخرج له مسلم متابعة، ومل ُيِعلَّ وهو أثٌر مرس�ل، وَأْش�َعُث صالح احلديث وثَّ

اإلرسال، وله متابع من رواية عبد الرزاق،  من حديث عمرو بن عبيد، عن احلسن.
)7( »بحر املذهب« )80/14(، »هناية املحتاج« )394/5(.

)8( أخرج�ه البخ�اري: كت�اب: »الفرائض«، ب�اب: »ابني عم أحدمه�ا أخ لألم واآلخ�ر زوج« ]6365[، 
)2480/6(، ومسلم: كتاب: »الفرائض«، باب »أحلقوا الفرائض بأهلها« )1615/2(، )757/2(.

)9( »احلاوي الكبري« )83/18(، »حاشية اجلمل« )149/5(.

)193/ب(
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فإن مل تستغرق الفروُض الرَكَة كان له ما فضل عن الفروض)))، ملا روى عبد اهلل 

 

اٍد))) ق�ال: أعتقت ابنة مح�زَة موالها ف�امت، وخلَّف ابنته وابن�ة محزة، فأعطى  �دَّ اب�ن شَّ
النبي 0 ابنته النصف، وابنة محزة النصف))).

A

وإن م�ات العب�د املعتق بعد م�وت معتق�ه كان مرياثه لعصبات م�واله دون ذوي 
الفروض منهم؛ ألن الوالء كالنس�ب، والنس�ب إىل العصب�ة، وكذلك الوالء)))، وقال 

طاووس: يرثه قرابة املوىل من الرجال والنساء))). لنا ما قدمناه.

ويقدم األقرب فاألقرب منهم)))، ملا روى س�عيد بن امُلَس�يَِّب أن النبي 0 
يِن وِنْعَمٌة، يرثه أوىل الناس باملعتق«))). وأوالهم أقرهبم، وألن  قال: »امَلْوىَل َأٌخ يف الدِّ

يف عصبات النسب يقدم األقرب فاألقرب، فكذلك يف عصبات املوىل))).

ف�إن كان للم�وىل ابن وبنت كان املال لالبن دون البنت؛ ألهنا ليس�ت عصبة، ألن 
اِخي، وهي بنت األخ وبنت العم، فف�ي الوالء أوىل؛ ألنه  البن�ت ال ت�رُث بالنََّس�ِب امُلَرَ

مشبه به وتابع له؛ وألن الوالء ال يورث، وإنام يرث به أوىل الناس باملعتق))).

)1( »حاشيتا قليويب وعمرية« )357/4(، »حتفة املحتاج« )283/4(.
اِد بن أس�امة بن عمرو -وهو اهلَاد– وهو لقب جده عمرو، وإنم قيل جلده: اهلاد؛  )2( هو عبُد اهلل بن َش�دَّ
ا باللي�ل ليهَتِدَي هبا األضياف، ويقال البنه: »ش�داد بن اهلاد« نس�بةاً إىل جده، ُولِد  ألن�ه كان يوق�د ناراً

 

عبد اهلل عىل عهد النبي 0، وروى عن أبيه، وعن عمر، وعيل -ريض اهلل عنهم أمجعني- .
»أسد الغابة« ]624[، »االستيعاب« ]281[.  

)3( أخرجه النس�ائي يف »الس�نن الكربى«: كت�اب: »الفرائض«، باب: »توريث امل�واىل من ذوي الرحم« 
)6365، 6366(، )129/6(، واب�ن ماجه: كتاب: »الفرائ�ض«، باب: »مرياث الوالء« ]2734[، 

نَُه األلباين.  )913/2(. وَحسَّ
)4( »احلاوي الكبري« )83/18(، »حاشية البجريمي« )179/4(.

)6( »احلاوي الكبري« )89/18(، »أسنى املطالب« )461/4(.)5( »املغني« )240/7(.
)7( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب: »الوالء«، باب: »الوالء للكرب من العصبة« ]22022[، 
ْهِريُّ وهو ُمْرِس�ُلُه، تابعٌي صغري  َف�ُه األلب�اين بعلة اإلرس�ال، أو اإلعض�ال، فالزُّ )304/10(.  وَضعَّ

غالب رواياته عن التابعني. »إرواء الغليل« )165/6(.  
)8( »املهذب« )21/2(، »حاشية اجلمل« )149/5(.

)9( »البيان« )540/8(، »حاشية البجريمي« )183/4(.
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وإن كان ل�ه أب واب�ن، أو اب�ن اب�ن كان املرياث لالبن، أو اب�ن االبن دون األب، 
، وأبو يوس�ف: لألب الس�دس والباقي لالبن. وقال س�فيان:  ، والنََّخَعيُّ �ْعبِيُّ قال الشَّ
 يكون بينهام نصفني))). لنا أن تعصيب االبن أقوى، وهلذا يسقط تعصيب األب)))، فإن 
ا وأًخا  مل يك�ن بن�ون فه�و األب دون اجل�د واألخ؛ ألن�ه أق�رب منه�ام، وإن ت�رك َج�دًّ
 اش�ركا /فيه عىل أصح القولني)))، والقول الث�اين يقدم األخ، وبه قال مالك))). وقال 
. وبه قال أبو ثور))). لنا أهنام اش�ركا يف اإلرث بالنس�ب فكذلك  ُم اجلَدُّ أبو حنيفة: ُيَقدَّ

يف الوالء))).

فإن اجتمع اجلد وابن األخ فاجلد أوىل؛ ألنه أقرب منه))).

وكذلك لو اجتمع أبو اجلد والعم فأبو اجلد أوىل ملا قدمناه، وكذلك إذا اجتمع أخ 
م�ن أبوي�ن من األب فاألخ من األبوي�ن أوىل، هذا أصح الطريق�ني)))، والطريق الثاين 

أنه عىل قولني.

A

 فإن مل يكن للموىل َعَصَبٌة وله موىل ورثه موىل املوىل؛ ألنه من َعَصبات املوىل، فإن 
مل يك�ن فعصب�ة موىل املوىل؛ ألنه قائ�م مقامه، فقامت عصبته مق�ام عصبته، وإن مل يكن 
مل�واله عصبة وهناك موىل لعصبة املوىل َنَظْرَت، فإن كان موىل أخيه أو ولده مل يرثه؛ ألن 

)1( »الذخرية« )192/11(، »املغني« )245/7(.
)2( »الوسيط« )485/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )357/4(.

)3( وم�ا ذك�ره املصنف خمالُف للمذهب، فاملذهب بعدم ترشيك اجلد مع األخ، يف والء املوىل، وإنم ُيقدم 
األخ عىل اجلد، وهو عىل خلف اجتمعهم يف املرياث بالنسب.

»روضة الطالبني« )176/12(.    
)4( »مواهب اجلليل« )506/8(.

)5( »البناية« )10/10(، »حاشية رد املحتار« )175/9(.
)6( »بحر املذهب« )80/14(، »كفاية األخيار« ]759[.

)7( »هناية املطلب« )293/19(، »هناية املحتاج« )394/5(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من تقديم األخوة من اجلهتني عىل األخوة من جهٍة واحدة.

»روضة الطالبني« )176/12(، »املنهاج« ]590[.  

)195/أ(
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النعمة عىل أخيه وولده ال تتعدى إليه)))، وإن كان موىل أبيه، أو جده ورثه؛ ألن النعمة 

عىل األصل تتعدى إىل الفرع))).

فإن اجتمع جد وأخ ألب وأم وأخ ألب، فأصحُّ الوجهني))) أن األخ من األبوين 
يع�اد اجلد باألخ م�ن األب، والوجه الثاين ال يعاده. لنا أنه عاده به يف اإلرث بالنس�ب، 

فكذلك باإلرث بالوالء))).

A

إذا أعتق عبًدا، ثم مات وخلف ابنني، ثم مات أحدمها وخلف ابنًا، ثم مات العبد 
املعت�ق ول�ه م�ال ورث ماله الكبري م�ن عصبة مواله وه�و االبن دون اب�ن االبن)))، ملا 
�ْعبِيُّ قال: قىض ُعَمُر وَع�ِيٌّ R وزيد بالوالء للِكرب)))؛ وألنه يورث به  روى الشَّ

 

َمـــٌة َكُلْحَمِة  وال ي�ورث)))، وهل�ذا روى جاب�ر أن النب�ي 0 قال: »الـــوالُء ُلْ
النمََّسِب ال ُيَباُع وال ُيوَهُب وال ُيوَرُث، وإذا كان موروًثا به ورث به من كان أقرب إىل من 

هو متأت له، وهو االبن«))).

ولو خلَّف الس�يد ثالثة بنني، ثم مات أحدهم وخلَّف ابنًا، ثم آخر، وخلف أربعة 
بن�ني، ث�م مات اآلخ�ر، وَخلََّف مخس�ة بنني، ثم مات العب�د وخلف م�ااًل كان ماله بني 
ِة بالسوية بخالف املرياث فإنه لو ظهر للسيد مال بعد موت أوالده اقتسمه أوالد  الَعرَشَ

)1( »هناية املطلب« )294/19(، »حاشية اجلمل« )150/5(.
)2( »الوسيط« )486/7(، »تكملة املجموع« )46/16(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من معادة اجلد لألخ من األب.
»روضة الطالبني« )180/12(، »مغني املحتاج« )671/4(.  

)4( »أسنى املطالب« )461/4(، »حاشية البجريمي« )182/4(.
)5( »فتح الوهاب« )418/2(.

)6( أخرج�ه البيهقي يف »الس�نن الكربى«: كتاب: »ال�والء«، باب: »الوالء للكرب م�ن عصبة املعتق وهو 
األق�رب فاألق�رب منهم باملعتق إذا كان قد مات املعت�ق« ]22015[، )303/10(، وعبد الرزاق يف 

مصنفه: كتاب: »الوالء«، باب: »الوالء للكرب« ]16238[، )30/9 - 31(.
)7( »املهذب« )21/2(.

)8( سبق خترجيه يف صفحة ]442[.
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أوالده أثالًث�ا)))، وقال رشيح: املال ب�ني ابنه وابن ابنه نصفني))). لنا أن الوالء مل ينتقل 
عن املعتق إىل ابنه، وإنام ورث مال املعتق بسبب القرب ملن ثبت له الوالء، واالبن أقرب 
بخ�الف امل�ال الذي ظهر فإنه ورثه بنوه بينهم بالس�وية فرف إىل ولد كل واحد منهم 

نصيب أبيه))).

A

إذا تزوج عبد رجل بُمْعَتَقِة آخر، فأولدها ولًدا فهو حٌر ووالؤه ملوىل أمه؛ ألنه عتق 
بإعتاق /األم فكان والؤه ملوالها)))، فإن أعتق األب سيده انَجرَّ الوالء من معتق األم 
إىل معت�ق األب)))، وق�ال رافع بن َخِديٍج)))، ومالك بن أوس ب�ن احَلَدَثان))): الوالء 
ال َينَْج�رُّ عن م�وىل األم إىل موىل األب. وب�ه قال الزهري وداود))). لنا ما روى هش�ام 

 

َبرْيُ بموايل لراف�ع بن َخِديج، فأعجبوه فقال: ملن هؤالء؟  اب�ن عروة عن أبيه قال: مر الزُّ
َبرْيُ أباهم  ُهْم لرافع بن خديج وأبوهم لفالن، فاشرى الزُّ فقيل: هم لرافع بن َخَديج، ُأمُّ

)1( »البيان« )542/8(، »هناية املحتاج« )394/5(.
)2( »املغني« )249/7(، »الذخرية« )193/11(.

)3( »هناية املطلب« )294/19(، »حاشية البجريمي« )186/4(.
)4( »الوسيط« )487/7(، »كفاية األخيار« ]759[.

)5( »أسنى املطالب« )460/4(، »حتفة املحتاج« )287/4(.
 )6( ه�و: راف�ُع ب�ُن َخِدي�ِج بن َراف�ع بن َعِدي ب�ن اخلزرج ب�ن عمرو بن مال�ك ب�ن األوس األنصاري، 
أبو عبد اهلل، ُعِرَض عىل النبي 0 يوم بدر فاس�تصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج هبا، وش�هد 

 

ما بعدها، وروى عن النبي 0 أحاديث، ومات V من اجلُرح الذي أصابه من زج الرمح، 
 V أيام ابِن الزبري، ثم اس�توطن املدينة إىل أن انتقضت جراحته يف أول س�نة أربع وس�بعني، فمت

وهو ابن سٍت وثمنني سنة، وثبت أن ابن عمر L صىل عليه.
»التاريخ الكبري« )299/3(، »اإلصابة« )436/2(، »هتذيب التهذيب« )198/3(.  

)7( هو: مالُك بن أوس بن احلدثان بن احلارث بن بكر بن هوازن، أبو سعد، ويقال له: أبو سعيد النرصي، 
أدرك النب�ي 0،  وال ُتْع�َرُف ل�ه عنه رواية، وأما روايته عن عمر ب�ن اخلطاب فكثرية، وروى 
كذلك عن العرشة املهاجرين وعن العباس -ريض اهلل عنهم أمجعني- ، وروى عنه عدٌد من التابعني، 
وش�هد مع عمر ب�ن اخلطاب I فتح بي�ت املقدس، وُتويف باملدينة س�نة اثنتني وتس�عني للهجرة 

V. »أسد الغابة« )954(، »اإلصابة« )709/5(، »تذكرة احلفاظ« )13/1(.
)8( »الذخرية« )200/11(، »املغني« )255/7(.

)194/أ(
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ان I فقىض  ، فاختصم الزب�ري ورافع إىل عثامَن ب�ن عفَّ فأعتق�ه ث�م قال: أنتم م�وايلَّ
عثامن للزبري. قال هشام: فلام كان زمن معاوية خاصمنا فيهم أيًضا فقىض لنا معاوية)))، 

وألن الوالء فرع النسب، والنسب معترب باألب، وكذلك الوالء))).

وإنام ثبت ملوىل األم عند عدم الوالء من جهة األب، كام ينسب ولد املالعنة إىل أمه 
عند عدم النسبة إىل األب، فإذا ثبت الوالء عىل األب عاد الوالء إىل حمله، كولد املالعنة 

إذا اعرف به الزوج))).

ولو كان هذا الولد جد مملوك فأعتقه مواله، فإن كان األب حًيا مل ينجر الوالء من 
موىل األم إىل موىل اجلد، بل يبقى عىل موىل األم)))، وإن كان األب ميًتا انجر الوالء إىل 
م�وىل اجلد، هذا أصح الوجوه الثالثة))). والوجه الثاين: ينجر الوالء إىل موىل اجلد عىل 
احل�ني))). وبه قال مالك))). والثالث: ال ينجر إليه عىل احلالني. وبه قال أبو حنيفة))). 
لن�ا أن�ه مع حياة األب هناك من هو أقرب منه، فال ينجر إىل اجلد كاألخ ومع موته ليس 

هناك من هو أقرب منه، فانجر الوالء إليه))).

A

فإن تزوج عبٌد لرجٍل بَأَمٍة لغريه فأتت منه بولد فأعتقها موالها وولدها، أو أعتقها 
حام�اًل ثبت ل�ه الوالء عليها، وع�ىل ولدها بإعتاقه هل�ام)1))، فلو أن م�وىل األب أعتقه 

)1( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الكربى«: كتاب: »ال�والء«، باب: »ما جاء يف ج�ر الوالء« ]22042[، 
.)306/10(

)2( »أسنى املطالب« )463/4(، »حاشية اجلمل« )151/5(.
)3( »الوسيط« )489/7(، »حتفة املحتاج« )672/4(.

)4( »بحر املذهب« )80/14(، »هناية املحتاج« )395/5(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، ينجر الوالء إىل موىل اجلد، إن كان األب ميتاًا.

»روضة الطالبني« )179/12(، »املنهاج« ]590[.  
)6( كذا يف األصل، ولعله: عىل احلالني.

)7( »الذخرية« )203/11(، »مواهب اجلليل« )510/8(.
)8( »البناية« )33/10(، »حاشية رد املحتار« )174/9(.

)9( »البيان« )560/8(، »فتح الوهاب« )419/2(.
)10( »املهذب« )22/2(، »مغني املحتاج« )672/4(.
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بع�د ذل�ك مل ينجر الوالء إلي�ه؛ ألن موىل األم بارش الولد باإلعت�اق، وموىل األب وجد 
من�ه تس�بب فقد املب�ارشة عليه؛ وألن م�وىل األم أنعم عىل الولد يف نفس�ه، وموىل األب 
أنع�م عىل أبي�ه، فقدم من أنعم عليه عىل م�ن أنعم عىل أبيه، بخالف املس�ألة قبلها، فإن 
أحدمه�ا أنعم عىل األم واآلخر أنعم ع�ىل األب، فقدم من أنعم عىل األب عىل من أنعم 
عىل األم)))؛ ألن الوالء فرع النس�ب، ويف النس�ب يقدم جانب األب، فكذلك فيام هو 

فرعه))).

وإن ت�زوج ح�ٌر ال والء عليه بمعتقة رجل، فأتت منه بول�د مل يثبت ملوىل األم عىل 
الول�د والء))). وق�ال أبو حنيفة: إن كان األُب َعَرَبيًّا مل يثبت الوالء عىل ولده، وإن كان 
َعَجِميًّا ثبت، بناًء عىل أصله أنه جيوز اسرقاق عبدة األوثان من العجم دون العرب))). 
لنا أن استدامة احلرية يف األصل أقوى من االبتداء، وابتداء احلرية يف األب تزيل استدامة 
الوالء ملوىل األم، فألن تكون /اس�تدامة احلرية يف األص�ل مانعة من ابتداء الوالء ملوىل 

األم أوىل))).

وإن ت�زوج عبٌد لرج�ٍل بمعتقٍة لغ�ريه، فأولدها ولًدا ثبت الوالء ع�ىل الولد، وإن 
اشرى الولد أباه فأعتقه ثبت له عىل أبيه الوالء، وجر والء موايل األم عن نفسه فأسقطه، 
ا ال والء عليه. هذا أصح الوجهني))). والوج�ه الثاين: أنه ال جير الوالء عن  فص�ار ح�رًّ
موىل األم بعتق أبيه، بل يكون باقًيا عليه. وبه قال مالك وأبو حنيفة))). لنا أن عتق األب 

سبب جلر الوالء عن موىل األم إال أنه تعذر إثباته عىل نفسه فسقط))).

)1( »احلاوي الكبري« )95/18(، »تكملة املجموع« )47/16(.
)2( »البيان« )562/8(، »حتفة املحتاج« )298/4(.

)3( »هناية املطلب« )301/19(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )380/4(.
)4( »البناية« )34/10(، »حاشية رد املحتار« )176/9(.

)5( »تكملة املجموع« )46/16(، »هناية املحتاج« )394/5(.
ا، ثبت  )6( وم�ا ذكره املصنف ه�و املوافق للمذهب، أنه إن تزوج عبٌد لرجٍل بمعتق�ٍة لغريه، فأولدها ولداً
الوالء عىل الولد، وإن اشرتى الولد أباه، فأعتقه ثبت له عىل أبيه الوالء، وجر والء موايل األم عن نفسه 

ا ال والء عليه. »روضة الطالبني« )180/12(، »مغني املحتاج« )672/4(. فأسقطه، فصار حراً
)7( »مواهب اجلليل« )510/8(، »حاشية رد املحتار« )175/9(.
)8( »أسنى املطالب« )462/4(، »حاشية البجريمي« )189/4(.

)195/أ(
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وإن كان األب ُمْعَتًق�ا، واألم ح�رَة األص�ل مل يثب�ت ال�والء ع�ىل الول�د يف أصح 
الوجه�ني)))، ألن الول�د يتب�ع األم يف احلرية، فكذلك يف آثارها؛ وألهن�ا أحد األبوين، 

فمنعت حرية أصلها ثبوت الوالء ملعتق األب كاألب))).

إذا كان األب جمه�وَل النس�ب ُحِكَم بحريته بالظاه�ر، واألم معتقة مل يثبت الوالء 
ملعتقها عىل ولدها عىل أظهر الوجهني)))، كام لو كان معروف النسب.

A

إذا م�ات رج�ل وخل�ف ابنني وعب�ًدا فادع�ى العبد أن امل�وىل كاتب�ه فصدقه أحد 
االبنني وكذبه اآلخر، فأدى إىل املصدق كتابته، َعَتَق نصفه باألداء وثبت له عليه الوالء، 

 

وال يثبت للمكذب رشكة يف والء هذا النصف؛ ألنه أسقط حقه من الكتابة بالتكذيب، 
فاختص املعتق بوالئه، كام لو حلف أحد االبنني عىل َدْيٍن ألبيه، فأخذ بعضه، فإن أخاه 
ال يش�اركه فيه، ه�ذا أصح الوجهني))) ملا ذكرته. والوجه الث�اين: أن والء هذا النصف 
يك�ون بينهام، ويرسي العت�ق إىل باقيه إن كان مورًسا، أو ينف�رد امُلْعتُِق بوالئه عىل ظاهر 

املذهب)))، ألن الكتابة زال حكمها بالتقويم والرساية.

إذا ت�زوج مكاتب حرة فأولدها ولًدا فهو ح�ر، فإن كان عىل األم والء يثبت والء 
الول�د ملوىل أمهن، فإن عتق املكاتب ب�األداء جر الوالء من موىل األم إىل موىل املكاتب، 

ا، واألم حرةاً  )1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم ثبوت الوالء للولد، إن كان األب معتقاً
يف األصل. 

»روضة الطالبني« )177/12(، »املنهاج« ]590[.  
)2( »الوسيط« )489/7(، »كفاية األخيار« ]759[.

)3( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، ال يثبت والء معتق األم عىل ولده�ا، إن كان األب جمهول 
النسب،  وحكم بحريته، واألم معتقة.

»روضة الطالبني« )178/12(، »مغني املحتاج« )672/4(.  
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، ال يثبت للمكذب رشكة يف والء املوىل.

»روضة الطالبني« )122/12(، »حتفة املحتاج« )299/4(.  
ا. )5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من انفراد املعتق بوالئه إن كان مورساً

»روضة الطالبني« )185/12(، »هناية املحتاج« )395/5(.  
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ف�إن اختلف موىل املكاتب وموىل األم، فقال موىل املكاتب: إنه عتق باألداء وجر الوالء 
إيلَّ والء الولد. وقال موىل األم: مل يعتق. فإن كان املكاتب حًيا عتق بإقرار س�يده، وجر 
والء الولد إىل معتقه، وال يمني عىل الس�يد وال عىل املكاتب؛ ألنه ال يقبل رجوَع السيد 

لو رجع، وال اعراف املكاتب لو كذب، فال فائدة يف عرض اليمني عليهام))).

وإن كان املكاتب ميًتا فإن كان ملواله بيِّنٌَة ش�اهدان، أو ش�اهد وامرأتان، أو شاهد 
ويم�ني ق�يض له يف إثب�ات األداء، ألن القصد من�ه املال، وإنام يقيمها املوىل خش�ية ملا يف 
العت�ق من /حق اهلل c؛ وألهنا س�بب إلثبات حق�ه يف والء األب وجر والء الولد، 
وإن مل يثبت ابتداء بشاهد وامرأتني، أو بشاهد ويمني، كام تقبل شهادة النساء منفردات 

يف إثبات الوالدة، وإن أدت إىل إثبات النسب الذي ال يثبت بشهادهتن))).

وإن مل تك�ن َبيِّنَ�ٌة فالقول قول م�وىل األم مع يمينه؛ ألن األص�ل بقاء املكاتب عىل 
، فإذا حلف مل ينجر عنه والء الولد))). واهلل أعلم. قِّ الرِّ

0: ما يملكه المكاتب وما ال يملكه

َيْمِلُك املكاتب بالَعْقِد كس�َب املال بالبيع، واإلجارة، واهلبة، والصدقة، والشفعة، 
واالصطياد، واالحتش�اش، وأخذ املباحات)))، وهو مع السيد كاألجنبي مع األجنبي 
يف ضامن املال، وبذل املنَافِِع، وَأْرِش األطراف؛ ألنَُّه صار بام التزمه من العوض كاخلارج 

عن ملكه))).

ويمل�ك الترف يف املال بام َيُعوُد عىل نفس�ه وماله، فينفق عىل نفس�ه ومصاحلها؛ 
ألنه من أهم األمور، وله أن َيْفِدَي يف اجلناية نفس�ه ورقيقه، ألن له فيه مصلحة، وله أن 
خيت�ن عب�ده ويؤدبه؛ ألنه إصالٌح ملاله، ول�ه أن يقتص يف اجلناية عىل نفس�ه وعىل رقيقه 

)1( »بحر املذهب« )86/14(، »تكملة املجموع« )48/16(.
)2( »الوسيط« )490/7(، »احلاوي الكبري« )99/18(.

)3( »املهذب« )23/2(، »البيان« )557/8(.
)4( »احلاوي الكبري« )147/18(، »فتح الوهاب« )427/2(.

)5( »هناية املطلب« )340/19(، »كفاية األخيار« ]763[.

)195/ب(
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 ع�ىل ظاه�ر املذهب)))، وفيه قوٌل أنه ال يقتص إال بإذن امل�وىل، لنا أنه أعرف بمصلحته 

فال يلزمه اتباع /أمر املوىل يف ذلك)))، وليس له إقامة احلد عليه عىل أصح الوجهني)))؛ 

ألن طريقه الوالية وليس من أهلها))).

A

وإن كان املكاَت�ب جاريًة فوطئها املوىل وجب عليه املهر، وهلا مطالبته به لتس�تعني 

ب�ه ع�ىل أداء م�ال الكتابة))). وقال مالك: ال جي�ب املهر))). لنا أنه أتل�ف عليها متقوًما 

فلزمه قيمته)))، وال فرق بني أن يكرهها أو تطاوعه، ويف وجٍه: ال جيب مع املطاوعة. لنا 

أنه وطء ش�بهٍة بخالف األجنبية)))، وإن أذهب بكارهتا فلها أرش�ها؛ ألنه إتالف جزٍء 

منها)))، وإن أتت منه بولد صارت مكاتبًة ومستولدة )1))، وقد بينا حكمها.

وال جيب عليه احلد))))، وقال احلسن: جيب))))، لنا أن له فيها شبهة، فهي كجارية 
ابنه)))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز اقتصاص السيد يف اجلناية لنفسه، ولعبده.
»روضة الطالبني« )305/12(، »مغني املحتاج« )685/4(.  

)2( »املهذب« )13/2(، »حاشية اجلمل« )170/5(.
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم جواز إقامة احلد عىل رقيقه.

»العزيز« )448/13(، »روضة الطالبني« )302/12(.  
)4( »البيان« )418/8(، »فيض اإلله امللك« ]200[.

)5( »الوسيط« )521/7(، »هناية املحتاج« )410/5(.
)6( »املعونة« )382/2(، »حاشية الدسوقي« )393/4(.
)7( »بحر املذهب« )175/14(، »حتفة اللبيب« ]493[.

)8( »العزيز« )448/13(، »تكملة املجموع« )11/17(.
)9( »أسنى املطالب« )475/4(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )366/4(.

)10( »احلاوي الكبري« )149/18(، »حاشية اجلمل« )172/5(.
)11( »أسنى املطالب« )477/4(، »هناية املحتاج« )410/5(.

)12( »االستذكار« )235/23(، »املغني« )347/12(.
)13( »املهذب« )12/2(، »إعانة الطالبني« )332/4(.

)187/ب(
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ولو كانت مكاتبًة بني رشيكني فأولدها أحدمها نظرت، فإن كان معرًسا صار نصيبه 
منه�ا مكاتًب�ا وأم ولد، وكان الولد نصف�ه حًرا، ونصفه مملوًكا ع�ىل أصح الوجهني)))؛ 
ألن�ه يتب�ع أمه يف ال�رق واحلرية، فهكذا يك�ون مثلها، كمن نصفها ح�ر، ونصفها رقيق 
إذا أت�ت بولد، والوجه الث�اين يكون مجيعه حًرا، ويثبت للرشي�ك يف ذمة املحيل نصف 
قيمتها)))، وإن كان مورًسا فالولد كله حر، وعىل أبيه نصف قيمته للرشيك؛ ألنه أبطل 
ال�رق يف نصيب�ه، ويصري نصيب الواط�يء منها أم ولد؛ ألهنا علقت من�ه بحٍر يف ملكه، 
والكتاب�ة باقي�ة فيه مل�ا قدمته، ويقوم علي�ه نصيب رشيكه منها يف احل�ال، يف أصح قويل 
َم  أح�د الطريقني))). ويف الثاين يؤخر فإن أدت عتقت عليه�ام بالكتابة، وإن عجزت ُقوِّ
عىل املحيل. والطريق الثاين: أنه يؤخر التقويم قواًل واحًدا))). لنا أن االستيالد كالعتق، 
بل هو أقوى فكان بالقولني أوىل، وإنام يتعجل ألنا دللنا عىل وجوب التعجيل يف العتق 
ففي االس�تيالد أوىل، فيصري مجيًعا أم ولد مكاتًبا له، وتبطل الكتابة يف نصيب الرشيك، 
فإن أدت كتابة نصيب املحيل عتقت عليه بحكم الكتابة فيرسي إىل النصيب املقوم عليه 

بعتق مجيعها))).

A

إذا أَت�ْت املكاتب�ة بول�ٍد من نَِكاٍح، أو َزَن�ا فإنه تابٌع ألمه إن رق�ت رق، وإن عتقت 
عتق عىل أصح القولني)))، والقول الثاين يكون مملوًكا ملوالها، لنا أن الكتابة سبب الزم 

يستحق به العتق، فيتبع الولد فيه أمه، كاالستيالد))).

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن الولد نصفه ح�ٌر ونصفه عبد، واجلارية تصري مكاتبةاً 
وأم ولٍد،  إذا كانت اجلارية مشرتكةاً بني اثنني، وأولدها أحدمها.

»العزيز« )450/13(، »روضة الطالبني« )292/12(.  
)2( »هناية املطلب« )340/19(، »مغني املحتاج« )687/4(.

)3( تقدم بيان املذهب يف هذه املسألة.
)4( »البيان« )420/8(، »كفاية األخيار« ]764[.

)5( »الوسيط« )523/7(، »فتح املعني« )332/4(.
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، أن الولد يف الكتابة تابٌع ألمه.

»روضة الطالبني« )292/12(، »املنهاج« ]596[.  
)7( »البيان« )421/8(، »مغني املحتاج« )686/4(.
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ف�إن ُقتل هذا الولد كانت قيمته ملواله عىل أصح الوجهني)))، والثاين قيمته ألمه، 
تس�تعني هبا عىل الكتابة، لنا أنه بدل األم وقائٌم مقامها)))، ولو ُقتلت األم كانت قيمتها 
ل�ه، فكذلك /ولدها، وإن كس�ب مااًل فهو موقوف عىل أص�ح الوجهني)))، ويف الثاين 
ه�و لألم تس�تعني به، وفيه وجه ثالث أن�ه للموىل، لنا أن الكس�ب نامؤها، فكان حكمه 

حكمها، فإن عتق بعتق أمه ملك كسبه، وإن رق بعجز األم رصف كسبه إىل املوىل))).

وإن أرشف�ت األم ع�ىل العج�ز كان هل�ا أن تأخ�ذه فتؤدي�ه فيعتق�ان ب�ه عىل أصح 
القول�ني)))، والق�ول الثاين ليس هل�ا ذلك، لنا أهنا إذا أدته عتقا، فه�و أنفع للولد من أن 
يرق فيأخذه املوىل)))، وإن احتاج الولد إىل نفقة، ومل يكن يف كسبه وفاٌء بنفقته ُأنفق عليه 
من بيت املال بناًء عىل أصح الوجهني املبنيَّنْيِ عىل الوجه املختار يف أن كسبه موقوف)))؛ 
ألن�ه ال س�بيل إىل إجيابه ع�ىل املوىل، وهو غري مالك يف احلال، وال ع�ىل األم فلم يبق إال 

بيت املال))).

وإن كان الولد جاريًة فوطئها املوىل ُوقف مهرها، فإن رقت مل تطالبه به، وإن عتقت 

طالبت�ه ب�ه بناًء عىل الوج�ه املختار يف وقف اكتس�اهبا، ولو قلنا إن كس�بها لألم كان هلا، 

 

ولو قلنا للموىل مل جيب عليه، وقد بينا وجهه))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن القيمة تكون للموىل، يف حال قتل املكاتب.
»روضة الطالبني« )295/12(، »هناية املحتاج« )419/5(.  
)2( »احلاوي الكبري« )155/18(، »حاشية اجلمل« )173/5(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من وقف منافع العبد املنفصلة إىل تبني حاله.
»العزيز« )474/13(، »روضة الطالبني« )290/12(.  

)4( »املهذب« )13/2(، »فتح الوهاب« )428/2(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أداء األم لولدها يف حال العجز لفداء نفسها، وولدها.

»العزيز« )474/13(، »روضة الطالبني« )290/12(.   
)6( »تكملة املجموع« )13/17(، »حاشية البيجوري« )705/2(.

)7( تقدم بيان املذهب يف املسألة.
)8( »الوسيط« )526/7(، »حاشية البجريمي« )443/5(.

)9( »أسنى املطالب« )480/4(، »حتفة اللبيب« ]493[.

)188/أ(
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وإن أحبله�ا ص�ارت أم ولٍد لُش�ْبَهِة املِْلِك، وال يلزمه قيمته�ا؛ ألهنا ال جتب لألم؛ 

ألهنا ال متلك رقبتها، فلم يكن إلجياهبا وجه))).

A

وإن حبس املوىل مكاتبه مدًة لزمه أجرة املثل، لتلك املدة عىل أصح القولني)))، ويف 
ُمَها  الث�اين: يلزمه ختليته يف مثل تلك املدة، لنا أن املنافع ليس�ت م�ن ذوات األمثال َفنَُقوِّ

عليه، فلزم قيمتها وهي أجرة املثل))).

ولو قهر احلرب))) أهل احلرب املكاتب مدًة، ثم أفلت منهم لزم املوىل أن خيليه يف 
 مثل تلك املدة ليكتس�ب فيها، وال تلزم األجرة عىل أصح القولني))). والثاين: ال تلزمه 
التخلية وال األجرة، لنا أن املعقود عليه فات قبل اتصال االستيفاء به، ففات من ضامن 
العاقد كاملبيع إذا فات قبل قبضه)))، ومل تلزمه األجرة؛ ألنه مل يفت حتت يده، ومل ينفسخ 

العقد؛ ألنه عقٌد حلَظِّ املكاتب يف حتصيل احلرية له، فال حظ له يف فسخه))).

A

وال يمل�ك املكات�ب الت�رف إال في�ام فيه احل�ظ واالحتي�اط، لتعلق ح�ق املوىل 
بأكسابه، فإن أراد سفًرا لالكتساب جاز بغري إذن املوىل، قصرًيا كان أو طوياًل عىل أصح 
ق�ويل أصح الطريق�ني))). والقول الثاين: ال جيب))) إال بإذن�ه. والطريق الثاين: إن كان 

)1( »هناية املطلب« )352/19(، »فتح املعني« )331/4(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من لزوم أجرة املثل عىل السيد، عند حبسه ملكاتبه.

»روضة الطالبني« )288/12(، »املنهاج« ]596[.  
)3( »البيان« )452/8(، »إعانة الطالبني« )333/4(.
)4( عليها ضبة إشارة إىل زيادهتا يف األصل املنقول منه.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم لزوم األجرة عىل السيد، إذا مل يكن املانع بيده.
»روضة الطالبني« )289/12(، »مغني املحتاج« )693/4(.  

)6( »احلاوي الكبري« )187/18(، »فتح الوهاب« )428/2(.
)7( »بحر املذهب« )194/14(، »حاشية اجلمل« )188/5(.

)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب، يف جواز سفر املكاتب للكتساب.
»العزيز« )489/13(، »روضة الطالبني« )289/12(.  

)9( كذا يف األصل، ولعل الصواب: ال جيوز.
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قصرًيا جاز من غري إذن، وإن كان طوياًل افتقر إىل اإلذن. لنا أنه من أس�باب الكس�ب، 

فظاهره السالمة، فال يمنع منه))).

وال جيوز أن يبيع نسيئة، ولو كان بأضعاف ثمنه؛ ألنه تغرير باملال)))، ولو أخذ به 
رهنً�ا أو ضمينً�ا مل جيز؛ ألن الرهن قد هيلك والضمني قد ُيفلس)))، فلو باع ما يس�اوي 
مائ�ة بامئة نقًدا /وعرشين نس�يئٍة جاز ؛ ألن�ه ما وجد منه التغرير املعت�رب انتفاؤه لصحة 

الترف، فال يقدح فيه))).

وال جيوز أن ُيقرض، وال أن ُيضارب، وال أن يرهن ش�يًئا من ماله، ألنه خيرج عن 
ي�ده م�ااًل بغ�ري عوض، وال جيوز أن يش�ري من يعت�ق عليه؛ ألنه تفويت م�اٍل من غري 

عوٍض حيصل))).

ول�و ُويص ل�ه به مل جيز ل�ه قبوله إذا كان حيت�اج أن ينفق عليه؛ ألن�ه جير الرضر إىل 
ماله، وإن كان القريب مكَتِسًبا جاز قبوله؛ ألنه ال رضر عليه يف قبوله، فإن قبله ثم صار 

عاجًزا عن الكسب لزمته نفقته، كام لو زمن عبده الذي ينفق عليه أو قريبه))).

A

وال جي�وز أن يعت�ق رقيق�ه بغ�ري إذن م�واله، وال يكاتب�ه وال هيب مال�ه وال حُيايب 
يف معاوضات�ه، وال ي�ربئ م�ن ديون�ه، وال ُيكفر بامل�ال، وال ينفق عىل أقارب�ه األحرار، 

 

وال يرسف يف اإلنفاق عىل نفسه؛ ألن يف ذلك كله تفويت املال الذي تعلق به حق املوىل 
فلم جيز من غريه إذنه))).

)1( »أسنى املطالب« )478/4(، »فتح املعني« )334/4(.
)2( »الوسيط« )524/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )368/4(.

)3( »املهذب« )13/2(، »تكملة املجموع« )14/17(.
)4( »هناية املطلب« )356/19(، »كفاية األخيار« ]764[.

)5( »العزيز« )482/13(، »فتح الوهاب« )430/2(.
)6( »البيان« )453/8(، »حاشية اجلمل« )202/5(.

)7( »الوسيط« )524/7(، »مغني املحتاج« )693/4(.

)188/ب(
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وإن كات�ب أمًة مزوجة مل تبذل املال يف خل�ع زوجها؛ ألهنا تتلف املال، وتفتقر إىل 
نفقة نفس�ها، وال يعج�ل مؤجل ديونه؛ ألنه املال عن يده من غ�ري حاجة)))، وإن كاتبه 
رشي�كان مل يعجل حق أحدمها دون اآلخ�ر، ألن حقه متعلق بام يعجله فلم جيز من غري 

إذنه))).

ولو جنى هو، أو عبٌد يملك بيعه عىل أجنبٍي مل جيز له أن يفديه بأكثر من قيمته)))؛ 
ألن�ه يف معن�ى البيع ب�دون القيمة، وإن كان مم�ن ال يملك بيعه كابن�ه، أو ابنته مل جيز أن 
يفديه بيشء)))؛ ألنه خيرج الكسب من يده بغري عوض، فلو أقر بجنايٍة خطأ ُقبل إقراره 
ع�ىل أصح الوجهني)))؛ ألن�ه إقراٌر بحٍق لزمه فهو كدين املعاملة، بخالف اهلبة)))، فإن 
فع�ل مجي�ع ما ذكرناه بإذن مواله جاز عىل أصح القول�ني)))، ويف الثاين ال يصح، لنا أن 
امل�ال خيت�ص هبام، ومها أهُل رش�ٍد فجاز ما اتفق�ا عليه، بخالف م�ا إذا زوج األخ أخته 
الصغرية؛ فإهنا ليست من أهل اإلذن، وإنام نظريه أن يزوج الكبرية بإذهنا، فإنه يصح)))، 
وكذلك لو وهب ملواله، أو حاباه، أو أقرضه، أو صارفه)))، أو عجل ما تأجل من َدْينِِه، 
أو فدى اجلناية عليه بأكثر من قيمته، ونحو ذلك صح يف اجلميع عىل أصح القولني)1))، 

ملا قدمناه.

)1( كذا يف األصل، ويف العبارة سقط.
)2( »هناية املطلب« )355/19(، »حاشية البجريمي« )450/5(.

)3( »احلاوي الكبري« )179/18(.
)4( »املهذب« )14/2(، »حاشية اجلمل« )205/5(.
)5( »البيان« )457/8(، »هناية املحتاج« )421/5(.

)6( »الوسيط« )526/7(، »تكملة املجموع« )14/17(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز وصحة ترصفات املكاتب بإذن سيده.

»روضة الطالبني« )245/12(، »املنهاج« ]596[.  
)8( »أسنى املطالب« )481/4(، »حاشية البيجوري« )705/2(.

)9( كذا يف األصل، ولعل الصواب: ضاربه.
)10( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز وصحة ترصفات املكاتب بإذن سيده.

»العزيز« )483/13(، »روضة الطالبني« )246/12(.  
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A

إذا تربع املكاتب بيشٍء من غري إذن مواله جاز له الرجوع فيه؛ ألنه تربٌع ممنوع منه، 
فإن مل يس�رجع حتى عتق جاز له االس�رجاع عىل أصح الوجه�ني)))، ألن تربعه وقع 

فاسًدا، فال ينقلب صحيًحا.

وال جي�وز أن يت�زوج بغ�ري إذن مواله؛ ألنه س�بٌب يوج�ب تعليق احلق�وق باملال، 

 

ِه، فزال بإذنه، لكن ال يزيد عىل  فال يصح بغري اإلذن، فإن أذن له فيه جاز، ألن املنع حلَقِّ
 واح�دة؛ ألن فيه�ا /قضاء حاجته، ويف الزي�ادة عليها إخراٌج للامل م�ن غري حاجة)))، 
وال جي�وز أن يترسى بجاريٍة بغري إذن س�يده؛ ألنه ال يؤم�ن أن حتبل فتتلف يف الوالدة، 
وكذل�ك ل�و أذن له املوىل فيه ، إن قلن�ا: إنه ال يملك بالتملي�ك. وإن قلنا: يملك، فعىل 
أص�ح قويل أح�د الطريقني))). والق�ول الثاين: جي�وز. والطريق الثال�ث))): جيوز قواًل 

واحًدا، لنا ما قدمناه إذا مل يأذن فيه))).

ولو وطئها بإذن املوىل فأتت منه بولد كان ابنه ومملوكه، ابنه لشبهِة ملكه، ومملوكه؛ 
ألن�ه من مملوكته)))، وال يعتق عليه لفق�د أهليته، ويؤخذ بنفقته لقيام ملكه فيه بخالف 
ول�د احلر)))، قال الش�افعي I يف ولد ول�د املكاتب: ولد البن�ات كالبنات، وولد 

البنني كاألمهات)))، وال يعتق عليه يف احلال لنقصان ملكه))).

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز ارجتاع املكاتب ملا وهبه بغري إذن س�يده حتى ولو 
بعد عتقه. »روضة الطالبني« )281/12(، »مغني املحتاج« )693/4(.

)2( »أسنى املطالب« )485/4(، »حاشية اجلمل« )183/5(.
)3( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب، هو عدم جواز ترسي املكاتب بأمٍة بإذٍن من الس�يد أو 

بغري إذنه. »روضة الطالبني« )282/12(، »مغني املحتاج« )693/4(.
)4( كذا ولعل الصواب: الثاين.

)5( »احلاوي الكبري« )180/18(، »هناية املحتاج« )424/5(.
)6( »البيان« )460/8(، »كفاية األخيار« ]764[.

)7( كذا يف األصل، ولعل الصواب: احلرة.
)8( »األم« )46/4(.

)9( »هناية املطلب« )356/19(، »حاشية البجريمي« )451/5(.

)189/أ(
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A

ڇ   ڇ   ڇ   چ   ]چ    :c لقول�ه  ملكاتب�ه،  اإليت�اء)))  امل�وىل  ع�ىل  جي�ب 
 ڇ[))). فيلزم�ه أن يض�ع عنه ش�يًئا م�ن مال كتابت�ه، أو يدفع إليه ش�يًئا)))، وقال 
أب�و حنيفة والث�وري ومالك: اإليتاء مس�تحب، ولي�س بواجب))). لن�ا اآلية، وظاهر 
األمر الوجوب، وروى أمري املؤمنني عي S أن النبي 0 قال يف هذه اآلية: 
»َيَضُع َعْنُه َرْبَع ِكَتاَبِتِه«))). وبيان جممل األمر يكون واجًبا، والوضع أوىل من الدفع؛ 
ألن�ه أق�رب إىل حتصيل العتق، والواجب فيه ما يقع عليه االس�م وإن قل)))، وفيه وجه 
أن�ه خيتلف بكث�رة مال الكتابة وقلته، لن�ا أن من للتبعيض، والبع�ض يتناول من الكثري 

القليل))).

َرُه احلاكم باجته�اده)))، فإن اختار املوىل الدف�َع جاز أن يكون  ف�إن اختلفا فيه َق�دَّ
الدف�ُع بعد العقد لآلي�ة، وجيوز أن يكون قبل العتق عىل أص�ح الوجهني))). ويف الثاين 

)1( »بحر املذهب« )191/14(.
.33 :t )2(

)3( »املهذب« )14/2(، »فتح الوهاب« )430/2(.
)4( »املبسوط« )14/8(، »الذخرية« )256/11(.

)5( »املس�تدرك عىل الصحيحني« للحاكم: كتاب »التفسري، تفس�ري سورة النور« ]3501[، )431/2(، 
»مصن�ف عبد ال�رزاق«: كت�اب »املكات�ب«، باب »وآتوه�م من م�ال اهلل الذي آتاك�م« ]15589[، 
 :c 375/8(، »الس�نن الك�ربى« للبيهق�ي: كت�اب »املكات�ب«، ب�اب »م�ا ج�اء يف تفس�ري قوله(

 .)329/10( ،]22190[ »]33 :t[ ]چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ[
ا إىل النبي 0،  والصحيح أن رواية ابن جريج  وه�ذا األث�ر يرويه ابن جريج عن عطاء مرفوعاً  
ع�ن عط�اء إنم هي بعد االختلط، والصحيح وقفه عىل عيل ب�ن أيب طالٍب I،  كم رصح بذلك 

البيهقي، والدارقطني، »البدر املنري« )749/7(، »تلخيص احلبري« )518/4(.  
)6( »احلاوي الكبري« )181/18(، »حاشية البيجوري« )706/2(.

)7( »الوسيط« )528/7(.
)8( »مغني املحتاج« )695/4(، »هناية املحتاج« )427/5(.

)9( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز الدفع قبل العتق.
»العزيز« )483/13(، »روضة الطالبني« )284/12(.  
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جي�ب بع�د العتق، لنا أنه إيتاء جيب للمكاتب فوجب قب�ل عتقه، كاإليتاء من الزكاة)))، 
وإن بادر املكاتب فأدى مجيع ما عليه مل يسقط حقه من اإليتاء، ولزم املوىل دفعه إليه. لنا 

أنه مال مستحق لآلدمي فلم يسقط من غري أداء وال إبراء، كسائر الديون))).

وال جي�وز أن يعطيه من غري جنس مال الكتابة، لقوله c: ]چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ[))). وأقل أحواله من أن تكون للجنس�ية)))، فإن دفع إليه من جنس غري 

ما دفعه إليه مل جيزه عىل أصح الوجهني)))، لظاهر اآلية.

ف�إن م�ات املوىل قبل اإليت�اء وعليه دي�وٌن، أو وصايا حاص املكات�ب بامل اإليتاء 
أرب�اب الدي�ون، ال أرباب الوصايا عىل أصح الوجهني)))؛ ألن�ه َدْيٌن واجب فال جيري 

جمرى التربعات))).

وال جي�وز ل�ويل الصغ�ري أن يكاتب عب�ده، وال أن يعتقه عىل م�ال))). وقال مالك 
وأمح�د /وأب�و حنيفة: جتوز كتابته))). وزاد أمحد فقال: جي�وز أن يعتقه عىل مال)1))، لنا 

أنه ترف ال َحظَّ له فيه، فلم يملكه، كهبة ماله))))، واهلل أعلم.

)1( »املهذب« )14/2(، »حاشية اجلمل« )185/5(.
)2( »أسنى املطالب« )486/4(، »إعانة الطالبني« )334/4(.

.33 :t )3(
)4( »بحر املذهب« )192/14(.

ا. )5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم إجزاء دفع املكاتب لغري جنس ما دفعه مقدماً
»العزيز« )484/13(، »روضة الطالبني« )250/12(.  

)6( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذه�ب، من حماصة املكاتب ب�مل اإليتاء أرباب الدي�ون ال أرباب 
الوصايا. 

»روضة الطالبني« )251/12(، »مغني املحتاج« )694/4(.  
)7( »العزيز« )484/13(، »حاشية اجلمل« )186/5(.
)8( »أسنى املطالب« )485/4(، »حتفة اللبيب« ]494[.

)9( »بدائع الصنائع« )138/4(، »مواهب اجلليل« )485/8(.

)10( »الفروع« )145/8(، »رشح منتهى اإلرادات« )55/5(.
)11( »البيان« )458/8(، »فتح الوهاب« )431/2(.

)189/ب(
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0: األداء والعجز
ال يعت�ق املكات�ب وال يشء من�ه وق�د بقي علي�ه من م�ال الكتاب�ة يشء)))، لقوله 

0: »املَكاَتُب َعْبٌد ما َبِقَي عليه من كتابته ِدْرَهٌم«))).

وعن أمري املؤمنني عي بن أيب طالب S روايتان، إحدامها: أنه إذا أدى نصف 
م�ا عليه عتق كل�ه، وطولب بالباقي بعد عتق�ه. والثانية: أنه يعتق منه بق�در ما َأدَّى))). 
وع�ن ابن مس�عود: أنه إذا أدَّى قْدر قيمته َعَتق، وكان علي�ه الباقي ُيَطاَلُب به بعد عتقه. 
وع�ن رشي�ح: أنه إذا أدى ثل�ث ما عليه عتق كل�ه، وأدى الباقي يف ح�ال حريته))). لنا 
احلدي�ث ال�ذي قدمناه؛ وألنه عتٌق عىل دفع مال، فال يعت�ق بدفع بعضه، كام لو قال: إن 

أديت إيل ألًفا فأنت حر، فأدى بعض األلف))).

إذا كاتب رجالن عبًدا بينهام، ثم أعتق أحدمها نصيبه، أو أْبَرَأُه مما عليه، عتق نصيبه؛ 
ألنه نجز عتقه، أو أبرأه مما عليه فيعتق كام لو كاتب عبًدا منفرًدا فأعتقه أو أبرأه)))، فإن 
َم عليه نصيب رشيكه، ع�ىل أصح القولني)))، كغ�ري املكاتب. والثاين:  كان م�ورًسا ُق�وِّ

 

ُم عليه يف احلال عىل أصح القولني))). والثاين: يؤخر إىل  ُم. ويدل عىل قولني: ُيَقوَّ ال ُيَقوَّ

)1( »أسنى املطالب« )487/4(، »حتفة اللبيب« ]494[.
)2( أخرجه أبو داود: كتاب: »العتق«، باب: »يف املكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت« ]3926[، 
 )414/2(، والنس�ائي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »العت�ق«، ب�اب: »ذك�ر املكاتب ي�ؤدي بعض 

ما عليه« ]5000[ ، )52/5(. وهو حديث حسن.
)3( أخرجه النسائي يف »السنن الكربى«: كتاب »العتق«، باب »ذكر املكاتب يؤدي بعض ما عليه«، باب: 
»االختلف عىل عيل S« ]5000[، )53/5(، والبيهقي »السنن الكربى«: كتاب: »املكاتب«، 

باب: »عجز املكاتب« ]22283[، )342/10(.
)4( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »املكات�ب«، ب�اب: »عج�ز املكات�ب« ]22285[، 

.)342/10(
)5( »احلاوي الكبري« )182/18(، »إعانة الطالبني« )333/4(.

)6( »هناية املطلب« )360/19(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه يقوم عليه نصيب رشيكه، إذا كاتب العبد املشرتك بينه 

وبني رشيكه. »روضة الطالبني« )228/12(، »مغني املحتاج« )695/4(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من اعتبار التقويم يف حال مكاتبة الرشيك له.

=
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أن يعج�ز. لنا أنه عتٌق وجب الق�ول برسايته، فوجب تقويمه يف احلال، كالعتق يف العبد 

القن))).

وكذل�ك ل�و كاتب رجٌل عبًدا له وم�ات، وخلف اثنني فأب�رأه أحدمها من حصته 
وهو مورس، فإنه تعتق حصته؛ ألهنا برئت مما عليها، ويقوم عليه نصيب أخيه عىل أصح 

القولني)))، ويتعجل ذلك يف احلال عىل أصح القولني))) ملا قدمناه.

وكذلك لو كاتب رجالن عبًدا بام جتوز الكتابة به عليه، وأذن له أحدمها يف تعجيل 
نصي�ب من مال الكتابة فعجل�ه فإنه يعتق نصيب املعجل له؛ ألن�ه أدى ما عليه، ويقوم 

عليه نصيب رشيكه يف احلال إن كان مورًسا)))، ملا ذكرته يف املسألة األولة))).

A

إذا حل عىل املكاتب نجٌم وعجز عن أداء املال، أو امتنع من أدائه مع القدرة عليه، 
أو عن يشٍء منه جاز للموىل أن يفسخ الكتابة؛ ألهنا معاوضة، فإذا عجز عن عوضها أو 
تعذر جاز له فسخها كالبيع إذا عجز املشري فيه عن الثمن، وإنام ملك فسخها بالعجز 
عن البعض ألن املقصود هو العتق وال يتبعض)))، وال يفتقر يف الفسخ إىل حاكم؛ ألنه 

جممٌع عليه، فهو كفسخ البيع بالعيب.

A

وإن َح�لَّ علي�ه نجٌم، ومعه متاٌع فاس�تنظر لبيعه وجب إنظ�اره)))؛ ألنه يقدر عىل 

»العزيز« )486/13(، »روضة الطالبني« )229/12(.  
)1( »احلاوي الكبري« )182/18(، »حاشية اجلمل« )185/5(.

)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه يقوم عىل األخ نصيب أخيه يف املكاتب.
»روضة الطالبني« )227/12(، »املنهاج« ]597[.  

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من اعتبار احلال وقت كتابة املكاتب املتوىف.
»العزيز« )486/13(، »روضة الطالبني« )228/12(.  

)4( »احلاوي الكبري« )184/18(.
)5( كذا، ولعله أراد األوىل.

)6( »الوسيط« )530/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )368/4(.
)7( »البيان« )460/8(، »فتح الوهاب« )431/2(.

=
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الوص�ول إىل /امل�ال، فال جيوز فس�خ العقد، وال جيب إنظاره أكثر م�ن ثالثة أيام؛ ألهنا 
م�دة قريبة، جعلها الرشع أج�اًل إلمالِء الُعذر، فوجب التقدير هب�ا، وإن طلب اإلنظار 
إلحض�ار م�اٍل غائب ف�إن كان عىل مس�افة ال تقر فيه�ا الصالة، وج�ب إنظاره ألنه 

قريب، وإن كانت تقر الصالة فيها مل جيب إنظاره؛ ألنه يطول، وفيه إرضار))).

وإن طل�ب اإلنظ�ار القتضاء دين حالٍّ عىل ميء أنظره؛ ألن�ه بمنزلة عني يف داره، 
أو ي�د وكيل�ه)))، وإن كان مؤج�اًل أكث�ر من ثالثة أي�ام، أو حاٍل))) ع�ىل معرس مل جيب 

إنظاره)))؛ ألنه يتطاول أمره ويكثر رضره))).

A

وإن ح�ل النج�م واملكاتب غائ�ب »ليطالبه به عىل أصح الوجه�ني«))) رفع األمر 
إىل احلاك�م ليكتب إىل حاكم البلد الذي في�ه املكاتب ليطالبه به عىل أصح الوجهني))). 
والث�اين: له الفس�خ يف احل�ال. لنا أنه قادر عىل الوصول إىل املال هب�ذا الطريق، فال جيوز 
الفسخ)))، هذا إذا كانت غيبته دون مسافة القر، فإن امتنع، أو عجز فللموىل الفسخ، 
وإن حلَّ عليه نجم وهو جمنون، فإن كان معه مال فسلمه إىل املوىل هو، أو الناظر يف ماله 
عت�ق؛ ألن�ه برئ مما عليه فعت�ق، وإن مل يكن معه يشء فعجزه املوىل وفس�خ، ثم ظهر له 
مال نقض احلاكم احلكم بالفسخ؛ ألنه أخلف الظاهر يف عجزه، فهو كام لو وجد النص 

بخالف حكمه))).

)1( »العزيز« )488/13(، »هناية املحتاج« )423/5(.
)2( »الوسيط« )531/7(، »إعانة الطالبني« )334/4(.

)3( كذا، ولعل الصواب: أو حاال.
)4( »املهذب« )15/2(، »حاشية البجريمي« )452/5(.
)5( »البيان« )461/8(، »حاشية البيجوري« )712/2(.

)6( عىل طريف اجلملة ضبتان داللة عىل زيادهتا يف األصل املنقول منه.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من لزوم املطالبة بنجم الكتابة، للمكاتب الغائب، عن طريق 

حاكم البلد، إىل البلد املقيم فيها. »روضة الطالبني« )234/12(، »املنهاج« ]597[.
)8( »أسنى املطالب« )488/4(، »تكملة املجموع« )15/17(.

)9( »بحر املذهب« )195/14(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )369/4(.

)189/أ(
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ف�إن كان امل�وىل قد أنفق عليه بعد الفس�خ ش�يًئا رجع به؛ ألنه غري مت�ربع به؛ ألنه 

اعتقد أنه عبده، فإذا أخلف رجع بنفقته))).

وإن أفاق املكاتب وأقام البينة أنه كان أدى إليه مال الكتابة نقض احلكم بالفس�خ؛ 
ألن�ه بان أن العقد قد انتهى، وال يرجع الس�يد بام أنفق�ه عليه؛ ألنه متربع، ألنه أنفق مع 

علمه بحريته))).

ول�و أح�رض املكاتب املال وادعى املوىل؛ أنه حرام وال بينة له بام ادعاه فالقول قول 
َ املوىل بني أخذه واإلبراء  املكاتب مع يمينه؛ ألن الظاهر مما يف يده أنه له، فإذا حلف ُخريِّ
من قدره؛ ألنه تعنت يف امتناعه من األخذ، فإن امتنع من ذلك قبضه السلطان له، وعتق 
املكات�ب عليه؛ ألن القبض حٌق تدخله النيابة، ويتعلق به حق اهلل c يف العتق، فتعني 

عىل السلطان فعله))).

A

إذا قب�ض امل�وىل امل�ال وحكم بالعتق، ث�م وجد املوىل مم�ا قبضه عيًب�ا كان له رده، 
ويطالب ببدله س�لياًم؛ ألن إطالق العقد يقتيض السالمة)))، فإن ريض به استقر العتق؛ 
ألن�ه برئت ذمت�ه، وإن رده ارتفع العتق الرتفاع ما يس�تغرقه)))، وهو األداء، وإن علم 
بالعيب وقد حدث عنده /عيب آخر، ثبت له الرجوع باألرش لتعذر الرد)))، فإن دفع 
إليه املكاتب إليه األرش، أو أبرأه املوىل منه اس�تقر العتق الس�تقرار األداء، وإن مل يدفع 

األرش، وال أبرأه منه ارتفع العتق))) ملا قدمته.

)1( »مغني املحتاج« )696/4(.
)2( »احلاوي الكبري« )190/18(.

)3( »هناية املطلب« )362/19(، »إعانة الطالبني« )332/4(.
)4( »املهذب« )14/2(، »تكملة املجموع« )16/17(.

)5( كذا ضبط يف األصل.
والصواب: ما يستقر به.  

)6( »البيان« )462/8(، »فتح املعني« )332/4(.
)7( »الوسيط« )531/7(، »حاشية البجريمي« )452/5(.

)189/ب(
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A

فإن كاتبه عىل خدمة ش�هٍر وديناٍر يف نجٍم آخر، فمرض املكاتب بطلت الكتابة يف 
ق�در اخلدم�ة دون الدينار قواًل واحًدا ع�ىل أصح الطريقني))). والطري�ق الثاين أنه عىل 

قولني بناًء عىل الطريقني فيمن اشرى عبدين فتلف أحدمها قبل القبض. 

A

ف�إن أدى امل�ال وعت�ق، وخ�رج امل�ال مس�تحًقا، بط�ل احلك�م بعتق�ه، لبط�الن 
األداء، ف�إن كان ذل�ك بع�د موت املكات�ب فقد مات رقيًق�ا، وكان ما خلف�ه ملواله)))، 

 

ملا قدمناه.

إذا ب�اع امل�وىل يف ذمة املكاتب وقبضه املش�ري، والبيع باط�ٌل، والقبض أيًضا)))، 
فإن كان املوىل أمر املكاتب بدفعه إىل املش�ري عتق عليه؛ ألن قبضه بإذنه، وإن مل يأمره 
مل يعت�ق عليه؛ ألنه مل يأذن له، هذا أص�ح الطريقني))) ملا قدمته، والطريق الثاين أهنا عىل 

قولني، أحدمها يعتق، والثاين ال يعتق من غري تفصيل))).

A

إذا اجتم�ع ع�ىل املكات�ب دي�ُن الكتابة، ودي�ُن املعامل�ة، وأرش اجلناي�ة كان ديُن 
املعامل�ة أخ�ص بام يف يده م�ن املوىل، واملوىل واملجن�ي عليه يرجع�ان إىل الرقبة)))، فإن 
فض�ل ع�ن الدي�ن يشء ق�دم ح�ق املجني علي�ه عىل ح�ق املالك، كام ل�و كان ِقنًّ�ا، فإن 

 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب، من بطلن الكتابة يف اخلدمة، إذا مرض 
املكاتب دون الدينار، إذا كان العوض مركباًا منهم.

»روضة الطالبني« )214/12(، »مغني املحتاج« )696/4(.  
)2( »أسنى املطالب« )486/4(، »كفاية األخيار« ]765[.

)3( »بحر املذهب« )194/14(، »حاشية البيجوري« )707/2(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب، من ربط إجازة البيع بإذن املوىل.

»العزيز« )492/13(، »روضة الطالبني« )215/12(.  
)5( »احلاوي الكبري« )110/18(، »حاشية اجلمل« )198/5(.

)6( »هناية املطلب« )370/19(، »فتح الوهاب« )431/2(.
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مل يك�ن له يشٌء، فأراد صاح�ب الدين تعجيزه مل يكن له ذلك، الختصاص حقه بذمته، 

وعدم انقطاعه بتعجيزه، فإن اختار املوىل تعجيزه انفس�خت الكتابة إذا فس�خها، وكان 

)))، فإن عجزه  امل�وىل خم�رًيا بني أن يس�لمه بالبيع وبني أن يفدي�ه باألرش، كالعبد الِق�نِّ

املجن�ي عليه، ف�إن كان األرش حييط بثمن�ه))) بيع مجيعه، وقيض حق�ه؛ ألنه متعلق به، 

وإن كان ينق�ص ببع�ض ثمنه بيع منه بق�در األرش، ألن البيع ألجله، وكان الباقي عىل 

كتابت�ه)))، ف�إن أدى بقية مال الكتابة عت�ق ما كان بقي منه عىل الكتاب�ة، ألداء ما عليه، 

ويق�وم ع�ىل املوىل ما بيع منه يف األرش إن كان مورًسا به، ويرسي العتق إليه، هذا أصح 
ُم))).   الوجهني)))؛ ألن اختيار املوىل لالنتظار بمنزلة ابتداء العتق))). والوجه الثاين ُيَقوَّ

واهلل أعلم.

0: الكتابة الفاسدة

ٍم، أو رشٍط فاس�د، فالكتابة فاس�دة، وللموىل أن  إذا كات�ب عب�ده عىل ع�وٍض حُمَرَّ
يرجع فيه؛ ألنه دخل عىل أن يس�لم ما رشط، ومل يس�لم، فكان ع�ىل حقه)))، وال يفتقر 
، أو ُحِجَر عليه  يف الرج�وع إىل حكم حاكٍم؛ ألنه جممع عليه، فإن مات الس�يد، أو ُج�نَّ
بط�ل العق�د؛ ألنه غ�ري الزم /من جهت�ه فبطل هب�ذه األس�باب، كالعقود اجلائ�زة)))، 
 قال الش�يخ اإلم�ام: وإطالق القول ببط�الن العقد بعد احلكم بفس�اده ال وجه له؛ ألنه 

ال فرق عندنا بني الباطل والفاسد، إال أن يريد بالعقد عقد الصفة، فله وجه))).

)1( »الوسيط« )530/7(، »هناية املحتاج« )428/5(.
)2( ويف األصل حلفظ قيمته، وهو تصحيف.

)3( »املهذب« )14/2(، »البيان« )465/8(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من رسيان العتق بعد أداء املكاتب ما عليه.

»العزيز« )494/13(، »روضة الطالبني« )230/12(.  
)5( »مغني املحتاج« )696/4(، »فتح املعني« )332/4(.

)6( كذا يف األصل، والصواب: ال يقوم.
)7( »أسنى املطالب« )490/4(، »إعانة الطالبني« )334/4(.

)8( »احلاوي الكبري« )125/18(، »هناية املحتاج« )432/5(.
)9( »الوسيط« )529/7(، »فتح الوهاب« )433/2(.

)190/أ(
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ويبط�ل بم�وت العبد لفوات حم�ل العقد، فال يبطل بجنونه؛ ألن�ه الزم من جهته، 

كالعتق املعلق بدخول الدار))).

A

ف�إن أدى إلي�ه م�ا كاتبه عليه قبل الفس�خ عت�ق، لوج�ود الصفة التي عل�ق العتق 
عليها)))، وإن أدى إىل غريه مل يعتق؛ ألن الصفة ال توجد باألداء إىل غريه))).

وإذا عتق كان له ما فضل يف يده من الكسب، وإن كانت جارية تبعها الولد؛ ألهنا 
جعلت كالكتابة الصحيحة يف العتق، فكذلك يف الكسب والولد)))، قال الشيخ اإلمام: 
وفي�ه نظ�ر، فإن العتق مل حيصل بالكتابة، وإنام حصل بمج�رد الصفة، ومن عتق بوجود 
الصفة ال يس�تحق فاضل الكسب وال يتبعه الولد، وإنام مها من خصائص عقد الكتابة، 

وليس بموجود))).

قال�وا: ويرج�ع املوىل عىل العبد بقيمته، ويرجع العبد علي�ه بام أداه إليه؛ ألن املوىل 
أزال ملك�ه عن�ه عىل أن يس�لم له م�ا رشط ومل يس�لم وزال ملكه، فوج�ب الرجوع إىل 
بدله، والعبد دفع ما دفعه عام يف ذمته، فإذا مل يقع عام عليه، ثبت له الرجوع فيه)))، قال 
 الشيخ اإلمام: قوله العبد دفعه عام عليه، أو يف ذمته ال يتحقق، إذ ليس عىل العبد يشء، 
 وال يف ذمته، فإنه ال جيب للموىل عليه يشء قبل عتقه، والعبارة الصحيحة أن يقال: دفعه 
ع�ام عل�ق عتقه عليه، وإذا كان هكذا فإن كان مااًل بتعلق ما وجب يكون هو املس�تحق، 
ك�ام ل�و وىل بذك�ره يف الكتاب�ة، وإن مل يك�ن قاب�اًل للعق�د، فإن�ام يس�تحق قيمت�ه بع�د 

 

أدائه))).

)1( »هناية املطلب« )390/19(، »حتفة اللبيب« ]494[.
)2( »العزيز« )502/13(، »تكملة املجموع« )19/17(.

)3( »البيان« )475/8(، »كفاية األخيار« ]765[.
)4( »احلاوي الكبري« )126/18(.

)5( »أسنى املطالب« )491/4(، »مغني املحتاج« )697/4(.
)6( »املهذب« )15/2(، »تكملة املجموع« )20/17(.

)7( »هناية املطلب« )393/19(، »كفاية األخيار« ]766[.
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قال�وا: ف�إن كان ما دفع إليه من جنس القيمة وعىل صفته�ا، كاألثامن ونحوها من 

ذوات األمثال تقاصا)))، قال الشيخ اإلمام: وهذا اإلطالق فيه نظر، فإنه ما كل ذوات 

األمث�ال تكون قيمة حتى جيري فيها التق�اص، وإنام خيتص التقاص بام جيب عليه، وهو 

القيم�ة وجنس�ها إذا كان عىل صفته�ا، والقول بالتقاص هو أص�ح الوجوه األربعة))). 

والث�اين: إن ريض أحدمه�ا تقاص�ا. والثال�ث: إن رضيا تقاص�ا. والراب�ع: ال يتقاصان 

بح�ال))). لنا أن�ه إذا احتد اجلنس والصفة مل يكن يف األخذ وال�رد فائدة، فوجب القول 

بالتقاص، كام لو كان له عىل رجٍل دينار، فأتلف عليه ما قيمته دينار، فمن فضل له يشء 

اسرجعه، إذ ال مقابل له))).

وإن أخ�ذ من س�هم الرقاب ش�يًئا لي�س فيه وفاء اس�رجع منه؛ ألن�ه مل حيصل به 

املقصود، وإن /كان فيه وفاء مل يس�رجع عىل أصح الوجهني)))، ألن االسم يقع عليه، 

واملقصود حصل به))).

A

وإن كات�ب عب�ًدا صغرًيا، أو جمنوًنا، فأدى ما عليه، فإن تصدق عليه، أو ُأعطي من 

الزكاة من س�هم الرقاب عتق)))، وملك ما فضل من الكس�ب يف يده، ويثبت الراجع 

)1( »البيان« )477/8(، »هناية املحتاج« )432/5(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلكم واإللزام بالتقاص.

»العزيز« )503/13(، »روضة الطالبني« )236/12(.  
)3( »احلاوي الكبري« )210/18(.

)4( »هناية املطلب« )394/19(، »تكملة املجموع« )21/17(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم اس�رتجاع ما أخذه يف الوفاء من س�هم الرقاب، إذا 

كان يمكن إيفاؤه، وإال فل. 
»روضة الطالبني« )230/12(، »املنهاج« ]597[.  

)6( »حاشية اجلمل« )202/5(، »فتح الوهاب« )433/2(.
)7( »املهذب« )16/2(، »إعانة الطالبني« )334/4(.

)190/ب(
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بين�ه وبني س�يده عىل أص�ح الوجهني)))؛ ألهنا كتابة فاس�دة، فكان حكمه�ا ما ذكرناه، 

كالكتابة مع البالغ العاقل برشط فاسد))).

وإن كاتب رشًكا له يف عبٍد بغري إذن رشيكه نظرت، فإن كس�به))) ودفع إىل الذي 
كاتب�ه نصف�ه، وإىل اآلخر نصفه عتق لوجود الصف�ة)))، وكذلك إذا دفع إليه مجيعه عىل 
أصح الوجهني)))، لوجود الصفة من حيث الصورة؛ ألنه ال يملك الترف فيام قبضه 

يف الصورتني، فلذلك يرجعان))).

وإن كاتبه بإذن رشيكه، وقلنا: إنه يصح، فإن دفع نصف الكس�ب إىل الذي كاتبه، 
ونصف�ه إىل اآلخ�ر عتق؛ ألنه أدى ما علي�ه)))، ولو دفع اجلميع إىل ال�ذي كاتبه مل يعتق 
وجًه�ا واح�ًدا)))، ألن العق�د صحي�ح، ف�ال يكفي وج�ود الصفة من حي�ث الصورة، 
 بخ�الف الكتابة الفاس�دة، هذا أص�ح الطريق�ني))). والثاين: أهنا عىل وجه�ني، إال أنه 
ال يمل�ك م�ا قبضه؛ ألنه لي�س بملٍك للعبد، ومل يتميز حصت�ه، وإن حكمنا بعتق نصفه 
فإن�ه ي�رسي إىل نصيب رشيك�ه إن كان مورًسا قوم علي�ه؛ ألنه عتٌق تس�بب من جهته، 

 

وال يلزم العبد ضامن الرساية؛ ألنه مل يلتزم ذلك)1)).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز املراجعة بني السيد ومكاتبه.
»العزيز« )500/13(، »روضة الطالبني« )240/12(.  
)2( »أسنى املطالب« )494/4(، »فتح املعني« )334/4(.

)3( كذا يف األصل، ولعل الصواب: فإن مجع كسبه.
)4( »البيان« )479/8(، »فتح الوهاب« )434/2(.

)5( وم�ا ذكره املصنف خمال�ٌف للمذهب، من عدم صحة مكاتبة من له رشٌك يف عبٍد، ألن الرشيك اآلخر 
يمنعه من الرتدد، واملسافرة. »روضة الطالبني« )228/12(، »مغني املحتاج« )697/4(.

)6( »بحر املذهب« )201/14(، »حاشية اجلمل« )200/5(.
)7( »املهذب« )16/2(، »حاشية البجريمي« )459/5(.

)8( »العزيز« )499/13(، »تكملة املجموع« )20/17(.
)9( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من تباي�ن احلكم يف تباي�ن الصور بني الكتاب�ة الصحيحة 

والكتابة الفاسدة.
»العزيز« )499/13(، »روضة الطالبني« )234/12(.  

)10( »أسنى املطالب« )487/4(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )369/4(.
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إذا قال لثالثة أعبد: كاتبتكم عىل مائٍة يف نجمني مقدرين، فإذا أديتم فأنتم أحرار. 
صح�ت الكتاب�ة، واقتس�موا املائة بينه�م عىل قدر قيمته�م عىل أصح القول�ني)))؛ ألنه 
مقت�ىض العقد، فصار كام لو كاتب كل واح�د عىل ماٍل منفرًدا، فأهيم أدى ما عليه عتق؛ 

ألنه برئ من مال الكتابة))).

ول�و علقها عىل رشٍط فاس�د، ف�أدى بعضهم مل يعت�ق؛ ألن العتق فيه�ا إنام حيصل 
بوجود الصفة، ومل يوجد بأداء البعض))).

a: إذا رشط ع�ىل األََم�ِة أن�ه يطؤه�ا يف عق�د الكتاب�ة، فالعقد فاس�د))). وقال 
مال�ك: يفس�د الرشط، ويصح العق�د))). وقال أمحد: كالمها صحي�ح))). لنا أنه رشٌط 

ينايف مقتىض العقد، ففسد وأفسد، كام لو رشطه يف البيع)))، واهلل أعلم.

0: اختالف المولى والمكاتب

، وأنكر العبد، فإن  إذا ق�ال امل�وىل: كاتبتك وأنا مغلوٌب عىل عقي، أو حمج�وٌر َعَيَّ
كان ق�د ُعرف للم�وىل حالُة جنوٍن أو حج�ٍر، فالقول قوله مع يمين�ه، ألن األصل بقاء 
تل�ك احل�ال، وإن مل يعرف له ذلك، فالقول قول العبد م�ع يمينه، ألن األصل الصحة، 

واإلطالق))).

يف  املتبايع�ان  اختل�ف  ل�و  ك�ام  حتالف�ا  نجوم�ه  أو  امل�ال،  ق�در  يف  اختلف�ا  وإن 
 ق�در الثم�ن واألج�ل)))، ف�إن كان قب�ل العت�ق انفس�خ العق�د بالتحال�ف ع�ىل أصح 

)1( »احلاوي الكبري« )212/18(، »فتح الوهاب« )432/2(.
)2( »الوسيط« )534/7(، »حاشية البجريمي« )450/5(.

)3( »املهذب« )16/2(، »هناية املحتاج« )430/5(.
)4( »البيان« )480/8(، »كفاية األخيار« ]766[.

)5( »الذخرية« )253/11(، »الرشح الصغري« )554/4(.
)6( »املغني« )344/12(، »اإلنصاف« )430/7(.

)7( »هناية املطلب« )392/19(، »مغني املحتاج« )697/4(.

)8( »أسنى املطالب« )495/4(، »حاشية اجلمل« )229/5(.
)9( »احلاوي الكبري« )270/18(، »هناية املحتاج« )431/5(.
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 الوجه�ني)))، ك�ام ينفس�خ البي�ع، وإن /كان بع�د العت�ق، مل يرتفع العت�ق، ويراجعان 

بام دفعه والقيمة)))، كام س�بق. وقال أبو حنيفة: القول قول املكاتب))). وهو رواية عن 

أمحد، وعنه أيًضا أن القول قول السيد)))، لنا ما قدمناه يف البيع))).

ول�و وضع عنه املوىل ش�يًئا من م�ال الكتابة ثم اختلفا، فقال الس�يد وضعت أحد 

النجوم، وقال املكاتب: بل أقلها)))، فالقول قول السيد؛ ألنه أعلم بام وضع))).

ول�و كاتب�ه عىل أل�ف درهم فوض�ع عنه مخس�ني دين�اًرا مل يصح؛ ألن�ه وضع عنه 

 

م�ا لي�س له عليه)))، ولو قال: أردت ألف درهم قيمتها مخس�ون ديناًرا صح؛ ألنه جيوز 

أن يع�رب بذل�ك عن األلف، فإن اختلفا فيام عنى، فادعى العبد أن الس�يد أراد ألًفا بقيمة 
مخس�ني ديناًرا، وأنكر الس�يد ذلك، فالقول قول السيد، فإن ظاهر اللفظ يشهد له، وهو 

أعلم بام قصده))).

ول�و أدى املكاتب مال كتابته، فقال له املوىل: أنت حر. ثم خرج ما أداه مس�تحًقا، 

فادع�ى املكات�ب أنه أعتقه بقوله: أنت حر. وقال الس�يد: ب�ل أردت أنت حر بام أديت. 

فالقول قول السيد؛ ألنه حيتمل ما يدعيه، وهو أعلم بام قصد)1)).

وكذلك لو قال الس�يد: اس�توفيت. أو قال له العبد: أليس قد أوفيتك ؟فقال: بىل. 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من انفساخ العقد بالتحالف إن كان قبل العتق.
»روضة الطالبني« )287/12(، »املنهاج« ]598[.  

)2( »هناية املطلب« )425/19(، »كفاية األخيار« ]768[.
)3( »البناية رشح اهلداية« )441/9(، »تكملة حاشية رد املحتار« )146/9(.

)4( »الفروع« )145/8(، »كشاف القناع« )709/3(، »منار السبيل« )125/2(.
)5( »تكملة املجموع« )23/17(، »فتح املعني« )334/4(.

)6( كذا يف األصل: أحد النجوم....أقلها. وهو مصحف من: آخر النجوم.....أوهلا.
)7( »العزيز« )520/13(، »حاشية البيجوري« )725/2(.

)8( »املهذب« )17/2(، »تكملة املجموع« )23/17(.
)9( »فتح الوهاب« )434/2(، »مغني املحتاج« )701/4(.

)10( »احلاوي الكبري« )291/18(.

)191/أ(
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ث�م ادعى العبد أن�ه وفَّاه اجلميع، وقال الس�يد: بل وفاين نجاًم. فالقول قول الس�يد)))، 

 

ملا قدمته، وفيه وجه: أن القول قول العبد. واألول أصح ملا بينته.

ول�و كاتب جارية فأتت بولد، ثم اختلفا، فادعى الس�يد؛ أهن�ا ولدته قبل الكتابة، 
فيك�ون ل�ه، وقالت األم�ة: بل ولدته بع�د الكتابة، فيك�ون موقوًفا مع�ي، فالقول قول 
السيد؛ ألنه اختالف يف وقت العقد، فكان القول قوله فيه، هذا إذا قلنا: إن ولد املكاتبة 

يتبعها))).

ول�و كاتب عبده، ثم زوجه أمًة له، ثم اش�رى املكات�ب زوجًة، وأتت بولٍد، فقال 
الس�يد: وضعته قبل الرشاء فهو يل، وقال املكات�ب: وضعته بعد الرشاء فهو يل، فالقول 

قول املكاتب؛ ألن هذا االختالف يف امللك، والظاهر مع العبد؛ ألنه يف يده))).

A

إذا كات�ب َعْبَدْي�ن، ث�م أقر أنه اس�توىف من أحدمه�ا، أو أبرأه، واختل�ف العبدان، 
فادعى كل واحد منهام أنه هو الذي استوىف، أو أبرأه، رجع إىل السيد، فإن أعتق أحدمها 
ُقب�ل من�ه)))؛ ألنه أعرف به، فإن طلب اآلخر يمينه حلف له، ألن ما يدعيه حمتمل، فإن 
امتن�ع من اليمني ردت عىل العبد، فإن حلف عتقا مًعا، األول باعراف الس�يد، والثاين 

بالنُُّكول واليمني))).

ف�إن ق�ال: ه�و ه�ذا، بل هو ه�ذا، عتق�ا مجيًعا؛ ألن�ه أقر ل�ألول فلزم�ه، ثم رجع 

 

فلم يقبل رجوعه، وأقر للثاين فلزمه، كام لو أعتق عبًدا بعينه، ثم أش�كل عليه، فعينه يف 
واحٍد، ثم قال: بل هو اآلخر))).

)1( »البيان« )505/8(، »مغني املحتاج« )702/4(.
)2( »بحر املذهب« )205/14(، »حتفة اللبيب« ]494[.

)3( »الوسيط« )535/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )371/4(. 
)4( »العزيز« )522/13(، »إعانة الطالبني« )334/4(.

)5( »أسنى املطالب« )496/4(.
)6( »البيان« )525/8(، »هناية املحتاج« )431/5(.
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/وإن ادعى السيد أنه أشكل األمر عليه مل يقرع بينهام، ووقف األمر إىل أن يتذكر، 
، وإن ادعيا أنه يعلم، فأنكر حلف لكل واحد منهام، وبقيا عىل الكتابة  ألن تذكره مرجوٌّ
عىل أصح الوجهني)))، والثاين: ترد اليمني عليهام، فإن حلفا، أو نكال بقيا عىل الكتابة، 
وإن ن�كل أحدمه�ا وحلف اآلخ�ر عتق احلال�ف، وبقي اآلخر ع�ىل الكتاب�ة)))، لنا أن 

األصل عدم العلم))).

فإن مات الس�يد قب�ل البيان قام ال�وارث مقامه يف التعيني عىل أص�ح القولني))). 
والق�ول الث�اين: أن�ه يقرع بينه�ام. لنا أن احلرية تعين�ت ألحدمها، فلو أقرعن�ا مل نأمن أن 
خترج عىل غريه، فوجب الرجوع إىل الوارث؛ ألنه قد يكون له علم باحلال)))، فإن قال 

الوارث: ال أعلم، فحكمه حكم املوىل إذا ادعى عدم العلم، وقد بيناه))).

ول�و كاتب ثالث�ة أعبد يف عقٍد واح�د، وقيمة أحدهم مائة، وقيم�ة كل واحد من 
اآلخري�ن مخس�ون، فأدوا مااًل م�ن أيدهيم، ثم اختلفوا فقال أكثره�م قيمة: نصف املال 
يل، ول�كل واح�د منهام الربع. وقال اآلخ�ر: بل املال بيننا أثالًث�ا، أو)))يبقى عليك متام 
النصف، ويفضل لكل منا ما زاد عىل الربع، فإن كان العتق حيصل بام أدوه، فالقول قول 
أكثرهم قيمة، وإن مل يعتقوا بذلك بأن أدوا س�تني وبقي عليهم أربعون فالقول قول من 
َقلَّْت قيمته، هذا أصح الطريقني)))، محاًل للنص عىل اختالف احلالني. والطريق الثاين: 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من البقاء عىل الكتابة، بعد التحالف بني السيد ومكاتبه.
»العزيز« )522/13(، »روضة الطالبني« )288/12(.  

)2( »هناية املطلب« )414/19(، »حاشية البجريمي« )456/5(.
)3( »املهذب« )16/2(، »تكملة املجموع« )23/17(.

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من قيام السيد مقام الوارث قبل البيان يف التعيني، حال موت 
السيد. »روضة الطالبني« )251/12(، »املنهاج« ]698[.

)5( »الوسيط« )535/7(، »فتح الوهاب« )433/2(.
)6( »احلاوي الكبري« )233/18(، »هناية املحتاج« )432/5(.

)7( كذا يف األصل، والصواب: و.
 )8( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، م�ن حكاية املذهب فيم بق�ي من قيمة الكتاب�ة، واالعتبار 

بم بقي من قيمة الكتابة. »العزيز« )520/13(، »روضة الطالبني« )306/12(.

)191/ب(
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أهنا عىل قولني فيهام. لنا أهنم أعتقوا باألداء، فالظاهر أن اإلنسان ال يؤدي أكثر مما عليه، 
وإذا مل يعتقوا فيجوز أن يكون أقلهم قيمة عجل ذلك ليحتسب له من النجم الثاين))).

فإن أراد أن يسرد الفاضل مل يكن له ذلك؛ ألنه تربٌع بالتَّْعِجيِل، فلزم بالقبض)))، 
وق�ال أب�و حنيفة ومالك: كل واح�ٍد منهم ضامٌن عن اآلخرين، ف�ال يعتق واحٌد منهم 
إال ب�أداء اجلمي�ع))). وروي عن مال�ك أنه إذا امتنع واحٌد منهم عن االكتس�اب أجربه 
اآلخران عليه، فإن عتق))) الس�يد واحًدا منهم قبل األداء، وكان مكتس�ًبا مل ينفد عتقه، 

وإن كان غري مكتسب نفد))). لنا ما قدمناه.

ول�و كاتب رجالن عب�ًدا بينهام فادعى املكاتب أنه أدى إليه�ام مال الكتابة فصدقه 
أحدمها وأنكر اآلخر عتقت حصة املقر، والقول قول املنكر مع يمينه، فإذا حلف بقيت 
حصته عىل الكتابة؛ ألن األصل عدم القبض، وله أن يطالب املقر بنصف ما أقر بقبضه، 
وه�و ربع م�ال الكتاب�ة، ويطالب العب�د بالباق�ي، وله أن يطال�ب العب�د باجلميع وهو 
النصف؛ ألن الكسب مشرك بينه وبني اآلخر، وقد أقر بقبض نصيبه منه، فله مطالبته، 
ول�ه مطالب�ة العبد اجلميع ألن /حقه يف ذمته، فال يتعني فيام قبضه رشيكه، فإن اس�توىف 
 حق�ه منه�ام، أو من العبد عتق؛ ألنه اس�توىف كتابة نصيبه، ولي�س لواحد منهام أن يرجع 
بام أخذه منه الرشيك عىل صاحبه، ألن كل واحٍد منهام يقر بأن الرشيك هو الذي ظلمه، 

فال يرجع عىل غري ظامله))).

ول�و وجد املنك�ر املكاتب عاجًزا عن نصيبه، فعجزه رق نصيبه)))، قال الش�افعي 
I: وال يق�وم ع�ىل املقر، ألن التقويم حلق العبد، وهو يقول: أنا حر مس�رق ظلاًم، 

)1( »املهذب« )17/2(، »هناية املحتاج« )433/5(.
)2( »البيان« )525/8(، »حاشية البجريمي« )456/5(.

)3( »اللباب« )129/3(، »الفتاوى اهلندية« )19/5(.
)4( كذا يف األصل ولعل الصواب: أعتق.

)5( »الذخرية« )310/11(، »الفواكه الدواين« )237/2(.
)6( »مغني املحتاج« )700/4(.

)7( »أسنى املطالب« )496/4(، »كفاية االخيار« ]766[.

)192/أ(
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واحل�ر ال يس�تحق التقوي�م، وال يقبل ش�هادة املقر ع�ىل املنكر؛ ألنه يدفع هبا عن نفس�ه 

رضًرا، وهو اسرجاع نصف ما يف يده))).

ول�و ادع�ى املكاتب أن�ه دفع مجيع امل�ال إىل أحدمها ليأخذ من�ه النصف ويدفع إىل 

رشيك�ه النص�ف، نظرت فإن ق�ال املدعى عليه: ب�ل دفعت إىل كل واح�د منا النصف 

وأنكر اآلخر، فاحلكم فيها كاحلكم يف القسم األول)))، إال يف شيئني: أحدمها أن حصة 

املنك�ر تبقى عىل الكتابة من غري يمني؛ ألنه ال يدعي واحد منهام التس�ليم إليه. والثاين: 

أنه إذا اسرق املنكر حصته قومت عىل املقر؛ ألنه يقر بأن نصفه مملوك، وقيل إن التقويم 

فيها ويف التي قبلها عىل قولني، والصحيح الفرق بينهام)))، ملا قدمته.

أما إذا قال املدعى عليه: قبضت املال، وسلمت نصفه إىل رشيكي، وأنكر الرشيك، 

فحكمه حكم القسم األول)))، إال أن املنكر يطالب املكاتب بجميع حقه عليه، وله أن 

يطال�ب املق�ر بجميعه أيًضا، ألن املكات�ب حقه ثابت يف ذمته، وال يتعني فيام س�لمه إىل 

رشيكه، والرشيك مقر بقبض مجيع حق املنكر، فكان له مطالبتهام مجيًعا))).

ف�إن أخ�ذ حقه من املق�ر مل يرجع عىل املكاتب؛ ألن�ه يدعي أن املنك�ر ظلمه، وإن 
أخذه من املكاتب رجع به عىل املقر؛ ألنه س�لمه إليه، وس�واء صدقه املكاتب يف الدفع 

إىل الرشيك، أو كذبه؛ ألنه إن صدقه فقد فرط يف ترك اإلشهاد عليه))).

فإن استوىف املنكر حصته من أحدمها عتقت حصة املكاتب؛ ألنه برئ مما عليه)))، 
وإن عج�ز املكات�ب عن أداء حق املنكر كان له أن يس�رقه، فإذا اس�رقه قوم نصيبه عىل 

)1( »األم« )74/4(.
)2( »أسنى املطالب« )599/4(، »هناية املحتاج« )435/5(.

)3( »احلاوي الكبري« )289/18(، »مغني املحتاج« )703/4(.
)4( »هناية املطلب« )434/19(.

)5( »العزيز« )530/13(، »تكملة املجموع« )23/17(.
)6( »بحر املذهب« )219/14(، »حاشية البجريمي« )458/5(.

)7( »البيان« )522/8(، »حاشية اجلمل« )234/5(.
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رشيك�ه املقر، وعتق علي�ه إن كان مورًسا، ويرجع املنكر عىل املق�ر بنصف ما قبضه من 

كسبه؛ ألنه عبده))) .

وكذلك لو أدى املكاتب وعتق، فإنه يرجع عىل املقر بنصف ما قبضه، وأقر بقبضه 
ا وهو باٍق عىل حكم ملكه))). من كسبه؛ ألنه صار حرًّ

 a: إذا أراد املكات�ب تعجي�ل نجٍم، فلو كان البلد خموًف�ا عند العقد والتعجيل، 
 مل يل�زم قبول�ه ع�ىل /أص�ح الوجه�ني)))، وقي�ل: إن�ه إن كان خموًف�ا ح�ال القب�ض 
مل يلزم�ه، وإن كان اخل�وف حال العقد لزم، قال الش�يخ اإلمام: وه�ذه التفرقة تعترب إذا 

كان التقويم متأخًرا عن حالة العقد.

إذا كاتب عبًدا عىل ألف يؤدهيا إليه يف نجمني إىل َس�نٍَة، ثم قال: عجل يل مخس�امئة 
حت�ى أن�زل لك عن الباقي. أو قال: صاحلني منها عىل مخس�امئة. ففعل، مل يصح الصلح 
واإلب�راء؛ ألن�ه يف معنى بيع األجل، وال يعتق بذلك))). وق�ال أمحد: جيوز))). وبه قال 

أبو حنيفة استحساًنا))).

وإذا عتق))) املوىل مكاتبه، وقد جنى جنايًة تعلقت برقبته مل يسقط األرش يف أصح 
الوجهني)))، بل يستوىف مما يف يده من املال؛ ألنه قائم مقام رقبته)))، واهلل أعلم.

)1( »هناية املطلب« )435/19(، »حاشية البيجوري« )704/2(.
)2( »أسنى املطالب« )500/4(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )370/4(.

)3( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، م�ن عدم لزوم قبول تعجيل قس�ط، حتى ول�و كان احلال 
ا.  خموفاً

»العزيز« )533/13(، »روضة الطالبني« )307/12(.  
)4( »احلاوي الكبري« )290/18(، »هناية املحتاج« )436/5(.

)5( »املغني« )445/12(، »كشاف القناع« )725/3(.
)6( »فتح الوهاب« )434/2(، »كفاية االخيار« ]767[.

)7( كذا يف األصل ولعل الصواب: أعتق.
)8( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من عدم س�قوط أرش اجلناي�ة عىل العبد، حت�ى ولو بعد 

العتق.
»روضة الطالبني« )308/12(، »مغني املحتاج« )703/4(.  

)9( »العزيز« )536/13(، »تكملة املجموع« )23/17(.

)192/ب(
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0: عتق أمهات األوالد

إذا علق�ت بول�د يف ملك الواطئ صارت أم ول�د)))، ملا روي عن عمر I أنه 
قال: َأَبْعَد ما اختلطت حلمكم بلحومهن، ودماؤكم بدمائهن، تريدون بيعهن))).

وذل�ك االختالط حيصل بالعل�وق، وتعتق بموته، لقول�ه 0: »َمْن َوَلَدْت 
ِمْنُه َأَمٌة فِهي ُحرمٌَّة من َبْعِد َمْوِتِه«))).

وتعتق من رأس املال، للخرب؛ وألنه اس�تهالك مال حصل باالس�تمتاع فاعترب من 
رأس املال، كاالستهالك باألكل واللبس))).

وإن علقت بولٍد مملوٍك يف غري ملٍك من زوٍج، أو ِزنا مل َتِرْ أم ولد ممن علقت منه؛ 
ألن حرمة االس�تيالد إنام تثبت لألم بحرمة الولد)))، وهلذا قال 0 حني ذكرت 
ل�ه ماري�ة القبطية: »َأْعَتَقَها َوَلُدَهـــا«))). وألنه جزء منها لكنه مل�ا كان يزول باالنفصال 
أثب�ت حق احلري�ة دون حقيقتها)))، فإن علقت بولد حٍر بوطء ش�بهة مل تر أم ولد يف 
احلال، فإن ملكها صارت أم ولد عىل أصح القولني)))، ألن ثبوت حق احلرية هلا بسبب 

)1( »الوسيط« )539/7(، »حاشية اجلمل« )233/5(.
)2( أخرج�ه الدارقطن�ي: كت�اب »املكات�ب« )36، 135/4(، »الس�نن الكربى«: كت�اب: »عتق أمهات 

األوالد«، باب: »الرجل يطأ أمته بامللك فتلد له« ]22289[، )343/10(.
)3( »احلاوي الكبري« )291/18(، »فتح املعني« )334/4(.

)4( »هناية املطلب« )455/19(، »حتفة اللبيب« ]494[.
)5( »البيان« )505/8(، »حاشية اجلمل« )233/5(.

)6( أخرج�ه اب�ن ماجه: كت�اب: »العت�ق«، ب�اب: »أمه�ات األوالد« ]2516[، )841/2(، واحلاكم يف 
مس�تدركه: كتاب: »البيوع«، باب: »بيع أمه�ات األوالد« )19/2(، والدارقطني: كتاب: »املكاتب« 
)21،  22،  23(،   )131/4(، »الطبقات« البن سعد )173/8(، »الكامل« )297/7(، والبيهقي 
يف »الس�نن الك�ربى«: كتاب: »أمه�ات األوالد«، ب�اب: »الرجل يط�أ أمته فتلد من�ه« )346/10(. 
 كله�م م�ن طريق حس�ني ب�ن عبد اهلل، ع�ن عكرمة، عن اب�ن عباس قال: مل�ا ول�دت أم إبراهيم قال: 
رس�ول اهلل 0: »َأْعَتَقَها َوَلُدَها«. واحلديث ضعيف، ألن يف إس�ناده حسني بن عبد اهلل، وهو 

ا. ضعيٌف جدًّ
)7( »أسنى املطالب« )504/4(، »هناية املحتاج« )433/5(.

)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلكم عليها بكوهنا أم ولٍد، إذا ملكها من وطئها بشبهٍة.
=
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حرية الولد، وولده حٌر بخالف ما إذا علقت به يف النكاح الفاس�د والزنا فإنه مملوك يف 

احلال، فلم يثبت له حق احلرية يف ثاين احلال))).

وإن علق�ت بول�ٍد ممل�وٍك يف ملٍك ناق�ٍص، وهي َأَم�ُة املكات�ب إذا أحبلها صارت 

 

أم ولد عىل أصح القولني)))؛ ألهنا علقت يف ملٍك بولد ثبت له حق احلرية فتعدى إليها، 
بخالف اململوك الذي ليس له حق احلرية))).

ا لشبهة امللك، فإن عادت  ولو وطئها السيد املكاتب ملوالها فأتت منه بولد كان حرًّ
إىل ملكه بالعجز صارت أم ولد، الجتامع الس�بب وهو حرية الولد والرشط وهو ملك 

املحبل))).

A

إذا وط�ئ الرج�ل أمت�ه فألق�ت جنينً�ا ميًت�ا فحكم�ه حك�م الولد احل�ي يف ثبوت 

حرم�ة االس�تيالد /لوقوع اس�م الولد علي�ه)))، وكذلك ل�و ألقت جزًءا م�ن اآلدمي، 
كاألُذن واألَن�ف واألُْصُب�ِع والظف�ر؛ ألن ذل�ك ال يوج�د إال م�ن ول�د)))، وكذل�ك 

 

لو ألقت مضغًة فش�هد أربع نس�وة من أه�ل العدالة واملعرفة أنه ق�د ختطط فيها موضع 
العني والفم، أو تصور بأن ظهر فيها خلق العضو كالرأس واليد والرجل؛ ألنه ثبت أنه 

خلق آدمي))).

»العزيز« )544/13(، »روضة الطالبني« )311/12(.  
)1( »احلاوي الكبري« )292/18(، »حاشية اجلمل« )234/5(.

)2( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املوافق للمذهب، من احلك�م عىل أمة املكاتب بكوهنا أم ول�ٍد، إذا علقت من 
املكاتب.

»روضة الطالبني« )312/12(، »مغني املحتاج« )705/4(.  
)3( »هناية املطلب« )464/19(، »املهذب« )18/2(.

)4( »املهذب« )18/2(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )370/4(.
)5( »العزيز« )557/13(، »تكملة املجموع« )26/17(.

)6( »بحر املذهب« )272/14(، »حاشية البيجوري« )721/4(.
)7( »الوسيط« )538/7(، »إعانة الطالبني« )335/4(.

)194/أ(

=
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فأما إذا ألقت مضغًة مل تتخطط ومل تتصور وشهد أربع من أهل املعرفة والعدالة أنه 
مبت�دأ خل�ق آدمي، ولو بقي لصار آدميا مل َتِرْ به أم ولد عىل أصح الطريقني)))، ولكن 
تنق�يض به العدة. والطريق الثاين أن املس�ألتني عىل قول�ني، أحدمها: ال تصري به أم ولد، 
وال تنقيض به العدة. والثاين: يثبت به األمران. لنا أن حرمة االستيالد تنبني عىل وجود 
من يس�مى ولًدا، وذلك مل يوجد، وقض�اء العدة حيصل بمعرفة براءة الرحم، وذلك قد 

حصل به))).

A

وال يملك املوىل بيع أم الولد وال ِهَبَتَها، وال الوصية هبا، ملا قدمناه يف البيع))).

ويمل�ك اس�تخدامها وإجارهت�ا ووطئها لبقائها ع�ىل ِمْلِكِه)))، وعتقه�ا عند موته 
ال ين�ايف هذه االنتفاع�ات، فال يمنع منها، ويملك تزوجيه�ا برضاها عىل أصح األقوال 
الثالثة))). ويف الثاين : يملك وإن مل ترض. ويف الثالث: ال يملكه بحال، لنا أهنا مستحقة 
احلرية بس�بٍب ال يملك املوىل إبطاله، فملك تزوجيها برضاها كاملكاتبة)))، فعىل هذا إذا 
أذنا للحاكم يف تزوجيها صح تزوجيه؛ ألنه قائٌم مقامها، وإن أتت بولٍد من نكاٍح، أو زنا 
يتبعها يف حقها من العتق بموت الس�يد، ألن حق االس�تيالد مس�تقٌر عىل وجٍه ال يمكن 
الس�يد إبطاله، فتبعها فيه كالعتق املنجز، فلو بطل حقها بموهتا قبل موت السيد مل تبطل 

حق الولد))).

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب، بع�دم احلكم عليه بكوهنا أم ولٍد بإلقاء 
، مل خيطط فيه رسم اآلدمي.   الولد مضغةاً

»روضة الطالبني« )310/12(، »املنهاج« ]599[.  
)2( »البيان« )530/8(، »تكملة املجموع« )26/17(.

)3( »احلاوي الكبري« )302/18(.
)4( »العزيز« )580/13(، »فتح الوهاب« )436/2(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من ملك السيد لتزويج أم ولده برضاها.
»روضة الطالبني« )312/12(، »مغني املحتاج« )709/4(.  

)6( »املهذب« )18/2(، »حاشية اجلمل« )258/5(.
)7( »الوسيط« )535/7(، »إعانة الطالبني« )335/4(.
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A

إذا َجنَْت أمُّ الولد جنايًة توجب املال، لزم املوىل أن يفدهيا بأقل األمرين من قيمتها 
أو أرش جنايته�ا؛ ألن�ه منع من بيعها، ومل يبلغ هبا حالًة يتعلق األرش بذمتها، فلزمه أن 

يفدهيا كالعبد القن إذا جنى وامتنع السيد من بيعه))).

ويفدهي�ا بأق�ل األمرين قواًل واح�ًدا )))، بخالف العبد حيث ف�داه يف قوٍل بأرش 
اجلناي�ة بالًغا ما بلغ؛ ألن�ه يمكن بيعه، وهذه ال يمكن بيعها، فإن جنت ففداها بقيمتها، 
ث�م جن�ت م�رًة أخرى مل يلزم�ه أن يفدهيا ثانًيا، بل يقس�م قيمتها ب�ني اجلنايتني عىل قدر 
األرش ع�ىل أص�ح القولني)))، والقول الثاين يتكرر الف�داء مهام تكررت اجلناية، لنا أن 
الف�داء يف اجلناية يف امل�رة األوىل مل يكن لالمتناع من بيعها، بل ألنه أتلف ِرقَّها، بخالف 
العب�د القن إذا جنى وامتنع الس�يد من بيعه ففداه، /ثم جن�ى فإن املوجب للفداء هناك 

هو االمتناع وهو يتكرر، وها هنا هو اإلتالف وذلك ال يتكرر))).

وإن جن�ت ففداه�ا ببعض القيمة، ثم جنت فإن بقي من قيمتها ما يفدي به اجلناية 
الثاني�ة فداه�ا ب�ه، وإال رصف ما بقي م�ن قيمتها إىل م�ا فدى به اجلناية األوىل، وقس�م 
اجلميع بني اجلنايتني عىل قدر أرشهام عىل أصح القولني))) يف أن الفداء ال يتكرر بتكرر 

اجلناية.

إذا أس�لمت أم ول�ٍد ن�راين، ُترك�ت ع�ىل ي�د ام�رأٍة م�ن أه�ل العدال�ة، وأخ�ذ 
الن�راين باإلنف�اق عليه�ا إىل أن يموت فتعت�ق، ألن يف بيعها إبطال حقه�ا من احلرية، 

)1( »البيان« )544/8(، »كفاية األخيار« ]768[.
)2( »أسنى املطالب« )507/4(، »هناية املحتاج« )438/5(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من قسم القيمة بني اجلنايتني يف حال وقوع اجلناية الثانية، إذا 
وقعت اجلناية األوىل وفداها سيدها. 

»العزيز« )577/13(، »روضة الطالبني« )312/12(.  
)4( »احلاوي الكبري« )292/18(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من قسم اجلميع بني اجلنايتني عىل قدر األرش.
»روضة الطالبني« )313/12(، »مغني املحتاج« )717/4(.  

)185/ب(
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 ويف إجب�اره ع�ىل عتقه�ا تفويت ملكه�ا، ويف تركها يف ي�ده صغار عىل املس�لمة، فتعني 

ما ذكرناه))).

ول�و كات�ب كاف�ٌر عب�ًدا فأس�لم املكات�ب ترك ع�ىل حالته؛ ألن�ه خارج ع�ن يده، 

 

وال يمكن إزالة ملكه عنه بالبيع، وال جيرب عىل اإلعتاق فبقي عىل كتابته، فإن أدى عتق، 
وإن عجز رق وأجرب املوىل عىل إزالة ملكه عنه بالبيع؛ ألنه يمكن بيعه)))، واهلل أعلم.

  

)1( »هناية املطلب« )495/19(، »أسنى املطالب« )508/4(.
)2( »بحر املذهب« )278/14(، »العزيز« )589/13(.



482
 U: الفرائض)))

ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ    ]گ    :c قول�ه  الفرائ�ض  يف  األص�ل 
ڱ[))). إىل آخ�ر اآلي�ة التي تليه�ا، وقول�ه c: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ[))) . وتعليمه�ا م�ن ف�روض الدي�ن)))، روى ابن مس�عود I أن النبي 
0 ق�ال: »َتَعلمَُّمـــوا الَفَراِئَض وَعلُِّموَهـــا الناَس فإني امرٌؤ مقبـــوض، وإن العلم 
ســـينقبض، وتظهـــر الفنت حتـــى خيتلف الرجان يف الفريضة فـــا جيدان من يفصل 

بينهما«))). 

A

إذا مات اإلنس�ان ُبدئ من َمالِ�ِه بكفنه، ومؤنة َكَفنِِه، ودفن�ه)))، مقدًما عىل غريه، 
))) قال: ُقتَِل مصعب بن عمري))) يوم ُأُحٍد مل يكن له مال إال  مل�ا روى َخبَّ�اُب بن األََرتِّ

)1( الفرائـــض: مج�ع فريض�ة، والفريض�ة يف اللغة تطلق عىل مع�ان منها: الواجب، واملق�در ، واملقطوع، 
ا: هو فقه املواريث، وحساهبا. واشتقاق الفريضة من الفرض. وعلم الفرائض اصطلحاً

»العذب الفائض« )12/1(، »رس�الة يف الفرائض« البن عثيمني ]4[، »رشح الرحبية« البن القاس�م   
]4[، »القاموس املحيط« )240/2(.

.11 :6 )2(
.176 :6 )3(

)4( »أسنى املطالب« )5/3(، »تكملة املجموع« )51/16(.
)5( أخرجه النس�ائي يف »السنن الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »األمر بتعليم الفرائض« ]6271[، 
)63/4(، واحلاك�م يف »املس�تدرك ع�ىل الصحيحني«: كت�اب: »الفرائ�ض« ]7950[، )369/4(، 
والدار قطني: كتاب: »الفرائض والس�ري وغري ذلك« ]45[، )81/4(، ويف س�نده س�ليمن بن جابر 

وهو جمهوٌل ال ُيعرف، »إرواء الغليل« )103/6(.
)6( »البيان« )10/9(، »كفاية األخيار« ]439[.

)7( هو: خباب بن األرت بن جندلة التميمي، وهو عريٌب حلقه ِس�باُء اجلاهلية، وهو من الس�ابقني األولني 
ا واملشاهد كلها  ا وأحداً إىل اإلس�لم،  وممن ُعِذَب يف اهلل c، كان س�ادس ستٍة يف اإلسلم، شهد بدراً
م�ع رس�ول اهلل 0،  وهاجر مع رس�ول اهلل 0 إىل املدينة، ون�زل الكوفة، ومات هبا، 

وهو أول من ُدفن بظهر الكوفة من الصحابة، وكان موته سنة سبٍع وثلثني للهجرة.
الصحاب�ة«  متيي�ز  يف  »اإلصاب�ة   ،)49/1( ماك�وال  الب�ن  »اإلك�مل«   ،)316/1( الغاب�ة«  »أس�د   

.)258/2(
)8( ه�و: مصع�ب ب�ن عم�ري ب�ن هاش�م ب�ن عب�د من�اف ب�ن عب�د ال�دار ب�ن ق�ي ب�ن كلب،  يكن�ى 
=
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نمرة))) إذا غطينا هبا رأس�ه بدت رجاله، وإذا غطينا هبا رجله خرج رأس�ه، فقال النبي 

وا بها رأسه واجعلوا يف رجليه إذخرا«. 0: »َغطُّ

وألن رصفه�ا له إىل ورثت�ه لفضله عن حاجته، واس�تغنائه عن�ه، والكفن واملئونة 
ه�و مفتق�ٌر إليه�ا غ�ري مس�تغٍن عنه�ا فقدمت عىل س�ائر احلق�وق)))، وجي�ب ذلك من 
رأس مال�ه، وق�ال ِخالس))): ه�و من الثلث مقدم عىل س�ائر الوصاي�ا))). لنا أنه حق 
ْيِن)))، إال أن يكون حقٌّ َتَعلَّ�َق بغرٍي، كأرش اجلناية،  واج�ب فكان من رأس امل�ال كالدَّ
وَدْي�ِن املرهت�ن فإن�ه يقدم عىل الكف�ن ألن حقهام خيت�ص بالعني)))، وجي�ب الكفن عىل 
القري�ب، أو يف بي�ت امل�ال، وكف�ن الزوج�ة وجتهيزه�ا عىل زوجه�ا م�ورسة كانت أو 
مع�رسة عىل أظهر الوجه�ني))). والوجه الثاين: ال جيب عليه، لنا أن من لزمته كس�وهتا 

أب�ا عب�د اهلل، كان م�ن فضلء الصحابة وخيارهم، ومن الس�ابقني إىل اإلس�لم، أس�لم ورس�ول اهلل 
0 يف دار األرقم،  هاجر إىل أرض احلبشة وعاد إىل مكة، ثم هاجر إىل املدينة بعد العقبة األوىل 
ا ومعه لواء  ا مع رسول اهلل 0، وشهد أحداً ليعلم الناس القرآن ويصيل هبم، وشهد مصعٌب بدراً

 

ا. »أس�د الغاب�ة« )1017/1(، »اإلصابة يف متييز  رس�ول اهلل 0، وقت�ل بأحٍد I ش�هيداً
الصحابة« )123/6(، »الثقات« البن حبان )96/1(.

)1( النمرة هي: بردٌة تلبس�ها األعراب واإلماء، وهي ش�ملٌة فيها خطوٌط بيضاء وسوداء، وقد تكون من 
الصوف. 

اللغ�ة«  مقايي�س  »معج�م   ،)1334/4( اس�تعجم«  م�ا  »معج�م   ،)234/5( الع�رب«  »لس�ان   
.)390/5(

)2( »املهذب« )24/2(، »رشح البهجة الوردية« )88/13(.
)3( ِخـــاس بك�رس اخلاء املعجمة وختفي�ف اللم، هو: ِخَلُس بن عمرو اهلج�ري البرصي، من التابعني، 
روى ع�ن ع�ىل بن أبى طالب، وعمر، وعائش�ة، وأب�ى هريرة، وأبى راف�ع M، روى عنه قتادة، 

وكان متهماً يف روايته عن عيل I بالتصحيف، وكان كثري اخلطأ فيم يرويه عنه قتادة.
»اإلك�مل« الب�ن ماك�وال )169/3(، »اجل�رح والتعدي�ل« )402/3(، »املجروح�ني« الب�ن حب�ان   

.)285/1(
)4( »هناية املطلب« )10/9(، »فتح العلم« )163/4(.

)5( »احلاوي الكبري« )70/8(، »هناية الزين« ]282[.
)6( »البيان« )10/9(،»فتح املعني« )223/3(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتمل الزوج ملئونة جتهيز الزوجة، مورسةاً أم معرسة.
»العزيز« )402/6(، »روضة الطالبني« )101/2(.  

=
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يف ح�ال احلي�اة، لزمه كفنها بعد الوف�اة كاألََمِة)))، فإن مل يكن للمي�ت ماٌل وجب كفنه 
ع�ىل من جت�ب علي�ه نفقته يف ح�ال احلياة؛ ألهن�ا مئون�ٌة واجب�ٌة فلزمته ك�ام يلزمه حال 

 

وفاته))).

فإن مل يكن له قريب ففي بيت املال؛ ألنه مرصد ملصالح املسلمني وهذا من أمهها، 
فإن مل يكن يف بيت املال وجب عىل املس�لمني؛ ألنه فرض كفاية إذا تركه اجلميع أثموا، 

وإذا قام واحد سقط اإلثم عن الباقني كسائر فروض الكفايات))).

 A/

ثم يقىض بعد ذلك ديونه الالزمة يف حال حياته سواء كانت هلل c كالزكاة واحلج 
والكفارة والنذر، أو حًقا آلدمي مقدًما عىل الوصية واإلرث)))، لقوله c: ]ڻ  ۀ  
ْيَن عىل املرياث، وكانت الوصية واجبة، فلذلك  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ[))). فقدم الدَّ

ْين مقدًما عليها وعىل املرياث))). قدمها ثم نسخ وجوهبا مع الدَّ

وع�ن أمري املؤمنني عي بن أيب طالب S أن�ه قال: إنكم تقضون الوصية قبل 
ْيِن يس�تغرق املال  ْيِن قب�ل الوصي�ة))). وألن حاجة الدَّ ْي�ِن، وق�ىض 0 بالدَّ الدَّ

 

فلم يصله ما يرف إال غريه))).

)1( »أحكام الرتكات واملواريث« ]12[.
)2( »مغني املحتاج« )6/3(.

)3( »إعانة الطالبني« )223/3(، »حاشية الرميل« )5/3(.
)4( »املهذب« )32/2(، »حاشية اجلمل« )534/7(.

.12 :6 )5(
)6( »البيان« )14/9(، »فتح الوهاب« )3/2(.

)7( أخرج�ه الرتمذي: كت�اب: »الوصايا«، باب: »يبدأ بالدين قبل الوصي�ة« ]2122[، )435/4(. قال 
ْين قبل الوصية، مس�ند اإلمام أمحد:   الرتم�ذي:  والعم�ل ع�ىل هذا عند عامة أه�ل العلم أنه يب�دأ بالدَّ
ا، ولكنه معتضٌد  مس�ند عيل بن أيب طالٍب I ]595[، )33/2(، وه�ذا احلديث وإن كان ضعيفاً

باالتفاق، وقد حسنه األلباين.
»نيل األوطار« )57/6(، »صحيح الرتمذي« )435/4(.  

)8( »احلاوي الكبري« )72/8(، »حتفة احلبيب« )5/4(.

)195/ب(
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وال فرق بني ما وجب يف حال حياته، أو أسند وجوهبا إىل سبٍب سابٍق عىل وفاته، 
ب�أن حف�ر بئًرا فلفه فيه�ا، مضموٌن بعد وفات�ه، وينتقل ماله عىل ورثت�ه بنفس موته قبل 
ين. لنا أنه لو كانت  قضاء ديونه عىل املذهب)))، وفيه وجه أنه ال ينتقل إال بعد قضاء الدَّ
باقية عىل ملكه لورث من أس�لم أو أعتق بعد موته وقبل قضاء ديونه، ووجب أال يرثه 
من مات من ورثته قبل قضاء دينه، فعىل هذا ما صارت من نامء الركة خيتص به الورثة، 

وال يتعلق به حقوق الغرماء))). 

ْي�ن أكثر من قيم�ة الركة فقال الورثة: نحن نفكه�ا بعصمتها وطلب  ف�إن كان الدَّ
الغرم�اء البيع،وج�ب البي�ع ع�ىل أص�ح الوجه�ني املبني�ني ع�ىل القولني في�ام تعدى به 
امل�وىل جناي�ة عن�ده))). لنا أنه قد يرغب فيها راغب فيش�رهيا بأكثر م�ن قيمتها فوجب 

بيعها))).

 A

ْين والكف�ن)))، لقوله c: ]ڻ  ۀ   م�ن تنفذ وصاياه م�ن ثلث ما بقي بعد الدَّ
ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ[))). فقدم الوصية عىل املرياث؛ وألن الرشع أسقط الثلث عىل 
ملكه ليرفه يف جهات الرب فلم يتعلق به حق الورثة)))، ثم يقسم ما بقي من الركة بني 

الورثة عىل ما فرضه اهلل c يف كتابه وبينه نبيه 0))).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من انتقال املال للورثة بنفس املوت، قبل قضاء الديون.
»روضة الطالبني« )8/6(، »مغني املحتاج« )7/3(.  

)2( »الوسيط« )332/4(، »النجم الوهاج« )108/6(.
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من لزوم البيع عند طلب الغرماء، إذا كانت الديون أكثر من 

الرتكة.
»العزيز« )406/6(، »روضة الطالبني« )127/4(.  
)4( »احلاوي الكبري« )74/8(، »فتح الوهاب« )6/2(.

)5( »حتفة املحتاج« )41/3(، »حاشية البيجوري« )141/2(.
.12 :6 )6(

)7( »أسنى املطالب« )7/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )143/3(.
)8( »هناية املطلب« )13/9(، »النجم الوهاج« )113/6(.
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A

األس�باب التي يتوارث هبا الورث�ة املعينون ثالثة: رحٌم، ون�كاٌح، ووالٌء)))، ألن 
الرشع ورد بالتوريث هبذه األسباب، وهي جممٌع عليها))) عىل ما سنرشحه، أما الرحم: 
فه�ي القراب�ة املعلومة الت�ي ُيوَرُث هبا بف�رٍض، أو تعصيب))). وأما الن�كاح: فهو عقد 

الزوجي�ة ب�ني الزوج�ني، وإن َعِرَي عن ال�وطء)))، لقول�ه c: ]ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ[))). واس�م الزوجي�ة يقع عليه من غ�ري وطء)))، فإن كانت الزوجة 
َأَم�ًة أو ذمي�ًة فحقها يف امله�ر دون املرياث))). وال�والء حكٌم رشعٌي ثب�ت للُمْعتِِق عىل 
ين، واملواالة  املْعَتِق يف مقابلة إنعامه)))، وقد استوفينا بيان أحكامه. أما املؤاخاة يف /الدِّ
يف الن�رة وال�وارث فال يورث يشء منها))). وقال أب�و حنيفة: إذا تعاقدا عىل أن يرث 
كل واح�د منها اآلخر ويعقل عنه فالعقد صحيح، ويتعاقدان عند عدم الوارث، ولكل 
واحد منهام أن يرجع عنه، ما مل يعقل أحدمها عن اآلخر، فإذا عقل عنه َلِزَمه)1)). وقال 
: لي�س لواحد منهام فس�خها بحال)))). لنا أن التوارث هبذه األس�باب كان يف  النََّخِع�يُّ

ابت�داء اإلس�الم، وعلي�ه ي�دل قول�ه E: ]ى  ى  ائ  ائ   
ەئ[)))). ثم نس�خ ذلك باإلس�الم واهلجرة، فإن املس�لم املهاج�ر كانت إذا مات 

)1( »املهذب« )24/2(، »حاشية الرميل« )4/3(.
)2( »اإلمجاع« البن املنذر ]91[.

)3( »الوسيط« )336/4(، »فتح املعني« )224/3(.
)4( »مغني املحتاج« )8/3(، »حاشية اجلمل« )537/7(.

.12 :6 )5(
)6( »البيان« )15/9(، »هنابة الزين« ]284[.

)7( »رشح البهجة الوردية« )90/13(، »فتح العلم« )166/4(.
)8( »احلاوي الكبري« )75/8(، »حتفة احلبيب« )11/4(.

)9( »حتفة املحتاج« )42/3(.
)10( »البحر الرائق« )556/8(.

)11( »املهذب« )25/2(، »تكملة املجموع« )54/16(.
.33 :6 )12(

)196/أ(
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ورثه أقاربه املس�لمون املهاجرون دون غري املهاجرين منهم)))، وعليه دل قوله: ]ڑ   
 :c ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ[))). ث�م نس�خ ذل�ك بقوله 
 ]ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ائ  ائ[))). واملنسوخ 

ال حكم له))).

A

 :n والوارثـــون مـــن الذكـــور عشـــرة: االب�ن، وابن االب�ن وإن س�فل)))، قال 

]ٻ  ٻ[)))، وإن ورث�ا مًعا نس�ًبا، وابني آدم من البط�ون، واألب، واجلد أبو األب 

وإن ع�ال)))، لقوله c: ]ۋ  ۅ[))). فأبانت كون األب وارًثا، واس�مه ينطلق 
علي�ه وإن عال)))، ق�ال n: ]ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ[)1)). فس�مي 

اجل�ّدَّ أًب�ا))))، واألخ من اجلهات الث�الث))))، لقول�ه c: ]ې  ې        ې  ې     ى  
ى[)))). فأبانت مرياث اإلخوة عىل اإلطالق، و6َ: ]  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   
ڄ  ڃ ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ[)))). وقول�ه c: ]ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    

)1( »الفرائض« للحم ]25[.
.72 :E )2(.6 :2 )3(

)4( »مغني املحتاج« )11/3(، »حاشية البيجوري« )143/2(.
)5( »حتفة املحتاج« )43/3(، »هناية الزين« ]284[.

.35 ،31 ،27 ،26 :C )6(
)7( »احلاوي الكبري« )8 /76(.

.11 :6 )8(
)9( »البيان« )15/9(، »النجم الوهاج« )110/6(.

.38 :M )10(
)11( »تكملة املجموع« )55/16(.

)12( »العزيز« )404/6(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )135/3(.
.11 :6 )13(

.176 :6 )14(



488
ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ  

ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ[))). وه�ذه يف حق اإلخوة من 

األُمِّ خاص�ة، واب�ن األخ لألبوين واألب قائٌم مقام أبيه لإلمجاع)))، والعم إال من اأُلّم؛ 
ألن�ه من الَعَصَبِة)))، ولقوله 0: »ما َأْبَقِت الَفَراِئُض فأوىل َعَصبٍة َذَكٍر«))). 
واب�ن األخ م�ن األُّم م�ن العصب�ة ال حمال�ة؛ ألنه قائ�ٌم مقام اب�ن العم لآلي�ة)))، واألم 

 

مل�ا ذكرت�ه، وال�زوج لقول�ه c: ]ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ[))). وامل�ويل 
املعتق، لقوله 0: »الوالء لمة كلحمة النسب«))).

A

والوارثات من النس�اء سبع: البِنُْت لقوله c: ]ڱ  ں    ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ[))). وبن�ت االب�ن وإن نزلت، وزوجة ابنها لوقوع 

ُة لوقوع االس�م عليها،  اس�م الولد عليه�ا، واألم لقوله c: ]ۅ  ۉ[))). واجَلدَّ
وملا روي أنه 0: »أطعم اجلدة السدس«)1)).

.12 :6 )1(
)2( »مراتب اإلمجاع« ]98[، »املواريث والوصايا يف الرشيعة اإلسلمية« ]32[.

)3( »أسنى املطالب« )6/3(، »حتفة احلبيب« )10/4(.
)4( أخرج�ه البخاري: كتاب: »الفرائ�ض«، باب: »مرياث الولد من أبيه وأمه« ]6351[، )2764/6(، 
ومس�لم: كت�اب: »الفرائض«، باب: »أحلق�وا الفرائض بأهلها فم بقي فألوىل رج�ٍل ذكر« ]1615[، 

 .)757/2(
)5( »البيان« )17/9(، »إعانة الطالبني« )227/3(.

.12 :6 )6(
)7( أخرج�ه اب�ن حبان: كت�اب: »البيع«، باب: »البي�ع املنهي عن�ه« ]4950[، )325/11(، والدارمي: 
كت�اب: »البي�ع«، ب�اب: »بي�ع ال�والء« ]3159[، )490/2(، واب�ن أيب ش�يبة يف مصنف�ه: كت�اب: 
»البي�ع«، »من رخص يف هبة ال�والء« ]20845[، )123/6(، وهو حديٌث صحيح، »إرواء الغليل« 

.)134/6(
.12 :6 )8(
.11 :6 )9(

)10( أخرج�ه أب�و داود: كتاب: »الفرائض«، باب: »يف مرياث اجلدة« ]2895[، )136/2(، والنس�ائي 
يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »الفرائ�ض« »ذكر األج�داد واجلدات ومق�دار نصيبه�م« ]6304[، 
=
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واألخت من اجلهات الثالث ملا بيناه يف اإلخوة، والزوجة لقوله c: ]ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ[)))، /واملْوالَُة املْعَتَقة لقوله 0: »الوالء ملن اعتق«))). منطلٌق 

عىل الذكر واألنثى))). 

A

وأما ذوى األرحام))) وهم: الذين ال فروَض هلم وال تعصيب وهم عرشه أصناف:  

ولد البنات، وولد بنات االبن، وولد األخوات، وبنات اإلخوة، وبنات األعامم، وولد 

اإلخ�وة م�ن األُّم، والعم من األُّم، والعمة من كل جهة، وكذلك اخلال، واخلالة، واجلد 

أبو األُّم وكل من يديل بميٍت وال مرياث هلم))).

وقال أبو حنيفة، وأمحد: يرثون إذا مل يكن للميت ذو فروٍض، وال تعصيب له)))، 

قال  ]به[ إسحاق، واحلسن، وابن سريين، ورشيح، والشعبي، والثوري))). لنا ما روى 

ابن عمر L أن النبي 0 خرج إىل قباء يستخري اهلل يف مرياث العمة واخلالة 

فأن�زل اهلل c: أال م�رياث هل�ام)))، وقول�ه 0: »إن اهلل أعطـــى كل ذي حقٍّ 

)111/6(، واب�ن أيب ش�يبة يف مصنف�ه: كت�اب: »الفرائ�ض«، ب�اب: »يف اجل�دات كم ي�رث منهن« 
]31924[، )322/11(، والبيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«: كتاب: »الفرائ�ض«، باب: »ال ترث مع 

األم اجلدة« ]12658[، )226/6(. 
وقد ضعفه األلباين يف »تعليقه عىل سنن أيب داود« )136/2(.  

.12 :6 )1(
)2( أخرجه البخاري: كتاب: »البيوع«، باب: »إذا اشرتط رشوطاًا يف البيع ال حتل« ]2060[، )759/2(، 

ومسلم،  كتاب: »العتق« باب: »إنم الوالء ملن أعتق« ]1504[، )702/2(.
)3( »الوسيط« )334/4(، »فتح الوهاب« )7/2(.

)4( »احلاوي الكبري« )77/8(، »حاشية البيجوري« )142/2(.
)5( »املهذب« )25/2(، »تكملة املجموع« )56/16(.

)6( »املبسوط« )139/29(، »الفروع« )10/8(.
)7( »املغني« )11/9(، »التحقيق« )210/8(.

)8( أخرج�ه الدارقطن�ي: كت�اب: »الفرائ�ض والس�ري وغ�ري ذل�ك« ]42[، )80/4(، وعب�د الرزاق يف 
 مصنف�ه: كت�اب: »الفرائض«، ب�اب: »اخلالة والعم�ة وم�رياث القراب�ة« ]19109[، )281/10(، 

)196/ب(

=

=
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 :c حقـــه«))). ف�دل عىل م�ن مل يعطه اهلل ف�ال حق له، ومل يعط�ه اهلل ش�يًئا)))، وقوله

]ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې[))).  

يعين: ذوي الفروض والعصبات، وألن القياس يعضد ما رويناه؛ فإهنم ال يرثون 

مع إخوهتام املساوين هلم يف الدرجة))).

a: العب�د إذا ُأْعتِ�َق ال يرث من مواله ش�يًئا)))، خالًفا لط�اووس)))، لنا قوله 
0: »إن اهلل أعطـــى كل ذي حـــٍق حقـــه«. وقول�ه 0: »إنـــا الوالء ملن 

أعتق«. 

A

وال يرث مس�لم كافًرا، وال كافٌر مسلام)))، وروي عن معاذ بن جبل، ومعاوية أنه 

يرث املسلم الكافر، وال يرث الكافر املسلم، وبه قال إسحاق)))، لنا ما روى أسامة بن 

وابن أيب شيبة: كتاب: »الفرائض« باب: »يف اخلالة والعمة من كان يورثهم« ]31771[، )262/11(. 
وفيه مسعدٌة بن اليسع الباهيل، وهو ضعيٌف، وله شواهٌد كثريٌة تعضده وترقى به إىل احلسن.

)1( أخرج�ه أبو داود: كت�اب: »الوصايا«، باب: »الوصية لل�وارث« ]2870[، )290/3(، والرتمذي: 
كت�اب: »الوصاي�ا«، ب�اب »ال وصي�ة ل�وارث« ]2120[، )433/4(، واب�ن ماج�ه )905/2(: 
كت�اب: »الوصاي�ا«، باب: »ال وصية ل�وارث« ]2713[، )509/3(، وأمحد يف مس�نده )267/5(، 
والبيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »الوصايا«، باب: »نس�خ الوصي�ة للوالدي�ن« )264/6(، 
 كله�م من طريق إس�معيل ب�ن عياش، عن رشحبيل بن مس�لم، ع�ن أيب أمامة الباهيل قال: س�معت 
 رسول اهلل 0 يقول يف خطبته عام حجة الوداع: »إن اهلل F  قد أعطى كل ذي حق حقه 

فا وصية لوارث«. وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح.
)2( »حاشية اجلمل« )537/7(، »إعانة الطالبني« )227/3(.

.6 :2 )3(
)4( »حتفة املحتاج« )44/3(، »هناية الزين« ]285[.
)5( »الوسيط« )337/4(، »فتح املعني« )228/3(.

)6( »املغني« )12/9(، »تكملة املجموع« )58/16(.
)7( »البيان« )18/9(، »فتح الوهاب« )7/2(.

)8( »اإلرشاف« )1022/2(.

=
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 زيد أنه 0 قال: »ال يرث املســـلم الكافر، وال الكافر املســـلم«))). وإن مات العبد 
مل يرث�ه املوىل)))، خالًفا ألمحد))). لنا حديث أس�امة. وأما أه�ل الذمة؛ فإهنم يتوارثون 
ْيٌح)))،  وإن اختلفت أدياهنم، فريث اليهودي النراين واملجويس، ويرثانه)))، وقال رُشَ
واب�ن أيب لي�ىل، وأمحد، وإس�حاق: ال يرث أهل ملة أخرى))). لنا أن عصمتهم بس�بب 
واح�د، فيتوارثون وإن اختلفت مذاهبهم كاملس�لمني املختلف�ني يف املذهب)))، ولقوله 
امل�واالة)))،  فأبق�ت  ڀڀ[))).  ڀ    پڀ   پ  پپ  ]ٻ   :c 
وال ي�رث احل�ريب)1)) الذم�ي، وال الذمي من احل�ريب، ألن املواالة بينه�ام منقطعة))))، 
وي�رث احل�ريب من احل�ريب)))). وق�ال أبو حنيف�ة: إذا اختلفت هب�م ال�دار مل يتوارثوا، 
واخت�الف الدار باختالف ملوكهم)))). لنا أن ال�دار دار حرب وإن اختلفت ملوكها، 

فهي كدار اإلسالم)))).

م�ن أس�لم ع�ىل تركة مي�ت مل تقس�م مل يس�تحق منه�ا ش�يًئا ))))، وقال احلس�ن، 

)1( أخرج�ه البخاري: كتاب: »الفرائض«، باب: »اليرث املس�لم الكافر وال الكافر املس�لم« ]6383[، 
)2484/6(،  ومسلم: كتاب »الفرائض« ]1614[، )757/2(.

)2( »املهذب« )26/2(، »حاشية اجلمل« )538/7(.
)3( »املبدع« )325/5(، »اإلنصاف« )230/7(.

)4( »مغني املحتاج« )12/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )136/3(.
)5( »أسنى املطالب« )7/3(، »حتفة احلبيب« )8/3(.

)6( »املغني« )13/9(، »املبسوط« )140/29(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من توارث أهل الديانات فيم بينهم، مع اختلف ِمَلِلِهْم.

»العزيز« )407/6(، »روضة الطالبني« )29/6(.  
.51 :8 )8(

)9( »هناية املطلب« )15/9(، »حاشية البيجوري« )143/2(.
)10( »رشح البهجة الوردية« )94/13(، »حاشية الرميل« )7/3(.

)11( »حتفة املحتاج« )47/3(، »إعانة الطالبني« )228/3(.
)12( »فتح الوهاب« )6/2(، »النجم الوهاج« )117/6(.

)13( »أسنى املطالب« )8/3(، »إعانة الطالبني« )228/3(.
)14( »املهذب« )27/2(، »هناية الزين« ]285[.
)15( »البيان« )18/9(، »فتح الوهاب« )9/2(.
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ومكح�ول)))، وقت�ادة، /وجابر بن زيد))): ي�رث))). وُرِوَي ذلك ع�ن عمر، وعثامن 
L، وب�ه ق�ال أمحد))). لنا أنه مل ي�رث حال املوت فلم يرث بع�ده، كام لو كان عبٌد 

فُأعتق، أو أسلم بعد القسمة))).

A

والعب�د ال يورث؛ ألنه ال يملك عىل الصحيح)))، ومن حكم بِِمْلِكِه، يقول: متى 
زال ملك الس�يد عن رقبته عاد املال عىل ملك س�يده، كام لو باعه الس�يد)))، وال يرث 
العبد من أعتق)))، وقال ابن مس�عود، واحلس�ن: يش�ري العبد من م�ال قريبه ويعتق، 
ويدف�ع علي�ه ما بق�ي من مال�ه))). وقال ط�اووس: يرث ويكون لس�يده ك�ام لو وىص 
ِة  دَّ ل�ه)1)). لن�ا أن الرق نقٌص أخرجه عن كون�ه موروًثا، فأخرجه عن كون�ه وارًثا كالرِّ
 بخ�الف الوصي�ة؛ فإهنا تكون مل�واله))))، واملرياث س�ببه لنس�ٍب، أو ن�كاٍح، أو والٍء 

ا من َس�ْبي كابٍل لس�عيد  ا هندياً  )1( هو: مكحول، أبو عبد اهلل الدمش�قي، موىل امرأة من هذيل، وكان عبداً
اب�ن الع�اص،  فوهبه الم�رأٍة من هذيل، فأعتقته بم�رص، ثم انتقل إىل الش�ام، وكان V من فقهاء 
الش�ام، روى ع�ن أنس بن مالك I وجمموعٍة م�ن الصحابة، وروى عنه أهل الش�ام، وكان من 

املشهورين بالتدليس، واإلرسال عن مجاعٍة مل يرهم، مات V سنة ثنتي عرشة ومائة للهجرة.
»التاريخ الكبري« )21/8(، »التبيني ألسمء املدلسني« ]56[، »الثقات« البن حبان )447/5(.  

)2( ه�و جاب�ر ب�ن زيد، أبو الش�عثاء، األزدي اليحمدي اجلويف، قال ابن عباس ع�ن فضله وعلمه: لو أن 
أهل البرصة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علماًاً عم يف كتاب اهلل، وكان من فقهاء أهل البرصة، 

وأهٌل للفتوى، كم أجازه ابن عمر وغريه من الصحابة M، مات سنة ثلث وتسعني للهجرة.
»التاريخ الكبري« )204/2(، »معرفة الثقات« للعجيل )263/1(، »الطبقات الكربى« )179/7(.  

)3( »الذخرية« )19/13(، »املغني« )18/9(.
)4( »كشاف القناع« )592/3(، »رشح منتهى اإلرادات« )531/4(.

)5( »احلاوي الكبري« )78/8(، »حاشية البيجوري« )145/2(.
)6( »مغني املحتاج« )18/3(، »فتح العلم« )169/4(.

)7( »رشح البهجة الوردية« )98/13(، »إعانة الطالبني« )229/3(.
)8( »حتفة املحتاج« )47/3(، »حاشية اجلمل« )539/7(.

)9( »القوانني الفقهية« ]254[، »رمحة األمة« ]183[، »املغني« )19/9(.
)10( »الكايف يف فقه مالك« ]557[، »تكملة املجموع« )57/16(.

)11( »العزيز« )408/6(، »كفاية األخيار« ]441[.

)197 /أ(
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ومل ي�ورث منه�ا واح�ًدا يف حق الس�يد)))، وحك�م املدب�ر واملكاتب حك�م العبد القن 

 

في�ام ذكرن�اه، لبق�اء الرق واملل�ك فيه�م)))، وحكي عن اب�ن عب�اس L إذا كتب 
 :S صحيف�ة املكاتب عتق، ومات حًرا يرث وي�ورث))). وعن أمري املؤمنني عي
أنه يعتق منه بقدر ما أدى، ويرث ويورث بقدر ما بقي))). وال يرث به ملا قدمناه، ويدل 
علي�ه قول�ه 0: »املكاتب عبٌد ما بقـــي عليه من مال كتابتـــه درهم«))). ومن 
نصف�ه ح�ر ال يرث)))، وقال أمحد: ي�رث بقدر ما فيه من احلري�ة))). وبه قال املزين)))، 
وروي عن ابن عباس أنه يرث مجيع نصيبه، وبه قال أبو يوسف وحممد))). لنا أنه ناقص 

بالرق فلم يرث كالقن)1)).

وإذا مات كان ملواله نصف ما خلفه إذا كان كس�به حميًطا؛ ألنه كس�ب عبده))))، 
وأم�ا نصف�ه الذي ملك�ه بحريته فإن�ه يكون لورثت�ه عىل أص�ح القول�ني))))، والقول 
الث�اين يك�ون ملالك باقيه، وهو منقوٌل ع�ن زيد بن ثابت، وفيه وجه أن�ه منتقٌل إىل بيت 
املال))))، لنا أهنا مال ملكه ملًكا تاًما بحريته فيجب أن يكون لقريبه ككسب احلر))))، 

)1( »تكملة املجموع« )58/16(، »فتح املعني« )227/3(.
)2( »النجم الوهاج« )117/6(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )138/3(.

)3( »التحقيق« )210/8(، »املغني« )19/9(.
)4( »الذخرية« )18/13(، »اإلرشاف« )1021/2(.

)5( تقدم خترجيه.
)6( »الوسيط« )339/4(، »حتفة احلبيب« )9/4(.

)7( »املحرر« )398/1(، »رشح الزركيش« )430/4(.
)8( »خمترص املزين« ]138[.

)9( »ملتقى األبحر« )497/4(، »الفتاوى اهلندية« )450/6(. 
)10( »هناية املطلب« )19/9(، »فتح املعني« )229/3(.

)11( »املهذب« )25/2(، »حتفة املحتاج« )49/3(.
ا ونصفه  )12( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من توريث املوىل النصف لورثته، إذا كان نصفه حرًّ

ا.  مملوكاً
»روضة الطالبني« )31/6(، »مغني املحتاج« )20/3(.  

)13( »أسنى املطالب« )10/3(، »حاشية اجلمل« )540/7(.
)14( »البيان« )20/9(، »حتفة املحتاج« )50/3(.
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 ف�إن مل يك�ن ل�ه ورث�ة فللمعتق نصف�ه؛ ألن له علي�ه، وإال ف�إن مل يك�ن فمرياثه جلامعة 

املسلمني))). 

َر رجل أخاه عتق ملوته لوجود رشطه، ومل يرثه ألن حريته أتت بعد موته)))،  إذا َدبَّ

أم�ا إذا ق�ال: هل أنت حٌر يف آخر جزء من حيايت املتص�ل بمويت. ثم مات فإنه يعتق من 

ِر)))، ويرثه يف أصح الوجهني)))؛ ألنه عتقه لنس�ب يف حكم  الثل�ث؛ ألنه يف حكم امُلَدبَّ

الوصي�ة والتدب�ري؛ ألهنام تثبت هب�ام احلرية بعد املوت، وها هنا يعت�ق يف حال حياته)))، 

وكذلك لو قال يف مرضه: إن /ِمتُّ بعد ش�هر فأنت حر. فامت بعد ش�هر عتق من يوم 

بلفظ يعتقه، وورثه عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه صار حًرا قبل موته))).

A

ال يرث القاتل املقتول س�واًء كان القتل عمًدا، أو خًطا، أو ش�به عمد، وسواًء كان 

ية،  �نَِّة، أو بإقراراه، وس�واء يف ذلك الدِّ ظل�اًم أو بحٍق، وس�واًء قتله احلاكم يف الزنا بالسُّ

وغريه�ا م�ن الركة ه�ذا أصح الوج�وه الثالث�ة))). وفيه وجٍه ث�ان: أن�ه إذا كان القتل 

مضموًن�ا مل يرث�ه، وإن مل يك�ن مضموًنا ورثه، وفي�ه وجٌه ثالث أن�ه إن كان متهاًم مل يرثه 

�نَِّة، وإن كان غ�ري متهم بأن قتله بإق�رارة ورثته)))،  كاملخط�ئ، أو كان حاك�اًم فعله بالسُّ

)1( »احلاوي الكبري« )80/8(، »فتح الوهاب« )10/2(.
)2( »العزيز« )410/6(، »تكملة املجموع« )60/16(.

)3( »أسنى املطالب« )11/3(، »فتح املعني« )231/3(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عتقه من ثلث املال، وحكمه كحكم املدبر.

»العزيز« )412/6(، »روضة الطالبني« )30/6(.  
)5( »مغني املحتاج« )21/3(، »فتح العلم« )170/4(.

)6( »احلاوي الكبري« )80/16(، »حاشية اجلمل« )541/7(.
)7( »البيان« )22/9(، »تكملة املجموع« )69/16(.

ا. )8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلكم بعدم التوارث بني القاتل واملقتول مطلقاً
»روضة الطالبني« )31/6(، »حتفة املحتاج« )51/3(.  

)9( »هناية املطلب« )25/9(، »النجم الوهاج« )120/6(.

)197/ب(
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وق�ال األص�م وابن ُعَليََّة: القت�ل ال يقيض حرمان املرياث يف كل حال))). وقال س�عيد 
امُلَسيَِّب، وعطاء، ومالك: إن كان القتل عمًدا مل يرثه وإن كان خًطأ ورثه إال من الدية))). 
وق�ال ابن س�ريين واحلس�ن: يرث من الدي�ة أيًضا))). وق�ال أبو حنيف�ة: املبارش للقتل 

 

ال يرث إال أن يكون صبًيا، أو جمنوًنا، أو عاداًل، ال قتل باغًيا، والقاتل بالسبب ال يرث إال 
أن يكون راكب دابة فرفست قريبه فإنه ال يرث))). وقال حممد بن احلسن: يرث الباغي 
الع�ادل، ودي�ة املقتول موروثٌة كس�ائر أموال�ه))). وعن أمري املؤمن�ني عي S؛ أنه 

 

ال يرثها إال العصبة الذين يعقلون عنه))). وقال أبو ثور: يرثها مجيع ورثته إال أنه ال يقيض 
منها ديته، وال يسقط وصاياه))). لنا ما روي عن ابن عباس L أنه 0 قال: 
»ال يرث القاتل شيًئا«))). وذكر الصفة يف احلكم تعليل، فصار كأنه قال: ال يرث؛ ألنه 
قاتل، فوجب أن يتعلق احلكم بصورته)))، وروي عن عمر I أن النبي 0 
ق�ال: »ليس للقاتل مـــراث«)1)). وما رواه مالك أو مثله ورث من ماله دون ديته))))، 
ففي�ه طع�ن، وقيل: ه�و كالم الراوي))))، وع�ىل أيب حنيفة أن كل معن�ى حرم املرياث 

)1( »الوسيط« )340/4(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )140/3(.
)2( »الذخرية« )22/13(، »مواهب اجلليل« )590/8(.

)3( »املغني« )22/9(، »اإلرشاف« )1022/2(.
)4( »االختيار« )55/4(، »الفتاوى اهلندية« )451/6(.

)5( »ملتقى األبحر« )499/4(، »اجلوهرة النرية« )417/2(.
)7( »التحقيق« )222/8(، »الفروع« )21/8(.)6( »الذخرية« )31/13(، »املغني« )27/9(.

)8( أخرجه الدارقطني: كتاب: »الفرائض والسري وغري ذلك« ]88[، )94/7(، والبيهقي يف »السنن الكربى« 
كتاب: »الفرائض«، باب: »ال يرث القاتل« ]12603[، )220/6(. ويف إِسناده ليث بن أيب سليم، وقد 

ضعفه اجلمهور، وأبو محة اَل يعرف حاله كم قال ابن القطان، »تقريب التهذيب« )464/1(.
)9( »احلاوي الكبري« )81/8(، »تكملة املجموع« )62/16(.

)10( أخرج�ه النس�ائي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »الفرائض«، ب�اب: »توريث القات�ل« ]6334[، 
)120/6(، »معرفة السنن واآلثار«: كتاب: »الفرائض«، باب: »الفرائض« ]3953[، )326/10(. 
وهو منقطع؛ فإن عمرو بن ش�عيب مل يس�مع من ُعَمَر، َوهلذا فقد رواه البيهقي من هذا الوجه، وقال: 

هذا مرسل.
)11( »هناية املطلب« )28/9(، »النجم الوهاج« )123/6(.

)12( »البيان« )24/9(، »حاشية اجلمل« )562/7(.
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للبال�غ العاقل، ح�رم الصبي واملجنون، كال�رق والقتل، والس�بب كاملبارشة يف إطالق 

االسم وترتب األحكام عليه، وهذا من أحكامه))).

a: إذا أمس�ك أحد األخوين أحدمها فقتله اآلخر، حرم القاتل دون املمس�ك، 
وكذل�ك لو أمر أحدمه�ا اآلخر بحفرة يف طريقه فحفرها ووق�ع األب فيها، فامت حرم 
احلاف�ر دون اآلمر)))، وكذلك ل�و حفرها أحدمها ودفعه اآلخر فيه�ا حرم الدافع دون 

احلافر، ملا سبق))). 
A/

إذا ب�تَّ الرج�ل طالق زوجت�ه يف املرض املخ�وف، واتصل املوت ب�ه مل ترثه عىل 
أص�ح القول�ني))). والقول الثاين: ترث�ه. وبه قال أبو حنفية، ومال�ك، وأمحد)))، لنا أنه 

بينونة قبل املوت، فقطعت املرياث كالطالق يف حال الصحة.

وإن طلقها يف املرض، ومات بسبٍب آخر مل ترثه قواًل واحًدا)))؛ ألنه ال زالت هتمة 
الف�رار)))، ول�و س�ألته الطالق فطلقه�ا مل ترثه عىل أص�ح الوجهني)))، ل�زوال التهمة 
بالف�رار م�ن توريثها)))، وكذا لو علق طالقها يف الصحة ع�ىل صفٍة جيوز أن يوجد قبل 
امل�رض، فُوج�د يف امل�رض فإنه ال ترثه، وك�ذا لو علق طالقها يف امل�رض عىل صفٍة من 

)1( »املهذب« )26/2(، »فتح الوهاب« )10/2(.
)2( »أسنى املطالب« )11/3(، »حاشية البيجوري« )143/2(.

)3( »مغني املحتاج« )23/3(، »كفاية األخيار« ]444[.
)4( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املوافق للمذهب، م�ن احلكم بع�دم إرث املطلقة املبتوت�ة، يف مرض املوت، 

واتصل به. 
»العزيز« )412/6(، »روضة الطالبني« )44/6(.  

)5( »املبسوط« )152/29(، »املعونة« )539/2(، »اإلنصاف« )235/7(.
)6( »احلاوي الكبري« )84/8(، »تكملة املجموع« )63/16(.

)7( »أسنى املطالب« )24/3(، »فتح املعني« )231/3(.
)8( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، م�ن احلكم بعدم إرث املطلقة املبتوت�ة، إن كان الطلق من 

جهتها، بطلبها. 
»روضة الطالبني« )45/6(، »مغني املحتاج« )23/3(.  
)9( »هناية املطلب« )32/9(، »إعانة الطالبني« )231/3(.

)198 /أ(
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جهتها يمكنها تركها، ففعلتها مل ترثه وجًها واحًدا)))، ولو كانت الصفة تلزمها ففعلتها 
كالص�الة، فعىل أصح القولني ال ترثه))) مل�ا قدمته. ولو قذفها يف حال الصحة والعنها 
يف ح�ال امل�رض مل يرثه؛ ألنه مدفوٌع عىل لعاهنا لدرء احلد)))، ولو قذفها يف حال املرض 
والعنه�ا مل ي�رث ق�واًل واح�ًدا)))، خالف�ا أليب حنيفة وأيب يوس�ف)))، لنا م�ا قدمناه، 
وكذل�ك إذا فس�خ نكاحها يف ح�ال املرض بأحد العيوب عىل أص�ح الوجهني)))؛ ألنه 
سبب الفرقة من جهتها؛ وألن عليه رضًرا يف املقام معها عىل العيب، فزالت التهمة)))، 
فل�و وطئه�ا يف ح�ال املرض ثم صح، ثم م�ات، أو ارتدت ثم عادت عىل اإلس�الم، ثم 
م�ات مل يرثه قواًل واحًدا)))، وقال مالك: ترثه))). لنا أهنا أتت عليها حالٌة لو مات فيها 
مل ترثه، فلم ُيعد، فأما إذا ارتدت الزوجة يف مرضها، ثم ماتت فإنه ال يرثها)1))، خالًفا 
أليب حنيفة)))). لنا أن س�بب الفرقة من جهتها فأس�قط مرياثها، كام لو ارتدت يف حال 
صحتها، ثم ماتت يف مرضها))))، وإن مل يكن  املرض خموًفا فهو الفرار كالصحيح))))، 
وحكي عن زفر أنه قال: هو كالطالق يف املرض املخوف)))). لنا أن ظاهر حاله السالمة 

)1( »املهذب« )27/2(، »حاشية اجلمل« )551/7(.
)2( »هناية املطلب« )33/9(، »حتفة املحتاج« )52/3( .

)3( »احلاوي الكبري« )86/8(، »كفاية األخيار« ]444[.

)4( »أسنى املطالب« )24/3(، »حتفة احلبيب« )19/4(.
)5( »املبسوط« )154/29(، »تكملة حاشية رد املحتار« )769/6(.

)6( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلكم بعدم اإلرث بني الزوجني يف حال فس�خ الزواج 
بعيٍب من جهة املرأة. 

»العزيز« )505/6(، »روضة الطالبني« )40/6(.  
)7( »البيان« )32/9(، »هناية الزين« ]289[.

)8( »تكملة املجموع« )63/16(، »حتفة املحتاج« )54/3(.
)9( »االستذكار« )360/23(، »التلقني« )593/2(.
)10( »املهذب« )34/2(، »فتح الوهاب« )12/2(.

)11( »البحر الرائق« )555/8(، »ملتقى األبحر« )508/4(.
)12( »البيان« )35/9(، »فتح املعني« )232/3(.

)13( »مغني املحتاج« )31/3(، »النجم الوهاج« )135/6(.
)14( »أسنى املطالب« )12/3(، »تكملة املجموع« )65/16(.
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فل�م تتطرق إليه التهمة كالصحيح)))، إذا أق�ر يف حال مرضه أنه طلقها يف حال صحته 
لزم�ه حك�م إقراره، ومل ترثه ق�واًل واحًدا عىل أصح الطريق�ني)))، يف الطريق الثاين أهنا 
عىل قولني أحدمها أنه يرثه، وهو قول أيب حنيفة))). لنا أنه قبل إقراراه يف وقوع الطالق 
يف ح�ال صحت�ه حتى وجبت الع�دة منه، فوج�ب أن يرتب عليه س�قوط املرياث، كام 
ل�و أنش�أه يف حال صحت�ه)))، وقال هلا: إذا جاء رأس الش�هر فأنت طال�ق. فجاء رأس 
الش�هر وهو مريض، طلق�ت ومل ترثه قواًل واحًدا)))، ووافق أب�و حنيفة عليه)))، وقال 
 مال�ك: ترث�ه)))، لن�ا أن�ه وقع الط�الق يف حال ال يت�م بقطع مرياثه�ا فلم ترث�ه، كام لو 
 /وجدت الصفة وهو صحيح)))، ولو قال هلا وهو مريض: أنت طالٌق ثالًثا إن شئت. 
فقال�ت: ش�ئت. مل ترثه)))، وبه ق�ال أبو حنيفة)1))، وقال مالك: ترث�ه. وهو رواية عن 
أمحد))))، لنا أن مشيئتها الطالق، أقطعت هتمة الفرار من التوريث فلم ترثه))))، إذا قال 
لزوجتيه يف حال صحته: إحداكام طالٌق ثالًثا ثم عينها يف حال مرضه مل ترث عىل أصح 
الوجه�ني))))، املبينني ع�ىل الوجهني يف أن الطالق يقع من ح�ني التطليق، أو من حني 

)1( »احلاوي الكبري« )85/8(، »فتح املعني« )233/3(.
)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، م�ن احلكم بعدم إرث املطلقة املبتوت�ة، إذا أقر أنه طلقها يف 

حال الصحة.
»العزيز« )418/6(، »روضة الطالبني« )44/6(.  

)3( »اللباب« )424/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )769/6(.
)4( »املهذب« )26/2(، »حاشية اجلمل« )555/7(.

)5( »هناية املطلب« )38/9(، »حاشية الرميل« )11/3(.
)6( »الفتاوى اهلندية« )457/6(، »اجلوهرة املنرية« )418/2(.

)7( »التفريع« )336/2(، »مواهب اجلليل« )585/8(.
)8( »البيان« )34/9(، »كفاية األخيار« ]445[.

)9( »الوسيط« )345/4(، »حاشية البيجوري« )146/2(.
)10( »ملتقى األبحر« )503/4(، »تكملة حاشية رد املحتار« )770/6(.

)11( »حاشية العدوي« )499/2(، »الكايف يف مذهب أمحد« )78/4(.
)12( »مغني املحتاج« )26/3(، »إعانة الطالبني« )232/3(.

)13( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذه�ب، من احلكم بع�دم اإلرث، ألي واحدٍة م�ن زوجاته، إذا 
طلقهن يف حال الصحة ومل يعني. »العزيز« )425/6(، »روضة الطالبني« )39/6(.

)198/ب(
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التعليق)))، وقد س�بق بيانه، إذا َبتَّ يف مرضه طالق أربع زوجات، ثم تزوج أربًعا، ثم 
م�ات، وقلنا إن البيتوت�ة يف املرض ترث، فأصح الوجوه الثالث�ة: أن نصيب الزوجات 
ب�ني املطلق�ات، والزوج�ات))). والوجه الث�اين: أن املرياث للمطلق�ات. والثالث: أنه 
للزوجات. لنا أن مرياث املطلقات مل ينقطع، وس�بب مرياث الزوجات قائٌم فوجب أن 

يوقف منهن إىل أن يصطلحن عليه))).

A

إذا م�ات املتوارث�ان باهلدم والغرق، ف�إن علم أن موت أحدمه�ا قبل اآلخر وقف 
َر عمل ب�ه)))، وإن ُعِلم أهنام ماتا مًعا،  ، فانتظر، فإن َتَذكَّ إىل أن يتذك�ر، ألن ذل�ك مرجوٌّ

 

ومل يعلم السابق منهام، وعلم أن أحدمها ال بعينه سبق مل يرث أحد منهم اآلخر، وجعل 
مرياث كل واحٍد منهام ملن بقي من ورثته)))، ويتصور ذلك يف ثالثة إخوة غرقوا، وهلم 
، وابن عم، فلألم الثلث من تركة كل واحٍد منهم، والباقي البن العم)))، وروي عن  أمٌّ
أم�ري املؤمن�ني عي - كرم اهلل وجه�ه - ورث كل واحد منهام من تِ�الد))) مال صاحبه، 
وال يرث من طارفه)))، يعني أنه يرث مما ورث هو منه، فرث اأُلّم من كل واحد منهم 

)1( »النجم الوهاج« )122/6(، »هناية الزين« ]286[.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن الزوج إذا َبتَّ يف مرضه طلق أربع زوجات، ثم تزوج 

ا، ثم مات، وقلنا إن البيتوتة يف املرض ترث، فنصيب الزوجات بني املطلقات، والزوجات. أربعاً
»العزيز« )428/6(، »روضة الطالبني« )42/6(.   

)3( »أسنى املطالب« )14/3(، »فتح الوهاب« )11/2(.
)4( »املهذب« )27/2(، »تكملة املجموع« )66/16(.

)5( »البيان« )33/9(، »هناية الزين« ]290[.
)6( »هناية املطلب« )35/9(، »فتح العلم« )169/4(.

)7( وأص�ل م�ادة تلد تدل ع�ىل اإلقامة، وهي أصٌل فيم اس�تحدث عندك وهو صغري ثم ن�م، والتِّلد هو 
املال القديم الذي ُيورث عن اآلباء سواءاً أكان من حيواٍن أو من غريه، عىل عكس الطارف وهو املال 

املستحدث. 
»تاج العروس« )456/7(، »لسان العرب« )99/3(، »معجم مقاييس اللغة« )352/1(.  

)8( »احلاوي الكبري« )90/8(، »حاشية اجلمل« )557/7(.
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الس�دس)))، وهو قول أمحد وط�اووس، ورُشيح))). لنا أن م�ن ورث تالد كامل امليت 
جيب أن يرث طارفه، كسائر األموال)))، ويف مرياث اأُلّم أن األسبق حياة األخوين عند 

توريث األُّم الثلث، فال جيوز أن حيجب بمشكوك يف حياته))). 

إذا ُأرس رج�ٌل، أو ُفق�د، ومل يعل�م حاله، مل يقس�م ماله حتى يم�يض زمان ال جيوز 
أن يعيش مثله إليه)))، وقال احلس�ن بن صالح: تنظر ثالًثا وعرشين س�نة، مع س�نة يوم 
ُفِق�َد))). وقال أبو ثور وأبو يوس�ف: يوقف مائة وعرشين مع س�نة ي�وم فقد))). وقال 
ابن عبد احلكم: يوقف س�بعني س�نة مع س�نة يوم فقد))). لنا أن هذه املقادير ال مس�تند 
هل�ا، وليس بتقديرها بأوىل من غريه، فوج�ب أن ينتظر عىل غالب ما جرت به العادة أن 
يعيش مثله عليه)))، وإن مات من يرثه دفع املال إىل /كل وارث أقل ما يصيبه مع حياة 

املفقود؛ ألنه يعني وقف ما زاد إىل أن يتبني أمره)1))، واهلل أعلم. 

0: ميراث أصحاب الفروض ومن يسقط منهم

وأه�ل الف�روض ه�م الذي�ن يرثون الف�روض املق�درة يف كت�اب اهلل c، وهي 
س�تة: النِّْصُف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والس�دس)))). واملس�تحقون هلذه 
الف�روض ع�رشة: الزوج، والزوج�ة، األُّم، واجل�دة، والبنت، وبن�ت االبن، واألخت 
م�ن كل جهٍة، وولد األُّم ذك�ًرا كان، أو أنثى، واألب، واجلد مع االبن وابن االبن))))، 

)1( »حتفة املحتاج« )53/3(، »النجم الوهاج« )129/6(.
)2( »االستذكار« )248/23(، »التحقيق« )225/8(، »الذخرية« )34/13(.

)3( »الوسيط« )345/4(، »حاشية البيجوري« )144/2(.
)4( »مغني املحتاج« )27/3(، »حاشية الرميل« )13/3(.

)5( »أسنى املطالب« )12/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )142/3(.
)6( »املغني« )39/9(، »الذخرية« )37/13(.

)7( »املبسوط« )157/29(، »تكملة حاشية رد املحتار« )769/6(.
)8( »التلقني« )593/2(، »مواهب اجلليل« )592/8(.

)9( »البيان« )34/9( »حاشية اجلمل« )556/7(.
)10( »رشح البهجة الوردية« )102/13(، »إعانة الطالبني« )231/3(.

)11( »املهذب« )25/2(، »تكملة املجموع« )70/16(.
)12( »البيان« )35/9(، »حاشية البيجوري« )145/2(.

)199/ب(
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 :c أم�ا ال�زوج فله فرضان، النص�ف إذا مل يكن للميتة ولد، وال ولد اب�ن)))، لقوله
]ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀ[))). وبينا أن اسم الولد ينطلق 

 :c ع�ىل ولد الصل�ب، وولد الول�د)))، والرب�ع مع الول�د أو ولد االب�ن)))، لقوله
 ]ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ[))). أم�ا الزوج�ة ففرضه�ا الرب�ع إذا 

مل يك�ن لل�زوج ولد وال ولد ابن، لقول�ه c: ]ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ[))). والثم�ن إن كان للمي�ت ول�د أو ول�د اب�ن، لقول�ه c: ]ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ[))). فن�ص ع�ىل الول�د، وه�و يتناول ول�د الولد؛ 

وألن�ه قائٌم مقام�ه يف اإلرث بالتعصيب، وكذلك يف حج�ب الزوجني)))، وللزوجتني 
 :c والث�الث واألربع ما للزوجة الواحدة من الرب�ع أو الثمن عىل ما بيناه)))، لقوله
]ڦ  ڦ[)1)). وألن اهلل c فض�ل ال�زوج ع�ىل الزوج�ة فجعل ل�ه النصف، 

 فل�و قلنا كل زوجة تس�تحق الربع، أخذ األربع مجيع امل�ال، فيفضلن عىل الزوج وذلك 
ال جيوز)))).

ول�د،  للمي�ت  يك�ن  مل  إن  الثل�ث  أحده�ا  ف�روض:  ثالث�ة  فله�ا  األُّم  وأّم 

 

وال ول�د ابن، وال اثن�ان فصاعًدا من اإلخوة، واألخ�وات))))، لقوله c: ]ۋ  

)1( »مغني املحتاج« )27/3(، »النجم الوهاج« )130/6(.
.12 :6 )2(

)3( »احلاوي الكبري« )84/8(، »حاشية اجلمل« )558/7(.
)4( »هناية املطلب« )42/9(، »كفاية األخيار« ]445[.

.12 :6 )5(

.12 :6 )6(

.12 :6 )7(
)8( »أسنى املطالب« )13/3(، »فتح املعني« )231/3(.
)9( »احلاوي الكبري« )85/8(، »حتفة احلبيب« )21/4(.

.12 :6 )10(
)11( »املهذب« )26/2(، »تكملة املجموع« )70/16(.

)12( »فتح الوهاب« )12/2(، »حاشية اجلمل« )557/7(.
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ۅ  ۅ  ۉ[))). وأوج�ب هلا الثلث إذا ع�دم الولد، واإلخوة)))، وفرضهام الباقي 

السدس إذا كان هلا اثنان فصاعًدا من اإلخوة واألخوات، أو الولد ولد االبن)))، لقوله 
c: ]ې  ې        ې  ې     ى  ى[))). فأوج�ب هلا مع وجود اإلخوة الس�دس، 
فكذل�ك جيب هلا عند وجود الولد الس�دس؛ ألنه رده�ا وجود اإلخوة عن فرضها عند 
عدهم عىل ش�طره)))، وكذلك وجود الولد، واقتض�ت اآلية حجبها باإلخوة، وأقلهم 
ثالث�ة، وأحلقنا االثنني هبم، ألن كل فرٍض يعترب لعدٍد كان االثنان فيه كالثالث كفرض 
البن�ات)))، وألن كل ع�دد تعل�ق ب�ه احلجب، كان االثن�ان فيه أقله كالبن�ات مع بنات 
االب�ن، واألخ�وات من األب م�ع األخوات م�ن األبوي�ن)))، وروي ع�ن ابن عباس 
L، ومع�اذ أهنام كان ال حيجبان األُّم إىل الس�دس بأقل من ثالثة))). وعن احلس�ن 
َكر، حجب  أهن�ا ال حتجب باألخوات املقيدات))). لنا أن كل ذي فرض حجب عنه الذَّ

عنه األنثى كفرض الزوجني.

 /والثال�ث ثل�ث الباقي بعد فرض الزوجني يف مس�ألتني: زوج وأبوان، أو زوجة 
وأب�وان فإن لإلم ثلث ما بقي بعد فرض ال�زوج أو الزوجة)1))، وروي عن ابن عباس 
أن�ه قال: هلا ثل�ث املال كاماًل فيه�ام)))). وبه قال رشي�ح، وداود، والش�يعة)))). وقال 
اب�ن س�ريين هلا يف فريضة الزوج ثلث ما بقي، ويف فريض�ة الزوجة ثلث مجيع املال، وبه 

)2( »البيان« )42/9(، »هناية الزين« ]288[.)1( 6: 11.
)3( »العزيز« )423/6(، »فتح املعني« )232/3(.

)5( »الوسيط« )349/4(، »حاشية البيجوري« )146/2(.)4( 6: 11.
)6( »مغني املحتاج« )26/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )143/3(.

)7( »هناية املطلب« )45/9(، »فتح العلم« )173/4(.
)8( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »الفرائ�ض«، ب�اب: »ف�رض األم« ]12665[، 

.)227/6(
)9( »هناية املطلب« )46/9(، »تكملة املجموع« )68/16(.

)10( »البيان« )32/9(، »العزيز« )425/6(.
)11( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »الفرائ�ض«، ب�اب: »ف�رض األم« ]12662[، 

.)227/6(
)12( »الذخرية« )37/13(، »املغني« )57/9(، »نيل األوطار« )118/6(.

)199/ب(
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ق�ال أب�و ثور))). لنا أن�ه زامحها من فرض�ه النصف فكان هل�ا ثلث ما بق�ي بعد فرضه، 
ك�ام ل�و زامحتها بن�ت)))، قال صاحب الش�امل : يف�ارق األب اجلد ألنه أق�رب، وهلذا 
 M حيج�ب األب اإلخ�وة، وال حيجبهن اجل�د)))، وعىل ابن س�ريين أن الصحابة
أمجع�وا عىل التس�وية بني املس�ألتني فمن فرق بينه�ام فقد خرق إمجاعه�م)))؛ وألهنا مع 
 الزوج تأخذ مثل نصف ما أخذ األب، وكذلك مع الزوجة جيب أن تأخذ مثل ما أخذه 

األب))).

وأم�ا اجل�دة أم األُّم، أو أم األب ففرضهام الس�دس أن اجتمعت�ا، وأهيام خلت به، 
 فه�و هل�ا)))، وش�ذت رواية عن ابن عب�اس أن أم اأُلّم تق�وم مق�ام األم)))، لنا ما روى 
أبو ُبَرْيَدة))) عن أبيه عن النبي 0: أعطى اجلدة السدس إذ مل يكن دوهنا أم))). 
يق S تطلب  دِّ وروى َقبِيص�ة ب�ن أيب ذؤي�ب)1)) إن اجل�دة أم اأُلّم أتت ع�ىل الصِّ

)1( »االستذكار« )250/23(، »اإلرشاف« )1025/2(.
)2( »حتفة املحتاج« )53/3(، »إعانة الطالبني« ]227[.

)3( »العباب« )477/2(.
)4( »اإلمجاع« البن املنذر ]93[، »اإلمجاع« البن عبدالرب ]219[.

)5( »هناية املطلب« )58/9(، »فتح الوهاب« )11/2(.
)6( »الكايف يف فقه مالك« ]560[ »الفروع« )35/8(.

)7( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »فرض اجلدة واجلدتني« ]12711[، 
.)234/6(

، صحايٌب جليل، وألبيه صحبة، أدرك النبي 0، وكان يؤم قومه  )8( هو: عمرو بن سلمة اجلَْرِميُّ
عىل عهد رسول اهلل 0؛ ويصيل عىل جنائزهم؛ ألنه كان أكثرهم حفظا للقرآن، وهو ابن سبع 

سنني. 
»أس�د الغاب�ة« )852/1(، »معرف�ة الصحابة« أليب نعي�م )2023/4(، »اجل�رح والتعديل« للرازي   

.)235/6(
)9( أخرجه أبو داود: كتاب »الفرائض«، باب »يف اجلدة«، رقم ]2895[.

)10( َقِبيَصـــُة: بفت�ح القاف وكرس الباء، وهو ابن َحْلَحَل�َة اخلزاعي، ُولد عام الفتح، وروى عن عدٍد من 
الصحابة الكرام، وروى عنه عدٌد من التابعني، واس�تعمله عبدامللك بن مروان، وهو من علمء األمة 
وفقهائه�ا الثق�ات،  وقي�ل أنه ملا ُولد جيء به إىل النبي 0 فدعا له بالربكة، ومات س�نة س�ٍت 

وثمنني. 
»هتذيب التهذيب« )311/8(، »تذكرة احلفاظ« )49/2(.  
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مرياثها فقال هلا: ما أجُد لك يف كتاب اهلل ش�يًئا، وس�أل الناس، فقام املغرية بن شعبة))) 
فقال: ش�هدت رسول اهلل 0 أعطى اجلدة الس�دس، فقال حممد بن مسلمة))): 
أشهد أن النبي 0 أعطى اجلدة السدس، فقىض هلا الصديق I بالسدس))) 
ومل يس�تفصل. ف�دل أنه للجدة عىل كل حال )))، وكوهنا ت�ديل باألم ال يوجب أن تقوم 
مقامه�ا، واجلد يديل ب�األب وال يقوم مقامه يف كل ح�ال)))، وحكم أم أيب األب حكم 
أم األب ع�ىل أصح القولني)))، والق�ول الثاين ال يرث، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، 
وس�عد ب�ن أيب وقاص، وب�ه قال الزهري، ومال�ك، وربيعة، وأبو ث�ور)))، لنا أهنا جدة 
ت�ديل ب�وارث فهي كأم األم)))، فأما أم أيب اأُلّم فإهن�ا ال ترث)))، وروي عن ابن عباس 

)1( هو املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس وهو ثقيف - الثقفي- 
ا بالده�اء عند العرب، توىل أمر  يكن�ى أبا عبد اهلل، أس�لم عام اخلندق وش�هد احلديبية، وكان موصوفاً
 I وهو أول من وضع دي�وان البرصة، وتويف ،I الكوف�ة والب�رصة زمن عمر بن اخلط�اب

بالكوفة سنة مخسني للهجرة.
»أسد الغابة« )1039/1(، »إسعاف املبطأ« )28/1(، »التاريخ األوسط« )134/1(.  

ا،  )2( ه�و: حمم�د بن مس�لمة بن س�لمة األنص�اري احلارثي املدين، حليف بني عبد األش�هل،  ش�هد بدراً
واملش�اهد، وكان من فضلء الصحابة، واستخلفه النبي 0 يف بعض غزواته، وروى عنه ابنه 

حممود، واملسور بن خمرمة، وجابر، وآخرون، مات باملدينة سنة اثنني وأربعني للهجرة.
»الطبقات الكربى« )276/5(، »االستيعاب« )429/3(، »إسعاف املبطأ« )26/1(.  

)3( أخرج�ه أبو داود: كتاب: »الفرائض«، ب�اب: »يف مرياث اجلدة« ]2894[، )136/2(، »الرتمذي«: 
كتاب: »الفرائض«،  »مرياث اجلدة«، ]2101[، )419/4(، والنس�ائي يف »الس�نن الكربى«: كتاب 
»الفرائض«، باب: »مرياث اجلدات« ]6305[، )111/6(، وابن ماجه: كتاب: »الفرائض«، »مرياث 

اجلدة« ]2714[، )203/8(، وقال الرتمذي عنه: صحيٌح حسن. 
وضعفه األلباين يف »تعليقه عىل سنن الرتمذي«.  

)4( »احلاوي الكبري« )85/8(، »أسنى املطالب« )70/3(.
)5( »مغني املحتاج« )26/3(، »حاشية الرميل« )12/3(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من إعطاء أم أيب األب حكم أم األب.
»العزيز« )427/6(، »روضة الطالبني« )11/6(.  

)7( »الذخرية« )46/13(، »حاشية العدوي« )493/2(، »الرشح الصغري« )634/4(.
)8( »البيان« )40/9(، »النجم الوهاج« )140/6(.

)9( »املهذب« )26/2(، »فتح الوهاب« )11/2(.
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I أنه يرث. وبه قال ابن س�ريين، وعن ابن مس�عود، واحلس�ن روايتان)))، لنا أهنا 
ت�ديل بغري وارث فال ترث كاألجنبية)))، وإن اجتم�ع جدتان قربى وبعدى، فإن كانت 
م�ن جهٍة واح�دٍة، أو كان�ت القربى من جهة األُّم س�قطت البع�دى؛ ألن التي تديل هبا 

 

ال ت�رث معه�ا كأم األُّم م�ع األُّم، أو القرب�ى م�ن جه�ة األُّم بمنزل�ة األم، فأس�قطت 
الُبْع�دى م�ن جه�ة /األب)))، وإن كانت القرب�ى من جهة األب مل تس�قط البعدى من 
 جه�ة األم، ف�كان الس�دس بينهام عىل أصح القول�ني))). والثاين يس�قطها، لنا أن األب 
ال حيج�ب اجلد من قبل األم، فلئال حيجب اجل�دة التي تديل به أوىل)))، وخيالف القربى 
م�ن جه�ة األم، ألن األم حيج�ب اجلدة من قب�ل األب فجاز أن حيجبه�ا أمها)))، ومتى 
 اجتم�ع جدت�ان متحديتان ت�ديل كل واحدة بقراب�ة واحدة أو أكثر فالس�دس بينهام)))، 
ملا روى القاس�م بن حممد))) قال: جاءت اجلدتان عىل أيب بكر الصديق I فأعطى 
أم األم امل�رياث دون أم األب، فق�ال ل�ه عب�د الرمحن بن س�هل بن حارث�ة))): يا خليفة 

)1( »الذخرية« )48/13(، »املغني« )54/9(. 
)2( »حتفة املحتاج« )51/3(،  »النجم الوهاج« )140/6(.

)3( »أسنى املطالب« )13/3(، »فتح الوهاب« )13/2(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن السدس بينهم، إن كانت اجلدة القربى من جهة األب 

مل تسقط البعدى من جهة األم.
»روضة الطالبني« )11/6(، »مغني املحتاج« )26/3(.  

)5( »احلاوي الكبري« )88/8(، »حاشية اجلمل« )557/7(.
)6( »املهذب« )27/2(، »حتفة احلبيب« )22/4(.

)7( »البيان« )49/9(، »إعانة الطالبني« )230/3(.
)8( هو: القاسم بن حممد بن أبى بكر بن أبى قحافة، القريش التيمى املدنى، سمع عمته عائشة، ومعاوية. 
نَِّة،  روى عنه: الزهري، ونافع، وابنه عبد الرمحن، كان من أفضل أهل زمانه، ومن أعلم أهل زمانه بالسُّ

ويعد من فقهاء املدينة السبعة، مات V بعد عمر بن عبد العزيز، يف سنة اثنتني ومائة للهجرة.
»التاري�خ الكب�ري« )157/7(، »التعدي�ل والتج�رح« للباج�ي )1199/3(، »الوفي�ات« البن قنفذ   

.)90/1(
)9( عب�د الرمحن بن س�هل بن زيد بن كع�ب بن عامر بن عدي بن جمدعة بن حارثة األنصاري، إنه ش�هد 
ا،  واخلندق، واملش�اهد كلها مع النبي 0، وه�و املنهوش فأمر النبي 0  ا، وأحداً ب�دراً
ا  ا باملع�روف ناهياًا عن املنكر، وقافاً ع�مرة ب�ن حزم فرقاه،  اس�تعمله عمر بن اخلطاب عىل البرصة، آمراً

عند حدود اهلل. 

)200 /أ(

=
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رس�ول اهلل أعطي�ت الت�ي إن مات�ت مل ترثه�ا، ومنعت التي ل�و ماتت لورثته�ا، فجعل 

الصديق السدس بينهام))).

وإن كان�ت املتحاذيت�ان ت�ديل إحدامه�ا بقرابني، ب�أن كان�ت أم أم أم، وأّم أم أب، 
وأخ�رى ت�ديل بقراب�ة واح�دة كأم أيب األب، فالس�دس بينه�ام ع�ىل س�واء ع�ىل أصح 
 الوجه�ني)))، والث�اين التي تديل بقرابتني هلا الس�دس، ولألخرى ثلث�ه، وبه قال رشيك 
ابن عبد اهلل)))، وزفر، وحممد بن احلسن))). لنا أن االعتبار باألشخاص، وبقي شخٌص 
واحد، والقربتان من جهٍة واحدة، ال توجب مرياًثا كاألخ من األب، واألم)))، بخالف 

ابن العم الذي هو األخ من أم، ألن اجلهة يف حقه متعددة بتعدد األشخاص))).

]ہ  ہ    ہ  ھ      :c انف�ردت، لقول�ه  إذا  البن�ت فله�ا النص�ف  أم�ا 
ھ[))). ولالثنت�ني فصاع�دا الثلث�ان)))، وش�ذت رواي�ة ع�ن ابن عب�اس أنه قال 

الثنتني أيًضا النصف، وللثالث الثلثان))). لنا ما روى جابر I قال: جاءت امرأة 

»أسد الغابة« )699/1(، »اإلصابة« )314/4(، »تاريخ دمشق« )423/34(.  
)1( أخرج�ه مالك يف »املوطأ«: كتاب: »الفرائض«، باب: »مرياث اجلدة« ]1077[، )513/2 - 514(، 
والدارقطني: كتاب: »الفرائض والس�ري وغري ذلك« ]72[، )90/4(، وهو مرسٌل، َوفيه انقطاع؛ َفإِن 
ا ولد ىف حجة الوداع، َوكان عمره حني تويف الصديق نحو ثَلث  ه؛ ألَن أباه حممداً القاس�م مل يدرك جدَّ

سنني.
)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، أن املتحدتان اللتان ت�ديل إحدامها بقرابتني، واألخرى تديل 

بقرابة واحدة، فالسدس بينهم عىل السواء. »العزيز« )427/6(، »روضة الطالبني« )27/6(.
)3( هو: رشيك بن عبداهلل بن أيب نمر املدين، روى عن أنس، وابن املسيب. وعنه مالك، وأنس بن عياض. 
قال ابن معني: ال بأس به. وقال النس�ائي: ليس بالقوي، س�يئ احلفظ مضطرب احلديث. وكان كثري 

احلديث، تويف قبل خروج حممد بن عبداهلل بن احلسن بعد سنة أربعني ومائة. 
»هتذيب التهذيب« )297/4(، »ميزان االعتدال« )269/2(.    

)4( »املغني« )69/9(، »االستذكار« )380/23(.
)5( »احلاوي الكبري« )87/8(، »حاشية البيجوري« )147/2(.

)6( »البيان« )56/9(، »النجم الوهاج« )137/6(.
.11 :6 )7(

)8( وهو خلف اآلية الكريمة: ]ہ  ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ[ 
]11 :6[

)9( »رشح البهجة الوردية« )105/13(، »تكملة املجموع« )74/16(.

=
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س�عد بن ربيع))) إىل النبي 0 فقالت: يا رس�ول اهلل هاتان ابنتا سعد ُقتَِل أبومها 
معك يوم أحد ومل يدع هلام عمهام مااًل إال أخذهن، واهلل ال ينكحان حتى يكون هلام مال 

فق�ال النب�ي 0 : يق�يض اهلل c يف ذلك فنزلت س�ورة النس�اء: ]گ  گ   
گ  ڳ[))). فق�ال النب�ي 0 :ادعوا يل املرأة وصاحبه�ا، فقال: »لعمهما 

أعطهما الثلثني، وأعط أمهما الثمن، وما بقي لك)))«. فأوجب لالبنتني الثلثان، وأما 
قوله: ]ڻ  ڻ[))). فقيل: إن كلمة فوق وقعت زيادة، كقوله: ]ڱ   ڱ[))). 
وإنام أراد األعناق نفسها، فيكون التقدير فإن كانت اثنتني فلهام الثلثان، وجيوز أن تكون 

نَُّة فرض االثنتني))). اآلية تثبت فرض ما زاد عىل اثنتني، وتثبت السُّ

وأم�ا ابنة االبن إذا انفردت فلها النص�ف ولالثنتني فصاعًدا الثلثان، إلمجاع األمة 
عىل ذلك، /ومس�تند اإلمجاع أن اس�م الولد عن�د عامة أصحابنا، الصحاب�ة، والفقهاء 
)))، وإن األب يتناول 

I يتن�اول الول�د، وولد الولد، وه�و ظاهر ق�ول الش�افعي
األدن�ى دون األع�ىل، ف�كل كالم ثب�ت لبنت الصل�ب الواح�د، أو االثنت�ني ثبت مثله 
لبن�ات االبن، ولد االب�ن الواحدة، أو بن�ات االبن مع بنت الصلب الواحدة الس�دس 

)1( هـــو: س�عد ب�ن الربيع بن عمرو ب�ن أيب زهري بن مالك ب�ن كعب بن اخلزرج، األنص�اري اخلزرجي، 
َعَقب�ي، بدري، ش�هد العقبة األوىل والثاني�ة، وكان أحد نقباء األنص�ار، وكان كاتباًا يف اجلاهلية، آخى 
ا، وُدفِ�َن هو وخارجة بن   رس�ول اهلل بين�ه وبني عبد الرمح�ن بن عوف، وقتل I يوم أحٍد ش�هيداً

أيب زهري يف قرٍب واحد، وخلف سعد بن الربيع هاتني االبنتني.
»أسد الغابة« )430/1(، »االستيعاب« )177/1(، »الثقات« البن حبان )147/3(.  

.11 :6 )2(
)3( أخرج�ه أب�و داود: كت�اب: »الفرائض«، باب: »ما ج�اء يف مرياث الصل�ب« ]2891[، )135/2(، 
والرتم�ذي:  كتاب: »الفرائض«،  باب: »مرياث البنات« ]2092[، )414/4(، وابن ماجه: كتاب: 
»الفرائ�ض«، ب�اب: »فرائض الصل�ب« ]2720[، )908/2(،  وقال الرتمذي: هذا حديث حس�ٌن 

صحيح، اَل نعرفه إاِل من حديث عبد اهلل بن حممد بن عقيل، وصححه األلباين.
.11 :6 )4(

.12 :E )5(
)6( »أسنى املطالب« )14/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )144/3(.

)7( »األم« )81/4(، »العباب« )485/2(.

)200/ب(
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 تكملة الثلثني)))، ملا رواه هزيل بن رشحبيل))) قال: جاء رجٌل إىل أيب موسى، وسلامن 
ابن ربيعة)))، فس�أهلام عن بنت، وبنت ابن، وأخت. فقال: للبنت النصف، واألخوات 
النص�ف، فَأَت�ى عب�د اهلل فق�ال: إين ضلل�ت إًذا وم�ا أن�ا م�ن املهتدي�ن، ألَْق�يِض فيه�ا 

 

ب�ام قىض فيها 0 للبنت النصف، ولبنت االبن الس�دس تكملة الثلثني وما بقي 
لألخت))). وألن بنت االبن ترث من فرض البنات، ومل يبق منه إال السدس، وكذا بنت 
اب�ن االب�ن، أو بناته مع بنت االبن، فلبنت ابن االبن م�ع بنت الصلب ملا قدمناه)))، إال 

األخت فلها النصف إذا انفردت، ولألختني فصاعًدا الثلثان، لقوله c: ]ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ[))). 
فنص عىل االثنني كفرض البنات، وكذا األخت من األب إذا انفردت فلها النصف)))، 
ولألخت�ني فصاعدا الثلث�ان، وألن ولد األب مع ولد األبوين بمنزلة ولد االبن مع ولد 
الصل�ب، فك�ن يف املرياث بمنزلته�ن)))، واألخت م�ن األب أو األخ�وات من األب 

)1( »هناية املطلب« )69/9(، »حاشية الرميل« )13/3(.
 )2( ه�و: ُهَزْي�ُل ب�ن رشحبي�ل األودي األعم�ى الك�ويف، س�مع م�ن اب�ن مس�عود I، وروى عنه 
أبو قيس عبد الرمحن بن ثروان وغريه، وهو تابعٌي من أهل الكوفة، يقال إنه أدرك اجلاهلية، ذكره ابن 
س�عد يف الطبق�ة األوىل من التابعني، ووثق�ه الدارقطني، وقال العجيل: ُيَعدُّ م�ن أصحاب عبد اهلل بن 

 .I مسعود
»التاري�خ الكب�ري« )245/8(، »الثقات« البن حب�ان )514/5(، »الطبقات الك�ربى« )177/6(،   

»اإلصابة« )575/6(. 
)3( هو: س�لمن بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن س�هم بن ثعلبة الباهيل، أدرك النبي 0، وليس له 
صحب�ة، وهو أول من قىض بالكوفة، ش�هد فتوح الش�ام م�ع أيب أمامة الباهيل، ثم غ�زا أذربيجان، ثم 
غزا بلنجر يف أقايص أران،  واخلزر، وقتل I ببلنجر س�نة ثمٍن وعرشين للهجرة يف خلفة عثمن 

 .I
»التاريخ الكبري« )136/4(، »أسد الغابة« )461/1(، »االستيعاب« )190/1(، »هتذيب األسمء«   

.)320/1(
)4( أخرجه البخاري: كتاب: »الفرائض«، باب: »مرياث ابنة ابن مع ابنة« ]6355[، )2477/6(.

)5( »حتفة املحتاج« ]361[، »إعانة الطالبني« )233/3(.
.176 :6 )6(

)7( »مغني املحتاج« )26/3(، »حاشية اجلمل« )560/7(.
)8( »املهذب« )25/2(، »تكملة املجموع« )72/16(.
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م�ع األخ�ت الواحدة من األبوين الس�دس تكلم�ة الثلثني)))، وأما ول�د األم فللواحد 
الس�دس، ولالثنني فصاعًدا الثلث ُيس�وى يف الفريضتني بني الذك�ر واألنثى)))، لقوله 

c: ] ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ[))). وامل�راد هب�ا ول�د األم، وهلذا قرأ 

عب�د اهلل وس�عد )إن كان ل�ه أخ أو أخت من أم())). فس�وى بني املس�ألتني يف الفرض؛ 
وألهن�م يرثون بالرحم املحض فيس�توي بني ذكره�م وأنثاهم كاألبوين م�ع االبن)))، 
ويروى عن ابن عباس: أنه يفضل الذكر عىل األنثى، كام يف ولد لألب))). لنا ما قدمناه، 

وأما األب واجلد ففرضهام الس�دس مع االبن وابن االبن)))، لقوله c: ]ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ[))). واالب�ن ول�د، وأحلق ابن االبن به؛ ألنه يف معناه 

كام /سبق، واجلد قائم مقام األب ملا بينته، فإذا اجتمعا مع البنت أو بنت االبن كان هلام 
السدس أيًضا بالفرض لوقوع اسم الولد عليهام))).

A

 يف حج�ب اإلس�قاط، تس�قط بنت االب�ن باالبن؛ ألن�ه أقرب منها)1))، وتس�قط 
أم األب ب�األب كذل�ك))))، وحيك�ى عن أيب حنيفة أهن�ا َتِرُث مع�ه))))، وهو مذهب 
الصدي�ق والف�اروق L، وعبد اهلل، واألش�عري، وابن احلص�ني، وبه قال رشيح، 

)1( »البيان« )57/9(، »هناية الزين« ]289[.
)2( »الوسيط« )353/4(، »فتح الوهاب« )14/2(.

.12 :6 )3(
)4( »اجلامع ألحكام القرآن« )55/5(، »تفسري األلويس« )466/3(.

)5( »هناية املطلب« )78/9(، »رشح البهجة الوردية« )107/13(.
)6( »الذخرية« )35/13(، »رشح الزركيش« )450/4(.

)7( »مغني املحتاج« )27/3(، »حاشية البيجوري« )145/2(.
.11 :6 )8(

)9( »حتفة املحتاج« )57/3(، »إعانة الطالبني« )234/3(.
)10( »فتح الوهاب« )13/2(، »النجم الوهاج« )135/6(.

)11( »احلاوي الكبري« )89/8(، »فتح املعني« )233/3(.
)12( »املبسوط« )166/29(، »ملتقى األبحر« )510/4(.

)201/أ(
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، وأمحد، وإس�حاق، واب�ن جرير)))، لنا أهنا ت�ديل به فال ترث  )))، والنََّخَع�يُّ �ْعبِيُّ والشَّ

كاب�ن االب�ن مع االبن، وما روي من توريث اجلدة وأبوه�ا، هي حتمل عىل أنه كان غري 

وارث)))، وتس�قط ب�األم أيًض�ا؛ ألهنا أق�رب منها فلم يرث معها ك�ام ال يرث اجلد مع 

األب)))، وتسقط أم األم باألم أيًضا؛ ألهنا تديل هبا فلم ترث معها)))، وال يرث ولد األم 

 :c م�ع أربع�ة، مع الولد ذكًرا كان أو أنثى، ول�د االبن كذلك، واألب، واجلد لقوله

] ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ[))). 

فورثه�ام يف الكالل�ة)))، والكاللة من ال ولد ل�ه وال وارث)))، والدلي�ل عليه ما روى 

جاب�ر I ق�ال: جاءين 0 يعودين وأنا مريض ال أعق�ل، فتوضأ فصب َعيَّ 

م�ن وضوء فعقلت، فقلت: يا رس�ول اهلل ملن املرياث، وإن�ام يرثني الكاللة قال: فنزلت 

آي�ة الف�رض. وروي أنه ق�ال: كيف أصنع يف م�ايل ويل أخوات، فنزلت آي�ة املواريث: 

1)). وألن الكالل�ة مش�تقة من اإلكليل،  ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ[)))

وه�و الذي حيفظ الراس�ب م�ن اجلوانب، وال�ذي حييطون بالنس�ب م�ن اجلوانب هم 

 )1( ه�و عام�ر ب�ن رشاحيل أبو عمرو الكوىف، الش�عبي نس�بةاً إىل ش�عب مه�دان الصغ�رى، رأى عىل بن 
أيب طال�ب I، وروى عن ثمنيٍة وأربعني م�ن الصحابة، وروى عنه خلُق كثرٌي من التابعني، وهو 
ثق�ٌة ثبٌت إماٌم من أئمة الدين، روى عن عيٍل I مس�ائل كث�ريٍة يف الفرائض، وأغلبها من القياس 

عىل منصوص عيٍل I تويف V سنة مخٍس ومائة.
»اجلرح والتعديل« )322/6(، »هتذيب الكمل« )33/14(، »سري أعلم النبلء« )305/4(.  

)2( »املغني« )72/9(، »اإلرشاف« )1022/2(.
)3( »املهذب« )26/2(، »حاشية اجلمل« )564/7(.

)4( »أسنى املطالب« )14/3(، »حاشية البيجوري« )146/2(.
)5( »البيان« )64/9(، »فتح الوهاب« )13/2(.

.12 :6 )6(
)7( »أحكام القرآن« للكيا اهلرايس )46/2(.

)8( »احلاوي الكبري« )90/8(، »تكملة املجموع« )77/16(.
.176 :6 )9(

)10( أخرجه مسلم: كتاب »الفرائض«، باب »مرياث الكللة« ]1616[، )758/2(.
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اإلخ�وة، أما الولد والوالد فليس من اجلوانب بل أحدمها أصل عمود النس�ب واآلخر 

فرعه)))، ولذلك قال الشاعر: 

عـــن كالة املـــلـــك ال  قـــنـــاة  عن ابين مناف عبد مشس وهاشم)))ورثـــتـــم 

ويسقط األخ ألبوين بثالثة باالبن، وابن االبن، واألب لقوله c: ]ٱ  
 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ[))). فورثه�ام بالكالل�ة، وبين�ا أن الكالل�ة م�ن ال ول�د له 
وال والد، ويسقط األخ ألب بأربعٍة هبا، و بالثالثة ملا ذكرهنا من اآلية؛ فإهنا نزلت يف ولد 

األب، ألن�ا بينا أن اآلية األخرى نزلت يف ولد األم، يدل عليه قوله c: ]ٿ  ٹ     
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ[))). وه�ذا م�رياث العصبة ولي�س ذلك إال ولد الول�د)))، واقتضت 
اآلي�ة أن ال ي�رث مع والٍد وال ولٍد إال أنه اختص اجلد والبن�ات بدليل)))، فبقي الباقي 
ع�ىل ظاهره، ويس�قط باألخ من األبوين؛ ألنه أقوى قرابة /ف�كان بالتقديم أوىل، وهذا 

جممٌع عليه.

وإذا اس�تكمل البنات الثلثني س�قطت بن�ات االبن، ألن البن�ات ال يزيد نصيبهن 
ع�ىل الثلثني، وال يمكن أن جيعل الزيادة لبن�ات االبن؛ ألهنن يرثن من فروض البنات، 
وق�د اس�تكمله بنات الصلب، وال يمكن أن يش�اركن بنات الصل�ب يف الثلثني؛ ألهنن 
دون درجته�ن، وهلذا ال يش�اركهم الواحدة م�ن بنات الصلب، وإن�ام يأخذن ما فضل 
عنه�ا)))، إال أن يك�ون م�ع بنات االبن أٌخ هل�ن، وابن عٍم، أو أنزل منه�ن درجة، كابن 
اب�ن ابن يعصبهن، ويقس�م املال بينهم للذك�ر مثل حظ االثنني)))، وقال ابن مس�عود: 

)1( »العزيز« )430/6(، »حتفة احلبيب« )23/4(.
)2( »البيت من البحر الطويل« للفرزدق، »ديوان الفرزدق« )612/2(، وذكره بن منظور يف مادة )كلل(، 

»لسان العرب« )590/11(، »تاج العروس« )344/30(.
.176 :6 )3(
.176 :6 )4(

)5( »أسنى املطالب« )14/3(، »فتح املعني« )232/3(.
)6( »احلاوي الكبري« )102/8(، »هناية الزين« ]289[.

)7( »املهذب« )26/2(، »حاشية اجلمل« )557/7(.
)8( »البيان« )42/9(، »فتح الوهاب« )13/2(.

)201/ب(
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يكون للذكر دوهنن))). لنا أن كل ذكٍر وأنثى يقتس�امن املال إذا مل يكن معهام ذو فرٍض، 
وجب أن يقتسام ما فضل عن ذوي فرض كاالبن والبنت من الصلب)))، وهكذا حكم 
بن�ت االب�ن إذا كان معها م�ن هو أنزل من درجته�ا من بنات االبن وإن س�فلن؛ ألهنام 
قائمتان مقام بنت الصلب)))، وهكذا إذا استكمل األخوات من األبوين الثلثني، سقط 
األخوات من األب ملا قدمته يف اس�تكامل البنات الثلثني إال أن يكون مع األخوات من 

األب أخ هل�ن فيعصبهن)))، لقوله c: ]ڄ  ڃ ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ[))). ف�إن كان معه�ام اب�ن أخ مل يعصبهن وانفرد بالباقي دوهن�ن، ألن ابن األخ 
ال ينطل�ق عليه اس�م األخ بخ�الف ولد االبن فإنه ينطلق عليه اس�م االب�ن فافرقا)))، 
وق�د روي ع�ن اب�ن عباس L أنه قال: ال ت�رث أخٌت مع البنت ب�ل تكون الباقي 
يف العصب�ة كاب�ن األخ والع�م، وب�ه ق�ال داود)))، لن�ا حديث أيب موس�ى األش�عري، 
وسليامن بن ربيعة، وابن مسعود وقد قدمناه؛ وألهنا شخٌص ترث النصف إذا انفردت، 

 

ف�ال يس�قط مع البن�ت كالزوج واب�ن االب�ن)))، وأم�ا قول�ه c: ] پ  پ  ڀ   ڀ  
بالول�د  فامل�راد  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ[))). 
االب�ن)1))، بدلي�ل قول�ه c: ]ٿ  ٹ[)))). وكذل�ك لفظ الذك�ر، وألن اآلية 
 تعرض�ت ب�رشط مرياثه�ا بالف�رض، ونح�ن اآلن نورثه�ا بالتعصي�ب))))، وذهب�ت 

)1( »الذخرية« )43/13(، »اجلامع ألحكام القرآن« للقرطبي )58/5(.
)2( »العزيز« )431/6(، »تكملة املجموع« )71/16(.

)3( »الوسيط« )349/4(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )145/3(.
)4( »مغني املحتاج« )27/3(، »النجم الوهاج« )132/6(.

.176 :6 )5(
)6( »هناية املطلب« )69/9(، »حاشية الرميل« )14/3(.

)7( »املحىل« )508/8(.
)8( »حتفة املحتاج« )58/3(، »إعانة الطالبني« )234/3(.

.176 :6 )9(
)10( »أسنى املطالب« )14/3(، »فتح الوهاب« )14/2(.

.176 :6 )11(
)12( »البيان« )55/9(، »فتح العلم« )173/4(.
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 الش�يعة))) ع�ىل أن�ه ال ي�رث م�ع البن�ت إال الزوج�ان واألب�وان، وال ي�رث معه�ا أٌخ 

وال أخ�ت وال ع�ٌم)))، وبن�وا علي�ه اختص�اص فاطمة بنت النب�ي 0 بمرياث 

النبي 0  /دون العباس متس�ًكا بقوله c: ]ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ[))). 

فرشط يف مرياث األخ عدم الولد)))، لنا قوله c: ]ٺ  ٺ  ٿ  ٿ[)))، وعندهم 

ال يكون النصف أبًدا، وحلديث امرأة سعد بن ربيع وقد قدمناه، فإنه 0 أعطى 

الزوجة الثمن ولالثنتني الثلثني ولألخ ما بقي)))، وقد سبق الكالم عىل اآلية يف خالف 

.I ابن عباس

A

م�ن ال يرث م�ن ذوي األرحام، أو كان عبًدا، أو كاف�ًرا، أو قاتاًل فال حيجب غريه 

بح�اٍل)))، وروي ع�ن ابن مس�عود أنه قال: ال حيجبون حجب املطل�ق))). وهو أن ابن 

االب�ن إذا كان كاف�ًرا وله أب مس�لم مل حيجبه من م�رياث جده، وحُيج�ب االبن الكافر 

حجًب�ا مقي�ًدا كحجب الزوج ع�ن النصف إىل الرب�ع، والزوجة من الرب�ع عىل الثمن، 

وحج�ب األم م�ن الثلث إىل الس�دس)))، لنا أنه ال حيجب احلج�ب املطلق فال حيجب 

)1( أصل الشيعة هي الفرقة من الناس، ويقع عىل الواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث بلفٍظ واحٍد، 
ومعن�ىاً واح�د، وقد غَلب هذا االس�م عىل م�ن يتوىل عليًّ�ا S وأهل بيته - رض�وان اهلل عليهم 

ا هبم.  َأمجعني -، ويقدمهم عىل من هم أفضل منهم، حتى صار هلم اسماً خاصًّ
»لس�ان الع�رب« )188/8(، »ت�اج الع�روس« )5334/1(، »اعتقاد الش�يعة اإلمامي�ة يف اإلمامة«   

.]7[
)2( »نيل األوطار« )118/6(، »سبل السلم« )99/3(.

.176 :6 )3(
)4( »املهذب« )26/2(، »هناية الزين« ]290[.

.176 :6 )5(
)6( »مغني املحتاج« )28/3(، »النجم الوهاج« )140/6(.
)7( »احلاوي الكبري« )90/8(، »حاشية اجلمل« )557/7(.

)8( »املغني« )69/9(، »تكملة املجموع« )68/16(.
)9( »أسنى املطالب« )13/3(، »حاشية اجلمل« )575/7(.

)202/أ(
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احلجب املقيد كامليت، ويفارق اإلخوة مع األبوين حيث حجبوا األم وإن مل يرثوا ألهنم 

من أهل املرياث، وإنام قدم األب عليهم لقوته وهؤالء ليسوا من أهل املرياث))). 

A

ف�إن اجتم�ع يف ش�خٍص جهت�ا ف�رٍض كاملج�ويس إذا ت�زوج ابنت�ه، وأت�ت من�ه 
بن�ت، واملس�لم إذا وطئ بش�بهة، ف�إن املوط�وءة أم البنت ورثته�ا املوط�وءة، أو البنت 
بن�ت املوط�وءة، وأخته�ا، فإن مات�ت البن�ت ورثها؛ ألهنا ش�خٌص واحد، ف�ال جيتمع 
هل�ا فرض م�ن جهتني كاألخ�ت من األبوي�ن)))، ف�إن ماتت املوط�وءة ورثته�ا البنت 
النص�ف بكوهن�ا بنًت�ا، والباقي بالتعصي�ب لكوهنا أخًت�ا عىل أصح الوجه�ني)))؛ ألهنا 
ت�رث بكوهن�ا بنًت�ا بالف�رض، وت�رث بكوهن�ا أخًت�ا بالتعصيب، فه�ي كأٍخ م�ن أم)))، 
وه�و اب�ن عٍم فإنه ي�رث الفرض بجه�ة األم، وي�رث بالتعصيب ببنوة الع�م)))، وقال 

 

أبو حنيفة وأصحابه: يرث باالثنني مًعا مطلًقا. وبه قال أمحد)))، واختيار ابن رُسيج)))، 
وعم�ر ب�ن عبد العزي�ز، وقت�ادة، والنََّخِعي، وابن أيب لي�ىل، والثوري))). لن�ا ما قدمناه 

)1( »احلاوي الكبري« )93/8(، »تكملة املجموع« )75/16(.
)2( »املهذب« )27/2(، »فتح الوهاب« )13/2(.

)3( وما ذكره املصنف خمالٌف للمذهب، فاملذهب إذا اجتمعت جهتي فرٍض يف الوارث، فاحلكم أنه يرث 
بأقوامها،  ال باجلهتني مجيعهم.

»العزيز« )432/6(، »روضة الطالبني« )38/6(.  
)4( »البيان« )55/9(، »حاشية البيجوري« )146/2(.

)5( »هناية املطالب« )88/9(، »النجم الوهاج« )139/6(.
القن�اع«  »كش�اف   ،)37/8( »الف�روع«   ،)570/8( الرائ�ق«  »البح�ر   ،)69/29( »املبس�وط«   )6(

.)609/3(
ْيٍج، أبو العباس، وكان من عظمء الش�افعيني، وأئمة املس�لمني، وكان يقال  )7( ه�و: أمح�د بن عمر بن رُسَ
، له  له: الباز األشهب، وويل القضاء بشرياز، وكان يفضل عىل مجيع أصحاب الشافعي حتى عىل امُلَزيِنِّ
أكثر من أربعمئة مصنف يف املذهب، خدمه خدمةاً عظيمة، استفاد منها من أتى بعده، مات ببغداد سنة 
س�ت وثلثمئة للهجرة. »طبق�ات الفقهاء« )109/1(، »طبقات ابن الس�بكي« )87/2(، »طبقات 

الشافعية« البن قايض شهبة )90/1(.
)8( »العباب« )485/2(، »املغني« )78/9(.
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 م�ن القي�اس ع�ىل األخت م�ن األبوين، بخ�الف م�ا إذا كانتا م�ن جهة ف�رض وجهة 

تعصيب))).

�ا هي أخته، وأخًتا أخرى كان لألم الثلث، مل حيجبها  a: إذا خل�ف املجويس ُأمًّ
بكوهنا أخًتا مع األخت الثانية ألن الش�خص ال حيجب نفسه)))؛ وألن األم إنام حتجب 
ش�خصني ال بقرابتني، وهلذا لو كان معها أٌخ من أٍم، وأٌخ من أٍب؛ فإهنا حتجب هبام)))، 
ول�و كان معه�ا أٌخ م�ن األبوين مل حيجبه، وكذل�ك لو كانت املس�لمة بحاهلا، وأوالدها 
ابنً�ا أو بنًت�ا، ث�م م�ات األب، /ثم مات االب�ن كان ألخت�ه منه النصف، ول�ألم الثلث 

 

وال يشء هلا لكوهنا ُأخًتا من أب)))، ووافق أبو حنيفة يف إعطاء األم الثلث، لكن خالف 
يف طريقته، فأعطاها السدس؛ ألهنا أخته من أبيه مع أخته من أبيه وأمه، وأعطاها السدس 

ا، فحجبها بنفسها))) ، وقد تقدم الدليل عىل فساد هذا القول. لكوهنا أمًّ

A

إذا اجتمع أصح�اب فروض ومل حيجب بعضهم بعًضا، فأفرض لكل واحٍد منهم 
فرضه، فإن مل تزد س�هام الورثة عىل أصل املس�ألة مل يعلها، وأقسمها عىل أهل الفريضة؛ 
ألنه أمكن أن يوصل إىل كل واحد حقه بكامله)))، وإن زادت سهامهم عىل أصل املسألة 
أعاهلا بالس�هم الزائد)))، وق�ال ابن عباس: ال تعال الفرائ�ض وإنام يدخل النقص عىل 
البن�ات واألخ�وات خاصة. يعني: أهن�ن يأخذن ما بقي)))، مث�ال أن خيلف زوًجا وأًما 
وأخ�ت األب، فيعط�ي الزوج النصف، واألم الثلث، وما بقي وهو الس�دس لألخت، 

)1( »مغني املحتاج« )28/3(، »حتفة املحتاج« )54/3(.
)2( »مغني املحتاج« )28/3(، »إعانة الطالبني« )234/3(.

)3( »حتفة املحتاج« )62/3(، »حاشية البيجوري« )146/2(.
)4( »هناية املطلب« )105/9(، »النجم الوهاج« )149/6(.

)5( »الفتاوى اهلندية« )459/6(، »تكملة حاشية رد املحتار« )776/6(.
)6( »العزيز« )433/6(، »فتح الوهاب« )14/2(.

)7( »البيان« )58/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )143/3(.
)8( أخرج�ه البيهقي يف »الس�نن الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »الع�ول يف الفرائض« ]12836[، 

)253/6(، »املحىل« )517/8(.

)202/ب(



516
وهب�ذا قال حممد ابن احلنفية)))، وحممد بن عي بن احلس�ني))) Q، واإلمامية)))، 
وداود، وعطاء))). لنا أن حقوق مقدرة متفقة يف الوجوب ضاقت الركة عنها فقسمت 
يون)))، ويتضح هذا بذكر األصول الت�ي خيرج منها هذه الفروض،  الرك�ة عليه�ا كالدُّ
وهي س�بعة أصول، أربعٌة منها ال َتُعول، وثالثٌة تعول، فأما األربعة التي تعول فأحدها 
أن يك�ون أصل املس�ألة من اثنني، بأن يك�ون فيها نصٌف وما بق�ي، أو نصٌف ونصف، 
الث�اين أن يك�ون أصلها من ثالثة، ب�أن يكون فيها ثلٌث وما بق�ي، أو ثلثان وما بقي، أو 
ثل�ث وثلث�ان، الثالث أن يك�ون أصلها من أربعة بأن يكون يف املس�ألة ربٌع وما بقي، أو 
ربٌع ونصف وما بقي، أو ربٌع و ثلث الباقي، الرابع أن يكون أصلها من ثامنية بأن يكون 

يف املسألة ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي))).

وأما األصول الثالثة التي ال تعول، فأحدها: أن يكون أصل املس�ألة من س�تة بأن 
يكون يف املسألة سدٌس وما بقي، أو سدس وثلثان، أو ثلٌث أوسدس، أو نصُف وثلثان، 
أو نصٌف وثلثان وثلث، أو سدٌس ونصف، أو اثنان وثلث، فتعيلها بالسهم الزائد عىل 

)1( هو: حممد بن عيل بن أيب طالب اهلاش�مي، أبو القاس�م املدين، املعروف بابن احلنفية، واس�م أمه خولة 
من س�بي اليممة، أقوى األس�انيد ما أس�نده حممد بن احلنفية عن عيل I ، عن النبي 0، 

مات V سنة ثلث وسبعني عن مخس وستني، ودفن بالبقيع.
»الطبقات الكربى« )265/1(، »إسعاف املبطأ« )26/1(، »املنتخب من ذيل املذيل« )118/1(.  

)2( ه�و: حممد بن عىل بن احلس�ني ب�ن عىل بن أيب طالب، كان يلقب بالباقر، س�مع من: جابر بن عبد اهلل 
I، وأبيه عىل بن احلس�ني. س�مع منه: ابنه جعفر وعمرو بن دينار، مات س�نة أربِع عرشة ومائة، 
وهو ابن ثمٍن ومخس�ني س�نة. »اإلك�مل« البن ماك�وال )173/1(، »التعديل واجل�رح« )729/2(، 

»معرفة الثقات« للعجيل )249/2(.
)3( ه�ذا اللق�ب عند كثري م�ن أصحاب الفرق واملق�االت يطلق عىل جمموعة من الفرق الش�يعية، ولكن 
ختصص فيم بعد باالثني عرشية، ولعل من أول من ذهب إىل ذلك شيخ االثني عرشية يف زمنه املفيد، 
س�موا بذلك؛ ألهنم هم القائلون بوجوب اإلمامة، والعصمة، ووجوب النص، وإنم حصل هلم هذا 

االسم يف األصل الجتمع أصوهلم يف هذه املقالة.
»لوامع األنوار البهية« ]86[، »التنبيه والرد« ]24[، »أصول مذهب االثني عرشية« ]103[.  

)4( »املغني« )105/9(، »املحىل« )524/8(.
)5( »احلاوي الكبري« )102/8(، »حتفة احلبيب« )24/4(.

)6( »املهذب« )26/2(، »تكملة املجموع« )75/16(.
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املس�ألة فتعول عىل س�بعة، وثامنية، وتس�عة، وعرشة، وال تعول هذه األصول عىل أكثر 

من ذلك))).

وصورهت�ا أن يك�ون زوج وأّم واثنان من ولد األم وأختان ألبوين، فللزوج نصفه 
ثالثة أس�هم ولألم س�دس س�هم، ولد األم الثلث س�هامن، وولد األبوي�ن ثلثان أربعة 
أسهم، فذلك عرشة أسهم وقد عالت بثلثيها، وتسمى أم الفروج لكثرة السهام العالية، 
حًيا القايض)2( قىض فيها بذلك، وال يعول هذا األصل عىل  حْيِيَّة ألن /رُشَ َ وتعرف بالرشُّ

أكثر من ذلك))).

وأما العول عىل ثامنية فهي لزوٍج وأّم وأخت ألبوين، فللزوج النصف ثالثة أسهم، 
ولألخ�ت كذلك، ولألم الثلث س�هامن وتس�مى املباهلة، وه�ي أول فريضة أعيلت يف 
ديق I فريضة  اإلس�الم إذ مل يوجد يف زمن رس�ول اهلل 0، وال زم�ن الصِّ
عايل�ة، وإن�ام وقعت هذه يف خالفة عمر I، فخال�ف فيها ابن عباس، فقال: الذي 
أحىص رمل عالج عدًدا مل جيعل يف مال نصًفا ونصًفا وثلًثا، هذان نصفان ذهبا باملال فأين 
موضع الثلث. فقيل له: واهلل لئن مت أو متنا ألقس�مت مواريثنا، إال ما عليه القوم)))، 

فقال: ]  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ[))). ولنا ما قدمناه يف أصول العول.

)1( »البيان« )58/9(، »حاشية اجلمل« )560/7(.
)2( هو الفقيه أبو ُأمية رُشيح بن احلارث بن قيس بن اجلَهم الِكندي، قايض الكوفة.

ْحبِيل، ويقال: وهو ِمن أوالد الُفرس الذين كانوا باليمن، يقال:  اِحيل أو ابن رُشَ ويقال: رشيح بن رَشَ  
له صحبة، ومل يصح، بل هو ممن أسَلَم يف حياة النبي 0 وانتقل ِمن اليمن َزَمَن الصديق، عاش 

مائة وعرش سنني، عاش مائة وثمين سنني، تويف سنة ثمن وسبعني، وقيل: سنة ثمنني.
 .V وقيل: إنه اسَتعفى ِمن القضاء َقْبَل موته بَسنَة  

ترمجته يف »طبقات ابن سعد« )131/16(، »تاريخ البخاري« )228/4(، »هتذيب الكمل« ]576[،   
»تاريخ اإلسلم« )160/3(، »سري أعلم النبلء« )100/4(.

)3( »العذب الفائض« )161/1(، »رشح الرحبية« ]157[.
)4( أخرج�ه عبدال�رزاق يف مصنفه: كتاب: »الفرائض« ]19035[، )259/10(، »الس�نن« لس�عيد بن 
منص�ور: كتاب: »والية العصبة«، باب: »يف العول« ]37[، )43/1(، »املس�تدرك« للحاكم: كتاب: 

»الفرائض« ]7985[، وقال: هذا حديٌث صحيٌح عىل رشط مسلٍم، ومل خيرجاه، )378/4(.
.61 :4 )5(

)203 /أ(
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 الثانـــي: أن يك�ون أصل املس�ألة من اثني عرش بأن يكون يف املس�ألة ربٌع وس�دٌس 

وما بقي، أو ربٌع وثلثان وما بقي، أو ربٌع وسدسان وما بقي، وهذا األصل يعود باألفراد 
ثالث�ة عرش عىل مخس�ة عرش وإىل س�بعة ع�رش)))، وصورهتا: أن يم�وت رجل وخلف 
ْين، وأربع أخوات ألم، وثامن أخوات ألبوين، فللزوجات الربع  ثالث زوجات، وَجدَّ
بالربع ثالثة، وللجدتني السدس سهامن، ولولد األم الثلث أربعة أسهم، ولولد األبوين 
الثلث�ان ثامنية، فذلك س�بعة عرش س�هاًم، وال يعول هذا األصل عىل أكث�ر من ذلك)))، 
وذه�ب معاذ إىل أنه يعول عىل تس�عة عرش، وتس�مى هذه أم األنامل لكث�رة ما فيها من 

النساء))).

الثالـــث: أن يك�ون أص�ل املس�ألة من أربع�ة وعرشين ب�أن يكون يف املس�ألة ثمن 

وسدس وما بقي، أو ثمن وسدسان وما بقي، أو ثمن وسدسان وثلثان فتعول عىل سبعٍة 
وعرشي�ن، وصورهت�ا: أن يموت رجل وخيلف�ه زوجة وأبوين وابن�ني، فللزوجة الثمن 
ثالثة، ولألبوين السدسان ثامنية، ولالبنتني الثلثان ستة عرش فذلك سبعة وعرشون)))، 
واألص�ل ما روى عن أمري املؤمنني S س�ئل عنها وهو ع�ىل منرب فقال: عاد ثمنها 
تس�ًعا، وم�ىض يف خطبته. فس�ميت املنربية لذل�ك)))، وال يعول ه�ذا األصل عىل أكثر 
م�ن ذلك إال ما روي عن ابن مس�عود I أنه أعاهلا إىل أح�د وثلثني)))، وذلك بأن 
�ا وابنني من ول�د األم وأختني من ولد األب وول�ًدا كافًرا فإنه  خيل�ف املي�ت زوجة وُأمًّ
حيج�ب به الزوج�ة إىل الثمن، فتصري من أربعة وعرشي�ن وتعيلها عىل إحدى وثالثني، 

)1( »حاشية اجلمل« )564/7(، »حاشية البيجوري« )146/2(.
)2( »حاشيتا قليويب وعمرية« )145/3(.

)3( »رشح الرحبية« ]158[، »حاشية الرميل« )14/3(.
)4( »هناية املطلب« )115/9(، »النجم الوهاج« )151/6(.

)5( أخرج�ه عبد الرزاق يف مصنفه: كتاب: »الفرائض« ]19011[، )251/10(، »الس�نن« لس�عيد بن 
منص�ور: كتاب: »والي�ة العصبة«، ب�اٌب: »يف العول« ]34[، )40/1(، »الس�نن الك�ربى«: كتاب: 

»الفرائض«، باب: »العول يف الفرائض« ]12834[، )253/6(.
)6( »العذب الفائض« )165/1(، »الفوائد اجللية« ]25[.
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للزوجة ثالثة، ولألم أربعة، ولولد األم ثامنية، ولولد األبوين س�تة عرش)))، واعلم أن 
األصول التي تس�تكمل بالفروض ثالثة: أصل اثنني، وأصل ثالثة، وأصل س�تة. وأما 

باقي األصول ال ُبدَّ فيها من العصبة، أو تعول))) واهلل أعلم.

0: العصبة)))

َكـــِر: كل ذك�ر لي�س بين�ه وب�ني امليت أنث�ى)))، وإنام س�موا   /العصبـــة مـــن الذمَّ
عصبة امليت أي: أحاطوا به واس�تداروا علي�ه كالعصابة عىل الرأس، األب من جانب، 
واالب�ن م�ن جانب، واألخ م�ن جانب، والعم م�ن جانب، وواجده�م عاصب كطلبٍة 

 

وطالب))).

وه�م االبن واألب ومن أدىل هبام من الذكور، وأق�رب العصبات االبن)))، لقوله 
c: ]گ  گ   گ  ڳ[))). فب�دأ بم�رياث البن�ني، ومق�دٌم ع�ىل م�رياث 
األبوي�ن، والع�رب تب�دأ باأله�م)))، ورشط يف تعصيب األب عدم البن�ني، ألن االبن 
يعص�ب أخت�ه، ث�م إن ابن االبن وإن س�فل قائ�ٌم مقام االب�ن يف امل�رياث والتعصيب، 
لوقوع اس�م الولد عليه وقيامه مقامه يف احلجب))) ، ثم األب ألنه يديل بنفسه، ثم اجلد 

)1( »احلاوي الكبري« )106/8(، »فتح الوهاب« )14/2(.
)2( »أسنى املطالب« )14/3(، »حاشية اجلمل« )566/7(.  

: هم قرابة الرجل ألبيه، س�موا بذلك؛ ألهنم أحاطوا ب�ه. ويف االصطلح: هو  )3( وعصبـــة الرجـــل: لغةاً
من يرث بل تقدير، أو بأنه من إذا انفرد حاز مجيع املال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد 

الفرض. 
»لس�ان الع�رب« )602/1(، »القاموس املحيط« )1690/1(، »حاش�ية البيج�وري« )147/2(،   

»رشح الرحبية« ]127[. 
)4( »أسنى املطالب« )14/3(، »حاشية اجلمل« )567/7(.

)5( »معجم مقاييس اللغة« )339/4(، »املحيط  يف اللغة« )58/1(.
)6( »البيان« )59/9(، »فتح املعني« )234/3(.

.11 :6 )7(
)8( »املهذب« )27/2(، »تكملة املجموع« )77/16(.

)9( »العزيز« )433/6(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )146/3(.

)203 /ب(
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إذا مل يك�ن اإلخ�وة، ث�م اجل�د وإن عال مل�ا بينته يف ابن االب�ن، ث�م األخ إذا مل يكن جد؛ 
ألن�ه يديل باألب، ثم ابن األخ وإن س�فل فإنه قائم مق�ام األخ يف التعصيب خاصة، ثم 
 الع�م؛ ألن�ه يديل باجلد، ثم ابن العم وإن س�فل مل�ا بينته يف األخ، ثم ع�م األب، ثم ابنه 

ملا قدمته))).

فإن اجتمعن اثنان قدم أقرهبام درجة لقربه)))، لقوله 0 فام أبقت الفرائض 
فألوىل عصبة ذكر، فإن استويا يف الدرجة وأحدمها يديل باألبوين، واآلخر يديل باألب، 
قدم من يديل باألبوين؛ ألنه أقرب إليه)))، وروى أمري املؤمنني عي أنه 0 قال: 
»أعيـــان بـــين األم يتوارثـــون دون بـــين العـــات، يرث الرجل أخـــاه ألمه وأمـــه دون أخته 
ألمـــه«))). لقول�ه 0: »مـــا أبقـــت الفرائض فـــأوىل عصبة ذكـــر«. وهو أوىل 

النف�راده بقرابة األم، وألن األخ مقدم عىل ابن األخ لتقدمه يف القرابة، كذلك األخ من 
األبوين مقدم عىل األخ من األب لقوة قرابته، فإن اس�تويا يف الدرجة اس�تويا يف املرياث 

الستوائهام يف سببه))).

ومت�ى انفرد واحد من العصبة أخذ مجيع املال)))، لقوله c: ]ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ[))). فجعل لألخ مجيع مال األخت عند انفراده، وإن اجتمع مع ذي فرض 
أخذ ما بقي من فرضه)))، ملا رويناه عنه 0 يف مرياث سعد بن الربيع فإنه أعطى 

)1( »حتفة املحتاج« )62/3(، »إعانة الطالبني« )234/3(.
)2( »الوسيط« )355/4(، »فتح العلم« )179/4(.

)3( »مغني املحتاج« )37/3(، »النجم الوهاج« )149/6(.
)4( أخرجه الرتمذي: كتاب: »الفرائض«، باب: »مرياث األخوة من األب واألم« ]2095[، )416/4(، 
واب�ن ماجه: كت�اب: »الفرائض«، باب: »مرياث العصبة« ]2739[، )915/2(.  قال الرتمذي: هذا 
حديث ال نعرفه إاِل من حديث أيب إِسحاق، عن احلارث، عن عيل، قال: وقد تكلم بعض أهل العلم 

.V يف احلديث، والعمل عليه عند عامة أهل العلم. وقد حسنه األلباين
)5( »العباب« )484/2(، »حاشية الرميل« )13/3(.

)6( »حتفة املحتاج« )62/3(، »إعانة الطالبني« )234/3(.
.176 :6 )7(

)8( »رشح البهجة الوردية« )122/13(، »النجم الوهاج« )157/6(.
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أخ�اه ما بقي بعد فرض الزوجة)1)، واالثنني، كذلك األخت من األبوين، أو األخوات 
 م�ع بنات الصلب أو الواحدة أو بنات االبن عصبة يأخذن ما بقي من فرضهن)))، فإن 
مل يك�ن أخوات من األبوين فاألخوات من األب يقمن مقامهن يف ذلك)))، وقد قدمنا 

خالف ابن عباس وداود يف أن األخت ال ترث مع البنت وأقمنا الدليل عليه.

A

ال يعص�ب من الذكر أنث�ى إال ثالثة: االبن، وابن االب�ن، واألخ)))؛ فإنه يعصب 
أخواته ويقسمون املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني))).

/أم�ا االب�ن فإنه يعصب من حتاذيه م�ن أخواته وبنات عمه، س�واء كان هلن يشء 
م�ن ف�رض البن�ات أو مل يك�ن)))، وقال أب�و ث�ور: إذا اس�تكمل البنات الثلثني س�قط 

بن�ات االب�ن، وكان الباقي البن االبن))). لنا قول�ه c: ]گ  گ   گ  ڳڳ  
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ[))). واألوالد تق�ع ع�ىل ول�د االبن كام تقع ع�ىل ولد الصلب 

 ع�ىل م�ا تقدم بيانه، وزي�ادة نصيب البنات عىل الثلثني بام تأخ�ذه بنت االبن إذا عصبت 
ال يفيض إىل زيادة فرض البنات عىل الثلثني؛ ألهنن يأخذن هذه الزيادة بالتعصيب دون 
الفرض وذلك جائز)))، وهلذا لو خلف ابنًا وعرش بنات، كان لالبن السدس، وللبنات 

مخسة أسداس املال، فقد حصلن عىل أكثر من ثلثني حني أخذنه بالتعصيب)1)).

)1( أخرجه أمحد )352/3(، وأبو داود )316/3(، كتاب »الفرائض«، باب »مرياث الصلب« ]2892[، 
والرتمذي )414/4(، كتاب »الفرائض«، باب »مرياث البنات«،  ]2092[، وابن ماجه )908/2(، 
كت�اب »الفرائض«، باب »فرائض الصلب« ]2720[، وابن س�عد )78/2/3(، واحلاكم )33/4-

334(، كتاب »الفرائض«، باب »إذا حتدثتم، فتحدثوا بالفرائض«، وقال الرتمذي: حسن صحيح.
)2( »مغني املحتاج« )34/3(، »كفاية األخيار« ]437[.

)3( »العزيز« )434/6(، »حاشية البيجوري« )147/2(.
)4( »الوسيط« )363/4(، »تكملة املجموع« )79/16(.

)5( »البيان« )60/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )145/3(.
)6( »فتح الوهاب« )15/2(، »هناية الزين« ]289[.

)7( »الذخرية« )55/13(، »املغني« )75/9(.
)9( »أسنى املطالب« )15/3(، »حتفة احلبيب« )30/4(.)8( 6: 11.

)10( »احلاوي الكبري« )107/8(، »فتح املعني« )235/3(.

)204/أ(
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وكذل�ك ابن ابن االبن وإن س�فل يعصبه أخواته، وبنات عمه س�واًء كان هلن من 
فرض البنات يشء أو مل يكن ملا قدمته، أما ما فوقه من عامته وبنات عم أبيه، فإن كان هلن 
من فرض البنات من الثلثني أو الس�دس يشء مل يعصبهن، وأخذ الباقي دوهنن وورثن 
بالف�رض)))، وم�ن ورثه بالفرض بقرابة مل يرث ش�يًئا لتعصيب تلك القرابة، كاألخت 
م�ن األبوي�ن وإن مل يكن هلن يشء م�ن الفرض عصبهن)))، ملا روي ع�ن زيد بن ثابت 
أنه قال: إذا اس�تكمل البنات الثلثني فليس لبنات االبن يشء إال أن يلحق هبن ذكر)))، 
وعليه�ن بقية املال إذا كان أس�فل بينهن رد عىل م�ن فوقه للذكر مثل حظ األنثيني، وإن 
ك�ن أس�فل منه فبقية املال ل�ه دوهنن؛ وألنه ال جيوز أن يرث بالبن�وة مع بعده، فال ترث 
عامت�ه م�ع قرهبن، وأما من دونه م�ن بنات أخيه فال يعصبن بحال لق�ول زيد بن ثابت؛ 

وألنه عصبة فال يرث معه من دونه كاالبن ال يرث معه ابنة االبن بحال))).

وأما األخ من األبوين واألب فإنه يعصب أخواته ويقس�م مجيع املال بينهم للذكر 
چ چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ]ڄ    :c لقول�ه  األنثي�ني)))،  ح�ظ   مث�ل 

  چ[))).

وأما األخ فإنه ال يعصب عمته بل ينفرد باملال دوهنا، لقوله 0: »ما أبقت 
الفرائـــض فهـــي ألوىل عصبـــٍة ذكـــر«. وُروي »رجٍل ذكر«. وق�ال الفرضيون: هم ملن 

 

مل يذكر أخيه بفرٍض يف كتاب اهلل وال سنة رسوله 0))).

A

وال يشارك أحد من أهل التعصيب أهل الفرض يف فروضهم إال ولد األبوين)))؛ 

)1( »املهذب« )28/2(، »حاشية اجلمل« )578/7(.
)2( »البيان« )60/9(، »تكملة املجموع«  )92/16(.

)3( أخرجه البيهقي »السنن الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »ترتيب العصبة« ]12747[، )238/6(.
)4( »العزيز« )435/6(، »فتح الوهاب« )14/2(.

)5( »هناية املطلب« )120/9(، »حاشية الرميل« )14/3(.
)7( »مغني املحتاج« )36/3(، »النجم الوهاج« )157/6(.)6( 6: 176.

)8( »حتفة املحتاج« )61/3(، »رشح البهجة الوردية« )117/13(.
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، أو ج�دة واثنان من  فإهنم يش�اركون ولد األم يف س�همهم يف املرشك�ة، وهي زوٌج وأمٌّ
ولد األم وعصبة من ولد األبوين واحًدا كان أو أكثر، فللزوج النصف ولألم، أو اجلدة 
 الس�دس ولولد األم الثلث يش�اركهم فيه ول�د األب واألم ويقتس�مونه بينهم)))، قال 
أب�و حنيف�ة وأصحابه: يس�قط /ولد األبوين))). وب�ه قال أمحد))). لن�ا أن ولد األبوين 
يش�ارك ولد األم يف الرحم التي ورثوا هبا يف الفرض، فش�اركوهم يف الفرض املس�تحق 
هبا، فال جيوز أن يرث ولد األم ويس�قط ولد األبوين كاألب، ملا ش�ارك األم يف الوالدة 
مل جي�ز أن ترث األم وحيجب األب وذلك ه�ا هنا)))، وخيالف إذا كان ولد األم واحًدا، 
فإن عصبة األبوين يرثون معه الس�دس بالتعصيب وها هنا بالفرض فوجب الترشيك، 
ولذل�ك س�ميت: املرشكة، وتع�رف أيًض�ا: باحلامرين، ألن ول�د األبوين قال�وا لعمر: 
احس�ب أن أبانا كان محاًرا، أليست أمنا وأمهم واحدة؟ فأرشك بينهم))). فلو قيل لك: 
خلفت امرأة ابني عم أحدمها أٌخ ألم، واآلخر زوج مفرقني، وجدة ما حكمها قلنا هذه 
املرشك�ة بعينه�ا، ألن فيها زوًجا وجدة قائمٌة مق�ام األم واثنان من ولد األم وعصبة من 

ولد األب واألم))).

 A
إذا اجتمع يف ش�خص واحد جهة فرض وجهة تعصيب، كابن عٍم وزوج، أو أٍخ 
من أم ورث هبام)))، فإذا اجتمع ابنا عم أحدمها أٌخ ألم كان للذي هو أٌخ من أٍم السدُس 

)1( »املهذب« )27/2(، »هناية الزين« ]289[.
)2( »اللباب« )425/4(، »الفتاوى اهلندية« )463/6(. 

)3( »الروض املربع« )316/2(، »منار السبيل« )256/2(.
)4( »البيان« )59/9(، »مغني املحتاج« )37/3(.

)5( أخرج�ه احلاك�م يف مس�تدركه: كت�اب: »الفرائ�ض« ]7969[، )374/4(، والبيهق�ي يف »الس�نن 
الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »املرشكة« ]12851[، )256/6(.

وفيه أبو أميَة بن يعىل الثقفي، وهو ضعيٌف.  
)6( »أسنى املطالب« )15/3(، »تكملة املجموع« )89/16(.

)7( »احلاوي الكبري« )108/8(، »فتح الوهاب« )15/2(.

)204/ب(
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والباق�ي بينه�ام)))، وقال ابن مس�عود: املال كل�ه للذي هو أٌخ من أم. وبه قال احلس�ن، 
ورشي�ح، والث�وري، وأبو ثور)))، لنا أهن�ام وارثان خمتلفان يس�تحقان نصيبني خمتلفني، 

فوجب الترشيك بينهام، كام لو كان أحدمها زوج امليتة))).

A

إذا الع�ن ال�زوج وبقي نس�ب الول�د انقطع الت�وارث بينهام، وبق�ي التوارث بني 
 الول�د واألم، ف�إذا مات الولد وال وارث له غري األم فلها من ماله الثلث فقط)))، وقال 
أبو حنيفة: يرث املال كله بالفرض والرد))). وقال ابن مسعود: عصبة أمه عصبته، فإذا 
خل�ف أمه وخاله كان هل�ا الثلث والباقي للخال، وبه قال عي S، وابن مس�عود، 
وابن عباس، وابن عمر)))، واحلس�ن، وابن س�ريين، والثوري، وأمح�د)))، لنا ما روي 
عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: حررت سنة املرياث أن يرثه، ويرثها ما فرض اهلل 
هل�ا))). وما رواه عمرو بن ش�عيب: من م�رياث ولد املالعنة ألمه، ففي�ه كالم)))، وإن 
صح فمحموٌل عىل أنه هلا بحكم اإلسالم من بيت املال، ال بحكم القرابة)1))، ولو أتت 
بولدي�ن توأم�ني فنفامها باللعان، ثم م�ات أحدمها وخلف أخاه ورث�ه مرياث األخ من 
األم وال يرثه مرياث أخ ألب عىل أصح الوجهني))))، ألن األخوة من جهة األب منفية 

)1( »املهذب« )28/2(، »حاشية اجلمل« )573/7(.
)2( »املغني« )108/9(، »االستذكار« )392/23(.

)3( »البيان« )59/9(، »حتفة احلبيب« )234/4(.
)4( »هناية املطلب« )154/9(، »فتح العلم« )179/4(.
)5( »املبسوط« )188/29(، »البحر الرائق« )577/8(.

)6( أخرجه البيهقي يف »الس�نن الكربى«:  كتاب: »الفرائض«، باب: »مرياث ولد امللعنة« ]12837[، 
.)258/6(

)7( »املغني« )110/9(، »رشح الزركيش« )454/4(.
)8( أخرجه البخاري: كتاب »الطلق«، باب »التلعن يف املسجد« ]5003[، )2033/5(.

)9( أخرجه الدارمي يف س�ننه: كتاب »الفرائض«، باب »يف م�رياث ابن امللعنة« ]2963[، )460/2(، 
وفيه ابن هليعة، وهو ضعيٌف ال حُيتج به، »بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام« )473/5(.

)10( »مغني املحتاج« )37/3(، »حاشية البيجوري« )147/2(.
)11( وم�ا ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، م�ن أن األم لو أتت بولدين توأمني فنفامها األب باللعان، 
=
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 بينهام، ولو اقتس�ام مرياثه ثم أكذب املالعن نفس�ه نقضا القس�مة وحلقه نس�به)))، وقال 
أبو حنيفة: ال يلحقه نسبه بعد موته إال أن يكون للميت ولد ويكون امليت أحد التوأمني 

واآلخر باق)))، لنا أن األخوة أسقطت باللعان وقد بطل ملحقه))).

A/ 

وإن كان ال�وارث خنث�ي، وه�و ال�ذي له فرج الرج�ل وفرج األنثى، ف�إن مل يعلم 
أنه ذكٌر، أو أنثى فهو ُمْش�َكٌل)))، ويرث م�رياث أنثى)))، فإن كان وحده أعطي مرياث 
البنت ووقف الباقي))). وقال أبو حنيفة: يدفع إليه النصيب وال يوقف الباقي، بل يدفع 
إىل من دونه من الورثة كاألخ والعم)))، وعن ابن عباس أنه قال: يعطي نصف نصيب 
�ْعبِيُّ والثَّْوِريُّ وأمحد))). لنا أن مس�تحق  الذكر، ونصف نصيب األنثى))). وبه قال الشَّ
الوراثة قد أش�كل حاله فوجب وقف ما ال يغبن فيه كام لو كان منفرًدا)1))، والدفع إىل 
األخ والعم عمٌل بالشك، فلذلك نوقف النصيبني))))، وإن كان معه ابن ورث الثلث، 
وورث االبن النصف، ووقف السدس حتى تبني حاله ليزول الشك عنه))))، ولو كان 
ذكًرا أعطينا ثلث املال وأعطينا احليَّ مُخَُسُه، جلوز أن يكون أنثى ووقف الباقي، وخلف 

ثم مات أحدمها وخلف أخاه ورثه األخ مرياث األخ من األم، وال يرثه مرياث األخ ألب.
»العزيز« )435/6(، »روضة الطالبني« )38/6(.  

)1( »البيان« )63/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )146/3(.
)2( »املبسوط« )178/29(، »ملتقى األبحر« )513/4(.

)3( »احلاوي الكبري« )126/8(، »تكملة املجموع« )94/16(.
)4( »املهذب« )16/2(، »حتفة احلبيب« )34/4(.

)5( »هناية املطلب« )169/9(، »حاشية الرميل« )15/3(.
)6( »مغني املحتاج« )38/3(، »إعانة الطالبني« )234/3(.

)7( »الفتاوى اهلندية« )456/6(، »تكملة حاشية رد املحتار« )787/6(.
)8( أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة يف مصنفه: كت�اب »الفرائض«، ب�اب »يف اخلنثى كيف ي�ورث؟« ]32017[، 

.)350/11(
)9( »املغني« )153/9(، »اإلنصاف« )268/7(.

)10( »حتفة املحتاج« )64/3(، »هناية الزين« ]290[.
)11( »رشح البهجة الوردية« )121/13(، »فتح الوهاب« )15/2(.

)12( »النجم الوهاج« )158/6(، »حاشية اجلمل« )584/7(.

)205 /أ(

=
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جنس�ني ورث�ا الثلثني؛ ألنه أس�وأ حاهلام ل�كل واحد منهام الثلث جل�وز أن يكون األخر 
ذك�ًرا، وإن كان�وا ثالث�ة أعطينا لكل واحد مُخ�س املال جلواز أن يك�ون أنثى واآلخران 
ذك�ران، وإن كان أربع�ة أعطينا كل واحد ُتس�ع املال هلذه العل�ة)))، وإن كان مع الولد 
اخلنثى ذو فرض كالزوج أو الزوجة أعطينا فرضهام؛ ألنه ال خيتلف بكونه ذكًرا أو أنثى، 
فإن كان معه أبو امليت دفع إىل اخلنثى النصف، ووقف النصف بينه وبني العصبة، ومتى 

عرف أنه ذكر ورث مرياث الذكر، ومتى عرف أنه أنثى ورث مرياث األنثى))).

ويع�رف حال�ه من َمَباله فإن بال من ذكره فهو ذك�ر، وإن بال من الفرج فهو أنثى؛ 
ألن اهلل جعل مباَل كلِّ واحٍد منهام من فرجه الذي خصه به فريجع عند اإلشكال إليه)))، 
وقد روي ذلك عن أمري املؤمنني عي بن أيب طالب S، وروي عنه أنه قال: ُيعرف 
اخلُنَْثى من حيث يبول)))، فإن بال منهام نظرنا فمن أهيام يس�بق البول ُحِكَم به؛ ألنه هو 
املبال األصي؛ ألنه إىل األصي س�بق)))، فإن استويا يف االبتداء واالنقطاع فهو مشكل، 
وس�واء ب�ال من أحدمها أكثر أو كانا س�واًء ع�ىل أصح الوجه�ني)))، ألن اعتبار الكثري 
يش�ق، فعند هذا س�بيل عام يمي�ل إليه طبعه، فإن قال: أميل إىل الرج�ال. فهو َذَكٌر، وإن 
قال: َأِميل إىل النساء. فهو أنثى، وإن قال: أميُل إليهام. فهو ُمْشَكٌل))). وقيل: إذا مل يكن 
يف الب�وِل داللٌة ُأعترب عدد األضالع؛ ألن أعالها ال يوقف عليه، لو أمكن لكان أبلغ يف 

الداللة عىل البول))).

)1( »احلاوي الكبري« )128/8(، »تكملة املجموع« )99/16(.
)2( »البيان« )62/9(، »فتح الوهاب« )16/2(.

)3( »املهذب« )27/2(، »فتح املعني« )236/3(.
)4( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى«: كت�اب: »الفرائ�ض«، باب: »م�رياث اخلنث�ى« ]12892[، 

.)261/6(
)5( »الوسيط« )371/4(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )146/3(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من اعتبار حالة اإلشكال، يف حال استواء االبتداء واالنقطاع 
يف املبال. »العزيز« )467/6(، »روضة الطالبني« )78/1(.

)7( »مغني املحتاج« )39/3(، »النجم الوهاج« )159/6(.
)8( »رشح البهجة الوردية« )121/13(، »حاشية اجلمل« )585/7(.
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A

وإن مات رجل وترك محاًل، وله وارث غري احلمل نظرت، فإن كان له فرض مقدر 

ال /يس�قط كالزوج�ة فدفع إليها فرضه�ا، ال خيتلف بقلة عدد احلم�ل وكثرته، ووقف 

الباق�ي إىل أن تض�ع، وإن مل يك�ن له س�هٌم مق�دٌر كالولد وق�ف اجلميع؛ ألن�ه ال ُيعلم 

 مق�دار ما اس�تحقه، وكذل�ك إن كان كاألخ والعم؛ ألنه ال يعرف اس�تحقاقه)))، وقال 

أب�و حنيفة: إن كان ل�ه ابن محل دفع له اخلمس بناء عىل أن أكث�ر احلمل أربعة))). وقال 

حممد: يعطى الثلث بناًء عىل غالب احلال، وأن أكثره يف الغالب اثنان. وقال أبو يوسف: 

يعطي النصف؛ ألن غالب احلمل واحد))). لنا أن عدد احلمل ال ضابط له، قال الشافعي 

I: أخربين ش�يٌخ باليمن أنه ُولد له يف بطٍن مخس�ة))). وحكى ابن مرزبان))) قال: 

رأيت امرأة ولدت كيًسا باألنبار))) اثني عرش ولًدا، وجه كل واحٍد إىل اآلخر، فوجب 

التوقف فيه))).

)1( »العزيز« )489/6(، »مغني املحتاج« )39/3(.
)2( »املبسوط« )18/30(، »البحر الرائق« )580/8(.

)3( »الفتاوى اهلندية« )469/6(، »ملتقى األبحر« )527/4(.
)4( »األم« )83/4(.

 )5( واملرزبان هو: كبري الفلحني، وهو: عيل بن أمحد، املعروف باملرزبان البغدادي، صاحب أيب احلس�ني 
ا، حكي عنه  ا ورعاً ابن القطان، ودرس ببغداد، وعليه درس الش�يخ أبو حامد اإلسفرايني، وكان فقيهاً
أنه قال: ما أعلم أن ألحد عيل مظلمة، أحد أئمة املذهب وأصحاب الوجوه، مات س�نة س�ٍت وستني 

وثلثمئة.
»طبق�ات الفقه�اء« )117/1(، »طبقات الش�افعية الك�ربى« )245/2(، »طبقات الش�افعية« البن   

قايض شهبة )143/1(.
ا،  )6( وهي مدينة عىل شاطئ الفرات من ناحية اجلزيرة، بأرض العراق، بينها وبني بغداد ثلثة عرش فرسخاً
ا هلا  وهي مدينة صغرية متحرضة، وهي عىل رأس هنر عيس�ى، واألنبار حد بابل، وس�ميت هبذا تشبيهاً
ببي�ت التاج�ر الذي ينضد فيه متاع�ه وهي األنبار، وقيل :األنبار بالفارس�ية األهراء، ألن أهراء امللك 

كانت فيها، ومنها كان يرزق رجاله.
»األربعني البلدانية« )36/1(، »معجم البلدان« )259/1(، »الروض املعطار« ]36[.  

)7( »العباب« )490/2(.

)205/ب(
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إذا انفص�ل احلمل واس�تهل، أو غط�س، أو حترك حرك�ة ح�ي َوِرَث َوُوِرَث)))، 
 وق�ال مال�ك: ال ي�رث إال إذا اس�تهل))). لنا أنه فيه حياة مس�تقرة فوج�ب أن يرث كام 

لو استهل))).

وإذا خرج ميًتا مل يرث، ألننا ال نعلم كونه حًيا عند موت مورثه، وكذلك لو حركه، 
وكذل�ك ل�و خ�رج بعضه وفيه حياٌة ع�ىل إن انفصل باقيه مات مل ي�رث؛ ألنه مل يثبت له 
 حكم الدنيا)))، وكذلك لدون س�تة أش�هر م�ن حني نكاحه مل يرثه؛ ألن�ه ال يلتحق به، 

ولو وضعته لستة أشهر عىل متام أربع سنني ورث ألنه الحق به))).

A

إذا مات اإلنسان ومل يكن له من يرثه بفرض وال تعصيب من النسب، ورثه مواله 
ال�ذي أعتقه عىل ما ذكرنا يف باب ال�والء)))، فإن مل يكن له موىل نظرت، فإن كان كافًرا 
رُصف مال�ه يف مصال�ح املس�لمني؛ ألنه كاألم�وال الضالة التي ال يع�رف مالكها، وإن 
كان مس�لاًم كان ماله مرياًثا للمس�لمني؛ ألنه يعقلون عنه فورثوه كالعصبة)))، فإن كان 
للمس�لمني إمام عادل رصف إليه ليضعه يف بيت املال، وإن مل يكن هلم إمام عادل مل ُيَردَّ 
عىل أهل الفروض وال ذوي األرحام بل يرفه إىل من هو يف يده يف مصالح املسلمني، 
ه�ذا أص�ح الوجهني)))، والوجه الث�اين يرده عىل أصحايب الف�رض عىل قدر فرضوهم 
إال الزوج�ني، ف�إن مل يكن أهل فرض فع�ىل ذوي األرحام. لنا أنا أقمن�ا الدليل عىل أن 
املس�لني ورثت�ه ومل يعدموا، وإن�ام عدم القابض هلم فص�ار كام لو كان ال�وارث صبًيا أو 

)1( »فتح الوهاب«  )15/2(، »حاشية اجلمل« )586/7(.
)2( »املعونة« )556/2(، »حاشية الدسوقي« )482/4(.

)3( »املهذب« )27/2(، »هناية الزين« ]289[  .
)4( »البيان« )65/9(، »حاشية الرميل« )18/3(.

)5( »هناية املطلب« )170/9(، »النجم الوهاج« )160/6(.
)6( »احلاوي الكبري« )137/8(، »فتح الوهاب« )18/2(.

)7( »أسنى املطالب« )26/3(، »حتفة احلبيب« )36/4(.
)8( »املهذب« )30/2(، »إعانة الطالبني« )239/3(.



529
جمنوًن�ا، ف�إن مل يمك�ن م�ن هو يف يده رصف�ه يف املصال�ح ، رد ع�ىل ذوي الفروض عىل 

 

ما تقدم)))، فإن مل يكن فعىل ذوي األرحام يسوى فيه بني مجيعهم عىل أصح الوجهني)))؛ 
ألن�ه يراد للمصلحة وهم يف جهة املصلحة س�واء. والوج�ه /الثاين أنه يرد عىل مذهب 
أهل التنزيل فينزل كل واحد منهم منزلة من يديل به، فينزل ولد البنات وولد األخوات 
منزل�ة أمهاهتم، وبنات اإلخ�وة واألعامم منزلة آبائهم، وأب�و األم واخلال واخلالة منزلة 

األم، والعم لألم والعمة منزلة األم)))، واهلل أعلم.

0: ميراث الجد مع اإلخوة واألخوات

إذا اجتمع اجلدات األب وإن عال مع ولد األبوين أو األب مل ينقصه املقاسمة من 
ثلث املال قاس�مهم وعصب إناثه�م)))، قال الصديق، وابن عباس L، والثوري، 
وأبو حنيفة، وأمحد، وداود))): اجلد ُيس�قط اإلخ�وة واألخوات. وهو اختيار املزين))). 
لن�ا أن اجل�دة وولد األب يدليان ب�األب، ومن أدىل بوارث مل يرث مع�ه كابن االبن مع 
االب�ن، واألب واجلد يدليان باألب فلم يس�قط أحدمه�ا اآلخر، ألن األب حيجب األم 
م�ن الثال�ث إىل ثلث الباق�ي واجلد ال حيجبها، فإن اجتمع مع ول�د األبوين وولد األب 
عاد ولد االبنني اجلد بولد األب)))، وقال ابن مس�عود ال يعاد اجلد باألخ من األب بل 
يقس�م امل�ال بني اجلد وول�د األبوين نصفني)))، لنا أن من ُحِج�َب بولد األبوين أو ولد 
األب إذا انفرد كل قبيل حجب هبام إذا اجتمعا كاألم، وألن من حجب عصبه حمجوٌب، 
حج�ب وغ�ري حمجوب كاألم حيجب باألبوين م�ع األب)))، إذا ثبت هذا فينظر يف ولد 

)1( »البيان« )62/9(، »النجم الوهاج« )162/6(.
)2( »هناية املطلب« )172/9(، »حاشية البيجوري« )147/2(.

)3( »مغني املحتاج« )40/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )147/3(.
)4( »العزيز« )495/6(، »حاشية اجلمل« )586/7(.

)5( »املحىل« )282/9(، »املغني« )156/9(، »رشح منتهى اإلرادات« )635/4(.
)6( »خمترص املزين« ]140[.

)7( »أسنى املطالب« )26/3(، »فتح املعني« )238/3(.
)8( »املغني« )159/9(.

)9( »املهذب« )30/2(، »تكملة املجموع« )117/16(.

)206/أ(
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األب ف�إن كان أًخ�ا واحًدا من أخ من أبوين وجد، فهي من ثالثة: للجد س�هم، ولكل 

أٍخ س�هم، ثم يرد األخ من األب س�همه عىل األخ من األبوين وتعرف هذه باملعادة)))، 

 

فل�و كان ب�دل األخ م�ن األبوين أخت ُقس�م املال عىل مخس�ة: جد س�هامن، ولألخ من 

األبوين س�هامن، ولألخت س�هم، ويرد األخ من األب عليها متام النصف، وهو س�هم 

ونص�ف فبق�ي له نصف س�هم، ف�رضب يف خمرج النص�ف وهو اثنان يف مخس�ة فتكون 

عرشة، ومنها تصح وهي عرشية زيد))).

ولو كان جد وأخوان ألبوين قس�م املال بينهم عىل س�تة للجد سهامن ولكل أخت 

س�هم، ولكل أخت س�هم ويرد األختان من األب مجيع ما حصل هلام عىل األختني من 

األبوين اس�تكاماًل للثلثني؛ ألهنا ال يرثان قبل اس�تكامل األختني من األبوين الثلثني)))، 
وقال ابن مسعود: إذا كان جد وأخت ألبوين وأخ ألب، فإن لألخت النصف والباقي 
للجد ويسقط األخ))). وقال أمري املؤمنني عي بن أيب طالب S: لألخت النصف، 

والباقي بني األخ وبني اجلد)))، وقد أقمنا الدليل عىل وجوب املقاسمة.

A

ف�إن نقص�ت مقاس�مة اجلد عن ثل�ث املال مجيع�ه، ب�أن زاد اإلخوة ع�ىل اثنني أو 
األخ�وات عىل أرب�ع فرض له ثلث مجيع املال، ومل يعاد ولد االبنني اجلد بولد األب)))، 
وروي ع�ن أم�ري املؤمنني عي ب�ن أيب طالب S أنه كان يقاس�مهم إىل الثلث زمن 

)1( املعادة من العد للعدد، وذلك ألن من يقول هبذه املسألة يعدون اإلخوة ألٍب عىل اجلد، وال يورثوهنم، 
وذلك لينقصون حصة اجلد من األحظ واألوفر له. »العذب الفائض« )114/1(.

)2( »البيان« )72/9(، »هناية الزين« ]293[.
)3( »العزيز« )492/6(، »كفاية األخيار« ]449[.

)4( أخرج�ه البيهق�ي يف »الس�نن الكربى«: كت�اب: »الفرائض«، ب�اب: »من مل يورث اإلخ�وة مع اجلد« 
.)246/6( ،]12797[

)5( أخرج�ه البيهقي يف »الس�نن الكربى«: كت�اب: »الفرائض«، باب: »م�ن ورث اإلخوة ألب واألم أو 
األب مع اجلد«  ]12798[، )247/6(.

)6( »هناية املطلب« )201/9(، »رشح البهجة الوردية« )201/13(.
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عمر I  /باملدينة، فلام حصل بالعراق قاس�مهم إىل الس�دس)))، وعن ابن عباس 
أن�ه كتب إىل عي S يف س�تة إخ�وة وجد، فكتب عي S: اجعل اجلد س�ابعا 
وام�ح كتايب. وعن�ه يف ثامنيٍة من األخ�وة، وجٍد، ألن اجلد ثامنه�م))). وعن عمران بن 
احلصني، والشعبي أنه كان يقاسمهم إىل نصف السدس))). لنا أن اجلد ملا كان ال ينقص 
عن السدس مع األوالد مع قوة مرياثهم فمع اإلخوة أوىل)))، وإنام اعتربنا الثلث؛ ألنه 
 اذا اجتم�ع م�ع األم أح�د مثي م�ا تأخذه األم وهو الس�دس، ويس�توي يف حقه االثنان 
وم�ا زاد، وخيالف األوالد فإنه ال يس�تحق معهم إال الس�دس، ويس�تحق مع األخوين 
الثل�ث وكذل�ك مع الثالث�ة)))، فإن قيل املقاس�مة ال التقدير، قلنا: إن كانت املقاس�مة 
بالتعصي�ب املح�ض مل يعترب كاألخوات واجلدة، وترث بالف�رض والتعصيب فجاز أن 

يثبت التقدير يف حقه))).

A

ف�إن اجتم�ع مع اجلد واألخ�وة من له ف�رض، أعطي ذو الف�رض فرضه، وجعل 
للجد أوفر األمرين من املقاس�مة أو الثلث من الباقي ما مل ينقصه املقاس�مة عن س�دس 
مجي�ع امل�ال)))، ف�إن نقصته عنه فإن كان يف املس�ألة من فرضه الن�ص أو أكثر، فرض له 
السدس من مجيع املال، وإنام قلنا ذلك؛ ألن حقه يف املقاسمة، وراعينا ثلث ما بقي ألن 
 الفرض جعل كاملس�تهلك م�ن املال فيكون له ثلث ما بقي كاألصل، وراعينا الس�دس 

)1( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »كيفية املقاسمة بني اجلد« ]12809[، 
.)249/6(

)2( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »كيفية املقاسمة بني اجلد« ]12811[، 
.)249/6(

)3( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى«: كتاب: »الفرائض«، باب: »كيفية املقاسمة بني اجلد« ]12819[، 
.)250/6(

)4( »مغني املحتاج« )42/3(، »حاشية البيجوري« )148/2(.
)5( »حتفة املحتاج« )70/3(، »إعانة الطالبني« )239/3(.

)6( »العباب« )489/2(، »حاشية الرميل« )238/3(.
)7( »النجم الوهاج« )179/6(، »فتح العلم« )189/4(.

)206 /ب(



532
ملا قدمناه، ألن األوالد أقوى مرياًثا من اإلخوة فال ينقص حقه من املرياث عن السدس 

فمع اإلخوة أوىل))). 

ا وأًخا، فللبنت النص�ف، والباقي بني األخت  ف�إن مات رج�ل وخلف بنًتا وج�دًّ
واجل�د ]ڳ   ڳ  ڱ  ڱ[))) ))). وق�ال عب�د اهلل ب�ن مس�عود والليث: للبنت 
 :S النص�ف، والباقي بني األخت واجلد نصف�ني. وهو من مربعاته)))، وقال عي
للبنت النصف، وللجد الس�دس، والباقي لألخ�ت)))، وقد قدمنا الدليل عىل وجوب 

املقاسمة فال وجه للتسوية بينه وبينها وال لتعصيبها عليه))).

وإن مات�ت ام�رأة وخلف�ت زوًجا وأًم�ا وجًدا، فلل�زوج النصف، ول�ألم الثلث، 
والباقي هو الس�دس للجد، وهو أيًضا من مربعات عبداهلل، فإنه قال: للزوج النصف، 
والباق�ي بني اجلد واألخت نصفني وتصح من أربع�ة))). وعن عي -كرم اهلل وجهه-: 
ْوِج النِّْص�ُف، ولألم ثلث ما بق�ي، والباقي  لألخ�ت النص�ف. وعن عمر I: لل�زَّ

للجد))).

ا وأًخا وجًدا، فللزوج�ة الربع، ولألم الثلث،  وإن م�ات رج�ل وخلف زوجًة وأمًّ
والباقي بني األخ واجلد نصفني. وتصح من أربعة وعرشين، للزوجة ستة، ولألم ثامنية، 
وللجد مخس�ة، ولألخ مخس�ة، وه�ي من مربعات ابن مس�عود، فإنه روي عن�ه أنه قال: 

)1( »احلاوي الكبري« )145/8(، »تكملة املجموع« )101/16(.
.11 :6 )2(

)3( »املهذب« )30/2(، »فتح الوهاب« )18/2(.
)4( أي أصلها من أربعة.

)5( »الذخرية« )78/13(، »املغني )161/9(.
)6( »البيان« )79/9(، »حاشية اجلمل« )595/7(.

)7( أخرج�ه ابن أيب ش�يبة يف مصنفه: كتاب »الفرائ�ض«، باٌب: »يف امرأٍة ترك�ت زوجها وأمها وجدها« 
.)307/11( ،]31905[

)8( أخرج�ه البيهقي يف »الس�نن الك�ربى«:  كتاب: »الفرائض« باب: »كيفية املقاس�مة بني اجلد واإلخوة 
واألخوات« ]12861[، )250/6(. 
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للزوجة الربع، ولألم ثلث ما بقي، /والباقي بني اجلد واألخ نصفني، وتصح من أربعة 

لكل واحد سهم...))) يف اإلسالم فكانت عىل ما فرض اهلل هلا))).

ا وأخًتا فللزوج�ة الربع، والباق�ي بني اجلد  وإن م�ات رج�ل وخلف ام�رأًة وج�دًّ
واألخ�ت ]ڳ   ڳ  ڱ  ڱ[))). وتعرف هذه باملربعة، ألن ذلك يقتيض مذهبنا 
ومذه�ب الصدي�ق I، ومذهب ع�ي S، للمرأة الرب�ع، ولألخت النصف، 

والباقي للجد، فهي تقسم عىل أربعة عىل اختالف املذاهب الثالثة))).

ا، للمرأة الرب�ع، والباقي بني األخت  ول�و مات رجل وخلف ام�رأًة وأخًتا وج�دًّ
واجل�د  ]ڳ   ڳ  ڱ  ڱ[))). وتع�رف هذه املس�ألة باخلرق�اء، لكثرة اختالف 
الصحاب�ة M فيه�ا)))، فمذه�ب زيد ما قدمن�اه، ومذهب الصدي�ق، وابن عباس 
L ل�ألم الثل�ث، والباقي للج�د، ومذهب عمر I لألخ�ت النصف، وثلث 
الباق�ي وهو الس�دس، ومذهب عثامن I لألم الثل�ث، والباقي بني اجلد واألخت 
نصفني فيكون ثالثة)))، ومذهب عي S أن لألخت النصف ولألم الثلث والباقي 
للج�د، وعن ابن مس�عود I روايت�ان، إحدامها: أن لألخت النص�ف والباقي بني 
)))، وتعرف 

I اجل�د واألم نصف�ني وتصح من أربع�ة، والثانية: مثل مذهب عم�ر
أيًضا بمثلثة عثامن، وبمربعة عبد اهلل))). 

)1( هكذا بياض يف أصل املخطوط.
)2( أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة يف مصنف�ه: كتاب: »الفرائ�ض« باٌب: »يف ام�رأٍة تركت زوجه�ا وأمها وأخها 
وجدها« ]31906[، )307/11(، والدارمي: كتاب: »الفرائض« باب: »قول بن مس�عود يف اجلد« 

.)454/2( ،]2927[
.11 :6 )3(

)4( »املغني« )165/9(، »التحقيق« )255/8(.
.11 :6 )5(

)6( »الذخرية« )79/13(، »هناية املطلب« )250/9(.
)7( أخرج�ه البيهقي يف »الس�نن الك�ربى« ، كتاب: »الفرائض« باب: »م�ن ورث األخوة لألب واألم أو 

األب مع اجلد« ]12800[، )247/6(.
)8( »املغني« )168/9(، »االستذكار« )388/23(.

)9( »احلاوي الكبري« )150/8(، »املواريث يف اإلسلم« ]155[.

)207/أ(
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وال يف�رض لألخت مع اجلد إال يف مس�ألٍة واحدة، وه�ي: إذا خلفت زوًجا وأًما 
وأخًتا وجًدا فهي من س�تة وتعول إىل تس�عة، للزوج النصف ثالثة، ولألخت النصف 

ثالثة، وللجد س�هم، فنجمع س�دس اجلد ونصف لألخت، ويقس�م بينهام ]ڳ   ڳ  
)). وتصح من س�بعة وعرشين للزوج تس�عة، ولألم س�تة، وللجد  ڱ  ڱ[)))

ثامنية، ولألخت أربعة)))، وتعرف هذه املس�ألة األكدرية، ألن عبد امللك بن مروان))) 
س�أل رج�اًل يعرف باألكدر))) فنس�بت إلي�ه، وقيل؛ ألهنا كدرت عىل زي�د أصله؛ ألنه 
كان ال يعي�ل مس�ائل اجلد وأعال ه�ذه)))، وال يفرض مع األخت اجل�د وفرض هلذه، 
وقيل: إهنا كدر عليها حيث أعطاها ثم ارجتع منها، وقيل كان اسم امليتة أكدرية فنسبت 

إليها))).
ومقت�ىض مذه�ب الصدي�ق S، ومن تابعه لل�زوج النصف، ول�ألم الثلث، 
والباق�ي للج�د، ومذه�ب عم�ر واب�ن مس�عود L: لل�زوج النص�ف، ولألخت 
النص�ف، ول�ألم الس�دس،وللجد الس�دس، وقال: ال نفض�ل أًما عىل اجل�د، ويفضل 
األم علي�ه فيجعله�ا م�ن س�بعة، لل�زوج ثالث�ة، ولألخ�ت ثالث�ة، ول�ألم س�همني، 

.11 :6 )1(
)2( »الوسيط« )372/4(، »العزيز« )502/6(.

)3( »حاشية اجلمل« )595/7(، »مغني املحتاج« )41/3(.
)4( هو: عبدامللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الوليد، هو 
ا باملدينة، توىل اخللفة بعد أبيه مروان يف سنة  ا ناسكاً أول من سمي يف اإلسلم، كان قبل اخللفة عابداً
مخس وستني،  فمكث فيها إىل أن تويف يف سنة ست وثمنني، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، وقد حدث 

عن أيب هريرة وغريه من الصحابة.
»املتفق واملفرتق« )64/3(، »هتذيب التهذيب« )373/6(، »سري أعلم النبلء« )247/2(.  

)5( هـــو: األك�در ب�ن محام بن عامر بن صعب ب�ن كثري بن عكارمة بن هذيل، صح�ايٌب له إدراك، وكان ذا 
دي�ن وفضل وفق�ه يف الدين وجالس الصحابة وروى عنهم، وكان صاحب صولة وقوٍة بقومه، وكان 
ا، سنة  ا بعد أن أقام البينة عىل قتله ألحٍد زوراً اخللفاء يتألفونه بالعطايا،  قيل قتله مروان بن احلكم غدراً

مخٍس وستني للهجرة.
»اإلصابة« )213/1(، »املؤتلف واملختلف« )27/3(، »هتذيب التهذيب« )295/5(.    

)6( »العذب الفائض« )120/1(.
)7( »الوسيط« )390/4(، »الفوائد الشنشورية« ]144[.
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وللج�د س�هم)))، وأما زيد ف�إن مذهبه عىل م�ا قدمته من مجع نصيبه�ا إىل نصيب اجلد 
)). وإن�ام فرضن�ا لألخ�ت /ألن ترك  وقس�متها بينه�ام ]ڳ   ڳ  ڱ  ڱ[)))
 الف�رض يقت�يض حجبه�ا، ولي�س يف الفريض�ة م�ن حيجبه�ا، وإنام يقس�م بينه�ام؛ ألنه 
 ال تس�تحق مع�ه إال املقاس�مة)))، وإن�ام اس�تحقت األم الثل�ث لفقد م�ن حيجبها عنه، 
ولو كان يف األكدرية لكان لألخت أخ مل يرث وسهام املسألة يستغرقها الفرض، للزوج 
النص�ف ولألم الثلث وللجد الس�دس ول�ألخ عصبة مل تبق له الفريضة ش�يًئا)))، واهلل 

أعلم، وباهلل التوفيق.

/كم�ل اجلزء الثاين من كتاب »االنتصار«، وباهلل التوفيق وصلواته عىل حممد وآله 
األبرار.

  

)1( »البيان« )101/9(، »الفرائض للحم« ]260[.
.11 :6 )2(

)3( »أسنى املطالب« )27/3(، »مغني املحتاج« )50/3(.
)4( »احلاوي الكبري« )180/8(، »املهذب« )32/2(.

)5( »هناية املطلب« )288/9(، »مغني املحتاج« )48/3(.

)207/ب(

)208/أ(
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U: النكاح)))

الن�كاح م�رشوٌع)))، واألصل في�ه قول�ه c: ]ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک[))). 
وقوله n: ]ٱ  ٻ  ٻ[))). وقوله 0: »َتَناَكُحوا تكاُثروا ُأَباِهي 
بكـــم األمم يـــوم القيامة«))). وقول�ه 0: »َمْن َأَحبمَّ ِفْطَرِتي َفْلَيْســـنتمَّ ِبُســـنمَِّتـي 

َأاَل َوهـــي النِّـــَكاُح«))). وانعقد إمجاع األمة عىل مرشوعيت�ه)))، إلثبات احلل بني الرجال 

والنساء.

 I ر الش�افعي وعية يش�رك فيه�ا النبي 0 واألمة، َفَصدَّ وه�ذه امَلرْشُ
الكتاب بباب ما اختص به من أحكام النكاح، وما جاء يف حق أزواجه، ثم اتبعه األئمة 

.c بام خصه به من غري النكاح)))، وأنا أورد مجلتها مفصلة موجزة بتوفيق اهلل

 فخصائص�ه 0 »قس�امن«))): تغلي�ٌظ وختفيف، فالتغليظ إجي�اٌب وحتريم، 
تِ�ِه)1))، بقوله  أم�ا اإلجي�اب فمنه تقرير وجوب ص�الة الليل عليه، ونس�خها يف حق ُأمَّ

)1( سبق تعريفه.
)2( »أسنى املطالب« )98/3(، »حاشية اجلمل« )51/8(.

.3 :6 )3(
.32 :t )4(

)5( أخرج�ه عبد الرزاق بن مهام الصنعاين يف »مصنفه« )169/6(: رقم ]10381[ مرس�لاً من حديث 
ا عن الشافعي.  سعيد بن أيب هلل الليثي، وذكره البيهقي يف »معرفة السنن واآلثار« )16/10( بلغاً

قال العراقي: أخرجه أبو بكر بن مردويه يف تفسريه من حديث ابن عمر ....وإسناده ضعيف. 
»املغني عن محل األسفار« )369/1(.   

)6( أخرج�ه عب�د الرزاق يف »مصنفه« )168/6(: رقم ]10378[، وس�عيد بن منصور )163/1( رقم 
]487[، وأب�و يعىل يف »مس�نده« )133/5(: رق�م ]2748[، وابن ع�دي يف »الكامل« )374/8(، 
�نَُه الِعراقي، وضعفه  وغريه�م بلفظ: »من أحبَّ فطريت فليس�تنَّ بس�نَّتي، ومن س�نَّتي النِّ�كاح«. َحسَّ
الشيخ األلباين. »املغني عن محل األسفار« )369/1(، و»سلسلة األحاديث الضعيفة« )12/6( رقم  

  .]2509[
)7( »احلاوي الكبري« )5/9(، »اإلقناع« )408/2(.
)8( »املهذب« )33/2(، »فتح الوهاب« )53/2(.

)9( غري واضحة يف املخطوط.
)10( »العزيز« )426/7(.
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c: ]چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ[))). والنافل�ة يف ح�ق غ�ريه رشع�ت جل�رب 
نقص الفرائض، وفرائضه 0 منزهة عن النقص، فلم يقع يف حقه إال زيادة عىل 
فروضه من جنسها)))، ومنها الضحى، واألضحى، والوتر لقوله 0: »ُفِرَضْت 
عَلـــيمَّ ثـــاٌث، ومل تفـــرض عليكم، فذكـــر هذه الثاث«))). والس�واك ع�ىل خالف)))، 

وقض�اء دي�ِن من مات معرًسا عىل ظاه�ر النص)))، لقوله 0: »َمـــْن َتَرَك كااًّ 
«))). ويضع�ف خالفه ألن خربه صدق، وجتوي�ز أن ال يكون عليه  فإلـــيمَّ أو َديًنـــا َفَعَليمَّ

 

ما يناقضه)))، وال يصلح أن يكون ضامًنا ملجهول، فإنه ترادف فيه جهاالٌت من اجلنس، 
والق�در، ومن ل�ه وعنه)))، وعىل أن�ه ال يبقى الوجوب إنام تبني س�ببه)))، ويف وجوب 
قضائها عىل األئمة من سهم املصالح، وجهان أظهرمها الوجوب)1))، الحتامل أن يتعقب 

.79 :W )1(
)2( »البيان« )108/9(، »تكملة املجموع« )198/18(.

ة ال يصحُّ منها يشٌء ألبتة، أشهرها: ما أخرجه أمحد يف »مسنده« )485/3(  )3( يف هذا الباب أحاديث عدَّ
رقم ]2050[، والدارقطني يف »سننه« )337/2( رقم ]1631[، واحلاكم يف »املستدرك« )441/1(، 
وغريه�م م�ن حديث اب�ن عباس I بلفظ: »ثـــاٌث هنمَّ علي فرائـــض، وهنمَّ لكم تطـــوٌُّع: الوتر، 

والنحر، وصاة الضحى«. ووقع عند بعضهم: »وركعتا الفجر«. 
وق�د ضعف�ه احلافظ ابن حج�ر، وقال: »وأطلَق األئم�ُة عىل هذا احلديث الضع�َف كأمحد، والبيهقي،   
ص  واب�ن الصلح، وابن اجلوزي، والنووي، وغريهم«. اه�. وقال بع�د رسِده أحاديَث الباب »فتلخَّ

ضعُف احلديث من مجيِع طرِقه، ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه..«. 
»التلخيص احلبري« )38/2(، )255/3(.  
)4( »الوجيز« )5/2(، »فتح اجلواد« )5/3(.

ْيِن عن املعرس من  )5( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، م�ن وجوب قضاء النب�ي 0 الدَّ
أمته. »روضة الطالبني« )4/7(، »العباب« )571/2(.

)6( يش�ري املؤلِّ�ف V إىل ما أخرج�ه البخاري يف »صحيحه« )118/3(، رقم ]2395[، ومس�لم يف 
 I صحيحه« )1238/3(، رقم ]1619[، وغريمها -وبألفاٍظ متعددة- من حديث أيب هريرة«

0 قال: »من ترك مااًل فلورثته، ومن ترك كااًّ فإلينا«. عن النبيِّ
)7( »البيان« )109/9(، »حاشية البجريمي« )52/8(.

)8( »مغني املحتاج« )166/3(.
)9( »هناية املطلب« )7/12(.

ْين عن املعرسين من األمة. )10( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من وجوب قضاء األئمة الدَّ
=
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اإلعسار الظلم باملطل، فتربئة الذمة من أهم املصالح، ويعم هذا وإن فقد املطل لرغيب 
املورسين يف إسعاف املعرسين هذا إذا فضل عن حوائج األحياء فيتبع املجتهد فيها دليل 
 احلال)))، ومنها مشاورة ذوي اآلراء عىل األظهر)))، لألمر هبا، وقصد استاملة القلوب 
ال ينف�ي عنها الوجوب، واحلكمة يف ختصيصه باإلجي�اب تضعيٌف لألجر والثواب)))، 
 قال 0 حاكًيا عن ربه E: »ما تقرب املتقربون إلي مبثل أداء فرائضهم«. 
ويف لف�ٍظ آخ�ر: »أدِّ مـــا افرتضـــت عليك تكـــن أعبد العابديـــن«))). /وقي�ل: إن ثواب 
الواجب يزيد عىل ثواب النفل س�بعني ضعًفا، تلقًيا من فحوى قوله 0....))) 
بخصل�ٍة م�ن خصال اخلري كان كمن أدى فريضًة فيام س�واه، وم�ن أدى فريضًة فيه كان 
كمن أدى س�بعني فريضًة يف غريه)))، فجعل فريضته سبعني فريضة، ونافلته كالفريضة 

»العزيز« )427/7(، »روضة الطالبني« )5/7(.  
)1( »احلاوي الكبري« )6/9(، »فتح الوهاب« )53/2(.

)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من اختاذ القرار يف تسديد ديون املعرسين عن طريق أخذ رأي 
أهل الرأي واملشورة.

»روضة الطالبني« )7/7(، »مغني املحتاج« )166/3(.  
)3( مل تظهر كاملة يف املخطوط.

)4( لعلَّ املؤلِّف يقصد أو يشري إىل ما أخرجه البخاري يف »صحيحه«، كتاب: »الرقاق«، باب: »التواضع« 
)105/8(، رقم: ]6502[ من حديث عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل 0: »إنمَّ 
اهلل قال: من عادى لي ولّيًا فقد آذنته بالرب، وما تقرمَّب إليمَّ عبدي بشيٍء أحبمَّ إليمَّ مما افرتضت 
عليه، ومايزال عبدي يتقرمَّب إلي بالنمَّوافل حتى أحبمَّه، فإذا أحببته: كنُت مسعه الذي يسمع به، 
وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش بها، ورجله اليت ميشـــي بها، وإن ســـألين ألعطينه، ولئن 
استعاذني ألعيذنمَّه، وما تردمَّدت عن شيء أنا فاعله تردُّدي عن نفس املؤمن، يكره املوت و أنا أكره 

مساءته«.
وأخ�رج أبو الليث الس�مرقندي يف كتاب�ه: »تنبيه الغافلني بأحاديث س�يد األنبياء واملرس�لني«، رقم:   
]734[ ع�ن احلس�ن- يعني الب�رصي- عن عمران ب�ن احلص�ني I: أن النَّبي 0 قال: 
»قال اهلل c: عبدي أدِّ ما افرتضت عليك، تكن من أعبد الناس، وانته عما نهيتك عنه، تكن من 
أورع الناس، واقنع مبا رزقتك تكن من أغنى الناس«. وس�نده ضعيف منقطع، فإن احلس�ن البرصي 

مل يسمع من عمران بن احلصني كم قاله ابن معني واإلمام أمحد. »هتذيب التهذيب« )268/2(.
)5( بياض يف األصل.

)6( هو جزٌء من حديٍث طويٍل يف فضل شهر رمضان: أخرجه احلارث بن أيب أسامة -كم يف بغية الباحث 
ع�ن زوائد مس�ند احلارث- )412/1( رقم  ]321[، وابن خزيم�ة يف »صحيحه« )191/3(، وابن 

)2/أ(

=

=
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ويف هذا نظر ... )))، وهذا يدل عىل تضعيف أجر فريضته بالسبعني)))، وعىل أن نافلته 

كفريضة غريه، فال يفهم منه أن ثواب مطلق الفريضة يبلغ ذلك التضعيف))).

وأما خصائصه وواجباته يف النكاح فمنها: أنه وجب عليه ختيري أزواجه)))، بدليل 

 .� ڭ[)))  ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  ے    ے   ھ   ھ   ]ھ    :c قول�ه 

وذكر يف س�بب نزوهل�ا أهنن طالبنه بام ال جيده، وقيل: طلب�ت إحداهن خامتًا من ذهب، 

فأتاه�ا بخاتٍم من فض�ٍة ملطوخ بزعف�ران فردته علي�ه)))، وروي أنه 0 آىل))) 

م�ن نس�ائه فمكث يف غرفته فنزل�ت آية التخيري فبدأ بعائش�ة فقال: إين مل�ق إليك أمًرا 

 

ف�ال تبادرين�ي باجل�واب حت�ى تس�تأمري أبوي�ك، وت�ال قول�ه c: ]ھ  ھ  ھ  

ے[))). فقال�ت أيف ه�ذا أس�تأمر أبوي، اخرت اهلل ورس�وله وال�دار اآلخرة، ثم 

قالت: ال خترب زوجاتك بذلك، وطلبت أن خيرن الدنيا فيفارقهن رسول اهلل 0، 

فخ�رج 0 فطاف عىل نس�ائه وأخربهن بام جرى لعائش�ة، ث�م كان يتلو عليهن 

شاهني يف »فضائل رمضان« رقم ]16[، وأبو القاسم األصبهاين يف »الرتغيب والرتهيب« )349/2(، 
ب فيه بخصلٍة من اخلري كان كمن أدَّى  وغريهم من حديث سلمن الفاريس I، وفيه: ».. من تقرَّ

فريضةاً فيم سواه، ومن أدَّى فيه فريضةاً كان كمن أدَّى سبعني فريضةاً فيم سواه«. 
يخ األلباين: »بأنه منكر«.  وهو حديث ضعيف، ضعفه احلافظ ابن حجر، وحكم عليه الشَّ  

»التلخيص احلبري« )254/3(، و»سلسلة األحاديث الضعيفة« )262/2 - 264( رقم  ]871[.  
)1( بياض يف األصل.

)2( »حاشية البجريمي« )322/3(، »حتفة اللبيب« ]314[.
)3( »أسنى املطالب« )98/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )206/3(.

)4( »املهذب« )33/2(، »النجم الوهاج« )8/7(.
.28 :2 )5(

)6( »اجلامع آلحكام القرآن« )169/14(.
)7( اإلياء: يف أصل اللغة هو تأكيد احلكم وتشديده، وقيل تستعمل يف اللغة للمتناع، ويف االصطلح: 

احللف عىل ترك وطء منكوحٍة فوق أربعة أشهر.
»لسان العرب« )40/14(، »تاج العروس« )359/1(، »الزاهر« )331/1(.  

.28 :2 )8(

=
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 اآلي�ة، فاخ�رن مجيعه�ن اهلل ورس�وله وال�دار اآلخرة)))، ف�دل عىل وج�وب التخيري، 

فل�و َخريَّ واحدًة منهن واختارت الدنيا مل تبن منه بنفس االختيار يف أصح الوجهني)))، 

لقول�ه c: ]ڭ  ۇ  ۇ[))). ول�و بان�ت باالختي�ار مل يص�ح بع�د 

الترسي�ح)))، وال يص�ح اعتب�ار حاله ب�ام إذا قال أحدن�ا لزوجته: اخت�اري. فاختارت 

ونوي�ا الطالق حنث بتخي�ريه، ألن ختيريه 0 إنام كان ب�ني الدنيا واآلخرة، ويف 

حقن�ا بني البقاء عىل الن�كاح والفرقة)))، ف�إذا اختارت الفرقة تنج�زت)))، وذكر إمام 

احلرم�ني يف توجي�ه الوجه الث�اين: أن اختيار الدنيا مضاٌد لصحب�ة النبي 0)))، 

وكذل�ك جي�ب - عند ه�ذا القائ�ل- علي�ه 0 أن يفارقها، والفرق�ة إذا وجبت 

وقع�ت، وهلذا اس�تدللنا بوجوب الفراق يف اللعان عىل وقوعه، قال الش�يخ اإلمام ويف 

هذا وهٌم؛ ألنه لو ضاد ملا تأخرت الفرقة، وإال فيصح قوله: جيب عليه أن يفارقها، فإن 

من بانت كيف جيب أن تفارق))). وما ذكروه من اللعان غري مسلم فإن الفرقة ال حتصل 

بالوجوب، بل باس�تكامل ألفاظ اللعان الذي ُجعل س�بًبا للفرق�ة)))، وكذلك املوىل إذا 

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب »التفسري«، باب: »قوله: ]ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ      ۓ   
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ[ ]2: 28[.

)117/6( رق�م  ]4785[، ومس�لم يف صحيح�ه: كت�اب: »الط�لق«. ب�اب: »بيان أن ختي�ري امرأته    
ا إالَّ بالنية« )1103/2( رقم ]1475[، )113/2( رقم ]1475[، من حديث عائشة  ال يكون طلقاً

.J
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أهنا ال َتبنُِي منه بمجرد اختيار الدنيا.

»روضة الطالبني« )8/7(، »مغني املحتاج« )166/3(.  
.28 :2 )3(

)4( »فتح اجلواد« )5/3(، »تكملة املجموع« )199/18(.
)5( »هناية املطلب« )12/12(.

)6( »احلاوي الكبري« )10/9(، »كفاية األخيار« )7/12(.
)7( »هناية املطلب« )12/12(.

)8( »البيان« )112/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )210/3(.
)9( »تكملة املجموع« )200/18(.
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نقض�ت مدته وامتنع من الفيئة))) وجب علي�ه أن يفارق، وال يتحصل الفرقة /قبل أن 
ُيَطلِّ�َق)))، وكذل�ك إذا رأى احلكامن يف ب�اٍب .......))) تطلي�ٌق واجًبا، وال حيصل قبل 
أن يلف�ظ ب�ه، ويدل عىل صحة الوجه املختار أن اخلصائص ال هيتدي القياس إليها وإنام 
 تثبت بالتوقيف)))، وأكد V هذا، فقال: ذكر اخلالف يف خصائصه 0 خبٌط 
وال ثمرة له. ألنه ال يرتب عليه حكم تدعو))) احلاجة إليه، فال متعلق له إال النص)))، 
وحكى صاحب الش�امل أن هذا التخي�ري كان كناية عن الطالق، فإن اخرن الدنيا كان 
طالًق�ا، ثم عىل هذا ال جيب أن يكون جواهبن ع�ىل الفور)))، وعىل الوجه اآلخر يكون 
 عىل وجهني بناء عىل القولني فيمن خري زوجته)))، وهو فاسٌد، لقوله 0 لعائشة: 
»ال تبـــادري جلوابي حتى تســـتأمري أبويـــك«))). فرح أن اجل�واب ليس عىل الفور، 
واكتفاؤه باختيارها هلل ورس�وله دليٌل عىل أن�ه خريها ختيرًيا ناجًزا)1))، وقيل: بأن ختيري 
عائش�ة خاص�ة هلا، واخل�الف يف مطلق التخيري، وحي�ث اخرن اهلل ورس�وله جازاهن 

ب�أن حرم عىل نبي�ه التبديل هبن، والت�زوج عليهن))))، فق�ال E: ]چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ[)))). وال�ذي ص�ح عن�د 

)1(  الفيئة: أصٌل يف اللغة للفيء، وهو الرجوع، والتحول، واملرة الواحدة، ويف االصطلح هو الرجوع 
إىل اجلمع الذي حلف أال يفعله.

الرم�يل«  »حاش�ية   ،)707/2( الوس�يط«  »املعج�م   ،)548/10( األعظ�م«  واملحي�ط  »املحك�م   
.)264/3(

)2( »الوسيط« )10/5(، »النجم الوهاج« )11/7(.
)3( هنا نحو كلمتني مطموستني يف املخطوط.

)4( »املهذب« )33/2(، »مغني املحتاج« )167/3(.
)5( غري واضحة يف املخطوط.

)6( »هناية املطلب« )13/12(.
)7( »أسنى املطالب« )99/3(، »النجم الوهاج« )10/7(.

)8( »الوسيط« )11/5(، »تكملة املجموع« )200/18(.
م يف ص: ]537[. )9( تقدَّ

)10( »البيان« )113/9(، »حتفة املحتاج« )208/3(.
)11( »فتح اجلواد« )8/3(.

.52 :2 )12(

)2/ب(
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 الش�افعي I أن�ه مل يم�ت حتى أبيح ل�ه التبدل هب�ن، والتزويج عليه�ن)))، خالًفا 
أليب حنيفة)))، لنا ما روي عن عائشة J أهنا قالت: ما مات رسول اهلل 0 
حتى أبيح له النس�اء الاليت حرمن عليه))). ومل حيرم عليه طالق من اختارته 0 
ع�ىل أظه�ر الوجهني)))؛ ألن اخلصائ�ص يقتر فيها عىل ما اقتض�اه النص، ومل يقتض 
إال حتريم النس�اء والتبديل دون الطالق)))، وفيه طريٌق آخر: أن هذا االختالف خيتص 
بتعقي�ب الطالق اختيارهن، والصحيح هو األول، ومل يبدل رس�ول اهلل هبن، وإن أبيح 

له التبدل إظهاًرا ملنته عليهن))).

وأما ما اختص به من املحرمات، فمنه: الصدقة املفروضة حمرمة عليه دون أمته إال 
ذوي الُقربى)))، لقوله 0: »حنن أهل بيت ال حتل لنا الصدقة«))). ويف صدقة 

)1( »األم« )6/5(.
)2( »البناية رشح اهلداية« )471/4(، »تبيني احلقائق« )95/2(.

)3( أخرج�ه أمح�د يف »مس�نده« )165/40(، رقم ]24137[، والدارمي يف »س�ننه« )1439/3(، رقم 
]2287[، والرتمذي يف »س�ننه«: كتاب: »التفس�ري«، باب: »ومن سورة األحزاب« )209/5(، رقم 
]3216[، والنس�ائي يف »س�ننه« املجتبى: كتاب: »النكاح«، باب: »ما افرتض اهلل D عىل رس�وله 
م�ه ع�ىل خلقه ليزيده إن ش�اء اهلل قربةاً إليه« )56/6(، رق�م ]3205[« بلفظ: »ما مات  S وحرَّ
رس�ول اهلل 0 حت�ى ُأحلَّ له النِّس�اء«. ويف لف�ظ: »ما تويفِّ رس�ول اهلل 0 حتى أحلَّ 
ج من النِّس�اِء ما ش�اء«. قال الرتمذي: »هذا حديٌث حس�ٌن صحيح«، وصححه الش�يخ  اهلل له أن يتزوَّ

األلباين. 
»سلسلة األحاديث الصحيحة« )677/7(، رقم ]3224[.  

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه ال حيرم عليه 0 طلق من اختارته.
»روضة الطالبني« )12/7(، »مغني املحتاج« )168/3(.  

)5( »الوسيط« )10/5(، »النجم الوهاج« )13/7(.
)6( »البيان« )115/9(، »مغني املحتاج« )168/3(.
)7( »احلاوي الكبري« )13/9(، »اإلقناع« )410/2(.

)8( يش�ري املصن�ف V إىل م�ا أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه: كتاب: »ال�زكاة«، باب: »م�ا يذكر يف 
الصدقة للنبي 0 وآله« )127/2(، رقم ]1491[، ومسلم يف »صحيحه«: كتاب: »الزكاة«، 
باب: »حتريم الزكاة عىل رس�ول اهلل 0 وعىل آله، وهم بنو هاش�م وبنو املطلب دون غريهم« 
)751/2(، رق�م ]1069[ م�ن حدي�ث أيب هري�رة -وفي�ه قص�ة- بلف�ظ: »أم�ا علمت أن�ا ال نأكل 
دقة؟«. وقد أخ�رج الطرباين يف »الكب�ري« )75/7(، رقم  الصدق�ة؟«. ويف لف�ظ: »أنَّ�ا ال حتلُّ لن�ا الصَّ
=
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التط�وع طريقان أحدمه�ا أنه عىل قولني))). والثاين: حترم قوالً واحًدا. ويف حتريمها عىل 

آله الوجهان، أصحهام: أهنا ال حترم عليهم))).

ومنـــه: خائن�ة األع�ني، وهو: أن يقول ش�يًئا، وي�وري بعينه غ�ريه، وهو اإليامض 

بالع�ني)))، لقول�ه 0: »مـــا كان لنـــي أن يكـــون لـــه خائنـــة األعـــني«))). ويف 
وج�ٍه: حيرم اإليامض بجميع وج�وه األفعال حتى اخلدعة يف احل�رب)))، وهو مزيٌف؛ 
ُرِوَي »اَلـــْرُب  ى بغ�ريه)))، وق�د  َورَّ إذا أراد س�فًرا  0 كان  أن�ه   فإن�ه ص�ح 

]6418[ بسنٍد فيه ضعٌف من حديث أيب ليىل األنصاريِّ I: أّن النبيِّ 0 قال: »إنمَّا أهل 
دقة«. بيٍت ال حتلُّ لنا الصمَّ

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية اخللف يف حتريم صدقة التطوع عىل قولني.
»العزيز« )429/7(، »روضة الطالبني« )13/7(.  

)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم صدقة التطوع عىل آل بيت النبي 0.
»روضة الطالبني« )13/7(، »مغني املحتاج« )168/3(.  

ا أو  ، رمزاً )3( اإلمياض: من الومض، وهو يف األصل من اللمعان والظهور، واملقصود به هنا إشارة خفيةاً
ا،  وكذلك يقصد هبا رسقة املرأة اليشء بعينها وتبسمها. غمزاً

»لسان العرب« )252/7(، »القاموس املحيط« )847/1(، »املعجم الوسيط« )1058/2(.  
)4( أخرجه أبو داود يف »سننه«: كتاب: »اجلهاد«، باب: »قتل األسري وال يعرض عليه اإلسلم« )11/3(، 
رق�م ]2685[، والنس�ائي يف »املجتبى«: كتاب: »حتريم الدم«، ب�اب: »احلكم يف املرتد« )105/7(، 
 رقم ]4067[، واحلاكم يف »املستدرك« )50/3(، وغريهم يف حديٍث طويٍل- وفيه قصة - عن سعد 

ابن أيب وقَّاص I أنَّ النبيَّ 0 قال: »إنمَّه ال ينبغي لنمَّيٍّ أن تكون له خائنة األعني«.
قال احلافظ: إس�ناده صالح، وصححه احلاكم عىل رشط مس�لم، وصححه الشيخ األلباين بشواهده.   

»التلخيص احلبري« )274/3(، »سلسلة األحاديث الصحيحة« )300/4(، رقم  ]1723[.
)5( »هناية املطلب« )13/12(، »حتفة اللبيب« ]315[.

ى بغريها، ومن  )6( أخرجه البخاري يف »صحيحه«: كتاب: »اجلهاد والس�ري«، باب: »من أراد غزوة فورَّ
أح�بَّ اخل�روج يوم اخلمي�س« )48/4(، رق�م )2947، 2948(، ومس�لم يف »صحيح�ه«: كتاب: 
»التوب�ة«، ب�اب: »حديث توبة كعب بن مال�ك وصاحبيه« )2128/4(، رق�م ]2769[ من حديث 
ى بغريها،   كع�ب بن مال�ك I قال: »كان رس�ول اهلل 0 قلَّم يريد غزوةاً يغزوه�ا إالَّ ورَّ
ا،  ا ومفازاً ا بعيداً حتى كانت غزوة تبوك،  فغزاها رس�ول اهلل 0 يف حرٍّ ش�ديد، واس�تقبل س�فراً
ه�م، وأخربهم بوجهه الذي  واس�تقبل غزو عدوٍّ كثري، فجىلَّ للمس�لمني أمره�م،  ليتأهبوا أهبة عدوِّ

يريد«. 
ى بغريه«. أي: س�رته وكنى عنه، وأوهم أنه يريد غريه. وأصله من الوراء: أي ألقى البيان  قوله: » ورَّ  

=

=
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َخْدَعـــٌة«))). وألن يف اإلي�امض /س�قوط مهاب�ة ال تلي�ق بجاللته، بخ�الف التورية يف 

األمور واخلديعة يف احلروب................))).

 كان النب�ي 0 إذا لبس ألمة حربه ح�رم عليه نزعها حتى يلقى العدو)))، 
وقيل كان مكروًها له، لقوله 0: »ما كان لنيٍّ إذا لبس ألمة حربه أن ينزعها 

حتى يلقى العدو«))).

/فأما قوله 0: »أنا ال آكل متكًئا«))). فأظهر احتاملية أنه مكروٌه، وليس 
بمح�رم، ألن اللفظ يش�عر باالجتن�اب، وما كل ما جيتنب�ه يكون حمرًم�ا، كاجتنابه أكل 
الضب مع إباحته، ويف معناه أكل الثوم وكل ما له رائحٌة كرهية)))، وذكر يف الشامل أنه 

كان حيرم عليه الكتابة، وقول الشعر تأكيًدا حلجته، وبياًنا ملعجزته))).

وراء ظهره. اه�. 
»النهاية يف غريب احلديث« )270/5(.   

)1( أخرج�ه البخ�اري يف »صحيح�ه«: كت�اب: »اجله�اد والس�ري«، ب�اب: »احل�رب خدع�ة« )64/4( 
رق�م  ]3030[، ومس�لم يف »صحيح�ه«، كتاب: »اجلهاد والس�ري«، باب: »ج�واز اخلداع يف احلرب« 

  .L 1361/3( رقم  ]1739[ من حديث جابر بن عبد اهلل(
)2( بياض يف املخطوط.

)3( مطموسة يف املخطوط.
)4( أخرجه أمحد يف »مس�نده« )99/23-100(، رقم: ]14787[، والدارمي يف »س�ننه« )1378/2(، 
رقم: ]2205[ وغريمها عن جابر: أن رسول اهلل 0 قال-يعني يوم أحد-: »رأيت كأني يف 
درٍع حصينة، ورأيت بقرًا ُينحر، فأولت أن الدرع املدينة، وأن البقر نفٌر واهلل خر، ولو أقمنا باملدينة 
فإذا دخلوا علينا قاتلناهم«، فقالوا: واهلل ما ُدخلت علينا يف اجلاهلية، أفُتدخل علينا يف اإلس�لم؟! 
قال: »فشأنكم إًذا«، وقالت األنصار بعضها لبعٍض رددنا عىل النبَّي 0 رأيه، فجاؤوا فقالوا: 

يا رسول اهلل شأنك، فقال: »اآلن إنه ليس لنمَّيٍّ إذا لبس ألمته أن يضعه حتى يقاتل«.
قال البوصريي: »إس�ناده صحيح«. وصححه الش�يخ األلباين بش�واهده. »إحتاف اخلرية املهرة بزوائد   

املسانيد العرشة« )368/6(، »سلسلة األحاديث الصحيحة« )91-90/3(. 
)5( أخرج�ه البخاري يف »صحيحه«: كت�اب »األطعمة«، باب »األكل متكئ�ا« )72/7( رقم ]5398[، 
وأبو داود يف »س�ننه«: كتاب: »األطعمة«، باب: »ما جاء يف األكل متكئاًا« )408/3(، رقم ]3771[ 

  .I من حديث أيب جحيفة
)6( »املهذب« )34/2(، »اإلقناع« )410/2(.

)7( »البيان« )114/9(، »فتح الوهاب« )54/2(.

)3/أ(

)3/أ(

=
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وأما حمرمات النكاح والتبدل بأزواجه فقد سبق ذكره.

ومنه: استدامة نكاح امرأة تكره صحبته)))، ويدل عليه قوله 0 للمستعيذة: 
»استعذِت مبعاٍذ القي بأهلك«))). 

ومنه: نكاح حرائر أهل الكتاب، هل حيرم عليه، عىل وجهني، أظهرمها اجلواز)))؛ 

ألن�ه حت�ل له ذبائحه�م فحل له نكاحه�م، وقول�ه 0: »زوجاتـــي يف الدنيا هن 
زوجاتـــي يف اآلخـــرة«))). ال يقت�يض التحري�م، ولكن يدل عىل أن م�ن تزوجها تؤمن به 

فتكون زوجته يف اآلخرة))).

وذك�ر يف النهاية)))، والش�امل أنه حي�رم عليه نكاح األمة الكتابية)))، قال الش�يخ 
اإلم�ام: ولي�س هذا م�ن خصائصه فال وجه لذك�ره يف هذا الباب، نع�م يف حتريم نكاح 
األم�ة املس�لمة عليه وجه�ان أظهرمها التحري�م)))، ألن رشط اإلباحة خ�وف العنت، 
 وه�و معص�وم، وعىل وجه التجويز يف اش�راط عدم الطول يف حق�ه وجهان، أظهرمها 

)1( »الوسيط« )13/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )211/3(.
)2( يش�ري املصنِّ�ف V: م�ا أخرجه البخاري يف صحيح�ه«: كتاب »الطلق«، ب�اب »من طلَّق، وهل 
جل امرأته بالطَّلق« )41/7(، رقم ]5254[، والنس�ائي يف »املجتبي«: كتاب »الطلق«،  يواجه الرَّ
باب »مواجهة الرجل املرأة بالطلق« )150/6( رقم ]3417[ عن عائش�ة J: أن ابنة اجلون، 
ملا أدخلت عىل رسول اهلل 0 ودنا منها، قالت: أعوذ باهلل منك، فقال هلا: »لقد ُعذِت بعظيٍم، 

القي بأهلك«.
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز نكاحه 0 حلرائر أهل الكتاب.

»روضة الطالبني« )14/7(، »حتفة املحتاج« )210/3(.  
ٍر أنه  )4( مل أجده ومل أقف عليه، قال احلافظ ابن حجر V: »مل أجده هبذا اللَّفظ، ويف البخاريِّ عن عمَّ

نيا، واآلخرة«.  ا زوجة نبيِّكم يف الدٌّ ذكَر عائشة فقال: »إين ألعلم أهنَّ
»التلخيص احلبري« )279/3(.  

)5( »البيان« )114/9(، »حاشية اجلمل« )55/8(.
)6( »هناية املطلب« )14/12(.

)7( »العباب« )573/2(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم نكاح األمة املسلمة عليه 0.

»العزيز« )430/7(، »روضة الطالبني« )14/7(.  
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ال يش�رط ألن حل�ه يف النكاح أوس�ع)))، وهلذا ال يعترب العدد يف حق�ه، فعليه جيوز أن 

جيمع بني عدٍد من اإلماء، وعىل الثاين يقتر عىل واحدة))).

القبطي�ة  بامري�ة  ت�رسى  فإن�ه  املس�لمة)))،  باألم�ة  ترسي�ه  ج�واز  يف  ش�ك   وال 
 أم ول�ده إبراهي�م)))، وج�واز الت�رسي باألم�ة الكتابي�ة مبن�ٌي ع�ىل جواز ن�كاح احُلرة 
ة، وهذا العقد من باب  الكتابي�ة)))، فإن تزوج أمة فأولدها فولده منها حٌر بخالف األمَّ
التخفيف والتفضيل)))، وذكر وجه يف جواز اسرقاق ولده إذا جوزنا اسرقاق العرب، 
وه�و باطٌل ال حيل اعتق�اده؛ ألنه جزٌء منه، ولو قدرنا أنه غَر بأم�ة فأولدها، فولده منها 
حٌر، وال قيمة عليه؛ ألنه ولده منها مع العلم برقها، حرٌّ فظن حريتها ال يدفع الرق عنه 
حت�ى يلزمه الضامن)))، واحلكمة يف ختصيصه هبذه املحرمات تكثري ثوابه، فإن اجتناب 
املحرم�ات كأداء الواجبات بل هي أعظم وقًعا)))، ولذلك ق�ال /0: »ســـبعة 
يظلهـــم اهلل يـــوم ال ظـــل إال ظلـــه«. فذكر منهم رج�اًل دعته ام�رأٌة ذات منصب ومجال 

فقال: إين أخاف اهلل رب العاملني))).

)1( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املواف�ق للمذهب، أن�ه عىل وج�ه التجويز يف اش�رتاط عدم الط�ول يف حقه 
0، فل يشرتط إباحة نكاح األمة املسلمة يف حقه ألن حله يف النكاح أوسع.

»روضة الطالبني« )15/7(، »مغني املحتاج« )170/3(.  
)2( »فتح اجلواد« )10/3(.

)3( »تكملة املجموع« )202/18(، »النجم الوهاج« )15/7(.
)4( »الفص�ول يف س�رية الرس�ول«، ص: ]261[، وكت�اب: »أزواج النب�ي« للصاحل�ي، ص: )229-

.)231
)5( »العزيز« )431/7(، »حاشية البجريمي« )325/3(.

)6( »الوسيط« )17/5(، »حتفة املحتاج« )219/3(.
)7( »املهذب« )34/2(، »اإلقناع« )409/2(.

)8( »البيان« )116/9(، »حاشية اجلمل« )57/8(.
)9( أخرج�ه البخ�اري يف مواضع من صحيحه، منها: كتاب »األذان«، باب »من جلس يف املس�جد ينتظر 
الصلة وفضل املس�اجد« )133/1(، رقم ]660[، ومس�لم يف »صحيحه«: كتاب: »الزكاة«، باب: 

»فضل إخفاء الصدقة« )715/2(، رقم ]1031[.

)3/ب(
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أم�ا التخفي�ف فه�و ما أبي�ح له دون غ�ريه، فمنه: الصف�ي من املغن�م)))، وهو أن 
يأخ�ذ م�ن الغنيمة ما أحب، وأربع�ة أمخاس الفيء ومخس مخس�ه)))، وأبيح له الوصال 
يف الص�وم دون أمت�ه)))؛ فإن�ه 0 هناهم ع�ن الوصال، فقالوا: إن�ك تواصل يا 

رسول اهلل، فقال: »إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمين ويسقيين«))).

وأم�ا م�ا اختص بإباحته يف النكاح، فمنه إباحة ما زاد عىل أربع)))، فقيل إنه يتقدر 
بالتس�ع ك�ام يتقدر يف حقنا باألرب�ع، وقيل ال يتقدر يف حقه كالت�رسي يف حقنا)))، وهو 
ال�ذي حكاه يف الش�امل وح�ده، وهو الظاه�ر ألن األلفاظ الواردة يف حق�ه غري مقيدة 

بعدد)))، قال n: ]  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ[))). وع�ىل ه�ذا اختلف�وا يف 

انحصار طالقه يف الثالث كاختالفهم يف عدد الزوجات))).

وكان له أن يتزوج ويطأ بغري مهر، بدليل قصة الواهبة، ولقوله c: ]  ې  ې  ى  
ة دونه)))). ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ[)1)). فخص الفرض باأُلمَّ

)1( »كفاية األخيار« ]462[، »حاشيتا قليويب وعمرية« )210/3(.
)2( »فتح اجلواد« )10/3(، »تكملة املجموع« )203/18(.

)3( »احلاوي الكبري« )15/9(، »فتح الوهاب« )54/2(.
)4( أخرج�ه بلف�ٍظ قريٍب من هذا: اإلمام مالك يف »املوطأ«، رقم ]39[ من حديث أيب هريرة I: أن 
رسول اهلل 0قال: »إيمَّاكم والوصال، إيمَّاكم والوصال«. قالوا: فإنك تواصل يا رسول اهلل؟ 

قال: »إني لسُت كهيئتكم؛ إني أبيت يطعمين ربِّي ويسقيين«. 
وأخ�رج نح�وه البخاري يف »صحيحه«: كتاب »الصوم«، ب�اب »الوصال«، ومن قال: »ليس يف الليل   
صيام« )37/3(، رقم ]1964[، ومس�لم يف »صحيحه«: كتاب »الصيام«، باب »النهي عن الوصال 

.J يف الصوم« )776/2(، رقم  ]1105[ من حديث عائشة
)5(»أسنى املطالب« )200/3(، »مغني املحتاج« )168/3(.

)6( »البيان« )116/9(، »حتفة احلبيب« ]316[.
)7( »العباب« )574/2(.

.50 :2 )8(
)9( »البيان« )116/9(، »تكملة املجموع« )204/18(.

.50 :2 )10(
)11( »احلاوي الكبري« )15/9(، »حاشة اجلمل« )59/8(.
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وه�ل كان ل�ه أن يتزوج بغ�ري ويل، فيه وجهان أصحهام اجل�واز)))، ألن الويل يراد 
)))، وكذلك له أن يتزوج من غري شهود يف 

S الختيار الكفء، وهو سيد ولد آدم
أصح الوجهني)))، ألن القصد من الش�هود صون العقد عن اجلحود، وذلك من جانبه 
مفقود، ووجوده من جانب املرأة تكذيٌب له، وذلك كفر)))، وكذلك عقده بلفظ اهلبة، 

ونكاحه يف حال إحرامه))).

وقي�ل ه�ذه املس�ائل مبنية ع�ىل أن النكاح يف حق�ه كالترسي، أو كالن�كاح يف حق 
األمة، فعىل األول ال يشرط يف حقه يشء من هذه الرشوط، وعىل الثاين ال بد منها)))، 

وكان يشرط من جانبه أن يأيت بلفظ النكاح يف أصح الوجهني)))، لقوله c: ]ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ[))). 

وال يصح محله عىل إباحة التبدل هبن، فلم يبق إال ترك القسم، فأما التطواف به يف 
مرض�ه عىل أزواجه، واعتذاره عن ميل قلبه إىل عائش�ة J فإن�ه من مندوباته، فإنه 
 م�ن مكارم األخ�الق التي ال تدخل حت�ت التكليف)))، وإليه اإلش�ارة بقوله: فهب يل 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز نكاحه 0 ممن يريد من النس�اء بدون ويل 
هلا.

»العزيز« )433/7(، »روضة الطالبني« )21/7(.  
)2( يقصد املؤلِّف ما أخرجه مسلم يف »صحيحه«، كتاب: »الفضائل«، باب: »تفضيل نبينا 0 عىل 
مجيع اخللئق« )1782/4(، رقم: ]2278[ عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل 0: 

»أنا سيمَّد ولد آدم يوم القيامة، وأومَّل من ينشق عنه القرب، وأومَّل شافٍع، وأومَّل مشفمَّع«.
)3( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من ج�واز نكاحه 0 ممن يريد من النس�اء من غري 

شهود.
»روضة الطالبني« )22/7(، »تكملة املجموع« )206/18(.  

)4( »أسنى املطالب« )102/3(، »فتح الوهاب« )55/2(.
)5( »فتح اجلواد« )13/3(.

)6( »مغني املحتاج« )168/3(، »حاشية البجريمي« )329/3(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من وجوب إتيانه بلفظ النكاح من جانبه 0.

»روضة الطالبني« )22/7(، »مغني املحتاج« )168/3(.  
.51 :2 )8(

)9( »الوسيط« )13/5(.
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م�ا متلك�ه وال أملك�ه))). وقيل: هو مبني ع�ىل أن النكاح يف حق�ه /كالترسي)))، ومن 
ذل�ك أن�ه كان إذا نظر إىل ام�رأة فوقعت منه بموق�ٍع وجب عىل زوجه�ا أن يطلقها)))، 

)1( لعلَّ املؤلِّف يقصد أو يشري إىل ما أخرجه وأبو داود يف »سننه« )208/2(، رقم: ]2136[، والرتمذي 
 يف »س�ننه« )437/2(، رق�م: ]1140[ وغريمه�ا ع�ن عائش�ة قال�ت:كان رس�ول اهلل 0 
 يقس�م فيع�دل ويق�ول: »اللهـــممَّ هـــذا قســـمي فيمـــا أملـــك فـــا تلمـــين فيمـــا متلـــك وال أملـــك«. 

يعني: القلب.
ارقطني باإلرسال، وقال أبو زرعة: ال أعلم  مذي، والدَّ قال احلافظ ابن حجر: »وأعلَّه النَّس�ائي، والرتِّ  

أحدا تابع محاد بن سلمة عىل وصله«، وكذا البغوي، والشيخ األلباين وغريهم. 
»التلخيص احلبري« )290/3(، »رشح السنة« )151/9(، »إرواء الغليل« رقم: ]2018[.   

، ومي�لَ القلب«. »رشح الس�نة«  ق�ال البغ�وي: »وقول�ه: »ف�ل تلمن�ي في�م ال أمل�ك« أراد به احل�بَّ  
 .)151/9(

)2( »احلاوي الكبري« )27/9(.
)3( هذا القول غري صحيح، بل هو واٍه ضعيف، مستنُده قصة زينب، ومفادها: »أنَّ النبيَّ 0 وقع 
من�ه استحس�اٌن لزينب بنت جح�ش J ملا رآها،  وهي يف عصم�ة زيٍد I، وأنَّه 0 

 .»O جها هو ا عىل أن ُيطلِّقها زيد فيتزوَّ كان َحِريصاً
ة- وإن س�اقها عدُد من املفرسين إالَّ أن املحققني من أه�ل العلم ردَّوها، وبينوا وهاءها  وه�ي- القصَّ  
ْب يف تنزيه النبيِّ 0 عن هذا  وضعفها،  قال القايض عياض: » أعلم -أكرمك اهلل- وال َتسرَتِ
ا بإمس�اكها، وه�و حيبُّ تطليقه إياها، كم ُذِكَر عن مجاع�ٍة من املفرسين، وأصحُّ  الظاه�ر، وأن يأمر زيداً
ما يف هذا: ما حكاه أهل التفس�ري عن عيلِّ بن حس�ني: أنَّ اهلل c كان أعلم نبيه أنَّ زينب ستكون من 
أزواجه، فلم شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق اهلل. وأخفى يف نفسه ما أعلمه اهلل به 
جها مما اهلل مبديه ومظهره بتمم التَّزويج وتطليق زيٍد هلا«. اه�. وقد أطال يف بيان بطلن  من أنه سيتزوَّ

ا. الشفا بتعريف حقوق املصطفى )188/2 - 189(.  هذا القول يف بحٍث نفيٍس جداً
ين يف تفس�ري هذه اآلية، ونس�َب إىل رس�ول اهلل  وق�ال أبو العباس القرطبي: »وقد اجرتأ بعض املفرسِّ  
هه عن مثله، وهذا القول إنم يصدر  0 ما ال يليُق به ويستحيل عليه، إذ قد عصمه اهلل منه ونزَّ
ع�ن جاه�ٍل بعصمته O، عن مثل هذا، أو ُمْس�َتِخفٍّ بحرمته، وال�ذي عليه أهل التحقيق 
�نيع ليس بصحي�ٍح، وال يليُق بذوي املروءات،  من املفرسين والعلمء الراس�خني:  أنَّ ذلك القول الشَّ
فأحرى بخري الربيات، وأن تلك اآلية إنم تفس�ريها ما ُحكي عن عيلِّ بن حس�ني.....«. اه� املفهم ملا 

أشكل من تلخيص كتاب »صحيح مسلم« )406/1(.
انظر يف بحث املسألة مستوفاةاً يف بحث علميٍّ ماتٍع كتاب »األحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن   

الكريم«. للدكتور/أمحد بن عبد العزيز بن مقرن الُقَصريِّ 5. ص: )709 - 723(. 

)4/أ(
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لقصة زينب))) وهي مش�هورة)))، ق�ال c: ]ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ[))). 

فقي�ل ص�ارت زوجت�ه هب�ذه الكلمة اإلهلي�ة، وقيل إن�ه بارش العق�د عليه�ا)))، ومعنى 

زوجناكها: أبحنا لك أن تتزوجها))). 

وم�ن ذلك أن�ه أعتق صفية)))، وتزوجه�ا فله فيها خاصي�ة))). قيل: هي وجوب 

الوفاء عليها يف حقه، فإن غريه من األمة لو أعتق َأَمة عىل أن تتزوج به مل يلزمها. 

وقي�ل: خاصيت�ه أنه جع�ل عتقه�ا صداقها مع اجله�ل بقيمتها، ويف مثل�ه يف حقنا 

خ�الف)))، ق�ال الش�يخ اإلم�ام: اخلالف فيم�ن تزوج م�ن أعتقها ب�رشط النكاح عىل 

قيمتها، أما عتقها فليس بعوٍض جمهول.

ومما أبيح له أخذ املاء من العطش�ان وإن خاف التلف)))، لقوله c: ]ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ[)1)). 

)1( تقدمت ترمجتها.
، وال شهود، ملا أخرجه البخاري يف »صحيحه«،  )2( لعلَّ املؤلِّف يقصد أنَّ من خصائصه التَّزويج بغري ويلٍّ
كت�اب: »التوحي�د«، ب�اب: ]ڤ  ڤ   ڦ  ڦ[  ]K: 7[، ]ى    ائ  ائ  ەئ[ 
]G: 129[، )124/9(، رق�م: ]4720[ ع�ن ثاب�ت، عن أن�س، قال: جاء زيد بن حارثة يش�كو، 

فجعل النبيُّ 0 يقول:»اتمَّق اهلل، وأمسك عليك زوجك«. 
ا ش�يئاًا لكتم هذه، قال: فكان�ت زينب تفخر عىل أزواج  ق�ال أنس: لو كان رس�ول اهلل 0 كامتاً  
جني اهلل c من فوق س�بع س�موات، وعن ثابت:  ، وزوَّ جكن أهاليكنَّ النِّبيِّ 0 تقول: زوَّ

]ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ[ ]2: 37[.
.37 :2 )3(

)4( »تفسري أيب السعود« )104/7(، »البحر املحيط« )226/7(.
)5( »روح البيان« )137/7(.

)6( »املهذب« )35/3(، »تكملة املجموع« )205/18(.
)7( »البيان« )127/9(، »فتح الوهاب« )57/2(.

)8( »أسنى املطالب« )101/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )212/3(.
)9( »الوسيط« )22/5(، »النجم الوهاج« )29/7(.

.6 :2 )10(
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ومنهـــا: أن�ه كان ل�ه أن حيم�ي األرض ملاش�يته، وكان حراًم�ا ع�ىل م�ن قبل�ه م�ن 

األنبياء))).

 ومنها: جواز دخوله مكة يوم الفتح بغري إحرام)))، ويف جوازه يف حقنا خالف.

ومنها: أنه كان ال يورث)))، لقوله 0: »إنا معاشـــر األنبياء ال نورث«))). 

وم�ا خلف�ه م�ن بعده كان عىل م�ا كان عليه يف حيات�ه، فكان الصدي�ق I ينفق منه 
عىل أهله وحرمه، ويراه باقًيا عىل ملكه 0)))، وقيل كان سبيله سبيل الصدقة، 

لقوله 0: »ما تركناه صدقة«))). 

)1( يش�ري املؤلَّف إىل: ما أخرجه اإلمام البخاري يف »صحيحه«، كتاب: »املس�اقاة«، باب: »ال محى إالَّ هلل 
عب ابن جثامة،  ولرس�وله 0« )113/3(، رقم: ]2370[ عن اب�ن عباس L: أنَّ الصَّ
ق�ال: إنَّ رس�ول اهلل 0 قال: »ال محى إالمَّ هلل ولرســـوله«، وق�ال: بلغنا »أن النَّبي 0 

بذة «. ف والرَّ مَحَى النَّقيع«، وأنَّ عمر: »محى الرسَّ
)2( أي: من خصائصه، نصَّ عىل ذلك احلافظ ابن كثري.  

»الفصول يف سرية الرسول«، ص: ]260[.  
)3( »أسنى املطالب« )103/3(، »حاشية اجلمل« )62/8(.

)4( أخرجه النس�ائي يف الكربى )98/6(، رقم ]6275[ عن مالك بن أوس بن احلدثان، قال: قال عمر 
�موات واألرض،  لعبد الرمحن، وس�عٍد، وعثمن، وطلحة، والزبري: أنش�دكم باهلل الذي قامت له السَّ
س�معتم النب�يَّ 0 يق�ول: »إنمَّـــا معشـــَر األنبياء ال ُنـــوَرث، ما تركنـــا فهو صدقـــة«؟ قالوا: 
»اللهمَّ نعم «. وإس�ناده صحيح عىل رشط مس�لم كم قاله احلاف�ظ يف »التلخيص احلبري« )215/3(،  
واحلديث أخرجه البخاري يف »صحيحه«: كتاب »فرض اخلمس« )79/4(، رقم ]3094[، ومسلم 
 يف »صحيحه«: كتاب »اجلهاد والس�ري/حكم الف�يء« )1377/3(، رقم ]1757[ يف حديٍث طويٍل 

ة- بلفظ: »ال ُنوَرث ما تركنا صدقة«. - فيه قصَّ
)5( لع�لَّ املؤلِّف يش�ري م�ا أخرجه البخ�اري يف »صحيحه«، كت�اب: »اخلمس«، باب: »نفقة نس�اء النبي 
0 بعد وفاته« )81/4(، رقم: ]3096[، ومس�لم يف كتاب: »اجلهاد والس�ري«، باب: »قول 
النب�ي 0 ال نورث ما تركنا صدقة« )1382/3(، رقم: ]1760[ عن أيب هريرة I: أنَّ 
رس�ول اهلل 0، قال:»الَيقَتســـم ورثيت دينارا، ماتركتُ بعد نفقة نســـائي ومئونة عاملي، 

فهو صدقة«.
وقد ذكر احلافظ ابن كثري أنَّ من خصائصه: »صىلَّ اهلل عليه وسلَّم أنه اليورث، وأن ما تركه صدقة،...  
قال: وقد أمجع عىل ذلك أهل احللِّ و العقد، وال التفات إىل خرافات الش�يعة والرافضة، فإن جهلهم 

قد سارت به الركبان«. »الفصول يف سرية الرسول«، ص: ]370[.
)6( يش�ري املصنف V: ما أخرجه البخاري يف »صحيحه«: كتاب »الزكاة«، باب »ما يذكر يف الصدقة 
=
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واألول أصح لرواية سرية الصديق فيام خلفه 0 وترك اإلنكار عليه))).

وذك�ر صاحب التلخيص أنه كان إذا أّم�ن الكافر مل يلزمه الوفاء له وجيوز له قتله، 
وه�ذا يشٌء أمج�ع الكل عىل ختطئته في�ه، وكيف يليق به أن خيالف قول�ه وخيفر ذمته)))، 
وم�ن حرم�ت عليه خائنة األعني كيف جي�وز له أن خيفر الذمة ، وكي�ف كان يثق به من 
يؤمن�ه وفي�ه حط منزلته ونس�بته إىل الغدر ويبط�ل نظام أمره)))، وكذل�ك ذهب إىل أنه 
جيوز له أن يلعن من شاء من غري سبٍب يقتضيه، ألن لعنه كان رمحة، وهو غلٌط رصيح، 

اتفق األصحاب عليه)))، وقال: إنه جيوز له أن يدخل املسجد جنًبا. 

وهذا هوٌس ال مستند له)))، ومنها: شهادة خزيمة))) له، وقبوله منه وإقامتها مقام 
عدل�ني))). وفيه اختالٌف؛ ألنه مل يثبت رد ش�هادة خزيمة لغري النبي 0؛ وألنه 
0 م�ا كان حيتاج إىل ش�هادة في�ام يدعيه؛ ألنه معصوٌم عن الك�ذب، ومن كذبه 

كفر))).

للنبي 0 وآله )127/2(، رقم ]1491[، ومسلم يف »صحيحه«: كتاب »الزكاة«، باب »حتريم 
الزكاة عىل رسول اهلل 0 وعىل آله وهم بنو هاشم وبنو املطلب دون غريهم« )751/2(، رقم 
ا  ]1069[ من حديث أيب هريرة -وفيه قصة- بلفظ: »أما علمت أنا ال نأكل الصدقة؟«. ويف لفظ: »أنَّ
دقة؟«. وقد أخرج الطرباين يف »الكبري« )75/7(، رقم ]6418[ بس�نٍد فيه ضعٌف من  ال حتلُّ لنا الصَّ

دقة«. حديث أيب ليىل األنصاريِّ I: أّن النبيِّ 0 قال: »إنمَّا أهل بيٍت ال حتلُّ لنا الصمَّ
)1( »روضة الطالبني« )29/7(، »حاشية البجريمي« )332/3(.

)2( »هناية املطلب« )15/12(، »كفاية األخيار« ]463[.
)3( »العباب« )575/2(، »تكملة املجموع« )204/18(.

)4( »البيان« )130/9(، »فتح الوهاب« )55/2(.
)5( »حتفة املحتاج« )210/3(.

)6( هو خزيمة بن ثابت بن الفاِكه، بالفاء وكرس الكاف، بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن مالك بن األوس 
ا وما بعدها، وكان يكرس األصنام، وقد ثبت أن  األنصاري األويس، من الس�ابقني األولني ش�هد بدراً
النبي 0 جعل شهادته بشهادة رجلني، شارك I يف وقعة صفني وُقتل فيها، بعد ما سمع 

.I بمقتل عمر
»اإلصابة يف متييز الصحابة« )278/2(، »االستيعاب« )133/1(، »أسد الغابة« )325/1(.  

)7( »احلاوي الكبري« )30/9(، »اإلقناع« )414/2(.
)8( »املهذب« )35/2(، »حاشية البجريمي« )331/3(.

=
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A

فيام جاء من أحكام نسائه: ثبت أنه 0 مات عن تسٍع)))، وكان يقسم لثامٍن 

منهن وهن: عائش�ة ابنة الصديق، وحفصة ابنة الفاروق، وأّم حبيبة ابنة أيب س�فيان)))، 

وأّم سلمة بنت أيب /أمية، وميمونة بنت احلارث خالة ابن عباس)))، وصفية بنت حيي 

 

)1( يش�ري املؤلَّف إىل: ما أخرجه اإلمام البخاري يف »صحيحه«، كتاب: »النكاح«، باب: »كثرة النس�اء« 
)3/7(، رقم: )5067، 5068(، ويف باب: »من طاف عىل نس�ائه يف غس�ل واحد« )34/7(، رقم: 
]5215[، ومس�لم يف »صحيحه«، كتاب: »الرضاع«،  باب: »القس�م بني الزوجات، وبيان أن الس�نة 

أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها« )1076/2(، رقم: ]1453[. 
ليل�ة واح�دة، ول�ه تس�ع  0 كان يط�وف ع�ىل نس�ائه يف  النب�ي  I: »أن  أن�س  ع�ن    

نسوة«. 
حيحني: أنه  قال احلافظ ابن كثري- بعد أن ذكرهنَّ - قال: »فهؤالء التِّسع اللوايت جاء يف الصَّ  

 .» 0 مات عنهنَّ
»الفصول يف سرية الرسول«، ص: )260-259(.  

)2( هي: أم حبيبة بنت أيب س�فيان بن حرب، زوج النبي 0، تزوجها س�نة س�ٍت، وبنى هبا س�نة 
سبع،  وكانت قبله حتت عبيد اهلل بن جحش، وكانت بأرض احلبشة مع زوجها مهاجرة فمت زوجها 
 عبي�د اهلل ب�ن جح�ش فبعث رس�ول اهلل 0 عمرو ب�ن أمية الضم�ري إىل النج�ايش ليخطبها 
لرسول اهلل 0 وكان وليها يف تلك الناحية إذ كان سلطانا، ومل يكن وىل بتلك الناحية والسلطان 
وىل م�ن ال وىل ل�ه، وكان الذي توىل اخلطبة عليها والس�عى يف أمرها س�عيد بن الع�اص، وكان وليها 
حينئذ بالبعد فخرجت أم حبيبة مع جعفر بن أيب طالب من أرض احلبش�ة إىل رس�ول اهلل 0 

وماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعني.
»أسد الغابة« )19/1(، »الثقات« البن حبان )140/2(.  

 )3( هـــي: ميمون�ة بن�ت احلارث ب�ن حزن بن بجري بن اهل�رم بن رويبة ب�ن عبد اهلل بن هلل ب�ن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وكان اسم ميمونة برة فسمها رسول اهلل 0 بميمونة، 
 تزوجها النبي 0 س�نة س�بٍع، وكانت قبل رس�ول اهلل 0 عند أيب ُرهم بن عبد العزى 
اب�ن عب�د ود ب�ن مالك بن ِحس�ل بن عامر ب�ن لؤي، تزوجها رس�ول اهلل 0 بع�د زوجها يف 
عمرة القضاء يف ذي القعدة فأرسل رسول اهلل 0 جعفر بن أيب طالب إليها فخطبها فجعلت 
أمره�ا إىل العب�اس بن عبد املطلب فزوجها من رس�ول اهلل 0 وتوفيت J س�نة إحدى 

ومخسني.
»االستيعاب« )120/2(، »الطبقات الكربى« )122/2(، »تاريخ دمشق« )166/3(.  

)4/ب(
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ابن أخطب، وجويرية بنت احلارث)))، وسودة بنت زمعة)))، وزينب بنت جحش التي 

كان�ت ام�رأة زيد، ومجيع من تزوج هب�ن مخس عرشة، ومجع بني إح�دى عرشة، ودخل 

بث�الث عرشة، وف�ارق اثنتني يف حياته التي رأى بكش�حها))) بياًضا، والتي اس�تعاذت 

من�ه)))، وقيل: إنه تزوج بث�الث عرشة امرأة، واختذ ثالث إم�اء، وهن أمهات املؤمنني 

)1( هـــي: جويري�ة بنت احلارث ب�ن أيب رضار بن حبيب بن عائد بن مالك ب�ن جذيمة من بني املصطلق، 
 س�باها رس�ول اهلل 0 ي�وم املريس�يع وه�ي غ�زوة بن�ي املصطل�ق س�نة مخ�س، ومل�ا تزوجها 
رس�ول اهلل 0 حجبها وقس�م هل�ا، وكان زوجه�ا األول كان يق�ال له ابن ذي الش�قر، ماتت 

J سنة مخسني من اهلجرة، وهلا سٌت ومخسون سنة.
»اإلصاب�ة يف متيي�ز الصحاب�ة« )566/7(، »الثق�ات« الب�ن حب�ان )289/1(، »هتذي�ب األس�مء«   

.)927/1(
)2( هي: س�وداء بنت زمعة بن قيس بن عبد ش�مس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن حس�ل بن عامر بن 
لؤي القرش�ية العامرية، زوج النبي 0 تزوجها رس�ول اهلل 0 بمكة بعد وفاة خدجية 
قبل عائشة بمكة،  وكانت قبله حتت ابن عمها السكران بن عمرو أخو سهيٍل بن عمرو، وكانت امرأة 
ا إىل أن مات، وقد جعلت ليلتها  ثقيلة ثبطة، وأس�نت عند رس�ول اهلل 0، ومل تصب منه ولداً

.I آخر خلفة عمر بن اخلطاب J عىل أال يطلقها رسول اهلل، توفيت J لعائشة
»أس�د الغاب�ة« )1371/1(، »اإلك�مل« الب�ن ماك�وال )397/4(، »اإليث�ار بمعرف�ة رواة اآلث�ار«   

.)93/1(
)3( الكشح: يف األصل هي املنطقة التي تكون بني اخلارصة إىل األضلع القصوى اخللفية من الصدر.

»القاموس املحيط« )305/1(، »طلبة الطلبة« )101/2(.  
ا: س�عيد بن منصور يف »س�ننه« )247/1(، رقم:  )4( أخ�رج حدي�ث التي رأى S بكش�حها بياضاً
]829[ وأمح�د يف »مس�نده« )417/25(، رق�م: ]16032[، وابن عبد اهل�ادي يف »تنقيح التحقيق« 
ج رسول اهلل 0  )364/4(، رقم: ]2760[ وغريهم  عن زيد بن كعب بن عجرة قال: »تزوَّ
ا، فق�ال: »البيس ثيابك  ام�رأة م�ن بني غفار، فل�م دخلت عليه وضع�ت ثياهبا، فرأى بكش�حها بياضاً
واحلق�ي بأهل�ك«. ضعفه الدارقطن�ي، وابن امللقن، واحلاف�ظ ابن حجر، وابن عبد اهلادي، والش�يخ 
األلب�اين. »الب�در املن�ري« )483/7-484(، »تنقي�ح التحقي�ق« )364/4(، و»التلخي�ص احلب�ري« 

)292/3(، »اإلرواء« )326/6(.
وحديث املس�تعيذة- واس�مها عمرة بن اجلون-:أخرجه البخاري يف »صحيحه«، كتاب: »الطلق«،   
ب�اب: »م�ن طلق، وه�ل يواج�ه الرج�ل امرأت�ه بالط�لق« )41/7(، رق�م: )5254، 5255( عن 
: أيُّ أزواج النبيِّ 0 اس�تعاذت منه؟ ق�ال: أخربين عروة،  األوزاع�ي، قال: س�ألت الزه�ريَّ
عن عائشة J: أن ابنة اجلون، ملا أدخلت عىل رسول اهلل 0 ودنا منها، قالت: أعوذ باهلل 

منك، فقال هلا: »لقد ُعذِت بعظيم، القي بأهلك«.
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�ة)))، أما م�ن فارقها يف حياته فأص�ح الوجوه  حمرم�ات ع�ىل التأبيد عىل غ�ريه من األُمَّ
الثالث�ة: أن�ه إن كان دخ�ل هبا حرمت عىل التأبيد، وإن مل يدخل هب�ا مل حترم)))، والوجه 
الث�اين: أهنا حترم مطلًقا، والثالث أهنا حتل مطلًقا. لنا ما ُروي أن األش�عث بن قيس)))، 
ت�زوج املس�تعيذة زمن عم�ر I، وقيل املهاجر ب�ن أمية)))، فهّم برمج�ه فذكر له أن 

رسول اهلل 0 مل يكن دخل هبا فكف عنه وأقرها يف حباله))).

ولو اختارت واحدة منهن الدنيا مل حترم عىل غريه، ليحصل هلا ما اخرته من زهرة 
الدني�ا الت�ي مكنها اهلل من حيصله�ا)))، وكون أزواج�ه أمهات املؤمن�ني، أثره يف حتريم 
الن�كاح دون ج�واز الت�ربج هل�م كاألم مع ولدها، وبنات رس�ول اهلل 0 لس�ن 

احلي، ص: ]26[. )1( »الفصول يف سرية الرسول«، ص: ]260[، وكتاب: »أزواج النَّبي« للصَّ
)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلك�م بالتفصيل بمن طلقها 0، بني أن يكون 

قد دخل هبا أم مل يدخل هبا؟ فيجوز نكاحه يف حق األمة لألول دون الثاين.
»روضة الطالبني« )34/7(، »مغني املحتاج« )173/3(.    

 )3( هو: األش�عث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن احلارث بن معاوية 
اب�ن ث�ور الكن�دي، وفد إىل النبي 0 س�نة عرش من اهلج�رة يف وفد كندة، وكانوا س�تني راكباًا 
فأس�لموا، وكان األش�عث مم�ن ارت�د بعد النبي 0 فس�ري أبو بك�ر اجلنود إىل اليم�ن فأخذوا 
ا فأحرض بني يديه فقال له: اس�تبقني حلربك وزوجني أختك فأطلقه أبو بكر وزوجه  األش�عث أس�رياً

أخته، شهد I معارك فتح الشام، وتويف I سنة اثنتني وأربعني للهجرة باملدينة.
»التاريخ الكبري« )274/7(، »تذكرة احلفاظ« )250/1(، »هتذيب الكمل« )290/3(.  

)4( هو: املهاجر بن أمية بن املغرية القريش املخزومي، أخو أم س�لمة زوج النبي 0 ألبيها وأمها، 
وكان اسمه الوليد، فكره رسول اهلل 0 اسمه وغريه للمهاجر، أرسله رسول اهلل 0 إىل 

اليمن، ومات وهو مل يرس إليها، فبعثه أبو بكر الصديق، I، إىل قتال من باليمن من املرتدين.
»االستيعاب« )456/1(، »اإلصابة« )426/4(.  

)5( مل أج�ده هك�ذا، وق�د أخرج ابن س�عد يف »الطبق�ات« )147/8( ع�ن ابن عباس ق�ال: »خَلَف عىل 
أس�مء بنت النعمن املهاجُر بن أيب أمية بن املغرية، فأراد عمر أن يعاقبهم، فقالت: »واهلل ما رُضَب عيلَّ 

يت أمَّ املؤمنني، فكفَّ عنها«.  احلجاُب، وال ٌسمِّ
ائب الكلبي، وهو متَّهٌم بالكذب.  ويف إسناده حممد بن السَّ  

»تقريب التهذيب« )ت: 5901(، »اإلصابة يف متييز الصحابة« )145/13(.  
)6( »منهاج الطالبني« ]374[، »النجم الوهاج« )37/7(.
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أخ�وات املؤمن�ني، إذ ل�و كان كذلك ملا حل ألح�د من األمة نكاحه�ن، وإنام هن بنات 

أمهات املؤمنني، هكذا ذكره يف النهاية))).

 ق�ال الش�يخ اإلم�ام: وثب�ت أن األم حمرمة ع�ىل ابنها حت�ى ابن الرض�اع، وهكذا 
ا ليس�ت أمومة مطلقة، وإنام يقتر  ال نقول بأن معاوية خال املؤمنني، ألن كون أخته أمًّ

عىل ما ورد به الرشع من التسميات))).
A

في�ام خص به 0 وأمته من الكرامات، منه�ا: ُأِحلَّْت هلم الغنائم)))، لقوله 
E: ] ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ[))). وه�ي الزي�ادة في�ام أحلَّ�ه 
اهلل c لغريه�م، وكان�ت حراًم�ا عىل م�ن قبله�م)))، وجعلت هلم األرض مس�جًدا 
وتراهب�ا طه�وًرا)))، وصفوفهم كصفوف املالئكة، لقول�ه 0 فضلنا عىل الناس 

بث�الث، فذكر هذه األقس�ام)))، وبعث إىل الكافة ق�ال n: ] ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ[))). ]ۀہ  ہ ہ  ہ[))) )1)). وثبتت معجزته إىل يوم القيامة، 
وه�ي القرآن مع زوال معجزات من تقدمه من األنبي�اء، ونره بالرعب، وكان العدو 

)1( »هناية املطلب« )39/12(.
)2( »العزيز« )439/7(، »حتفة املحتاج« )214/3(.

)3( »أسنى املطالب« )206/3(.
.1 :E )4(

)5( »أسنى املطالب« )105/3(، »تكملة املجموع« )203/18(.
)6( »البيان« )129/9(، »فتح الوهاب« )56/2(.

ا  لة« باب »جعلت يل األرض مس�جداً )7( أخرجه مس�لم يف »صحيحه«، كتاب »املس�اجد ومواضع الصَّ
ا« )370/1(، رق�م  ]521[، واب�ن أيب ش�يبة يف »مصنف�ه« )304/6(، رق�م  ]31649[،  وطه�وراً
واب�ن خزيمة يف »صحيح�ه« )133/1(، رقم  ]264[، وابن حب�ان يف »صحيحه« )595/4(، رقم  
ا، وجعل تربتها  لنا عىل النَّاس بثلٍث: جعلت األرض كلها مسجداً ]1697[ من حديث حذيفة »ُفضِّ
ا، وجعلت صفوفنا كصفوف امللئكة«، وعند غري مسلم زيادة: »وأوتيُت هؤالء اآليات من  لنا طهوراً

آخر سورة البقرة من كنٍز حتت العرش،  مل يعطه أحٌد قبيل، وال يعطي أحد بعدي«.
.158 :C )8(

.28 :4 )9(
)10( »احلاوي الكبري« )38/9(، »كفاية األخيار« ]463[.
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خيافه من مس�رية ش�هر)))، وجعلت أمته معصومة ال جتتمع عىل الضاللة عىل ما /َنَطَق 

احلَِديُث به)))، وخص بالش�فاعة ي�وم القيامة، لقوله E: ]  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ[))) ))). قيل: هي الشفاعة، وعسى من اهلل بمعنى الوجوب))).

وكان ينظ�ر م�ن ورائه كام ينظ�ر من بني يديه واحلديث ناط�ق به، قال 0: 
»اعتدلـــوا فإني أراكم مـــن وراء ظهري«))). وقيل: معناه هناي�ة اإلدراك والتحفظ)))، 
وه�و معن�ى قوله 0: »تنـــام عيناي وال ينـــام قلي«))). وجعل ث�واب أزواجه 

)1( »حاشية اجلمل« )69/8(، »حاشية البجريمي« )330/3(.
)2( يش�ري املصن�ف إىل احلدي�ث املش�هور ال�ذي أخرج�ه غري واح�د، منهم: اب�ن أيب عاصم يف »الس�نة« 
ي�اء يف »املختارة« )128/7( عن أن�س بن مالك: أنَّ  )41/1(، رق�م  )82، 83(، وم�ن طريق�ه الضِّ

النبيَّ 0 كان يقول: »إنمَّ اهلل قد أجار أميت أن جتتمع على ضالة«. 
وأخرجه الرتمذي يف »س�ننه« )36/4(، رقم ]2167[ عن ابن عمر بلفظ: »إنَّ اهلل ال جيمع أمتي، أو   
د 0 عىل ضللة، ويد اهلل مع اجلمعة، ومن شذَّ شذَّ إىل النَّار«. ويف أسانيده كلِّها  ة حممَّ قال: أمَّ
هس�واين يف كتابه املاتع: صيانة اإلنس�ان عن وسوسة الشيخ  مقال، وقد تكلم عليها، وبنيَّ ضعفها السَّ

نها بمجموع الطرق الشيخ األلباين. »ظلل اجلنة« )41/1(. دحلن. ص:  ]216[، وحسَّ
.79 :W )3(

)4( »البيان« )135/9(، »فتح الوهاب« )55/2(.
)5( »املهذب« )37/2(، »النجم الوهاج« )37/7(.

)6( أخرج�ه البخ�اري يف »صحيح�ه«: كت�اب »األذان«، ب�اب »إل�زاق املنك�ب باملنكب والق�دم بالقدم 
« )145/1(، رق�م )719، 725(، ع�ن أن�س ب�ن مال�ك I أن النب�يَّ 0  يف الص�فِّ
ـــوا، فإنـــي أراكـــم مـــن وراء ظهـــري«. وأخرجه ابن أيب ش�يبة يف  ق�ال: »أقيمـــوا صفوفكـــم،  وتراصُّ
»مصنف�ه« )37/1(، رق�م ]3524[ بلفظ: »اعتدلوا يف صفوفكم، فإنـــي أراكم من وراء ظهري«، 
ـــوا«، أي: تلصق�وا حت�ى ال يك�ون بينكم ُف�َرٌج، ومن�ه قول�ه D: ] ۇ    ۆ[   قول�ه: »تراصُّ
ا: إذا ألصق  ه رصَّاً ]w: 4[. أي: الصٌق البعض بالبعض، وأصله )تراصصوا(، من رصَّ البناء يرصُّ

بعَضه ببعٍض. »النهاية يف غريب احلديث« )227/2(، و»رشح السنة« للبغوي )3/3(. 
)7( »العباب« )577/2(، »حتفة املحتاج« )211/3(.

)8( أخرج�ه البخ�اري يف »صحيحه« أبواب: »التهجد«، باب: »قي�ام النَّبيِّ 0 بالليل يف رمضان 
وغ�ريه« )52/3( ، رق�م: ]1147[، ويف كت�اب: »املناقب«، ب�اب: »كان النبي 0 تنام عيناه 
والينام قلبه« )191/4(، رقم: ]3569[، ومسلم يف »صحيحه«، كتاب: »صلة املسافر ينو قرصها«، 
ب�اب: »صلة اللي�ل وعدد ركع�ات النَّب�ي 0« )509/1(، رقم: ]736[عن أيب س�لمة بن 

 

عب�د الرمحن، أنه س�أل عائش�ة، كيف كانت صلة رس�ول اهلل 0 يف رمض�ان؟ قالت: ما كان 
رسول اهلل 0 يزيد يف رمضان، وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركعة،... قالت عائشة: فقلت: 

)5/أ(

=
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وعقاهب�ن يتضاع�ف عىل ما نطق به القرآن)))، وق�ال 0: »أوتيت هؤالء اآليات 
األربع من آخر سورة البقرة، من َكْنٍز حتت العرش، مل يعطهن أحٌد قبلي، وال يعطاهن 

أحٌد بعدي«))).

0: ما جاء في »الترغيب« في »النكاح« 

وبيان مرتبته ومن يصح منه

الن�كاح جائٌز ال جيب عىل أحد)))، وق�ال داود: جيب عىل من جيد الَطْول، وخاف 
ٌ بني ن�كاح ُحَرٍة والت�رسي بأمٍة، ف�إن عدمها تزوج َأَم�ًة))). وذهب  العن�ت، وه�و خُمرَيَّ
بع�ض املتأخرين من احلنفية إىل وجوبه، وذهب طائف�ٌة منهم إىل أنه فرُض كفايٍة إلقامة 

النسل))). 

لن�ا قول�ه c: ]ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   گڳ   گ   گ   کگ   ک   ک  ک   ڑ   ڑ  

ہہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   

ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ[))). وال يك�ون الص�رب ع�ن الواجب خرًيا من 

يا رسول اهلل أتنام قبل أن توتر، فقال: »يا عائشة إن عيين تنامان، وال ينام قلي«.
)1( »أسنى املطالب« )104/3(، »حاشية اجلمل« )69/8(.

ا  لة«، باب »جعلت يل األرض مسجداً )2( أخرجه مس�لم يف »صحيحه«: كتاب »املس�اجد ومواضع الصَّ
ا« )370/1(، رقم ]521[، وابن أيب ش�يبة يف »مصنفه« )304/6(، رقم ]31649[، وابن  وطه�وراً
خزيمة يف »صحيحه« )133/1(، رقم ]264[، وابن حبان يف »صحيحه« )595/4(، رقم ]1697[ 
ا،  ا، وجعل تربتها لنا طهوراً لنا عىل النَّاس بثلٍث: جعلت األرض كلها مسجداً من حديث حذيفة »ُفضِّ

وجعلت صفوفنا كصفوف امللئكة«. 
وعن�د غري مس�لم زي�ادة: »وأوتيـــُت هؤالء اآليـــات من آخر ســـورة البقـــرة من كنٍز حتـــت العرش،    

مل يعطه أحٌد قبلي، وال يعطي أحد بعدي«.
)3( »احلاوي الكبري« )33/9(، »العزيز« )443/7(.

)4( »املحىل« )445/9(، »املغني« )337/7(.
)5( »املبسوط« )198/4(، »الفتاوى اهلندية« )272/1(. 

.25 :6 )6(

=
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فعله)))، وقوله c: ]ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک[))). فمحموٌل عىل االس�تحباب أو 
اإلباح�ة)))، بدليل قول�ه: ]ک  ک  گ[))) . وباإلمجاع ال جيب ذلك)))، وكذلك 
نَّة من األمر به حمموٌل عىل االستحباب دون اإلجياب بدليل أنه 0  ما ورد يف السُّ

سامه سنة))).

وال يص�ح إال م�ن جائ�ز الت�رف يف امل�ال، فأم�ا الصب�ي واملجن�ون ف�ال يصح 
نكاحهام)))، وقد حكينا خالف أيب حنيفة يف ترف الصبي املميز، لنا قوله 0: 
»ُرِفع القلُم عن ثاث: عن الصي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن اجملنون 

حتى يفيق«))). وألنه عقٌد يستحق به املال فلم يصح منهام كالبيع))).

)1( »أسنى املطالب« )104/3(، »مغني املحتاج« )172/3(.
.3 :6 )2(

)3( »البيان« )128/9(، »فتح اجلواد« )23/3(.
.3 :6 )4(

)5( »اإلمجاع« البن املنذر ]103[.
يِت، ومن ســـنمَّيت النِّكاح«.  ل البح�ث: »من أحبِّ فطرتي فليســـنتمَّ بســـنمَّ م يف أوَّ )6( أي يف احلدي�ث املتق�دِّ
�نة املراد  هبا هنا: »هي الطَّريقة املس�لوكة فيشمل ذلك التمسك بم كان  ولكن ال ُيس�لَّم له ذلك، إذ السُّ
عليه هو وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات واألعمل واألقوال، وهذه هي السنة الكاملة، وهلذا كان 
الس�لف قديماً ال يطلقون اس�م الس�نة إالَّ عىل ما يش�مل ذلك كله«، وليس املراد  االصطلحية والتي 

تقابل الفرض والواجب، فتأمل. 
»جامع العلوم واحلكم« )120/2(.  

)7( »العزيز« )440/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )217/3(.
)8( أخرج�ه أبو داود يف »س�ننه«: كتاب »احلدود«، ب�اب »يف املجنون يرسق أو يصيب حدا« )243/4(، 
رق�م ]4400[، والنس�ائي يف »س�ننه«-واللفظ ل�ه-: كتاب »الط�لق«، باب »م�ن ال يقع طلقه من 
األزواج« )156/6(، رقم ]3432[، وابن ماجه يف »س�ننه«: كت�اب »الطلق«، باب »طلق املعتوه 
والصغري والنائم« )658/1(، رقم ]2041[، وغريهم من حديث عائشة عن النبيِّ 0 قال: 
غر حتى يكـــرب، وعن اجملنون حتى  »ُرِفـــع القلـــم عن ثـــاٍث: عن النائم حتى يســـتيقظ، وعن الصمَّ

يْعِقل أو يفيق«. 
صححه ابن امللقن، والش�يخ األلباين، وقال احلاكم: »صحيح عىل رشط مس�لم«، »ووافقه الذهبى«.   

»البدر املنري« )226/3(، »إرواء الغليل« )4/2(، »املستدرك للحاكم« )67/2(.
)9( »أسنى املطالب« )105/3(، »اإلقناع« )412/2(.
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والس�فيه إذا ت�زوج ومل يس�تأذن ولي�ه فنكاح�ه باطل؛ ألن�ه عقٌد يس�تحق به املال 

 

فل�م يص�ح منه من غري إذن الويل كالبيع)))، وكذلك العبد إذا تزوج من غري إذن س�يده 
بطل نكاحه)))، وقال أبو حنيفة: يكون موقوًفا عىل إجازة السيد))). وقال مالك: ينعقد 
النكاح وللس�يد فس�خه))). لنا ما روى ابن عمر L أن النبي 0 قال: »إذا 
َنَكَح العبد بغر إذن سيده فنكاحه باطل«))). وألنه ينقص بالنكاح قيمته، ويستحق يف 

املهر والنفقة كس�به، وفيه إرضاٌر باملوىل فلم جيز من غري إذنه)))، فإن أذن الويل للس�فيه، 
واملوىل للعبد صح نكاحهام)))، ألن املنع يف العبد حلق املوىل فزال بإذنه، ويف حق السفيه 

نظًرا له، وقد حصل بإذن الوىل))).

وم�ن ج�از له النكاح وتاقت نفس�ه إلي�ه وقدر عىل امله�ر والنفقة، فاملس�تحب أن 
يت�زوج)))، مل�ا /روى َعْلَقَم�ُة ع�ن عب�د اهلل)1)) أن النب�ي 0 قال: »يا معشـــر 

)1( »احلاوي الكبري« )40/9(، »حاشية اجلمل« )81/8(.
)2( »املهذب« )37/2(، »حاشية البجريمي« )335/3(.

)3( »بدائع الصنائع« )232/2(، »تكملة حاشية رد املحتار« )13/3(.
)4( »الذخرية« )194/4(، »مواهب اجلليل« )14/5(.

)5( أخرجه أبو داود يف »سننه«: كتاب »النكاح«، باب »يف نكاح العبد بغري إذن مواليه« )188/2(، رقم 
]2081[ ع�ن اب�ن عم�ٍر L أنَّ النبيَّ 0 قال: »إذا نكح العبد بغـــر إذن مواله فنكاحه 
 .»L باطـــل«. ضعف�ه أبو داود فقال: »ه�ذا احلديث ضعيٌف وهو موقوف، وهو ق�ول ابن عمر

وقال أمحد: »حديث منكر«. 
ا من قول ابن عمر كم أش�ار إليه أبو داود. »اإلرواء«  وضعفه الش�يخ األلباين، وبنيَّ أنه صحيٌح موقوفاً  

  .)353/6(
)6( »البيان« )134/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )219/3(.

)7( »العزيز« )445/7(، »فتح الوهاب« )56/2(.
)8( يف املخطوط: املوىل.

)9( »مغني املحتاج« )170/3(.
)10( ه�و: علقم�ة ب�ن عبداهلل بن س�نان امل�زين البرصي، روى ع�ن: أبيه، ومعق�ل بن يس�ار، وابن عمر 
M، وروى عن�ه جمموعٌة من التابعني، وهو ثقٌة كم وثقه مجاعٌة من أهل العلم، تويف V س�نة 

مائٍة للهجرة.
»املتفق واملفرتق« )125/2(، »هتذيب التهذيب« )243/7(.  

)5/ب(
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الشـــباب... لـــه وجـــاء«))). وال جيب عليه ذل�ك، وقد حكيت اخلالف في�ه، ومن مل تتق 
نفس�ه إليه، فاملس�تحب له تركه عىل ظاهر املذهب)))، وفيه وجٌه أنه يس�تحب له فعله، 
وبه قال أبو حنيفة))). لنا أنه إذا مل تتق نفسه إليه التزم به حقوًقا هو غنٌي عنها، واشتغل 

بسببها عن العبادة، فكان تركه أسلَم لدينه))).

ويستحب أال يتزوج إال ذات دين، ملا روى أبو هريرة I عن النبي 0 
ق�ال: »تنكح املرأة ألربع: ملاهلا، ومجاهلا، وحســـبها، ودينها، فاظفر بـــذات الدين َتِرَبْت 

يداك«))).

ويستحب أال يتزوج إال ذات عقل؛ ألن القصد من النكاح العرشة وطيب العيش 
 وال يكمل ذلك إال مع ذات عقل، ويستحب أن تكون مجيلة يستحسنها، ملا روى أبوبكر 
اب�ن حمم�د بن عمرو ب�ن حزم)))، ع�ن أبيه، عن ج�ده أن النبي 0 ق�ال: »إنا 

النساء لعٌب فإذا اختذ أحدكم لعبة فليستحسنها«))).

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه«: كتاب: »النكاح«، باب: »من مل يستطع الباءة فليصم« )3/7(، رقم 
]5066[، ومس�لم يف »صحيحه«: كتاب: »النكاح«، باب: »اس�تحباب النكاح ملن تاقت نفس�ه إليه، 
ووج�د مؤنه، واش�تغال من عجز عن امل�ؤن بالص�وم« )1019/2(، رقم ]1400[ ع�ن عبد اهلل بن 
ـــباب من استطاع منكم الباءة فليتزومَّج،  مس�عوٍد قال: قال لنا رس�ول اهلل 0: »يا معشر الشمَّ

وم، فإنمَّه له وجاٌء«. فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصمَّ
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من استحباب تركه للنكاح، إذا مل تتق نفسه إليه.

»روضة الطالبني« )37/7(، »مغني املحتاج« )171/3(.  
)3( »اللباب« )5/3(، »رشح فتح القدير« )187/3(.

)4( »الوسيط« )30/5(، »حتفة اللبيب« ]317[.
ين« )7/7( رقم ]5090[،  )5( أخرجه البخاري يف »صحيحه«: كتاب: »النكاح«، باب: »األكفاء يف الدِّ
ين« )1086/2(، رقم  ومس�لم يف »صحيحه«: كتاب »يف الرضاع«، باب »اس�تحباب نكاح ذات الدِّ

  .]1466[
 )6( ه�و: عب�د اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين، روى عن: أبيه، وأنس، ومحيد 
ابن نافع، وطائفة.  وروى عنه: مالك، والزهري، وهشام بن عروة، وابن جريج، والسفيانان، وخلق. 
قال أمحد: حديثه شفاء. ووثقه ابن معني وأبو حاتم والنسائي وغريهم، وقال ابن سعد: كان ثقة كثري 

احلديث عاملاًا، مات سنة مخس وثلثني، وُيقال سنة ثلثني ومائة، وهو ابن سبعني سنة.
»تقريب التهذيب« )297/1(، »التعديل واجلرح« )950/2(، »إسعاف املبطأ« )15/1(.  

)7( أخرجه احلارث أبو أسامة يف »مسنده« – كم يف »بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث« - )546/1(، 
=
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A

وم�ن أراد ن�كاح امرأٍة جاز ل�ه النظر إىل وجهه�ا وكفيها من غري زي�ادة)))، وقال 
 داود: ينظر إىل ما سوى الفرج. وقال األوزاعي: ينظر إىل موضع حلمها))). لنا ما روى 
أب�و هري�رة I أن رجاًل أراد أن يتزوج من نس�اء األنصار فق�ال النبي 0: 
»انظـــر إليها فإن يف أعني األنصار شـــيًئا«))). فخص النظر بمحل األعني وهو الوجه، 
وألن م�ا زاد ع�ىل ذل�ك ع�ورة فال جي�وز النظ�ر إلي�ه)))، وروى املغرية بن ش�عبة قال: 
خطب�ت ام�رأة فق�ال يل النب�ي 0: »انظر إىل وجههـــا وكفيهـــا«))). فخصهام 
 بج�واز النظ�ر فبق�ي الباق�ي يف أصل التحري�م)))، وأم�ا حدي�ث جابر: »فلينظ�ر منها 
م�ا يدعوه إىل نكاحها، فتخب�أت هلا فنظرت إىل ما دعاين إىل نكاحه�ا«))). والداعي إىل 

 رق�م  ]491[، »وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املس�انيد الع�رشة« )27/4(، رقم  ]3108[ عن أيب بكر 
ذ  ا النِّســـاُء لعٌب، فمن اختمَّ - قال: قال رس�ول اهلل 0: »إنمَّ اب�ن حمم�د بن ح�زم- وهو تابعيٌّ

لعبًة فْلُيْحِسْنَها أو َفلَيْسِتْحِسنها«. 
عيفة« )675/1(. لسلة الضَّ ضعفه الشيخ األلباين يف »السِّ  

)1( »هناية املطلب« )39/12(.
)2( »املحىل« )447/9(، »اإلرشاف عىل نكت مسائل اخللف« )688/2(.

)3( أخرج�ه مس�لم يف »صحيح�ه« كت�اب »النكاح« ب�اب »ن�دب النظر إىل وجه امل�رأة وكفيه�ا ملن يريد 
تزوجها« )1040/2(، رقم  ]1424[ عن أيب هريرة I قال: كنت عند النبيُّ 0، فأتاه 
ج امرأةاً من األنصار، فقال له رس�ول اهلل0: »أنظرَت إليها؟«، قال: ال،  رجٌل فأخربه أنه تزوَّ

قال: »فاذهب فانظر إليها؛ فإنمَّ يف أعني األنصاِر شيئا«. 
)4( »فتح اجلواد« )24/3(، »النجم الوهاج« )37/7(.

)5( مل أقف عليه بنصه، ولكن معناه صحيح كم تقدم يف احلديث السابق.
)6( »العباب« )577/2(، »كفاية األخيار« ]463[.

)7( أخرجه أمحد يف »مسنده« )440/22(، رقم  ]145869[، وأبو داود يف »سننه« كتاب »النكاح« باب 
»يف الرج�ل ينظ�ر إىل املرأة وهو يري�د تزوجيها« )190/2(، رقم  ]2084[، واحلاكم يف »املس�تدرك« 
)179/2( ع�ن جاب�ر بن عب�د اهلل قال: قال رس�ول اهلل 0: »إذا خطب أحدكـــم املرأة فإن 
اســـتطاع أن ينظـــَر إىل مـــا يدعـــوه إىل نكاحها فليفَعْل«. ق�ال فخطبُت جاريةاً فكن�ُت أختبَّأ هلا حتى 
جتها. قال احلاكم: »ه�ذا حديث صحيح عىل رشط  رأي�ُت منها م�ا دعاين إىل نكاحها وتزوجه�ا فتزوَّ
�يخ األلباين رح�م اهلل اجلميع.  �نه احلافظ ابن حجر العس�قلين والشَّ مس�لم« ووافق�ه الذهب�ي، وحسَّ
»الدراي�ة يف ختريج أحاديث اهلداي�ة« )226/2(، »إرواء الغليل« )200/6(، و»سلس�لة األحاديث 

الصحيحة« )204/1 - 205(.  

=



563
الن�كاح يف الغال�ب هو الوجه فحمل عليه، وكذلك امل�رأة إذا أرادت نكاح رجل هلا أن 
 :I تنظر إىل ما ليس بعورٍة منه؛ ألنه يعجبها منه ما يعجبه منها)))، وهلذا قال عمر

 

ال تزوج�وا بناتك�م من الرجل الذميم، فإنه يعجبهن منكم ما يعجبكم منهن))). وجيوز 
ل�كل واح�د منهام أن ينظر إىل ذلك م�ن صاحبه يف حال املعاملة؛ ألن�ه حيتاج إىل معرفة 
الوج�ه ملطالبت�ه بحقوق العقد، وال حيصل إال بالنظر إىل الوجه، وحيتاج إىل كش�ف اليد 
لألخ�ذ واإلعطاء)))، وجي�وز النظر إىل الوج�ه يف حتمل /الش�هادة وأدائها ألن احلاجة 
تدعو إىل ذلك)))، وجيوز للطبيب النظر إىل سائر اجلسد، وإىل الفرج للمداواة واخلتان؛ 
ألنه موضُع رضورة)))، وجيوز ملن أراد أن يشري جارية أن ينظر إىل ما ليس بعورة منها 

للحاجة إىل معرفتها))).

فأما ما سوى هذه األصول فالرجل ال ينظر إىل عورة الرجل، ملا ذكرناه يف العبادات، 
وال يمس�ها؛ ألنه يف معنى النظر)))، وما س�وى العورة فيجوز للرجل أن ينظر إىل ذلك 
من الرجل إذا كان بغري ش�هوة وأمنت الفتنة)))، وجيوز))) النظر بالش�هوة، فإن مل تكن 
شهوة وخيفت الفتنة فأظهر الوجهني اإلباحة)1))، فإن املرد)))) احلسان خياف منهم الفتنة 

)1( »منهاج الطالبني« ]377[، »النجم الوهاج« )40/7(.
 )2( يشري املؤلِّف إىل ما أخرجه ابن أيب شيبة يف »مصنفه« )196/4(، رقم: ]19262[ عن هشام بن عروة، 
ميم، فإهنّنَ حُيْبِْبن م�ن ذلك ما حُتبُّون«.  جل الذَّ ع�ن أبيه، قال: ق�ال عمر: »التكرهوا فتياتكم ع�ىل الرَّ
بري مل يسمع من عمر بن اخلطاب I، قال أبو حاتم وأبو زرعة:  وإسناده منقطع، فإنَّ عروة بن الزُّ

يق وعمر وعيّل M مرسٌل«. »جامع التَّحصيل«، ص: ]236[.   »حديثه عن أيب بكٍر الصدِّ
)3( »الوجيز« )8/2(، »حتفة املحتاج« )228/3(.

)4( »تكملة املجموع« )207/18(.
)5( »هناية املطلب« )36/12(، »فتح اجلواد« )33/3(.

)6( »الوسيط« )28/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )230/3(.
)7( »البيان« )138/9(، »فتح الوهاب« )56/2(.

)8( »املهذب« )39/2(، »حاشية اجلمل« )62/8(.
)9( كذا يف املخطوط، ولعل الصواب: وال جيوز.

)10( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز نظر الرجل للرجل إذا ُأمنت الش�هوة، وخيفت 
الفتنة. »روضة الطالبني« )39/7(، »مغني املحتاج« )169/3(.

ه أو ما يعلوه  ء من ِقرْشِ )11( ال�ُمْرُد هو مجع أمرد، وامليم والراء والدال أصٌل صحيح يدلُّ عىل جَتريِد اليشَّ

)6/أ(

=
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ومل يؤم�روا بالنق�ب، وأما إجالس النبي 0 الصبي ال�ويض وراءه)))، فللحث 

عىل التقوى؛ ألنه كان منظوًرا لغريه ومل ينههم عن ذلك وال أمره باحلجاب.

ويك�ره اضطج�اع الرجلني يف ث�وٍب واح�د)))، فقد ق�ال 0: »ال ُيْفِضي 
الرمَُّجـــُل إىل الرجـــِل يف َثـــْوٍب واحٍد«))). وكذلك ُيْكَرُه نظر اإلنس�ان إىل فْرج نفس�ه من 

غري حاجة)))، وكذلك املرأة ال تنظر من املرأة إىل ما بني الرسة والركبة، وفيام عدا ذلك 
حكمه�ا حكم الرجلني)))، إال أن املرأة الذمية ال تنظر من املس�لمة إال ما ينظره الرجل 

من َشَعِره، وهو الشاب اجلميل الذي مل تنبت حليته، واجلمل أمٌر نسبي بالنسبة للناظر، وقيل: هو الذي 
يلتذ الناظر بالنظر إليه. 

»لسان العرب« )400/3(، »معجم مقاييس اللغة« )317/5(.  
)1( مل أق�ف علي�ه هب�ذا النص، وقد ذكر اب�ن امللقن أنَّ أبا حفص بن ش�اهني رواه - يعني يف كتابه األفراد 
�عبيِّ قال: َقِدم وْفُد عبد القيس عىل رس�ول اهلل  ك�م أفاده احلاف�ظ ابن حجر- من طريق جمالٍد عن الشَّ
0، وفيهم غلٌم أمرٌد ظاهُر الَوضاَءة، فأجلس�ه النب�يُّ 0 وراء ظهره، وقال: »كان 

خطيئة داود S النمَّظر«.
ْيَلِميُّ بس�نده عن جمالد بن س�عيد عن الش�عبي، عن احلس�ن، عن س�مرة قال: قدم عىل النبيِّ  رواه الدَّ  
0 وف�د عب�د القيس، وفيهم غلٌم ظاهُر الوضاءة، فأجلس�ه النب�يُّ 0 خلَف ظهره، 

وقال: »فذكره«. 
ضعفه ابن القطان، وابن الصلح، وقال: »ال أصل له«.   

قال الزركشى: »هذا حديٌث منٌكر«.   
وقال احلافظ ابن حجر: »إسناده واٍه«.   

وحكم عليه الشيخ األلباين بأنه: »موضوع«.   
»الب�در املن�ري« )511/7(، »والتلخي�ص احلب�ري« )308/3(، »تنزيه الرشيعة املرفوع�ة عن األخبار   
اق الكن�اين )216/2(،  و»إرواء الغلي�ل« )212/6(، و»سلس�لة  الش�نيعة املوضوع�ة« الب�ن ع�رَّ

األحاديث الضعيفة واملوضوعة« )483/1(. 
)2( »أسنى املطالب« )107/3(، »فتح الوهاب« )56/2(.

)3( أخرجه مس�لم يف »صحيحه«: كتاب: »احليض«، باب: »حتريم النظر إىل العورات« )266/1(، رقم  
 ]338[ ع�ن أيب س�عيد اخلدري أنَّ رس�ول اهلل 0 ق�ال: »ال ينظر الرمَّجـــل إىل عورة الرمَّجل، 
وال املرأة إىل عورة املرأة،  وال يفضي الرمَّجل إىل الرجل يف ثوٍب واحد، وال تفضي املرأة إىل املرأة يف 

الثمَّوب الواحد«.
)4( »البيان« )140/9(، »حاشية اجلمل« )72/7(.

)5( »املهذب« )36/2(، »مغني املحتاج« )170/3(.

=
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األجنب�ي منها ع�ىل أصح الوجهني)))، لقول�ه E: ]ۈ   ٴۇ[))) ))). فخص 

املسلامت بذلك.

فأما نظر الرجل إىل املرأة، فإن كانت مباحة له جاز له أن ينظر إىل مجيع َبَدهِنَا، وإىل 
فرجها يف أصح الوجهني)))؛ ألنه حيل له االس�تمتاع به فجاز له النظر إليه كالفخذ)))، 
واخل�رب املروي فيه ضعيف؛ ألنه لو صح لوقع ما أخرب به، وفيه وجٌه: أنه حيرم النظر إىل 

باطنه دون ظاهره وال معنى هلذه التفرقة))).

وإن كان�ت حمرم�ة علي�ه بنس�ٍب أو صه�ارٍة أو رض�اٍع فال جي�وز النظ�ر إىل ما بني 
 رسهتا وركبتها)))، ويباح إىل ما يظهر منها يف حال املهنة كالس�اق والس�اعد والعنق)))، 
وفي�ام جاوز ذلك وجهان أظهرمه�ا: اجلواز))) كالرجل مع الرج�ل، ويف الثدي يف مدة 
الرض�اع طريقان، أحدمها: أنه عىل وجهني)1)). والثاين: يباح وجًها واحًدا كام يظهر يف 
حال املهنة، وإن كانت أجنبية منه فال حيل له أن ينظر إىل غري وجهها وكفيها، وأّما الوجه 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، م�ن جواز نظر املرأة الذمية إىل املرأة املس�لمة املوضع الذي 
جيوز للرجل أن ينظره من الرجل.

»العزيز« )441/7(، »روضة الطالبني« )40/7(.  
.31 :t )2(

)3( »احلاوي الكبري« )39/9(، »حاشية البجريمي« )340/3(.
)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، م�ن جواز نظر الرجل للمرأة التي حتل له جلميع جس�دها، 

وُيكره لفرجها.
»روضة الطالبني« )39/7(، »فتح اجلواد« )28/3(.  

)5( »الوسيط« )32/5(، »فتح الوهاب« )56/2(.
)6( »النجم الوهاج« )40/7(، »تكملة املجموع« )210/18(.
)7( »احلاوي الكبري« )41/9(، »حاشية البجريمي« )341/3(.

)8( »البيان« )139/9(، »فتح الوهاب« )56/2(.
)9( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من جواز النظر إىل ما تعدى الس�اق والس�اعد والعنق، مما 

يظهر منها حال املهنة.
»روضة الطالبني« )43/7(، »مغني املحتاج« )173/3(.  

)10( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية اخللف يف املسألة عىل وجهني.
»العزيز« )449/7(، »روضة الطالبني« )41/7(.  
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والكف�ان فال حيل له النظر إليها بش�هوة، فإن عدمت الش�هوة وأمن�ت الفتنة فجائز)))، 
الش�هوة  عدم�ت  وإن   .(( ڱ[))) ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ  ]ڳ    :c لقول�ه 
وخيفت الفتنة فوجهان أظهرمها املنع))) التفاق املس�لمني عىل منع النس�اء من التربج؛ 
ألهن�ن حم�ل الفتنة، وحبائل الش�يطان، بخالف امل�رد؛ فإهنم ال يؤم�رون بالنقب؛ وألن 
فيه حس�م باب الفس�اد فهو كاخللوة باألجنبية)))، واملباح من الكف ظاهره وباطنه عىل 
أص�ح الوجه�ني))). والثاين: ختت�ص اإلباحة بالباط�ن، وهو ضعيف ألن اس�م الكف 

يتناوهلام))).

/ويف ج�واز ظه�ور أمخص قدمي احلَُرة يف الصالة وج�ٌه، الصحيح حتريمه لوقوع 
االتفاق عىل أن ما عدا الوجه والكفني عورة)))، ومل خيالف يف ظهر القدم من خالف يف 
ظهر الكف هكذا ذكره يف النهاية)))، قال الشيخ اإلمام: وال فائدة يف هذه التفرقة، فإن 
ظه�ر الكف قي�ل بتحريمه، ومل يقل أحد بإباحة ظهر القدم، وكل ج�زٍء َحُرَم النظر إليه 
لكون�ه عورًة حال احلياة، َح�ُرَم النظر بعد املامت كاملنفصل)1))، وحكم الش�عر إذا متيز 
حكم أصله الذي انفصل عنه، فإن اشتبه فاألقيس أنه ال حيرم النظر إليه))))، ويف وجٍه 

)1( »أسنى املطالب« )103/3(، »حتفة املحتاج« )221/3(.
.31 :t )2(

)3( »فتح اجلواد« )27/3(، »تكملة املجموع« )219/18(.
)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم نظر الرجل لوجه وكف املرأة األجنبية إذا ُعدمت 

الشهوة وخيفت الفتنة.
»روضة الطالبني« )42/7(، »العباب« )578/2(.  

)5( »الوسيط« )34/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )225/3(.
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز النظر لظاهر الكف وباطنه.

»روضة الطالبني« )43/7(، »النجم الوهاج« )47/7(.  
)7( »مغني املحتاج« )173/3(.

)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم النظر إىل أمخص قدم احلرة.
»العزيز« )450/7(، »روضة الطالبني« )44/7(.  

)9( »هناية املطلب« )45/12(.
)10( »أسنى املطالب« )103/3(، »حاشية البجريمي« )351/3(.

)11( »البيان« )143/9(، »فتح الوهاب« )56/2(.

)6/ب(
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جيوز للرجل أن ينظر من َأَمِة غريه ما ينظره من الرجل، واملذهب أن حكمه حكم النظر 
ْت، وقوله:   إىل وج�ه احل�رة)))، وما روي عن عم�ر I من رضب اأَلَمِة التي َتَس�رََّ
ال تتش�بهي باحلرائ�ر))). إن�ام القصد به نفي األذى عن احلرائر، ف�إن اإلماء كن ُيْقصدن 

للزن�ا هب�ن، وكانت أم�ارة احلَُرة التس�ر)))، ق�ال اهلل n: ]ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  [))). ف�إذا تس�رت األم�ة 
قصدن املتس�رات فتأذين، وإنام صحت صالهتا مع كش�ف ال�رأس ونحوه ألن الرشع 
 جعل عورهتا كعورة الرجل، أما حتريم النظر يف غري الصالة فلخوف الفتنة فكان حكمها 

ما ذكرته))).

وأم�ا نظ�ر املرأة إىل الرج�ل ف�إن كان زوجها أو س�يدها فهو كنظره إليه�ا))) وقد 
س�بق، وإن كان�ت أجنبية منه فأص�ح الوجوه الثالثة: أهن�ا تنظر منه م�ا ينظره األجنبي 
م�ن احلُ�َرة، وهو الوجه والكف�ان عىل التفصيل املق�دم رشحه))). والث�اين: ال تنظر إال 
إىل وجه�ه وكفي�ه. والثالث: تنظر منه ما يظهر عند املهن�ة. لنا أنه ليس بعورٍة منه، فكان 
حكم�ه حكم وجه احلُ�َرة وكفها، وأما رواية أم س�لمة J من أمره 0 هلا، 

َعر بعد االنفصال آخٌذ حكم النظر  )1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن حكم النظر إىل الشَّ
إىل الوجه. 

»العزيز« )442/7(، »روضة الطالبني« )52/7(.    
)2( أخرج�ه عب�د ال�رزاق بن مهام الصنعاين يف »مصنف�ه« )136/3(، رقم  ]5064[، وابن أيب ش�يبة يف 
»مصنف�ه« )41/2(، رق�م  )6236، 6239( ع�ن أن�س قال: رأى عم�ُر أمةاً - جاريةاً - لن�ا ُمتَقنِّعة، 
فرضهب�ا، وق�ال: »ال تش�بَّهي باحلرائر«. وعند عبد الرزاق: »اكش�في رأس�ك، ال َتش�بَّهني باحلرائر«. 

 .X وإسناده صحيح كم قاله احلافظ ابن حجر العسقلين، والشيخ األلباين
»الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية« )124/1(، »إرواء الغليل« )203/6(.  

)3( »احلاوي الكبري« )45/9(.
.59 :2 )4(

)5( »املهذب« )36/2(، »حاشية البجريمي« )352/3(.
)6( »حاشية اجلمل« )80/8(.

)7( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من جواز نظره�ا إىل الرجل األجنبي مم�ا ينظره الرجل إىل 
احلرة.

»روضة الطالبني« )51/7(، »حتفة املحتاج« )231/3(.  
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ومليمونة باالحتجاب عن عبد اهلل بن أم مكتوم)))، وكذلك َليُُّه 0 عنق الفضل 
حني استفتته اجلارية اخلثعمية)))، فمحموٌل عىل خوف الفتنة، وقد رصح به 0 

حيث قال: »رأيت شاباًّا وشابًة فلم آمن الشيطان عليهما«))).

فأما نظر املرأة إىل الرجل املحرم هلا حكمه حكم نظره إليها عىل ظاهر املذهب)))، 

)1( يشري املؤلِّف: ما أخرجه أمحد يف »مسنده« )159/44(، رقم  ]26537[، وأبو داود يف »سننه« كتاب 
.]31 :t[ ]ک  ک    گ  گ  گ[ :D اللباس« باب يف قوله«

)109/4(، رق�م  ]4114[، والرتم�ذي يف »س�ننه« )399/4(، رق�م  ]2778[، واب�ن حب�ان يف   
»صحيح�ه« )389/12(، رق�م  ]5576[، وغريه�م ع�ن أمِّ س�لمة قال�ت: كن�ُت عن�د رس�ول اهلل 
0 وعنده ميمونة، فأقبل ابن أمِّ مكتوٍم وذلك بعد أن أمرنا باحلجاب، فقال النبيُّ 0: 
»احتجبـــا منـــه«. فقلنا: يا رس�ول اهلل، أليس أعم�ى ال ُيبرصنا، وال يعرفنا؟ فق�ال النبيُّ 0: 

»أفَعَمَياوإن أنتم؟، ألستما تبصرانه ؟!«. 
صححه ابن امللقن، وقال الرتمذي: »حسن صحيح«. وضعفه الشيخ األلباين.   

»البدر املنري« )512/7(، »إرواء الغليل« )203/6(.  
)2( »أسنى املطالب« )105/3(، »كفاية األخيار« ]462[.

)3( أخرجه أمحد يف »مسنده« )454/2، 6(، رقم  )1349، 562(، والرتمذي يف »سننه«: كتاب: »احلج«، 
ب�اب »م�ا جاء أنَّ عرف�ة كلَّها موق�ف« )225/2(، رق�م  ]885[، والبزار يف »مس�نده« )164/2(، 
 رق�م  ]532[، وأبو يعىل يف »مس�نده« )264/1، 413(، رق�م  )312، 544(، وغريهم عن عيلٍّ بن 
أيب طالب –يف حديٍث طويل- وفيه: »واس�تفتته جاريٌة ش�اّبٌة من خثعٍم، فقالت: إن أيب شيٌخ كبرٌي قد 
ي عن أبيك«. قال: ولوى عنق الفضل،  ، أفُيجزُئ أن أحجَّ عنه؟ قال: »حجِّ أدركته فريضة اهلل يف احلجِّ
ـــيطان  فقال العباس: يا رس�ول اهلل مل لويَت عنق ابن عمك؟، قال: »رأيت شـــاباًّا وشـــابمًَّة فلم آمن الشمَّ

عليهما«.
ق�ال الرتم�ذي: )حديث عيل حديث حس�ن صحيح(، وقال الش�يخ األلباين: )هذا س�نٌد جيٌِّد رجاله   

ثقات(. »سنن الرتمذي« )225/2(، »الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب« ص: ]309[. 
يطان عليهما«-: البخاري  واحلديث أخرجه - خمترصا وبدون زيادة: »رأيت شاباًّا وشابمًَّة فلم آمن الشمَّ  
يف »صحيح�ه«: كتاب »احلج«، باب »وجوب احلج وفضله« )132/2(، رقم ]1513[، ومس�لم يف 
»صحيح�ه«: كتاب »احلج«، باب »احلج عن العاجز لزمانٍة وهرٍم ونحومها، أو للموت« )973/2(، 
رق�م ]1334[، وغريمه�ا من حديث عبد اهلل بن عباس L، قال: كان الفضل رديف رس�ول اهلل 
0، فج�اءت ام�رأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبيُّ 0 
ف وجَه الفضل إىل الش�قِّ اآلخر، فقالت: يا رس�ول اهلل إنَّ فريضة اهلل عىل عباده يف احلجِّ أدركت  َيرْصِ

ة الوداع. احلة،  أفأحجُّ عنه؟ قال: »نعم«. وذلك يف حجَّ ا، ال يثبت عىل الرَّ ا كبرياً أيب شيخاً
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز نظر املرأة للرجل املحرم هلا ما جيوز له النظر منها.

»روضة الطالبني« )54/7(، »مغني املحتاج« )175/3(.  
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 وحك�ى يف النهاي�ة أن م�ا فوق رست�ه حتت))) ركبت�ه يف نظر امل�رأة إليه بمثاب�ة نظره إىل 

ما يظهر منها عند املهنة، وقد تقدمت احلجة فيه.

وال يثب�ت ململ�وك املرأة إذا كان َفْح�اًل بالًغا حكم املح�ارم يف أصح الوجهني)))؛ 
ألن ملكه�ا ل�ه ال يبيح االس�تمتاع به ف�ال يعترب التحري�م، وألن املحرم من حي�رم أبًدا، 
وذل�ك مفقوٌد أب�ًدا يف حقه، وقوله /n: ]ۋ  ۋ  ۅ  ۅ[))). حيمل عىل األمة 
املس�لمة أو ع�ىل الصغ�ري)))، وعلي�ه حيمل أمر الغ�الم الذي وهب�ه 0 لفاطمة 

.(((
P

وال جي�وز للمراهق النظر إىل األجنبية واخللوة هبا عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه من 
أويل اإلرب�ة، وال جيوز له نكاحها فلم يكن حمرًما هلا)))، وكذلك املجبوب))) عىل ظاهر 

)1( كذا يف املخطوط ولعله: أو حتت.
ا حكم  )2( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من أن�ه ال يثبت ململوك امل�رأة، إذا كان فح�لاً بالغاً

املحارم.
»العزيز« )448/7(، »روضة الطالبني« )55/7(.  

.31 :t )3(
)4( »فتح القدير« )34/4(.

)5( أخرجه أبو داود يف »سننه«: كتاب: »اللباس«، باب: »يف العبد ينظر إىل شعر موالته« )107/4(، رقم  
ي�اء يف املختارة« )91/5(،  ]4108[، وم�ن طريق�ه البيهقي يف »الس�نن الكربى« )154/7(، »والضِّ

رقم  ]1712[. 
من حديث عن أنٍس أنَّ النبىَّ 0 أتى فاطمة بعبٍد قد وهبه هلا، قال: وعىل فاطمَة J ثوٌب   
إذا قنع�ت به رأس�ها مل يبلغ رجليه�ا، وإذا غطَّت به رجليها مل يبلغ رأس�ها، فلم رأى النبّي 0 

 

ما َتْلقى قال: »إنمَّه ليس عليك بأٌس؛ إنا هو أبوِك وغاُمِك«. 
قال ابن امللقن: »هذا إسناد جيِّد«. وصححه الشيخ األلباين .   

حيحة« )869/6(. »البدر املنري« )510/7(، »إرواء الغليل« )206/6(، »السلسلة الصَّ  
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم نظر املراهق للمرأة األجنبية واخللوة هبا.

»روضة الطالبني« )56/7(، »النجم الوهاج« )48/7(.  
)7( »احلاوي الكبري« )59/9(، »حتفة املحتاج« )233/3(.

، وهو يف األصل القطع، وهو اخلي الذي ُقطع ذكره وخصيتيه. )8( الـمجبوب يف األصل من اجلَبِّ
»لسان العرب« )249/1(، »املحيط يف اللغة« )261/2(، »القاموس املحيط« )481/1(.  

)7 /أ(
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امل�زاج)))،  الصحي�ح  كالرج�ل  واملخن�ث)))  قبله�ا،  للعل�ة  كالفح�ل  املذه�ب)))، 
والعنني))) كالقادر عىل اجلامع، والش�يخ اهلرم كالش�اب يف حتري�م اخللوة والنظر، ومن 
قط�ع ذكره وبقي�ت أنثياه، أو قطعت أنثي�اه وبقي ذكره كالفحل ملا بين�اه، إال أن يكربوا 

وتذهب شهوهتم فيدخلوا حتت قوله: ]ې  ې  ې[))).

واخلنثى املش�كل كالرجل يف التحريم عىل ظاهر املذهب)))، بناًء عىل االحتياط يف 
أحكام�ه، ومن زوج جاريته مل جيز له النظر إىل ما فوق ركبتها وحتت رسهتا))). وذكر يف 
النهاي�ة أن حكمه�ا وحكم املكاتبة واملعت�دة واملرتدة والوثنية حكم امل�رأة األجنبية)))، 
واألول أظه�ر)))، مل�ا روى عمرو بن ش�عيب، عن أبيه، عن ج�ده أن النبي 0 
قال: »إذا َزومََّج أحدكم جاريته عبده فا ينظر إىل ما دون الســـرة وفوق الركبة«)1)). 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم نظر املجبوب للمرأة األجنبية واخللوة هبا. 
»العزيز« )458/7(، »روضة الطالبني« )57/7(.  

)2( وأص�ل امل�ادة تدل عىل التكرس والتثني، واملخنث هو: الرجل الذي يتكرس ويتلني مثل األنثى يف فعله 
وكلمه. وقيل: هو الذي يفعل فعل اخلناثي.

»لسان العرب« )145/2(، »املحيط يف اللغة« )359/1(، »هتذيب اللغة« )478/4(.  
)3( »مغني املحتاج« )176/3(، »حاشية البجريمي« )334/3(.

)4( وأصل هذه الكلمة من الظهور واالعرتاض، ولذلك ُسمي العنني بذلك ألن ذكره َيِعنُّ أي: يعرتض 
إذا أراد ايلجه، وهو الرجل الذي ال يقدر عىل إتيان النساء، أو ال يشتهي النساء.

»معجم مقاييس اللغة« )17/4(، »املخصص« )500/1(، »املحكم واملحيط األعظم« )99/1(.  
.31 :t )5(

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم نظر اخلنثى املشكل  للمرأة األجنبية واخللوة هبا.
»روضة الطالبني« )58/7(، »فتح اجلواد« )25/3(.  

)7( »هناية املطلب« )62/12(، »النجم الوهاج« )49/7(.
)8( »أسنى املطالب« )104/3(، »حاشية اجلمل« )74/7(.

)9( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم نظر الرجل ملا بني رسة جاريته وركبتها، إذا زوجها. 
»روضة الطالبني« )58/7(، »مغني املحتاج« )177/3(.

)10( أخرجه أبو داود يف »سننه«: كتاب: »اللباس«، باب يف قوله D: ]ک  ک    گ  گ  گ[ 
الك�ربى«  »الس�نن  يف  البيهق�ي  طريق�ه  -وم�ن   ]4116[ رق�م    ،)109/4(  .]31  :t[

)320/2(- والدارقطن�ي يف »س�ننه«- واللف�ظ ل�ه - )430/1(، رق�م ]887[ ع�ن عم�رو ب�ن 
اة لســـبٍع،  ش�عيب، ع�ن أبيه، عن ج�ده، قال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »ُمـــروا صبيانكم بالصمَّ
=
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فخص النبي 0 بذلك، فدل عىل جواز ما زاد عليه))).

0: ما يصح به النكاح
 ال يص�ح الن�كاح إال ب�ويل، ف�إن عقدت�ه امل�رأة مل يص�ح)))، وق�ال أب�و حنيف�ة: 
يصح))). وبه قال الش�عبي والزهري، وقال أبو يوس�ف، وحممد: جيوز بغري إذن الويل، 
وأهي�ام عق�د وقف عىل إجازة اآلخر. وبه قال أبو ث�ور)))، وقال داود: جيوز للثيب دون 
البك�ر))). وق�ال مالك: إن كان�ت جليلة مل جيز، وإن كانت خسيس�ًة ج�از))). وحكى 

أصحابنا عنه أنه يعترب أن يكون العاقد رجاًل ولًيا كان أو أجنبًيا))).

لن�ا م�ا روى مجاعٌة م�ن الصحاب�ة M أن النبي 0 ق�ال: »ال نكاح إال 
 بولـــي«))). وروى أب�و هري�رة I أن النبي 0 ق�ال: »ال تنكح املـــرأة املرأة، 

واضربوهـــم عليهـــا لعشـــٍر، وفرِّقـــوا بينهـــم يف املضاجـــع، وإذا زومََّج أحدكـــم عبـــدَه أمتـــَه أو أجرُه 
ـــرة إىل الركبة مـــن العورة«.  ـــرة وفـــوق الركبـــة، فـــإن مـــا حتـــت السُّ فـــا ينظـــر إىل مـــا دون السُّ

 .T يخ األلباين ن إسناده النَّووي والشَّ حسَّ  
»ري�اض الصاحلني« رق�م  ]301[، »املجم�وع رشح املهذب« )10/3(، »صحي�ح أيب داود - األم«   

.)402 - 401/2(
)1( »احلاوي الكبري« )62/9(، »حاشية اجلمل« )81/8(.

)2( »البيان« )154/9(، »فتح الوهاب« )57/2(.
)3( »املبسوط« )203/4(، »تبيني احلقائق« )97/2(.

)4( »املغني« )355/7(، »الفقه اإلسلمي وأدلته« )33/9(.
)5( »املحىل« )464/9(.

)6( »القوانني الفقهية« ]132[، »حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري« )224/2(.
)7( »العباب« )592/2(، »العزيز« )449/7(.

)8( أخرج�ه الطياليس يف »مس�نده« )422/1(، رق�م  ]525[، وأبو داود يف »س�ننه«: كتاب: »النكاح«، 
«)191/2(، رق�م  ]2087[، والرتم�ذي يف »س�ننه«: كت�اب: »الن�كاح«، ب�اب:  ب�اب: »يف ال�ويلِّ

 

« )398/2(، رقم  ]1101[، وابن ماجه يف »سننه«: كتاب: »النكاح«، باب:  »ما جاء ال نكاح إالَّ بويلٍّ

 

« )605/1(، رقم  ]1881[، وغريهم من حديث أيب موسى األشعري I: أنَّ  »ال نكاح إالَّ بويلٍّ
النبيَّ 0 قال: »ال نكاح إالمَّ بوليٍّ«. صححه عيل بن املديني، والرتمذي، وحممد بن حيي الذهيل، 
والدارقطني، وابن امللقن، والش�يخ األلباين، وحس�نه البغوي. »العلل الكبري« للرتمذي )155/1(، 
»البدر املنري« )543/7 - 549(، »العلل« للدارقطني )211/7(،  »رشح الس�نة« )38/9 - 39(، 

»اإلرواء« )235/6 - 238(.

=
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وال تنكـــح املـــرأة نفســـها«))). وُروي: الزانية من أنكحت نفس�ها)))؛ وألهنا غري مأمونة 

عىل الُبْضِع لنقصان عقلها ورسعة اغرارها فلم يفوض إليها كاملال يف حق الس�فيه)))، 

وألن�ه ال يؤمن أن تتزوج من ال يكافئها فتلحق أولياءها عاًرا ال يزول بالفس�خ فوجب 

)1( أخرجه الشافعي يف »مسنده« )43/3(، رقم ]1138[، والدارقطني يف »سننه« )326/4 - 327(، 
رق�م )3540، 3541(، والبيهقي يف »الس�نن الكربى« )178/7( ع�ن أيب هريرة I  قال: قال 
رس�ول اهلل 0: »ال تنكـــح املـــرأة املـــرأة، وال تنكـــح املـــرأة نفســـها، إنمَّ المَّيت تنكح نفســـها هَي 
 :I اني�ة«، ويف رواية: »وقال أبو هريرة البغـــُي«. قال ابن س�ريين:  وربم قال أبو هريرة: »هي الزَّ

انية ُتنِكُح نفَسها«. وكان ُيَقاُل: »الزَّ
واحلدي�ث: أخرج�ه عب�د اهلل ب�ن وه�ب يف »جامع�ه« رق�م ]238[، واب�ن ماج�ه يف »س�ننه«: كتاب   
« )606/1(، رقم  ]1882[، والبزار يف »مس�نده« )307/17(،  »الن�كاح«، ب�اب »ال نكاح إالَّ بويلٍّ
رقم ]10058[، والدارقطني يف »سننه« )325/4 - 32(، رقم  )3535 - 3539(، وغريهم بلفظ: 
د إس�ناده ابن  »ال تزوِّج املرأُة املرأَة، وال تزوِّج املرأُة نفســـها، فإنمَّ الزمَّانية هَي اليت تزوِّج نفســـها«. جوَّ

يخ األلباين. »البدر املنري« )563/7(، »إرواء الغليل« )248/6 - 249(. حه الشَّ امللقن، وصحَّ
ج نفس�ها«. موقوٌف من قول  انية هي التي تزوِّ وق�د ذك�ر ابن حجر والش�يخ األلباين أنَّ قوله: »فإنَّ الزَّ  

 

أيب هريرة I. »التلخيص احلبري« )/325(، »إرواء الغليل« )248/6 - 249(.
)2( أخرجه الشافعي يف »مسنده« )43/3(، رقم  ]1138[، والدارقطني يف »سننه« )326/4- 327(، 
رق�م )3540، 3541(، والبيهقي يف »الس�نن الكربى« )178/7( ع�ن أيب هريرة I  قال: قال 
رس�ول اهلل 0: »ال تنكـــح املـــرأة املـــرأة، وال تنكـــح املـــرأة نفســـها، إنمَّ المَّيت تنكح نفســـها هَي 

البغُي«. 
انية«، ويف رواية: »وقال أبو هريرة: وكان يقال:  قال ابن سريين: وربم قال أبو هريرة I: »هي الزَّ  

انية ُتنِكُح نفَسها«. »الزَّ
واحلدي�ث: أخرج�ه عب�د اهلل ب�ن وه�ب يف »جامع�ه« رق�م ]238[، واب�ن ماج�ه يف »س�ننه«: كتاب   
« )606/1(، رقم  ]1882[، والبزار يف »مس�نده« )307/17(،  »الن�كاح«، ب�اب »ال نكاح إالَّ بويلٍّ
رقم  ]10058[، والدارقطني يف »سننه« )325/4- 32(، رقم  )3535 - 3539(، وغريهم بلفظ: 
د إس�ناده ابن  ج نفس�ها«. جوَّ انية هَي التي تزوِّ ج املرأُة نفس�ها،  فإنَّ الزَّ ج املرأُة املرأَة، وال تزوِّ »ال تزوِّ

يخ األلباين.  حه الشَّ امللقن، وصحَّ
»البدر املنري« )563/7(،  »إرواء الغليل« )248/6 - 249(.  

ج نفس�ها«. موقوٌف من قول  انية هي التي تزوِّ وق�د ذك�ر ابن حجر والش�يخ األلباين أنَّ قوله: »فإنَّ الزَّ  

 

أيب هريرة I . »التلخيص احلبري« )/325(، »إرواء الغليل« )248/6 - 249(.
)3( »احلاوي الكبري« )62/9(، »حاشية اجلمل« )82/8(.
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منعه�ا م�ن العقد)))، بخالف الرجل فإنه ال يش�رط له كفاءة الزوجة فعىل هذا س�لب 
عبارهت�ا فيه، فال ت�زوج غريها بواليٍة وال بنيابٍة ولو كان ب�إذن الويل، فإن فعلت فالعقد 
باط�ٌل، ولو مل يدخل هب�ا الزوج فال يشء عليه ألن العقد مل يصح واالس�تهالك بالوطء 

 

مل يوجد))).

وإن دخ�ل هب�ا لزمه مهر مثلها، ملا روت عائش�ة J أن النبي 0 قال: 
»أميـــا امرأة /نكحت نفســـها بغر إذن وليها فنكاحها باطـــل، فنكاحها باطل، فنكاحها 
باطـــل، فـــإن أصابهـــا فلها املهر مبا أســـتحل من فرجهـــا«))). وال جيب علي�ه احلد ولو 

اعتق�د حتريمه عىل أصح الوجهني))) لقيام ش�بهة اخلالف فيه، فه�و كمن اعتقد إباحته 
ع�ن اجته�اٍد، أو تقليد جمتهٍد، أو ظن ذلك يف نفس�ه، بخالف من وطئ امرأًة يف فراش�ه 
يعلم أهنا أجنبيٌة؛ فإنه ال شبهة له فيه، وخيالف من رشب النبيذ يعتقد إباحته، فإن النفس 
تتوق إىل رشبه، وال زاجر عنه إال احلد، بخالف التزوج بغري ويل فإنه ال يفتقر إىل زاجر، 
ف�إن الغ�رض من�ه حيصل بعقد ال�ويل فافرقا)))، وع�ىل احلاكم أن يفرق بينه�ام إذا رأى 

)1( »املهذب« )36/2(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )227/3(.
)2( »فتح اجلواد« )26/3(، »تكملة املجموع« )211/18(. 

)3( أخرجه عبد الرزاق يف »مصنفه« )195/6(، رقم  ]10472[، والشافعي يف »مسنده« )44/3(، رقم  
]1140[، وأمحد يف »مسنده« )243/40(، رقم  ]24205[، والرتمذي يف »سننه«: كتاب »النكاح«، 
« )398/2(، رقم  ]1102[، وابن ماجه يف »س�ننه«: كتاب »النكاح«  باب »ما جاء ال نكاح إالَّ بويلٍّ
باب »ال نكاح إالَّ بويّل«ٍ )605/1(، رقم  ]1879[، وغريهم عن عائش�ة أنَّ رس�ول اهلل 0 
ا امرأٍة َنَكَحْت بغِر إذِن وليِّها فنكاحها باطٌل، فنكاحها باطٌل، فنكاحها باطٌل، فإن دخل  قال: »أميُّ

لطان وليُّ من ال وليمَّ له«.  بها فلها املهُر مبا استحلمَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسُّ
صحح�ه اب�ن معني، وأبو عوان�ة، وابن خزيم�ة، واحلاكم والبيهق�ي، وابن امللقن، والش�يخ األلباين،   
وحس�نه الرتمذي رحم اهلل اجلميع . »البدر املنري« )553/7(، »السنن الكربى« للبيهقي )172/7(، 

»فتح الباري« البن حجر )191/9(، »إرواء الغليل« )243/6 - 248(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم قيام احلد عليه، ولو أعتقد حرمة نكاحه امرأٍة وليها 

أمراٌة مثلها، لوجود الشبهة.
»العزيز« )453/7(، »روضة الطالبني« )59/7(.  

)5( »الوسيط« )47/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )237/3(.

)7/ب(
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فس�اده، وإن رأى صحته فحكم هبا ثم رفع إىل من يرى فس�اده مل ينقض حكمه بصحته 
عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه حكم صادف جمتهًدا فيه فلزم كاحلكم بالشفعة للجار، فإن 
طلقها يف هذا النكاح مل يقع طالقها عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه طالق مل يصادف ملًكا 

فهو كطالق األجنبية))).

ويف�رع عىل س�لب عبارهتا يف اإلنش�اء، أهنا ل�و أقرت أهنا زوجت نفس�ها من زيد 
جها منه فإقرارها  مل يص�ح إقراره�ا؛ ألهنا أقرت بام ال متلكه)))، ولو أق�رت أن وليها زوَّ
مقب�وٌل عىل الق�ول اجلديد)))؛ ألهنا أقرت بح�ٍق عليها، وقيل إن كان�ا يف بلد غربة ُقبل 
إقرارها للرضورة، ولتعذر اس�تصحاب الويل والش�هود، وقيل ه�و تفريٌع عىل القديم، 
وقي�ل القديم أيًض�ا يقتيض رده، لكن مل يف�رق بينهام للرضورة، وه�و بعيٌد من املذهب 
فل�و اتصل ب�ه يف الغربة قضاٌءمل ينقض مل�ا قدمناه)))، ولو أقرت بالن�كاح مطلًقا فقبوله 
مبنٌي عىل س�امع دعواها النكاح مطلًقا، والظاهر سامع الدعوى، وقبول اإلقرار)))، فإن 
أضافت�ه إىل مب�ارشة الويل فكذهبا مل يلتفت إىل تكذيبه عىل أظهر الوجهني)))؛ ألهنا مقرٌة 
عىل نفس�ها بحق، أما إذا أقر الويل أنه زوجها فأنكرت فإن مل يكن جمرًبا هلا مل ينفذ إقراره 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم نق�ض حكم احلاكم بصحة نكاح امرأٍة وليها امرأٌة 
مثلها، إذا رفع أمرهم إىل من يرى فساده.

»العزيز« )449/7(، »روضة الطالبني« )59/7(.  
)2( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من عدم صحة وقوع الط�لق يف هذه احلالة؛ ألنه ال يصح 

. النكاح أصلاً
»روضة الطالبني« )59/7(، »مغني املحتاج« )172/3(.    

)3( »أسنى املطالب« )103/3(، »حاشية اجلمل« )60/8(.
)4( »هناية املطلب« )84/12(.

)5( »العباب« )585/2(، »حتفة املحتاج« )231/3(.
)6( »البيان« )151/9(، »فتح الوهاب« )57/2(.

)7( »املهذب« )37/2(، »حاشية البجريمي« )338/3(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب؛ أنه ال ُيلتفت إىل تكذيب الويل، فيم إذا أضافت املرأة إىل الويل 

مبارشة نكاحها فكذهبا.
»العزيز« )452/7(، »روضة الطالبني« )59/7(.  
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لفوات رشطه ورضاها وهو إذهنا)))، وإن كان جمرًبا يف حالٍة يملك اإلنشاء قبل إقراره، 
وإن كان ال يمل�ك اإلنش�اء مل ُيقب�ل، ولو أضافه إىل احلالة التي يملك اإلنش�اء فيها)))، 
ولو أذن هلا الويل يف أن توكل عن نفسها يف تزوجيها مل يصح؛ ألنه ال يملكه)))، ولو أذن 
أن ت�وكل عنه، فهذا مبنٌي عىل أن وكيل الوكي�ل وكيله، ووكيل املوكل وفيه خالف)))، 
والواجب يف األصل أيًضا التفصيل، إن وكله الوكيل عن نفس�ه بإذن املوكل فهو وكيل 

الوكيل، وإال فهو وكيل املوكل))).

A/

إن كان�ت املنكوحة َأَم�ة فوليها موالها، لقوله 0: أيام عب�ٍد نكح بغري إذن 
م�واله فه�و عاهر))). فإذا ثب�ت والية املوىل عىل العبد فهي ثابتة ع�ىل األمة، وإن كانت 
األمة إلمرأٍة زوجها من يزوج موالهتا؛ ألنه نكاح يف حقها فكان إىل وليها كنكاحها)))، 

)1( »احلاوي الكبري« )82/9(، »تكملة املجموع« )212/18(.
)2( »النجم الوهاج« )57/7(.

)3( »احلاوي الكبري« )84/9(، »فتح اجلواد« )25/3(.
)4( »النجم الوهاج« )59/7(، »تكملة املجموع« )213/18(.

)5( »الوسيط« )49/5(، »حتفة اللبيب« ]316[.
)6( أخرج�ه الطيال�يس يف »مس�نده« )255/3(، رقم  ]1780[، وأمحد يف »مس�نده« )122/22(، رقم  
]14212[، وأبو داود يف »سننه«: كتاب »النكاح«، باب »يف نكاح العبد بغري إذن مواليه« )188/2(، 
رق�م  ]2080[، والرتمذي يف »س�ننه«-واللفظ له-: كت�اب: »النكاح«، باب: »ما جاء يف نكاح العبد 
بغري إذن سيده« )410/2(، رقم  ]1111[، وأبو يعىل يف »مسنده« )5/4(، رقم  ]2000[، وغريهم 
ده فهو  ا عبٍد تزومَّج بغر إذن ســـيِّ م�ن حدي�ث جابر بن عبد اهلل I أنَّ النبيَّ 0 قال: »أميُّ

عاهر«.
ق�ال الرتم�ذي: »حديث جابر حديث حس�ن، وروى بعضهم هذا احلديث، ع�ن عبد اهلل بن حممد بن    
د بن عقيل عن  حيح عن عبد اهلل ب�ن حممَّ ، والصَّ َعِقي�ل ع�ن ابن عمٍر عن النب�يِّ 0 وال يصحُّ

جابر«. »السنن« )410/2(.  
�يخ األلباين -ويف بحٍث ماتٍع- وقال: »وقال احلاكم: صحيح اإلس�ناد،  ووافقه  ا الشَّ �نه أيضاً وقد حسَّ  

هبي«.  الذَّ
»إرواء الغليل« )351/6 - 353(.    

م خترجيه. أقول: وحديث ابن عمر I املشار إليه قد تقدَّ  
)7( »أسنى املطالب« )104/3(، »تكملة املجموع« )214/18(.

)8/أ(
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وال يزوجها إال بإذن املوالة؛ ألنه عقٌد عىل منفعتها فافتقر إىل إذهنا كإجارهتا، فإن كانت 
املوالة غري رش�يدة مل جيز للويل أن يزوجها إن مل يكن أًبا، وال جًدا؛ ألنه ال والية له عىل 
مالكه�ا)))، وكذلك إن كان أًبا أو جًدا عىل أصح الوجهني)))، ملا فيه من التغرير بأصل 
ماليتها ولتعذر اس�تئذاهنا، وكذلك إن كان لالبن الصغري َأَمة، فإن أعتقت املوالة أمتها 
ث�م مات�ت، كان ابنه�ا أوىل بتزوجيها؛ ألنه م�ن العصبات)))، وخيال�ف إذا كانت املوالة 

حية؛ ألنه ليس بويل للمعتقة.

A

إن كانت املنكوح�ة ُحَرة فأولياءها عصباهتا)))؛ ألن الوالية يف النكاح ثبتت لدفع 
العار عن النسب والنسب إىل العصبات، فكانت والية عصباته إليهم، وأوالهم األب؛ 
ألنه أقرب إليها وأش�فق عليها، ثم اجلد ألنه قائٌم مقامه)))، وقال مالك: األخ أوىل من 
اجل�د))). لنا أنه يقوم مقام�ه، وألن الصحابة أمجعوا عىل خالف�ه، فمنهم من قدم اجلد، 
ومنه�م م�ن أرشك بينه�ام ومل يقدمه أحد عليه، ف�كان ما قلنا أوىل)))، ث�م األخ لألبوين 
لتأكد قرابته، ثم األخ من األب ملش�اركته يف النس�ب، ثم ابن األخ من األبوين، ثم من 
األب، ث�م الع�م م�ن األبوين، ثم م�ن األب، ثم ابنهام ع�ىل الرتيب مل�ا ذكرناه يف األخ 
وابن�ه)))، فأم�ا األخ من األم فليس ل�ه والية التزويج)))، وقال أب�و حنيفة يف رواية: له 

الوالية)1)). لنا أنه ليس بعصبة فهو كاألجنبي)))).

)1( »مغني املحتاج« )179/3(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه ال يصح تزويج األمة من قبل األب أو اجلد.

»روضة الطالبني« )57/7(، »حتفة املحتاج« )227/3(.  
)3( »البيان« )160/9(، »فتح الوهاب« )57/2(.

)4( »املهذب« )38/2(، »فتح اجلواد«)25/3(.
)5( »أسنى املطالب« )104/3(، »فتح الوهاب« )57/2(.

)6( »الكايف« البن عبد الرب )477/2(، »منح اجلليل« )240/3(.
)7( »احلاوي الكبري« )82/9(، »حتفة املحتاج« )232/3(.

)8( »البيان« )160/9(، »حاشية اجلمل« )82/8(.
)9( »املهذب« )36/2(، »حاشية البجريمي« )344/3(.

)10( »بدائع الصنائع« )232/2(، »الفتاوى اهلندية« )267/1(.
)11( »الوسيط« )57/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )229/3(.



577
ف�إن مل يكن هلا عصبٌة من جهة النس�ب، فوليها موالها ال�ذي أعتقها، ألن الوالية 
كالنس�ب يف التعصيب فكان كالنس�ب يف التزويج)))، فإن مل يكن موىل فعصبته؛ ألهنم 
قائم�ون مقام�ه، فإن مل يكن له عصب�ٌة فمواله، فإن مل يكن فعصبته وع�ىل هذا أبًدا، فإن 
مل يك�ن عليه�ا والية زوجها الس�لطان، لقوله 0: »الســـلطان ولـــي من ال ولي 

له«))).

 وال جي�وز أن ي�زوج أحد من األولياء وهن�اك من هو أقرب من�ه درجة، فإن زوج 
مل يصح)))، وقال مالك: إذا زوجها بإذهنا صح))). لنا أنه حٌق يستفاد بالتعصيب فقدم 
فيه األقرب فاألقرب كاملرياث)))، فإن استوي اثنان يف الدرجة، وأحدمها يديل باألبوين 
واآلخ�ر باألب كاألخوي�ن، ُقدم من يديل باألبوين يف أصح الوجهني)))، ويف الثاين مها 
 س�واء، وب�ه قال أمح�د وأبو ث�ور))). لنا أن /قراب�ة األم ال مدخل هلا يف والي�ة النكاح، 
نْيِ أحدمها خاٌل؛ وألنه حٌق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه من يديل بأحدمها  فلم يقدم َكَعمَّ

كاملرياث والوصية والوالء))).

)1( »العزيز« )461/7(.
)2( أخرجه عبد الرزاق يف »مصنفه« )195/6(، رقم  ]10472[، والشافعي يف »مسنده« )44/3(، رقم  
]1140[، وأمحد يف »مسنده« )243/40(، رقم  ]24205[، والرتمذي يف »سننه«: كتاب »النكاح«، 
« )398/2(، رقم  ]1102[، وابن ماجه يف »سننه«: كتاب »النكاح«،  باب »ما جاء ال نكاح إالَّ بويلٍّ
« )605/1(، رقم  ]1879[، وغريهم عن عائش�ة أنَّ رس�ول اهلل 0  باب »ال نكاح إالَّ بويلٍّ
ا امرأٍة َنَكَحْت بغِر إذِن وليِّها فنكاحها باطٌل، فنكاحها باطٌل، فنكاحها باطٌل، فإن دخل  قال: »أميُّ

لطان وليُّ من ال وليمَّ له«.  بها فلها الـمهُر مبا استحلمَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسُّ
صححه ابن معني، وأبو عوانة، وابن خزيمة، واحلاكم والبيهقي، وابن امللقن، والشيخ األلباين، وحسنه   
الرتمذي -رحم اهلل اجلميع- . »البدر املنري« )553/7(، »السنن الكربى« للبيهقي )172/7(، »فتح 

الباري« البن حجر )191/9(، »إرواء الغليل« )243/6 - 248(.
)3( »مغني املحتاج« )178/3(، »تكملة املجموع« )214/18(.

)4( »التاج واإلكليل« )396/3(، »مواهب اجلليل« )22/5(.
)5( »فتح اجلواد« )26/3(، »النجم الوهاج« )58/7(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من تقديم من يديل بجهتني عىل من يديل بجهٍة واحدٍة.
»العزيز« )464/7(، »روضة الطالبني« )62/7(.  

)7( »املغني« )342/7(، »رشح منتهى اإلرادات« )629/2(. 
)8( »هناية املطلب« )62/12(.

)8/ب(
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فإن اس�توى اثنان يف الدرجة واإلدالء فاملس�تحب أن يقدم أس�نهام أو أعلمهام أو 

أورعهام، ألن األس�ن أخرب باألحوال)))، لقول�ه 0: »الكبر الكبر«))). فقدم 

األك�رب، واألعلم أعرف بام يقتيض التصحي�ح واالحتياط، واألورع أحرص عىل طلب 

، وإن أس�اء يف التقديم ع�ىل من هو أوىل  احل�ظ واملصلح�ة، فإن ب�ادر اآلخر فزوج صحَّ

منه)))، وخيالف أحد املعتقني إذا انفرد بالتزويج فإن واليته غري كاملة؛ فإهنا عىل البعض 

ثابتة، فإن تش�احا أقرع بينهام؛ ألهنام استويا يف االستحقاق فقدم بالقرعة، كام لو أراد أن 

يس�افر بإحدى نس�ائه)))، فإن خرج�ت القرعة ألحدمها فزوج اآلخ�ر صح عىل أصح 

الوجهني)))، وإن أس�اء يف التقدم، لنا أن خ�روج القرعة عىل ما أبطل واليته، وإنام أثره 

يف التقديم فعدَّ مسيًئا، وإن استوىف حقه))).

A

وال جيوز لالبن أن يزوج أمه بالبنوة)))، وقال مالك وأبو حنيفة وأمحد وإس�حاق: 

)1( »فتح اجلواد« )29/3(، »تكملة املجموع« )205/18(.
)2( يقص�د املؤل�ف V - وق�د رواه باملعنى-:  ما أخرجه البخاري يف »صحيح�ه«: كتاب: »اجلزية«، 
ب�اب: »املوادع�ة واملصاحل�ة م�ع املرشكني بامل�ال وغريه، وإث�م من مل يقب�ل العه�د« )101/4(، رقم  
]3173[، ويف كت�اب: »األح�كام«، ب�اب: »كتاب احلاك�م إىل عمله والق�ايض إىل أمنائه« )75/9(، 
رق�م  ]7192[، ومس�لم يف »صحيحه«: كتاب: »القس�امة واملحاربني والقص�اص والديات«، باب: 
»القس�امة« )1294/3(، رقم  ]1669[ من حديث َس�َهل بن َأيب َحْثَمة -يف حديٍث طويٍل-، وفيه: 
محن بن َس�ْهٍل، فَذهَب ليتكلَّم وهو الذي كان  َصُة -وهو َأكرُب ِمنُه- وعبد الرَّ »وَأْقب�َل ه�و وأخوه ُحَويِّ

بخيرب، فقال النبيُّ 0 ملحيَِّصَة: »كربِّ كرب«. 
ا أن َيُدوا َصاِحَبكم،  َصُة، ثم تكلَّم حُمَيَِّصُة، فقال رس�ول اهلل 0: »إممَّ ، فتكلَّ�م ُحَويِّ �نَّ يريد السِّ  

ا أن ُيْؤِذُنوا حبرٍب...« 5. وإممَّ
)3( »النجم الوهاج« )58/7(، »حتفة املحتاج« )231/3(.
)4( »العباب« )577/2(، »تكملة املجموع« )206/18(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة تزويج اآلخر، وإن وقعت القرعة عىل غريه.
»روضة الطالبني« )63/7(، »مغني املحتاج« )182/3(.  

)6( »الوسيط« )56/5(، »كفاية األخيار« ]466[.
)7( »البيان« )139/9(، »حاشية البجريمي« )349/3(.
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لالبن والية التزويج))). وذهب مالك وأبو يوسف وإسحاق إىل أنه أوىل من األب)))، 

وع�ن أمح�د يف إح�دى روايتني، وع�ن أيب حنيفة يف تقديم�ه عىل األب روايت�ان))). لنا 

أنه ليس من عش�ريهتا، وال نس�ب إال من نس�ب إليه، فلم يملك تزوجيها بالقرابة كابن 

األخ�ت)))، فأم�ا قول�ه 0 لعمرو بن أيب س�لمة: ق�م يا غالم ف�زوج أمك من 

رس�ول اهلل 0))). فال حجة فيه، فإن كان نكاح�ه ينعقد بغري ويل؛ وألنه فوض 

إلي�ه التزويج والنبي أوىل باملؤمنني من أنفس�هم)))، ف�إن كان عصبًة هلا بأن كان ابن ابن 

ع�ٍم هل�ا، أو كان موالها، أو عصبة موالها، أو حاكاًم زوجها لثبوت س�بب واليته، وإن 

كان هل�ا ابن�ا ابن ع�م، أحدمها ابنها فه�و أوىل بتزوجيها عىل أصح القول�ني))) يف أخوين 

أحدمها ألب وأّم، واآلخر ألب؛ ألنه يشبه اإلخوة من األم))).

)1( »املحيط الربهاين« )73/3(، »الذخرية« )233/4(، »املبدع« )122/6(.
)2( »رشح فت�ح القدير« )195/3(، »تكملة حاش�ية رد املحتار« )18/3(، »املعونة« )478/1(، »منح 

اجلليل« )278/3(.
الزرك�يش« )328/2(، »اإلنص�اف«  الرائ�ق« )103/3(، »رشح  )3( »البناي�ة« )478/4(، »البح�ر 

.)37/8(
)4( »أسنى املطالب« )104/3(، »فتح الوهاب« )57/2(.

)5( أخرجه إسحاق بن راهويه يف »مسنده« )64/4(، رقم  ]1827[، وأمحد يف »مسنده« )269/44(، 
رق�م  ]26669[، واب�ن أيب عاصم يف »اآلحاد واملث�اين« )16/2(، رقم  ]685[، و)523/5(، رقم  
]3081[، وابن حبان يف »صحيحه« )212/7(، رقم  ]2949[، واحلاكم يف »املستدرك« )195/2(، 
�ة زواجها  ا - يف حديٍث طوي�ٍل عن أمِّ س�لمَة يف قصَّ الاً وبعضه�م خمت�رصاً  وغريه�م – بعضه�م مط�وَّ
ة غرِتـــِك فإني أدعو اهلل  ا ما ذكرَت من شـــدمَّ برس�ول اهلل 0، وفي�ه أنه S قال هلا: »أممَّ
ا ما قلـــِت: إنه ليس أحٌد ها هنـــا من أوليائي  ـــا ِصْبَيُتـــِك فســـيكفيهم اهلل، وأممَّ فيذهبهـــا عنـــِك، وأممَّ
ْج رس�وَل اهلل  فيزوَِّجين، فليس أحٌد من أوليائِك شـــاهٌد وال غائٌب َيْكَرُهين«.  فقالت البنها: قم فزوِّ

جه... 5.  0، فزوَّ
ة بدون هذه الزيادة ثابتاًا يف »صحيح مسلم«  �ياق الش�يخ األلباين، وإن كان أصُل الِقصَّ ضعفه هبذا السِّ  

)631/2(، رقم  ]918[. »إرواء الغليل« )220/6 - 221(، )251/6(.
)6( »احلاوي الكبري« )83/9(، »حتفة املحتاج« )241/3(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من تقديم من يديل بجهتني عىل من يديل بجهٍة واحدٍة.
»روضة الطالبني« )64/7(، »مغني املحتاج« )179/3(.  

)8( »املهذب« )36/2(، »حاشية اجلمل« )81/8(.
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A

َمْت َفِقيًها، جيوز أن يكون حاكاًم،  ف�إن مل يكن للمرأة ويٌل، وال م�وىل، وال واٍل َحكَّ
بناًء عىل جواز التحكيم))).

A

وال جيوز أن يكون الويل صغرًيا وال جمنوًنا للخرب املشهور)))؛ ألن كل واحٍد منهام 
ال يمل�ك أن يعقد لنفس�ه فال جي�وز أن يكون عاقًدا لغريه)))، وال جي�وز للعبد أن يزوج 
ابنته وال أخته؛ ألنه ليس من أهل الوالية)))، وتزوجها عصبته الذين يرثوهنا؛ ألنه حٌق 
يستفاد بالتعصيب فثبت هلم، وال جيوز أن يكون سفيًها))) عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه 
إذا مل يمل�ك العق�د لنفس�ه فلغ�ريه /أوىل، وال جي�وز أن يكون الويل فاس�ًقا، ألن العادة 
أن الناك�ح يش�اور فيام حيتاج إليه قب�ل العقد، فال حاجة إىل إثبات اخلي�ار فيه بعد العقد 

بخالف البيع))).

a: رضب ال�دف ع�ىل النكاح جائٌز وليس بمكروه)))، ملا روي عن أم نبيط))) 
قال�ت: أهدينا فتاة من بن�ي النجار إىل زوجها، فمضيت ومعي الدف يف نس�وٍة من بني 

النجار، فكنت ارضب به وأقول: 

)1( »البيان« )158/9(، »حاشية البجريمي« )351/3(.
)2( وه�و ما روته عائش�ة J قالت :قال رس�ول اهلل 0: »رفع القلـــم عن ثاثة ...« وذكر 

منهم: »والصي حتى حيتلم«. »هناية املطلب« )57/12(.
)3( »العزيز« )467/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )250/3(.

)4( »مغني املحتاج« )180/3(.
)5( »الوسيط« )62/5(، »حتفة املحتاج« )238/3(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم صحة تويل السفيه لعقد النكاح.
»العزيز« )468/7(، »روضة الطالبني« )64/7(.  

)7( »البيان« )160/9(، »حاشية اجلمل«  )82/8(.
)8( »املهذب« )37/2(، »النجم الوهاج« )60/7(.

)9( هي أم نبيط األنصارية، اختلف يف اس�مها، وُذكر أن اس�مها نائلٌة بنت احلس�اس، وال ُيعرف هلا روايةاً 
غري هذا احلديث، روى عنها ابنها نبيط.

»أسد الغابة« )1465/1(، »معرفة الصحابة« أليب نعيم )3571/6(.  

)9/أ(
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حنييكم فحيونا  أتيناكم  ولوال الذهب األمحر ما حلت بواديكمأتيناكم 

واس�تقبلنا رس�ول اهلل 0 فقال: »ما هذا يا أم نبيط«. فقلت: أهدينا فتاة 
م�ن بني النج�ار إىل زوجها، فقال النبي 0: »ما الذي كنتم تقولون«. فأعدته 
علي�ه فقال النب�ي 0: »ولوال النطة المراء ما مسنـــت عذاريكم«. ومل ينكر 

عليهن))).

0: ما يحرم من النكاح وما ال يحرم

حيرم نكاح املرتد ذكًرا كان أو أنثى، فالذكر ال ينكح مسلمًة، وال كتابيًة، وال مرتدًة، 
لتغلظ كفره، وحتتم قتله املفوت ملقصود النكاح يف جانبه)))، واملرتدة ال ينكحها مسلٌم، 
وال ذمٌي لتغلظ كفرها، وال مرتٌد لتحتم قتلها املفيض إىل فوات مقصود النكاح فيها)))، 
وال حيل نكاح اخلنثى املش�كل؛ ألنه إن تزوج رجاًل مل يؤمن أن يكون رجاًل، وإن تزوج 
ام�رأًة مل يؤم�ن أن يك�ون امرأًة)))، وال جيوز نكاح املحرم وقد س�بق ذك�ره، وحيرم عىل 

الرجل من جهة النسب سبعة))).

)1( حدي�ث أمِّ نبي�ط ه�ذا: أخرجه بلف�ظ مقارب احلافظ اب�ن حجر يف »اإلصاب�ة« )542-541/14(، 
وعزاه البن منده، عن أم نبيط قالت: أهدينا جارية لنا من بني النّّجار إىل زوجها، فكنت مع نسوة من 

بني النّجار، ومعي دّف أرضب به، وأنا أقول: 
ــــــاكــــــم أتـــــيـــــنـــــاكـــــم ــــــن ــــــي ـــــيـــــكـــــمأت ــــــــونــــــــا حنـــــّي فــــــــحــــــــّي
ــــــــّذهــــــــب األمحـــــــر ـــــــــت بــــــــواديــــــــكــــــــمولــــــــــــوال ال مـــــــــاحـــــــــّل

قال�ت: فوق�ف علينا رس�ول اهلل G، فقال: »ما هـــذا يا أممَّ نبيـــط؟«، فقلت: بأيب أنت   
وأّمي يا نبي اهلل! جاريٌة منَّا من بني النجار هندهيا إىل زوجها. قالت: فتقولني ماذا؟ قالت: فأعدت عليه 

قويل، فقال رسول اهلل G: »قولي: ولوال النطة الّسم... راء ما مسن عذاريكم«.
قال احلافظ ابن حجر: »هذا حديث غريب«.  

قلـــت: ول�ه ش�واهد يتق�وى هب�ا ذكره�ا الش�يخ األلب�اين V يف كتاب�ه املات�ع: »آداب الزف�اف«،    
ص: )179-183(، والعلم عند اهلل.   

)2( »احلاوي الكبري« )83/9(، »كفاية األخيار« ]463[.
)3( »العزيز« )469/7(، »مغني املحتاج« )180/3(.

)4( »فتح اجلواد« )32/3(.
)5( يف املخطوط غري واضح )أصناف(.
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األم، لقوله c: ]ڍ  ڌ  ڌ[))). وحيرم عليه كل امرأة تديل 

إلي�ه باألموم�ة من جداته ألبويه وإن علون لوقوع اس�م األم عليهن)))، والبنت، لقوله 

c: ]ڎ[))). وكل امرأة تديل إليه بالبنوة من بنات أوالده، وأوالد أوالده وإن 
 :E س�فلن لوقوع اسم البنات عليهن)))، واألخت من اجلهات الثالث، لقوله

]ڎ[))). والعم�ة لقول�ه c: ]ڈ[))) ))). وكل ام�رأة ت�ديل إلي�ه 

بالعمومة من أخوات األجداد من األبوين وإن علون، لوقوع اس�م العامت عليهن)))، 

واخلال�ة لقول�ه n: ]ڈ[))). وكل ام�رأة ت�ديل إليه باخلؤول�ة من أخوات 

اجلدات من األبوين وإن علون، لوقوع اس�م اخلاالت عليهن)1))، وبنات األخ، لقوله 

n: ]ژ   ژ[)))). وكل من يديل إليه ببنوة األخ من بنات أوالده وأوالد أوالده 

وإن س�فلن، لوقوع اس�م بنات اإلخوة عليهن، وبنات األخت، لقوله c: ]ڑ  

ڑ[)))). وكل ام�رأة تديل إليه ببنوة األخت من بنات أوالدها وأوالد أوالدها وإن 

س�فلن، لوقوع اس�م بنات األخت عليهن))))، ويدل عليه وقوع االسم عىل البعيد من 

ه�ذه األصناف كام يق�ع عىل القري�ب))))، وقول�ه /n: ]ڃ  ڃ[)))). وقوله: 

.23 :6 )1(
)2( »هناية املطلب« )89/12(.

.23 :6 )3(
)4( »النجم الوهاج« )62/7(، »تكملة املجموع« )110/18(.

.23 :6 )5(

.23 :6 )6(
)7( »فتح اجلواد« )34/3(، »حتفة املحتاج« )230/3(.

)8( »البيان« )182/9(، »فتح الوهاب« )57/2(.
.23 :6 )9(

)10( »املهذب« )37/2(، »مغني املحتاج« )181/3(.
.23 :6 )11(
.23 :6 )12(

)13( »احلاوي الكبري« )83/9(.
)14( »العزيز« )483/7(، »النجم الوهاج« )79/7(.

.C )15(

)9/ب(
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]ڭ  ڭ  ڭ[))). وق�ال 0 لق�وم م�ن أصحاب�ه يرم�ون: ارم�وا ي�ا بني 

إسامعيل فإن أباكم إسامعيل كان رامًيا)))، وألن من بُعد كمن قُرب بدليل أن ابن االبن 

كاالبن، واجلد كاألب يف املرياث، والوالية، ورد الش�هادة، والعتق بامللك، فألن يكون 

كمن قرب يف التحريم املبني عىل التغليب أوىل))). 

وحي�رم علي�ه من جه�ة املصاهرة أربع�ة أصن�اف))): أم امرأته بنف�س العقد دخل 

هب�ا أو مل يدخ�ل، حتري�اًم مؤب�ًدا)))، وروي عن عي -ك�رم اهلل وجهه- أهن�ا ال حترم إال 

بالدخول، وبه قال جماهد))). وقال زيد: حترم بالدخول أو باملوت))). لنا ما روى عمرو 

بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد اهلل بن عمر أن النبي 0 قال: »من َنَكَح 

امرأة ثم طقلها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، ومل حترم عليها بنتها«))). وإنام 

رشط اهلل الدخ�ول يف حتري�م الربائ�ب، واملوت ال جي�ري جمرى الدخ�ول مطلًقا، وهلذا 

 

ال يثب�ت ب�ه اإلحصان، وال اإلحالل، وال يوجب العدة باألق�راء)))، وحترم عليه امرأة 

تديل إىل زوجته باألمومة ملا بيناه يف املناسبات، وحترم عليه بنت املرأة بنفس العقد حتريم 

.78 :g )1(
)2( تقدم ختريج احلديث يف كتاب »السبق والرمي« يف ص: ]218[.  

)3( »أسنى املطالب« )105/3(، »اإلقناع« )412/2(.
)4( غري واضحة يف املخطوط.

)5( »احلاوي الكبري« )85/9(، »فتح الوهاب« )57/2(.
)6( »الوسيط« )85/5(، »فتح اجلواد« )35/3(.

)7( »البيان« )184/9(، »حتفة اللبيب« ]316[.
)8( أخرجه عبد الرزاق يف »مصنفه« )276/6(، رقم  ]10821[، والرتمذي يف »سننه«: كتاب »النكاح«، 
باب »ما جاء فيمن يتزوج املرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل هبا هل يتزوج ابنتها أم ال« )216/2(، رقم  

]1117[، والبيهقي يف »الكربى« )259/7(، وغريهم. 
ق�ال الرتمذي: »هذا حديث ال يصحُّ من قبل إس�ناده، وإن�م رواه عن ابن هليعة املثنى بن الصباح، عن   

عمرو، وابن هليعة واملثنى يضعفان«. 
وضعفه ابن عبد اهلادي والشيخ األلباين كذلك.   

»تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق« )345/4(، »إرواء الغليل« )286/6(.  
)9( »املهذب« )37/2(، »حاشية البجريمي« )351/3(.
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مج�ٍع، حتى لو أبان أمه�ا قبل الدخول حلت له الربيبة، وإن دخ�ل باألم حرمت الربيبة 
عىل التأبيد، وس�واًء كانت يف حجره، أو كفالته، أو مل تكن)))، وقال داود: إن كانت يف 
حجره وكفالته حرمت عليه، وإن مل تكن يف حجره وكفالته مل حترم عليه ولو دخل بأمها، 
وروي ذل�ك عن عي -كرم اهلل وجهه-)))، وقال زي�د بن ثابت حترم إذا دخل بأمها أو 
مات�ت األم))). لنا أن الربية ال أثر هلا يف التحريم بدليل س�ائر األجانب واألقارب)))، 
وأم�ا اآلي�ة فإن اهلل c مل يذكر كوهنن يف احلجور رشًطا بل تعريًفا)))، وقد س�بق ذكر 

الفرق بني الدخول واملوت.

وحترم كل امرأة تنس�ب إىل زوجته بالبنوة م�ن بنات أوالدها، وأوالد أوالدها من 

وجد منهن ومن مل يوجد ملا ذكرناه فيام قبل))).

وحترم عليه حليلة االبن، لقوله c: ]ہ  ہ  ہ ھ  ھ[))). 

وسواء دخل هبا أو مل يدخل هبا؛ ألن احلليلة يطلق عليها بدون الدخول)))، وحترم حليلة 

كل ذكٍر ُنسب إليه بالبنوة من أوالده، وأوالد أوالده وإن سفلوا ملا قدمناه)))، وال حترم 

علي�ه أمه�ا، وال ابنتها، وال قرابتها، ألن االس�م ال يقع عليه�ن)1))، وحترم عليه حليلة 

)1( »حاشية اجلمل« )84/8(.
)2( ق�ال اب�ن كثري V: »وق�د غلب هذا يف عبارة كثري من النس�اخ للكتب أن ُيْف�ِرَد عليًّا I، بأن 

يقال: »عليه السلم«. من دون سائر الصحابة، أو: »كرم اهلل وجهه«. 
ا، لكن ينبغي أن يساوى بني الصحابة يف ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم  وهذا وإن كان معناه صحيحاً  

والتكريم، فالشيخان وأمري املؤمنني عثمن بن عفان أوىل بذلك منه،- ريض اهلل عنهم أمجعني -«. 
»تفسري القرآن العظيم« )6/ 478 - 479(.  

)3( »منار السبيل« )148/2(، »حاشية الروض املربع« )239/6(.
)4( »روضة الطالبني« )66/7(، »حتفة املحتاج« )257/3(.

)5( »العزيز« )484/7(.
)6( »هناية املطلب« )85/12(.

.23 :6 )7(
)8( »فتح اجلواد« )35/3(، »حتفة املحتاج« )252/3(.

)9( »النجم الوهاج« )87/7(، »تكملة املجموع« )115/18(.
)10( »الوسيط« )77/5(، »كفاية األخيار« ]464[.
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أبي�ه، لقول�ه c: ]ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ[))). /ط�ريف العقد من 

 غري تولية، فجاز أن يتوىل الطرفني كبيع مال ابنه من نفسه، وقوله 0: »كل نكاح 

ال حتضره أربعٌة، فهو ســـفاٌح«))). حمموٌل عىل ما إذا كان اخلاطب غري املوجب، وحيتاج 

أن يوج�ب ويقبل ع�ىل أصح الوجهني)))، فيقول زوجت بن�ت ابني فالن من ابن ابني 

ف�الن، وقبل�ت له نكاحها؛ ألنه ن�اب يف العقد عن اثنني فقام فيه مقامه�ام))). وإذا أراد 

الويل أن يزوج موليته من ابنه، فإن كان صغرًيا مل جيز؛ ألنه يتوىل ش�طري عقٍد هو نائٌب 
في�ه)))، وإن كان كبرًيا أهاًل للقبول جاز بخالف بيع ما وكل فيه عىل أحد الوجهني)))؛ 
ألن القص�د م�ن البيع املغابنة فال يس�تويف الثمن من أبيه، واملنع م�ن النكاح لتويل طريف 

العقد وهذا مفقود))).

a: إذا وكل ال�ويل يف التزويج مل يصح حتى يعني الزوج يف أصح الوجهني)))؛ 
ألنه جعل إىل الويل تعيني الزوج لكامل ش�فقته، وهذا ال يوجد يف التوكيل، هذا إذا كان 

.22 :6 )1(
)2( مل أج�ده، وق�د ذكره هبذا اللف�ظ الرسخيس يف »املبس�وط« )17/5، 11(، ورساج الدين، أبو حفص 
احلنفي يف »الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مس�ائل اإلمام أيب حنيفة « ص: ]135[ وش�مس الدين الرميل 
يف »هناية املحتاج إىل رشح املنهاج« )252/5(، وعزاه إىل البيهقي والدارقطني- ومل أجده فيهم وال يف 

غريمها-، وذكره ابن قدامة يف »املغني« )25/7( بصيغة التمريض، وقال: »هذا ال نعرف صحته«.
)3( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املواف�ق للمذهب، من ل�زوم اإلجي�اب والقبول م�ن املوج�ب، إذا كان غري 

اخلاطب.
»العزيز« )483/7(، »روضة الطالبني« )67/7(.   

)4( »مغني املحتاج« )181/3(.
)5( »البيان« )184/9(، »حاشية البجريمي« )338/3(.

ا  ا راش�داً )6( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من جواز زواج األب موليته من ابنه، إذا كان كبرياً
أهلاً للقبول.

»العزيز« )484/7(، »روضة الطالبني« )68/7(.  
)7( »احلاوي الكبري« )83/9(.

)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، أنه إذا وكل الويل يف التزويج مل يصح حتى يعني الزوج.
»العزيز« )485/7(، »روضة الطالبني« )68/7(.  

)10/أ(
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ا)))، فأما غريمه�ا فال يملك التوكي�ل من غري إذهنا عىل أص�ح الوجهني)))،  أًب�ا أو ج�دًّ

 وإن قلن�ا يص�ح وع�ني الزوج ج�از، وإن أطلق وق�د أطلقت له املولية فع�ىل الوجهني، 

 وال يش�رط للم�وكل حضور ش�اهدين)))، خالًفا للحس�ن بن صالح))). لن�ا أنه عقد 

ال يملك به االستمتاع فال يفتقر إىل الشهادة بخالف النكاح))).

إذا ق�ال: وكلني زيد الغائب يف نكاح فالنة، فقبله، ثم أنكر وحلف مل يلزمه يشء، 

ومل يق�ع النكاح ملدعي الوكالة؛ ألن عني الزوج مرشوطٌة بخالف الرشاء، ويرجع عليه 

 بنص�ف املس�مى)))، وق�ال حممد: يرجع علي�ه بجميعه))). لن�ا أن إن�كاره بمنزلة إجياد 

ما حيرمها فال يوجب إال نصف املسمى)))، فلو مات الغائب قبل اإلنكار مل ترث إال إن 

ص�دق الورثة أو تقوم البينة)))، ولو جاء رجل عىل زوجة غائب فقال: قد بتَّ طالقك 

ب�ام دون الثالث، ووكلني أن أس�تأنفه بألف، فاس�تأنف، فأنكر الغائ�ب ذلك، فنكاحه 

األول بحال�ه وال يل�زم الوكيل يشء)1))، خالًفا ملالك وزفر))))، وحكينا يف الفرع قبله 

أن�ه يلزمه نصف املهر فيصري عىل الوجهني؛ ألنه مقدٌر بوجوب احلق وضامنه فيؤخذ به 

عىل وجه)))).

)1( »أسنى املطالب« )104/3(، »اإلقناع« )412/2(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن غري األب واجلد ال يملك التوكيل من غري إذهنا.

»روضة الطالبني« )68/7(، »مغني املحتاج« )182/3(.  
)3( »احلاوي الكبري« )85/9(، »فتح الوهاب« )57/2(.

)4( »املبسوط« )212/4(، »الفقه عىل املذاهب األربعة« )22/4(.
)5( »البيان« )184/9(، »حاشية البجريمي« )344/3(.

)6( »املهذب« )37/2(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )236/3(.
)7( »رشح معاين اآلثار« )423/1(، »ملتقى األبحر« )478/1(.

)8( »حاشية اجلمل« )85/8(.
)9( »فتح اجلواد« )31/3(، »تكملة املجموع« )213/18(.

)10( »حتفة املحتاج« )243/3(.
)11( »بدائع الصنائع« )242/2(، »التفريع« )32/2(، »حاشية العدوي« )49/2(.

)12( »الوسيط« )86/5(، »النجم الوهاج« )87/7(.
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A

ال جي�وز لل�ويل أن ي�زوج امل�وىل عليه م�ن غري كفء م�ن غري رضاه�ا، أو من غري 
رض�ا بقية األولياء)))، لقوله 0: »ختروا لنطفكم وانكحوا األكفاء وأنكحوا 
إليهم«))). وألن فيه إحلاق عاٍر بالعشرية، فإن دعت إىل التزويج من غري كفء مل يلزمه 

إجابته�ا، مل�ا علي�ه من رضر الع�ار، فإن تراض�وا عليه ص�ح النكاح)))، وقال س�فيان، 
وأمح�د: الكف�اءة رشط للصحة))). لن�ا أن النبي 0 زوج فاطم�ة بنت قيس))) 
وهي قرش�ية، من أسامة موىل رسول اهلل 0، وتزوج بالل هاللة بنت عوف))( 
 أخت عبد الرمحن بن عوف)))، واألمر بنكاح األكفاء حمموٌل عىل االستحباب)))، فإن
 /زوجه�ا من غري ك�فء من غري رضاها، أو رضيت ومل يرض بقي�ة األولياء، فالنكاح 

باطٌل عىل أصح قويل أحد الطرق الثالثة))). 

)1( »أسنى املطالب« )107/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )151/3(.
)2( أخرج�ه اب�ن ماج�ه يف »س�ننه«: كت�اب »الن�كاح«، ب�اب »األكف�اء« )633/1(، رق�م  ]1968[، 
والدارقطني يف »سننه« )458/4(، رقم  ]3788[، واحلاكم يف »املستدرك« )176/2(، وغريهم من 
حديث عائش�ة J. ضعفه اب�ن عبد اهلادي، والبوصريي، وحس�نه احلافظ ابن حجر، وصححه 
الش�يخ األلباين. تنقيح التحقيق )333/4(، »ومصباح الزجاج�ة« )115/2(، »والتلخيص احلبري« 

)304/3(، »السلسلة الصحيحة« )56/3(، رقم  ]1067[.
)3( »املهذب« )37/2(، »حتفة اللبيب« ]315[.
)4( »املغني« )352/7(، »الفروع« )185/8(.

)5( هي: فاطمة بنت قيس بن خالد األكرب بن وهب بن ثعلبة بن وائلة، أخت الضحاك بن قيس، وكانت 
م�ن املهاج�رات األول هل�ا عق�ٌل وك�مل، ويف بيته�ا J اجتمع أصحاب الش�ورى مل�ا ُقتل عمر 

 

ابن اخلطاب M،  وعاشت إىل خلفة معاوية I، ومل ُيعلم سنة وفاهتا.
»أسد الغابة« )1400/1(، »تقريب التهذيب« )751/1(، »سري أعلم النبلء« )319/2(.   

)6( مل أقف هلا عىل ترمجة.
)7( قصة زواج أسامة موىل رسول اهلل من فاطمة بنت قيس القرشية أخرجها مسلم يف »صحيحه«: كتاب 

»الطلق«، باب »املطلقة ثلثا ال نفقة هلا« )1114/2(، رقم  ]1480[.
)8( »الوسيط« )86/5(، »حاشية اجلمل« )90/8(.

)9( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من حكاي�ة املذهب عىل قولني، واملذه�ب بطلن نكاحها 
بتلك احلالة.

)10/ب(

=
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والطريق الثاين: أنه باطل قواًل واحًدا. 

والطريق الثالث: إن عقد وهو يعلم أنه ليس بكفٍء فالعقد باطل، وإن مل يعلم ثم 
علم فالعقد صحيح، ويثبت له اخليار يف فسخ العقد))). 

وقال أبو حنيفة: إذا كان برضاها صح النكاح ومل يكن لبقة األولياء اعراض))). 

لنا أن رضا اجلميع رشٌط، فلم يس�قط اعتبار رضا البعض، كام لو ريض الويل دون 
املرأة))). 

وفقه�ه أن احلق ثبت ل�كل واحٍد كاماًل منف�رًدا، بخالف القص�اص فإنه ال يثبت 
لكل واحٍد كامال)))، فإذا س�قط بعضه مل يمكن اس�تيفاء بعض، وخيالف إذا ريض العم 

دون األخ؛ ألنه ال حقَّ للعم معه فألغي رضاه))).

A

ي�ن، والنس�ب، واحلري�ة، والصنعة، واليس�ار، والس�المة  الكف�اءة معت�ربة يف الدِّ
ين والنس�ب)))، ومل يعترب   م�ن العي�وب األربعة)))، ومل يعت�رب أمحد يف رواية س�وى الدِّ
ين إال أن يكون ممن يس�كر أو خيرج ويس�خر منه  أب�و حنيفة الصنعة، ومل يعترب حممد الدِّ
الصبي�ان)))، ومل يعت�رب أبو حنيفة وأصحابه الس�المة م�ن العيوب)))، أم�ا الدليل عىل 

ي�ن أن الفاس�ق ال يس�اوي الع�دل)1)) 6: ]ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ  اعتب�ار الدِّ

»العزيز« )488/7(، »روضة الطالبني« )70/7(.   
)1( »النجم الوهاج« )87/7(، »حتفة املحتاج« )244/3(.

)2( »اجلوهرة النرية« )480/3(، »اللباب« )12/3(.
)3( »فتح اجلواد« )35/3(، »تكملة املجموع« )214/18(.

)4( »احلاوي الكبري« )85/9(، »تكملة املجموع« )213/18(.
)5( »فتح الوهاب« )57/2(.

)6( »أسنى املطالب« )104/3(، »حتفة املحتاج« )244/3(.
)7( »الروض الندي« ]357[، »مغني ذوي األفهام« ]359[، »اإلنصاف« )43/8(.

)8( »الفتاوى اهلندية« )279/1(، »البناية رشح اهلداية« )482/4(.
)9( »بدائع الصنائع« )243/2(، »حتفة الفقهاء« )121/2(.

)10( »املهذب« )38/2(، »حاشية اجلمل« )85/8(.

=
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يـــداك«))).  تربـــت  الديـــن  بـــذات  »عليـــك   :0 وق�ال  ۇ[))).  ڭ   ڭڭ   

وق�ال: »إذا جاءكم مـــن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، فإال تفعلوا تكن فتنٌة وفســـاٌد 
عريض«))). 

والدليل عىل اعتبار النسب أن غري العرب ليس بكفٍء هلم، قال النبي 0: 
»إن اهلل اختـــار العـــرب مـــن ســـائر األمـــم«))). وألن النب�ي 0 منه�م فامت�ازوا 
 ب�ه ك�ام امتازت بنو هاش�م عىل قريش، وعن س�لامن الف�اريس: »ال يؤمكم يف صالتكم 
وال ينك�ح نس�ائكم«))). وغ�ري القريش ليس بكفٍء للقرش�ية، وهل�ذا قال 0: 
»قدمـــوا قريًشـــا وال تتقدموهـــا«))). وغري اهلاش�مي واملطلبي ليس بكفٍء للهاش�مية 
واملطلبي�ة ع�ىل أص�ح الوجه�ني)))، ويف الثاين ه�م أكفاء، وب�ه قال أبو حنيف�ة، وروي 

.18 :0 )1(
)2( أخرجه البخاري يف »صحيحه«: كتاب: »النكاح«، باب: »األكفاء يف الدين« )7/7(، رقم  ]5090[، 
ومس�لم يف »صحيحه«: كتاب: »الرضاع«، باب: »اس�تحباب ن�كاح ذات الدين« )1086/2(، رقم  

 .I 1466[ من حديث أيب هريرة[
)3( أخرجه الرتمذي يف »س�ننه«: »أبواب النكاح عن رسول اهلل 0 )385/2(، رقم  ]1084[، 
وابن ماجه يف »س�ننه«: كتاب: »النكاح«، باب: »األكف�اء« )633/1(، رقم  ]1967[، وغريهم من 
حديث أيب هريرة I . صحح الرتمذي إرس�اله، وحس�نه الش�يخ األلباين بمجموع طرقه. »سنن 

الرتمذي« )385/2(،  »إرواء الغليل« )266/6(.
)4( أخرج�ه  الفس�وي يف »املعرف�ة والتاري�خ« )498/1(، والبيهقي يف »الس�نن الك�ربى« )216/7(، 
والذهب�ي يف »س�ري أع�لم النبلء« )48/1( ع�ن حممد بن عيلٍّ قال: قال رس�ول اهلل 0: »إن 
اهلل اختـــار العـــرب، فاختار منهم كنانة، أو قال: النضر بن كنانة -شـــكمَّ محاد-،  ثم اختار منهم 

قريشا، ثم اختار منهم بين هاشم، ثم اختارني من بين هاشم«. 
قال البيهقي: »هذا مرسل حسن «، وقال الذهبي: »هذا حديث مرسل«.   

»سري أعلم النبلء« )48/1(.    
)5( مل أجده.

)6( أخرجه الش�افعي يف »مس�نده« )54/4(، رق�م  ]1776[، وابن أيب عاصم يف »الس�نة« )637/2(، 
رقم  )1519، 1520، 1521(، وغريمها من طرق متعددة . صححه الشيخ األلباين بمجموع طرقه. 

»إرواء الغليل« )295/2 - 297(، وقال: »وقد أشار احلافظ يف »الفتح« إىل صحة احلديث«.
)7( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من أن غري اهلاش�مي واملطلب�ي ال يعترب كفءاً للهاش�مية 

واملطلبية. »روضة الطالبني« )70/7(، »مغني املحتاج« )182/3(.
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ذلك عن ابن عباس)))، لنا قوله 0: »إن اهلل اصطفى العرب من ســـائر األمم، 
واصطفـــى مـــن العرب قريًشـــا، واصطفى من قريـــٍش بين هاشـــم، واصطفاني من بين 

هاشم«))). وقول ابن عباس غري ثابت)))، /ثم قول رسول اهلل 0 مقدم عليه، 

وأما بنو هاش�م، وبنو املطلب فهم أكفاء يف كل حال)))، لقوله 0: »واصطفى 
مـــن قريش بين هاشـــم وبين املطلـــب«))). وقوله 0: »بنو هاشـــم وبنو املطلب 

شيٌء واحد، وشبك بني أصابعه، ومل يفارقونا يف جاهليٍة وال إسام«))).

وأم�ا احلرية فهي معت�ربٌة، فالعبد ليس بكفٍء للُح�َرة)))، 4: ]ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  
ة عاًرا يف كوهنا حتت عبد،  ڍ[))). وهذا استفهام بمعنى اإلنكار، وألن عىل احُلرَّ

وهلذا إذا أعتقت حتت العبد ثبت هلا اخليار))).

)1( »أسنى املطالب« )105/3(، »حاشية قليويب وعمرية« )252/3(.
)2( لع�لَّ املؤل�ف يقصد ما أخرجه مس�لم يف »صحيح�ه«: كتاب: »الفضائل«، باب: »فضل نس�ب النبي 
0، و»تس�ليم احلج�ر عليه قب�ل النبوة« )1782/4(، رق�م  ]2276[ من حدي�ث واثلة بن 
األس�قع يقول: س�معت رس�ول اهلل 0 يقول: »إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، 

واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاني من بين هاشم«.  
)3( »البيان« )187/9(، »حتفة املحتاج« )245/3(.

)4( »فتح اجلواد« )34/3(.
)5( لع�لَّ املؤل�ف يقص�د ما أخرجه مس�لم يف »صحيح�ه«: كت�اب »الفضائل«، باب »فضل نس�ب النبي 
0،  وتس�ليم احلج�ر علي�ه قبل النب�وة« )1782/4(، رق�م  ]2276[ من حدي�ث واثلة بن 
األس�قع يقول: س�معت رس�ول اهلل 0 يقول: »إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، 

واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاني من بين هاشم«.  
)6( أخرج�ه البخاري يف »صحيحه«: كتاب »املناقب«، باب »مناقب قريش« )179/4(، رقم  ]3502[ 
من حديث جبري بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمن بن عفان، فقال: يا رسول اهلل، أعطيت بني املطلب 
وتركتنا، وإنم نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال النبي 0: »إنا بنو هاشـــم وبنو املطلب 
شـــيء واحـــد«. وأخرج�ه أمح�د يف »مس�نده« )306/27(، رق�م  ]16742[، والنس�ائي يف »س�ننه« 
 )130/7(، رق�م  ]4137[، وغريمه�ا، وزادا: أن�هS ق�ال: »إنهـــم مل يفارقونـــي يف جاهليـــٍة 

وال إساٍم،  إنا بنو هاشم،  وبنو املطلب شيء واحد، وشبمَّك بني أصابعه«.
)7( »العزيز« )489/7(، »تكملة املجموع« )214/18(.

.75 :U )8(.)413/3( »املحرر الوجيز« )9(

)11/أ(
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ذل صناعته ليس بكفٍء  وأما الصنعة فإن احلائك)))، واحلجام)))، وكل من ُتْس�َرْ
البن�ة الب�اين، والب�زار)))، والتاج�ر، ونحوه�م من ذوي امل�روءات؛ ألهنم ُيس�رذلون 
وحيتق�رون يف الع�رف، وألن القص�د بالن�كاح األلف�ة واالس�تمتاع، وال يكمل إال بني 
األكف�اء)))، واختل�ف أصحاب أيب حنيف�ة فيام قاله: م�ن عدم اعتب�ار الصنعة، فمنهم 
م�ن قال: إن ذلك قاله جرًيا ع�ىل عادة العرب؛ فإهنم كانوا يتولون صنائعهم بأنفس�هم 
ألنفس�هم، وال يصنعوهن�ا لغريه�م، وأما املتول�ون اآلن لعملها لغريهم فليس�وا أكفاء، 
ومنه�م من قال: هذه احلرف ليس�ت صف�اٍت الزمة، فقد يصري احلائ�ك بزاًزا واحلجام 

ين، فإن الفاسق قد يصري عداًل، ومع هذا يعترب))).  كاتًبا، وهذا فاسٌد؛ ألنه يلزم الدِّ

وأما اليس�ار فليس بمعترب عىل أصح الوجهني)))، فالفقري اجلامع للمعاين اخلمسة 
كف�ٌؤ للم�ورسة ، لقول�ه c: ]ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ[))). وقول�ه 0: 
املســـاكني«))).  زمـــرة  واحشـــرني يف  وأمتـــين مســـكيًنا،  أحييـــين مســـكيًنا،  »اللهـــم 

)1( الائك: من احلوك، وهي يف األصل تدل عىل القرار والرسوخ، واحلرفة احلياكة من حوك الثوب أي 
نسجه. »لسان العرب« )418/10(، »هتذيب اللغة« )144/2(.

)2( الجام: هو الذي يمتهن مهنة احلجامة، وهي مص الدم الفاسد باملحجم.
»تاج العروس« )441/31(، »املعجم الوسيط« )158/1(.  

)3( البزار: من البزر، وهو: بياع بزر الكتان وغريها من التوابل، سمي بذلك لكثرة التعامل معها.
»اخلصائص« )267/3(، »املخصص« )399/4(.  

)4( »أسنى املطالب« )104/3(، »اإلقناع« )412/2(.
)5( »املبسوط« )12/5(، »تكملة حاشية رد املحتار« )43/3(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم اعتبار اليسار يف الكفاءة.
»العزيز« )490/7(، »روضة الطالبني« )70/7(.  

.13 :Y )7(
)8( أخرج�ه الرتم�ذي يف »س�ننه«: »أب�واب الزهد ع�ن رس�ول اهلل 0«، باب »ما ج�اء أن فقراء 
املهاجري�ن يدخل�ون اجلنة قب�ل أغنيائهم« )155/4(، رقم  ]2352[، وابن ماجه يف »س�ننه«: كتاب 
»الزهد«، باب »جمالس�ة الفقراء« )1381/2(، رقم  ]4126[، واحلاكم يف »املس�تدرك« )358/4(، 
وغريه�م م�ن حدي�ث أيب س�عيد اخل�دري I. قال الرتم�ذي: »ه�ذا حديث غري�ب«. وضعفه 
اب�ن امللقن، والبوص�ريي، وقال احلاكم: »هذا حديث صحيح اإلس�ناد ومل خيرج�اه«. وقال الذهبي: 
»صحي�ح«، وصححه الش�يخ األلباين بمجموع طرق�ه. »البدر املن�ري« )367/7 - 369(، »مصباح 

الزجاجة« )218/4(، »إرواء الغليل« )358/3 - 363(.
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 وألن امل�ال يذه�ب ويكتس�ب ف�ال يفتخ�ر ب�ه ذوو امل�روءات)))، ولذل�ك ق�ال حاتم 

طيء))): 

والغنى بالتصعلك  زمــاًنــا  الدهرعيينا  بكأسهما  ســقــانــاه  وكـــا 
قرابة عــلــى ذي  بــغــًيــا  زادنـــــا  الفقر)))فــمــا  أحسابنا  أزرى  وال  غنانا 

.c وأما اخللو عن العيوب، فسيأيت الكالم عليه يف باب مفرد إن شاء اهلل

a: إذا رضي�ت امل�رأة بدون مهر مثله�ا مل يكن لألولياء اإلع�راض عليها)))، 
وق�ال أبو حنيفة: هلم االعراض يف نقصان ق�دره))). لنا أن من ال يملك االعراض يف 
جنس املهر ال يملك االعراض يف قدره، كام لو ريض به أحد األولياء فإنه ليس للباقني 
اع�راض)))، وألن خفة املهر ليس بع�ار، وهلذا روي عن عمر I: أال ال تغالوا يف 
 مهور النساء؛ فإنه لو كان فيه مكرمة عند /اهلل وعند الناس، لكان أحقكم هبا رسول اهلل 
0)))، وإن�ام يعت�رب مه�ر املث�ل بمهر م�ن مل حياب�ى يف مهرها)))، وأم�ا األب إذا 

)1( »احلاوي الكبري« )89/9(، »هناية املطلب« )87/12(،  »حتفة املحتاج« )245/3(.
)2( هو: حاتم بن عبد اهلل بن س�عد بن احلرشج الطائي القحطاين، أبو عدي، ش�اعٌر جاهيل، فارس جواد 
ُيرضب املثل بجوده، كان من أهل نجد، وزار الش�ام فتزوج من ماوية بنت حجر الغس�انية، ومات يف 

عوارض جبل يف بلد طيء، مات سنة )577( للميلد.
»تراجم شعراء املوسوعة الشعرية« )1106/1(، »األعلم« )151/2(.   

)3( »البيان« )178/9(، »حاشية اجلمل« )84/8(.
)4( »هناية املطلب« )87/12(، »حتفة املحتاج« )245/3(.
)5( »البجر الرائق« )97/3(، »املحيط الربهاين« )98/3(.

)6( »البيان« )178/9(، »حاشية اجلمل« )84/8(.
)7( أخرجه أبو داود يف »سننه«: كتاب »النكاح«، باب »الصداق« )199/2(، رقم  ]2108[، والرتمذي 
يف »سننه«: »أبواب النكاح عن رسول اهلل 0« باب منه )414/4(، رقم  ]1114[، والطياليس 
يف »مسنده« )64/1(، رقم  ]64[، وابن أيب شيبة يف »مصنفه« )492/3(، رقم  ]16371[ ، وأمحد يف 
»مسنده« )382/1 - 383(، رقم  ]285[، وغريهم. قال الرتمذي: »هذا حديث حسن صحيح«. 
 ،I وقال احلاكم: »فقد تواترت األسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  

وهذا الباب يل جمموع يف جزء كبري،  ومل خيرجاه«. وصححه الشيخ األلباين. 
»املستدرك« )193/2(، »إرواء الغليل« )347/6(.  

)8( »أسنى املطالب« )107/3(، »حاشية اجلمل« )85/8(.

)11/ب(



593
زوج ابنت�ه الصغرية بدون مهر مثلها فإنه يفس�د تس�ميته، وجيب هل�ا مهر املثل)))، وقال 
مال�ك، وأبو حنيفة، وأمحد: تصح التس�مية))). لنا أنه عق�ٌد عىل معوضها بدون عوض 
مثله ففس�د العوض، كام لو باع هلا ش�يًئا بدون ثمن املثل)))، وأما خفة مهر بنات النبي 
0، ونس�ائه، فإن ذلك كان متعارًفا يف العشرية، ومل يكونوا يغالوا))) يف املهور، 

ومل يعتربوا يف املهر حكم النبوة ورشفها فإنه ال تقابله أموال الدنيا))).

A

إذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل واحٍد منهام يف تزوجيها ال من رجل بعينه، فزوجها 
كل واح�ٍد منهام رج�اًل نظرت، فإن وقع العقدان يف وقٍت واحٍد فهام باطالن، فإنه ليس 
أحدمه�ا بأوىل م�ن اآلخر، فهو كام لو عق�دا عىل أختني يف وقٍت واح�د)))، وكذلك إن 
مل يعل�م مت�ى عق�د جلواز أن يك�ون كل واحٍد منهام مس�بوًقا بعقد قبل�ه، فوجب احلكم 
ببطالهن�ام)))، وكذلك لو عل�م أن أحدمها قبل اآلخر ومل يعلم الس�ابق منهام ملا ذكرناه، 
وإن علم الس�ابق بعينه، ثم نيس وجب التوقف إىل أن يتذكر ألن ذلك مرجو، وإن علم 
السابق وتعني فهو الصحيح، والثاين باطل)))، ملا روى سمرة أن النبي 0 قال: 
»أميا امرأة زوجها وليان فهي لأول منهما«))). وألن عقده غري مسبوق، وال مشكوك 

)1( »احلاوي الكبري« )92/9(، »فتح الوهاب« )58/2(.
)2( »رشح فتح القدير« )203/3(، »عقد اجلواهر الثمينة« )25/2(، »كشف املخدرات« )587/2(.

)3( »البيان« )188/9(، »حاشية البجريمي« )345/3(.
)4( كذا يف املخطوط.

)5( »املهذب« )37/2(، »مغني املحتاج« )186/3(.
)6( »العزيز« )492/7(.

)7( »الوسيط« )78/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )252/3(.
)8( »هناية املطلب« )102/12(.

)9( أخرج�ه أبو داود يف »س�ننه«: كتاب »النكاح«، ب�اب »إذا أنكح الوليان« )193/2(، رقم  ]2090[، 
والرتمذي يف »سننه«: »أبواب النكاح عن رسول اهلل 0«، باب: »ما جاء يف الوليني يزوجان« 
ها  )409/2(، رقم  ]1110[، والنس�ائي يف »س�ننه«: كتاب: »البيوع«، الرجل يبيع الس�لعة فيستحقُّ
مستحق )314/7(، رقم  ]4682[، وغريهم من حديث احلسن عن سمرة I،  قال الرتمذي: 
=
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يف وقته احلكم بصحته، كام لو مل يعقد عقد بعده)))، وال فرق بني أن يدخل هبا الثاين أو 
مل يدخ�ل هبا)))، وق�ال مالك: إن دخل هبا الثاين فهو أوىل))). لنا حديث س�مرة، وألن 
الثاين تزوجها يف عصمة غريه فلم يكن له فيها حق، كام لو علم بتقديم نكاح األول)))، 
وما رواه عن عمر I أن الثاين أحق، يبطله نص رسول اهلل 0 عىل أن أئمة 
احلدي�ث مل يثبتوه)))، وق�د روي عن عي كرم اهلل وجهه ما يعارض�ه)))، ودخول الثاين 
هب�ا ال أث�ر له، ألن متام النكاح ال يق�ف عىل الدخول بحال، فإن مل يك�ن الثاين دخل هبا 
س�لمت إىل األول، وال يشء ع�ىل الثاين، وإن دخل هبا الث�اين لزمه مهر املثل؛ ألنه وطٌء 

بشبهٍة، ويلزمها العدة لذلك)))، فإذا مضت عدته سلمت إىل األول.

وإن ادع�ى كل واح�د م�ن الزوج�ني أن�ه ه�و األول وادعي�ا علم املرأة، س�معت 
دعوامها، ألن كل واحد منهام يدعي حًقا يمكن صدقه فيه)))، ثم ال ختلو إما أن تنكر أو 
تقر، فإن أنكرت فالقول قوهلا مع يمينها، ألن األصل عدم العلم، فتحلف؛ أهنا ال تعلم 
الس�ابق منهام فإذا حلفت بطل /النكاحان، وإن اعرفت هلام يف وقٍت واحد كان وجود 
هذا االعراف كعدمه؛ ألنه ال حتصل الفائدة لواحٍد منهام وتطالب بجواب صحيح)))، 
 وإن اعرف�ت ألحدمه�ا ثب�ت نكاحه وحتلف للثاين ع�ىل نفي العلم ع�ىل القولني؛ ألهنا 
لو أقرت لزمها املهر، فإذا حلفت س�قطت دعوى الثاين، وإن أقرت للثاين لزمها له مهر 

د إس�ناده ابن  »ه�ذا حديث حس�ن«، وقال أب�و حاتم وأبو زرع�ة الرازيان: »حدي�ث صحيح«، وجوَّ
امللقن، وقال احلافظ: »وصحته متوقفة عىل ثبوت س�مع احلس�ن من سمرة«، وضعفه الشيخ األلباين. 

»البدر املنري« )589/7 - 5890(، »التلخيص احلبري« )339/3(، »إرواء الغليل« )254/6(.
)1( »فتح اجلواد« )36/3(، »حتفة اللبيب« ]317[.

)2( »النجم الوهاج« )93/7(، »تكملة املجموع« )218/18(.
)3( »حتفة املحتاج« )245/3(.

)4( »البيان« )194/9(، »حاشية اجلمل« )89/7(.
)5( »احلاوي الكبري« )94/9(، »تكملة املجموع« )222/18(.

)6( »أسنى املطالب« )104/3(، »النجم الوهاج« )97/7(.
)7( »هناية املطلب« )105/12(.
)8( »مغني املحتاج« )193/3(.

)9( »املهذب« )38/2(، »فتح الوهاب« )59/2(.

)12/أ(

=
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املثل؛ ألهنا أقرت أهنا حالت بينه وبني متقوم فلزمها بدله، وإن نكلت ردت اليمني عىل 
الثاين، فإن مل حيلف س�قطت دعواه واس�تقر نكاح األول، وإن حلف فقد حصل لألول 
إقرار، وللثاين يمني ونكول املدعى عليه، وأصح القولني)))؛ أهنا بمنزلة اإلقرار، إال أن 
إقرارها األول س�ابق فاس�تقر نكاحه ويلزمها للثاين مهر املثل، هذا أصح الوجهني)))، 
والثاين: أنه حيكم ببطالن النكاحني. ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا إن يمينه مع نكوهلا 
 بمنزل�ة البينة حك�م بالنكاح للثاين وهذا فاس�د؛ ألنه بمنزلة البين�ة أو اإلقرار يف حقهام 

ال يف حق األول))).

a: إذا تزوج امرأة يف عقٍد، وامرأتني يف عقٍد، وثالثًة يف عقٍد، وأشكل عليه أهيا 
كان األول، ص�ح نكاح املنف�ردة وحدها، ألنه عىل أي تنزيل نزل يقع صحيًحا، إن كان 
أواًل فظاهر)))، وإن وقع بعد اثنني، أو بعد ثالث فكذلك، وإن وقع بعد االثنني وثالث 

فكذلك))).

A

ا)))، ألن ابن عمر L زوج ابنًا  جيوز لويل الصبي أن يزوجه إن كان أًبا أو َجدًّ
ل�ه صغرًيا)))؛ وألنه يأل�ف حفظ الفرج، وجيوز أن يزوجه بأكث�ر من واحدة عىل أصح 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن النكول بمنزلة اإلقرار.
»العزيز« )476/7(، »روضة الطالبني« )80/7(.  

)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من استقرار نكاح األول، ولزوم مهر املثل للثاين عليها.
»روضة الطالبني« )80/7(، »مغني املحتاج« )193/3(.  
)3( »أسنى املطالب« )105/3(، »حتفة املحتاج« )245/3(.

)4( »العباب« )589/2(، »النجم الوهاج« )95/7(.
)5( »الوسيط« )92/5(، »كفاية األخيار« ]464[.

)6( »البيان« )195/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )293/3(.
)7( أخرج�ه مال�ك يف »املوطأ« )573/1(، رقم: ]10[، وعنه الش�افعي يف »مس�نده« )127/3(، رقم: 
]1308[، وابن أيب شيبة يف »مصنفه« )266/1(، رقم: ]925[ -واللفظ له - ومن طريقه الطحاوي 
يف »مش�كل اآلث�ار« )355/13(، رقم: ]5327[ والبيهقي يف »س�ننه الك�ربى« )231/7، 402(، 
ج ابناًا له ابنة أخيه عبيداهلل بن عمر،  رقم: )13817، 14419( عن س�ليمن بن يس�ار: أنَّ ابن عمر زوَّ
ا، فمكث الغلُم ما مكث ثم مات، فخاصَم خال اجلارية ابن  وابن�ه صغرٌي يومئٍذ ومل يفرض هل�ا صداقاً
=
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الوجه�ني)))؛ ألن�ه من جاز له أن ي�زوج بواحدة جاز له أن يزوج بأكث�ر كالبالغ؛ وألنه 
قد يكون له يف ذلك حٌظ ومصلحة)))، وأما املجنون فإن كان له حال إفاقة مل جيز ألحد 
تزوجي�ه لغ�ري إذنه؛ ألن�ه يمكن اعتب�ار إذنه فال جيوز تفويت�ه علي�ه، وإن مل يكن له حال 
إفاق�ة ورأى أب�وه أو ج�ده أو احلاك�م تزوجيه للخدمة والعف�ة إذا كان بالًغ�ا ...))) عىل 
النس�اء، أو يفتقر إىل من يقوم بخدمته جاز تزوجيه، ألن هلم النظر يف مصلحته فهذا من 

مصلحته)))، وكذلك الصغري.

وأم�ا املحج�ور عليه لس�فه، ف�إن رأى ال�ويل تزوجيه كان ل�ه ذلك؛ ألن�ه من مجلة 
مصاحل�ه الت�ي كلف القيام هبا، وله أن يت�وىل العقد عليه بغري إذنه؛ ألن�ه موىل عليه فهو 
كاالب�ن الصغري، وله أن يف�وض إليه؛ ألنه مكلٌف ذكٌر فجاز أن يتوىل العقد عىل نفس�ه 
 كالرش�يد)))، ولو بارش الس�فيه العقد بغري إذن وليه مل يصح؛ ألنه عقٌد يس�تحق به املال 
فلم يصح منه مبارشته بغري إذن وليه كالبيع)))، ولو أراد الويل إجباره عىل النكاح من غري 
طلٍب، وال ظهور حاجة إليه مل جيز، وعلله يف النهاية بأنه /يملك الطالق)))، قال الشيخ: 
وه�ذا باط�ل بالعبد البالغ العاقل؛ فإنه يملك الط�الق وال ينفي والية اإلجبار عنه عىل 
أحد القولني، وقد نص يف موضٍع عىل أنه ال يملك الويل تزوجيه، واتفق األصحاب عىل 

ا،  ث نف�يس أن أصنَع به خرياً جت ابني وأنا أحدِّ عم�ر إىل زي�د ب�ن ثابت، فقال ابن عمر لزي�ٍد: »إين زوَّ

 

ا«. فقال زيد: »فله�ا املرياث إن كان للغ�لم ماٌل، وعليها  ف�م تقبل ذل�ك، ومل يفرض للجاري�ة صداقاً
ة، والصداَق هلا«. العدَّ

وق�د صح�ح إس�ناده الش�يخ األلب�اين V. »إرواء الغلي�ل يف ختري�ج أحادي�ث من�ار الّس�بيل«    
.)228/2(

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز تزويج الويل للصغري بأكثر من واحدة.
»العزيز« )496/7(، »روضة الطالبني« )81/7(.  

)2( »فتح اجلواد« )35/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )297/3(.
)3( هنا كلمة غري واضحة يف املخطوط.

)4( »أسنى املطالب« )105/3(، »تكملة املجموع« )223/18(.
)5( »حاشية اجلمل« )102/8(.
)6( »هناية املطلب« )106/12(.

)7( »البيان« )198/9(، »حتفة املحتاج« )246/3(.

)12/ب(

=
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أن ذلك ليس بقول، وإنام أراد به إذا كان القيم عليه مل يفوض إليه احلاكم أمر تزوجيه)))، 
فأم�ا األب واجلد والقي�م املفوض إليه التزويج فال خالف يف تزوجي�ه إياه عند احلاجة، 
وكذل�ك ال خ�الف يف جواز مبارشة وليه عقود أمواله من غري مراجعٍة إليه، وإن فوض 
إلي�ه ال�ويل مبارشهتا فظاهر املذهب جواز ذلك)))، وفي�ه وجه أنه ال ينعقد بعبارته وهو 
فاسد؛ فإنه مكلف صحيح العبارة بخالف املرأة يف النكاح؛ فإهنا مسلوبة العبارة فيه)))، 
ومتى أبدى السفيه حاجته إىل النكاح صدق، ومل يلتفت إىل اختالل السفيه وال إىل قول 
أه�ل اخلربة، ف�إن املتناهي يف صناعة الطب ال هيتدي إىل معرف�ة توق النفس إىل النكاح 
وال إىل عزوفها عنه، فال سبيل إىل معرفة هذه احلاجة إال من جهته فوجب الرجوع فيها 
إىل قوله كالبالغ)))، فإن امتنع الويل عند ذلك من تزوجيه فأصح الوجهني))) أنه جيوز أن 
يزوج نفسه كالطعام والرشاب، وحكى يف النهاية وجًها أنه يراجع احلاكم كام لو عضل 
املرأة وليها)))، قال الشيخ اإلمام: والفرق أن املرأة مسلوبة العبارة يف النكاح فالبد من 
مب�ارش وليس غري الويل إال الوايل بخالف الس�فيه، فإن عبارت�ه يف النكاح صحيحة)))، 
فع�ىل ه�ذا لو كانت به حاج�ٌة حاقٌة إىل مطع�وٍم أو نحوه من غ�ري رضورة وامتنع الويل 
من حتصيلها، فاش�رى بقدر حاجته منها ففي صح�ة رشائه وجهان، ولو انتهى إىل حد 
 ال�رضورة فقد قطع صاحب النهاية بصحة رشائ�ه)))، ولو تناهت به احلاجة إىل النكاح 
مل تبل�غ ح�د الرضورة، قال الش�يخ اإلم�ام واملريض عندي أن�ه إن تيرس علي�ه رفعه إىل 
احلاكم مل يس�تقل، وإن تعذر ذلك فعىل الوجهني يف املطاعم، وأوىل بأن ال يس�تقل، ألن 

)1( »النجم الوهاج« )98/7(، »تكملة املجموع« )224/18(.
)2( »احلاوي الكبري« )105/9(.

)3( »املهذب« )36/2(، »حاشية اجلمل« )104/8(.
)4( »فتح اجلواد« )36/3(، »حتفة املحتاج« )245/3(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز تزويج السفيه لنفسه إذا رفض الويل تزوجيه.
»العزيز« )493/7(، »روضة الطالبني« )82/7(.  

)6( »فتح الوهاب« )56/2(، »حاشية البجريمي« )344/3(.
)7( »الوسيط« )101/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )243/3(.

)8( »مغني املحتاج« )199/3(.
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احلاج�ة عىل النكاح ال تنتهي إىل ما تنتهي إلي�ه حاجة املطاعم، ولذلك جيب مؤنة الولد 
وال جي�ب إعفاف�ه)))، واألوىل لويل الس�فيه أن يعني له امرأًة ويق�در مهرها ويأذن له يف 
نكاحها به، فإن عني املرأة، ومل يقدر املهر جاز له أن ينكحها بمهر مثلها أو أقل، فإن زاد 
عىل مهر مثلها /س�قطت الزيادة)))، وقال يف الشامل: القياس أن تفسد التسمية وجيب 
مهر املثل))). وهو حس�ن، ولو قدر له املهر فتخري الس�فيه أمره صح، ولو مل يعني املرأة 
فت�زوج عىل مه�ر املثل فال كالم يف صحته، وإن زاد س�قطت الزيادة؛ ألهنا تربٌع وتربعه 

مردود))).

ولو قال له: تزوج من شئت مل يصح اإلذن عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه قد يتزوج 
من يستغرق مهرها مجيع ماله، سيام إذا وطئها، ولو صححن اإلذن فتزوج من يستغرق 
مهرها مجيع ماله قال: فالوجه أال يصح، إال أن يقع موافًقا ملصلحة ماله، فإن كان السفيه 

مطالًقا فأرساه بجارية فإنه ال يصح إعتاقه هلا))).

A

فأم�ا العب�د ف�إن كان بالًغا عاقاًل، فال يمل�ك املويل إجباره عىل أص�ح القولني)))، 
خالًف�ا أليب حنيف�ة ومال�ك)))، لن�ا أنه مكل�ٌف يملك الط�الق فال يمل�ك إجباره عىل 
النكاح كاالبن الكبري الرش�يد)))، وخيالف اإلج�ارة فإنه عقد عىل منفعة مملوكة له، وبه 

أيًضا فارق األمة ألن منافعها مملوكة له، وأما العبد فإنه يملكه شيًئا بغري إجباره)1)).

)1( »أسنى املطالب« )121/3(، »فتح الوهاب« )56/2(.
)3( »العباب« )593/2(.)2( »مغني املحتاج« )199/3(.

)4( »البيان« )197/9(، »تكملة املجموع« )225/18(.
)5( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من عدم صحة تزويج الس�فيه، إذا قال له الويل: تزوج ممن 

شئت. »العزيز« )502/7(، »روضة الطالبني« )84/7(.
)6( »احلاوي الكبري« )110/9(، »حاشية اجلمل« )104/8(.

ا. )7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من اكتفاء العبد بتزويج نفسه إذا كان عاقلاً بالغاً
»روضة الطالبني« )85/7(، »مغني املحتاج« )200/3(.  

)8( »ملتقى األبحر« )493/1(، »مواهب اجلليل« )54/5(. 
)9( »املهذب« )38/2(، »حاشية البجريمي« )347/3(.
)10( »الوسيط« )102/5(، »حتفة املحتاج« )447/3(.

)13/أ(
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َجُه املويل قواًل واح�ًدا عىل أصح الطريقني)))، والطريق  ف�إن كان العبد صغرًيا َزوَّ
الث�اين أن�ه عىل قولني أحدمها هذا. والثاين: ال جيوز، لنا أن�ه ال يملك العقد وال الطالق 

فملك إجباره كالولد الصغري))).

وإن طل�ب العب�د م�ن م�واله تزوجيه فامتن�ع مل جيرب علي�ه عي أص�ح القولني)))، 
والث�اين: جي�رب. وبه ق�ال أمحد))). لنا أن�ه مملوٌك له فل�م جيرب عىل تزوجي�ه كاألمة؛ وألنه 

يتعلق به حقوق الزوجية، ويف ذلك إرضار باملويل))).

ويستحب للمويل أن يزوجه إعفاًفا له، فإن كان املويل مولًيا عليه مل جيز لوليه تزويج 
عبده ملا قدمته، ولو قلنا إن الس�يد الرش�يد جيرب عىل تزويج عبده فامتنع عند طلبه زوجه 
احلاكم، وإن كان السيد غري رشيد زوجه وليه؛ ألنه حٌق واجب فناب فيه احلاكم والويل 
، ومن نصفه حر   كقض�اء الدي�ن)))، واملدبر واملعتق نصفه، حكمه�ام حكم العبد الِق�نِّ
ال يمل�ك إجب�اره ع�ىل النكاح ق�واًل واحًدا؛ ألن�ه ال يمل�ك باقيه، والن�كاح ال خيتص 
بنصيبه)))، ولو طلب من سيده أن يزوجه فهو كالعبد القن، ألن النكاح يقع عىل مجيعه، 
وأم�ا املكات�ب فال جيربه مواله قواًل واح�ًدا)))؛ ألنه كاخلارج عن ملك�ه، فإن طلب أن 
يزوجه فإن قلنا ال جيرب عىل تزويج القن، ففي املكاتب وجهان أصحهام أنه ال جيرب)))؛ ألن 

)1( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب يف مس�ألة تزويج امل�ويل للعبد الصغري، 
ا. قوالاً واحداً

»روضة الطالبني« )103/7(، »مغني املحتاج« )196/3(.  
)2( »البيان« )207/9(، »حاشية اجلمل« )105/8(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم إجبار السيد عىل تزويج مواله.
»العزيز« )505/7(، »روضة الطالبني« )104/7(.   

)4( »كشاف القناع« )24/5(، »الكايف« )35/3(.
)5( »احلاوي الكبري« )108/9(، »تكملة املجموع« )229/18(.

)6( »املهذب« )39/2(، »النجم الوهاج« )108/7(.
)7( »أسنى املطالب« )105/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )247/3(.

)8( »فتح اجلواد« )37/3(، »حتفة املحتاج« )246/3(.
)9( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم إجبار السيد عىل تزويج عبده املكاتب.

»العزيز« )506/7(، »روضة الطالبني« )104/7(.   
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حقه متعلق بكسبه، وربام فسخ فيعود إليه ناقًصا بالنكاح، والعبد بني الرشيكني ينزالن 
يف حقه منزلة املالك الواحد، فإن اختار العبد النكاح وأحد /الس�يدين، وقلنا إن السيد 
 الواحد ال جيرب ففي إجبار هذا الرشيك وجهان، أصحهام أنه ال جيرب)))؛ ألن حقه متعلق 
بنصيبه منه وبكسبه، وألنا ال نجربه إذا كان نصفه حًرا فإذا كان بني الرشيكني أوىل))).

A

ال يص�ح الن�كاح إال بحض�ور ش�اهدين)))، وذه�ب مجاع�ة إىل أن�ه ال يفتق�ر إىل 
 الش�هادة منه�م: ابن عم�ر، وابن الزبري، وعب�د الرمحن بن مهدي)))، وأب�و ثور، ويزيد 
اب�ن هارون)))، وبه ق�ال داود، وأهل الظاهر، ومالك)))، إال أنه يش�رط ترك التواعد 
عىل كتامنه ويوجب إش�اعته)))، لنا قوله 0: »ال نكاح إال بولي مرشد وشاهدي 
عـــدل«))). وع�ن عمر I أنه رد نكاًحا مل يش�هد علي�ه إال رجٌل وامرأت�ان، وقال: 
هك�ذا ن�كاح الرس، فال أجيزه، ول�و تقدمت فيه لرمجت)))، وروت عائش�ة J أن 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم إجبار الرشيك عىل تزويج العبد املشرتك.
»العزيز« )506/7(، »روضة الطالبني« )105/7(.   

)2( »أسنى املطالب« )105/3(، »حاشية اجلمل« )106/8(.
)3( »احلاوي الكبري« )117/9(.

)4( »اإلرشاف« )693/2(، »الفروع« )220/8(.
)5( هو: يزيد بن هارون بن زاذى، أبو خالد السلمي موىل هلم، روى عن: سليمن التيمى، ومحيد الطويل، 
ا،  ا، حسن الصلة جدًّ ا متنسكاً وحييى بن س�عيد األنصاري، وهو ثقٌة ثبت باتفاق احلفاظ، وكان متعبداً

ا، توىف سنة سٍت ومائتني. ا عابداً كان قد َعِمي، وكان متنسكاً
»معرفة الثقات« للعجيل )368/2(، »اجلرح والتعديل« )295/9(.     

)6( »املحىل« )465/9(، »التاج واإلكليل« )412/3(.
)7( »القوانني الفقهية« ]132[، »الرشح الصغري« )432/3(.

)8( أخرجه الش�افعي يف »مسنده« )40/3(، والطرباين يف »املعجم األوسط« )166/1(، رقم  ]521[، 
والبيهق�ي يف »الس�نن الك�ربى« )201/7( من حديث عب�د اهلل بن عب�اس I. صحح البيهقي 
وغ�ريه وقفه من قول ابن عباس. »الس�نن الك�ربى« )201/7(، »البدر املن�ري« )577/7 - 579(، 

»إرواء الغليل« )239/7 - 240(.
 .V أقول: ويف الباب أحاديث عدة عن مجٍع من الصحابة، حكم بصحة جمموعها الش�يخ األلباين  

»إرواء الغليل« )258/6 - 260(. 
)9( أخرجه مالك يف »املوطأ«، رقم  ]26[، والشافعي يف »مسنده« )46/3(، رقم  ]1144[، والبيهقي يف 

)13/ب(

=
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النبي 0 قال: »كل نكاٍح مل حيضره أربٌع فهو ســـفاح، خاطٌب، وولٌي، وشـــاهدا 
عدل«))). وألن القصد من النكاح االس�تمتاع، وطل�ب الولد، ومبنامها عىل االحتياط 
بخ�الف عقود املال)))، وإنام مل ُيش�ع النب�ي 0 نكاح صفية، ألن الش�هادة غري 
مرشوطة يف نكاحه، وجيوز أن يكون حرضه شاهدان من خواص قومه، ومل يشيعا ذلك 
تعظياًم ألمره)))، وال يصح إال بش�اهدين ذكرين)))، فإن حرض رجل وامرأتان مل ينعقد 
بحضوره�م وال يثبت، وقال أب�و حنيفة: ينعقد ويثبت بش�هادة امرأتني))). لنا اخلربان 
املقدم�ان؛ وألن الن�كاح ليس بامٍل وال يقصد منه امل�ال، ويطلع عليه أجانب الرجال يف 

غالب األحوال، فلم يثبت بشهادٍة وامرأتني، كاحلدود والقصاص))).

وال يص�ح إال بحض�ور عدلني)))، وقال أب�و حنيفة: ينعقد بحضور فاس�قني))). 
لن�ا اخل�ربان املقدمان؛ وألن م�ا ال يصح من العبدين ال يصح من الفاس�قني، كاإلثبات 
عند احلاكم، وخيالف س�ائر التحمالت؛ فإهنا ليس�ت واجبة؛ وألهنا تصح من العبدين 

والكافرين والصبيني بخالف النكاح))).

 وإن كان�ت الزوج�ة كتابي�ة فعق�د بحض�ور كافري�ن مل يص�ح عندن�ا)1))، خالًفا 
أليب حنيفة)))). لنا أن من ال ينعقد بش�هادهتام نكاح مس�لمني مل ينعقد بش�هادهتام نكاح 

 .I السنن الكربى« )204/7(، وغريهم من حديث مالك عن أيب الزبري عن عمر بن اخلطاب«
 .V وهذا إسناد ضعيٌف النقطاعه بني أيب الزبري وعمر«. كم قاله الشيخ األلباين«

»إرواء الغليل« )261/7(.  
)1( تقدم خترجيه.

)2( »البيان« )128/9(، »فتح الوهاب« )59/2(.
)3( »الوسيط« )116/5(، »النجم الوهاج« )110/7(.

)4( »مغني املحتاج« )200/3(.
)5( »املبسوط« )32/5(، »تكملة حاشية رد املحتار« )53/3(.

)6( »أسنى املطالب« )106/3(، »حاشية البجريمي« )349/3(.
)7( »البيان« )119/9(، »حتفة املحتاج« )247/3(.

)8( »بدائع الصنائع« )249/2(، »حتفة الفقهاء« )121/2(.
)9( »املهذب« )39/2(، »تكملة املجموع« )229/18(.

)10( »احلاوي الكبري« )128/9(.
)11( »البحر الرائق« )104/3(، »البناية رشح اهلداية« )489/4(.

=
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مس�لم وكتابية كالعبدين)))، وينعقد بش�هادة مس�توري احل�ال))) يف العدالة عىل ظاهر 
املذه�ب)))، ألنا ل�و اعتربنا العدالة الباطنة مل تنعقد أنكح�ة العامة إال بحضور احلاكم؛ 
ألهن�م ال يعرف�ون رشوط العدال�ة، وذك�ر يف النهاية أن الزوج يتس�لط هب�ذا العقد عىل 
زوجته، ويستمتع هبا)))، والقياس اجلي أنه ال يتسلط هبذا العقد /عليها، ويوقف األمر 
عىل أن ينكش�ف حاهلام)))، قال الش�يخ اإلمام: واألصح أنه يتس�لط به، ألن يف تكلف 
ذل�ك مش�قٌة كب�رية، ألن حضورمها يفيد غلبة الظ�ن فيقع االكتفاء به ملس�يس حاجات 

الناس إليه.

وتردد الش�يخ أبو حممد يف مس�توري احلال يف احلرية، وقال: حيصل من االلتباس 
فيه�ا ويف العدالة ثالثة أوجه، أحدها: أنه ال تس�ليط. والثاين: تس�ليط. والثالث: يفرق 
ب�ني احلري�ة والعدالة. ف�إن بانا بعد العقد أهنام كانا فاس�قني حكم ببط�الن النكاح قواًل 
واح�ًدا عىل أصح الطريقني)))، ويف الطريق الث�اين أهنا عىل قولني، بناًء عىل ما إذا حكم 

بشهادة شاهدين ثم بان أهنام كانا فاسقني.

 وينعقد بش�هادة األخرس�ني إذا فهم إش�ارهتام عىل أصح الوجه�ني)))، وقيل: إهنا 
ال تقبل وجًها واحًدا، دليلنا أن املقصود من ش�هادة الناطق أن تكون مفهمة للمقصود، 

وذلك حاصٌل بإشارته فاكتفي به كام اكتفي هبا يف طالقه ونكاحه))).

)1( »فتح الوهاب« )60/2(، »حاشية اجلمل« )111/8(.
ا، وال باطناًا.  )2( ومستور احلال هو من عرف عينه، ومل تعرف عدالته ظاهراً

»البحر املحيط يف أصول الفقه« )339/3(، »التحبري رشح التحرير« )1937/4(.  
)3( »هناية املطلب« )129/12(.

)4( »الوسيط« )119/5(، »حاشية قليويب وعمرية« )247/3(.
)5( »مغني املحتاج« )201/3(.

ا إذا  )6( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية اخللف، واحلكم ببطلن النكاح قوالاً واحداً
تبني بعد العقد أن الشاهدين فاسقان. »العزيز« )510/7(، »روضة الطالبني« )92/7(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من انعقاد النكاح بشهادة األخرس.
»روضة الطالبني« )93/7(، »مغني املحتاج« )201/3(.  

)8( »البيان« )213/9(، »حاشية اجلمل« )129/8(.

)14/أ(
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وال ينعق�د بش�هادة أعمي�ني إال يف الصورة التي يس�مح بش�هادهتام فيها عىل أصح 
الوجه�ني)))، وذك�ر يف النهاي�ة: أن�ه ال ينعق�د بحضور أصم�ني))). ق�ال: ومل أر أحًدا 
ذك�ر خالًف�ا، ألن حضورمه�ا كالع�دم، وينعقد بش�هادة ابني أحد الزوج�ني أو عدوي 
 إحدمه�ا)))، ألن الن�كاح يثب�ت بش�هادة أحدمه�ا إذا جح�ده أبومه�ا، أو صديقهام)))، 
ول�و أح�رض ابنان له، وابنان هل�ا انعقد وجًها واحًدا)))؛ ألنه يمك�ن إثباته من اجلانبني، 
قال الش�يخ اإلمام: وكذلك لو حرضه عدوان له وعدوان هلا، وذكر يف النهاية وجٌه أنه 
ينعقد بش�هادة ابني أحدمها؛ ألنه ش�هادة عىل أبيه، وال ينعقد بش�هادة ابنيهام وال ابن له 

وابن هلا؛ ألنه ال يمكن إثباته بشهادهتام بحال، وكذلك عدٍو له وعدٍو هلا))).

وإذا ادع�ى رجٌل عن�د احلاكم زوجية امرأٍة بويل وش�اهدي عدٍل، وأقام عىل ذلك 
ش�اهدين مس�توري احلال لزمه أن يبحث عن حاهلام حالة احلكم وجًها واحًدا بخالف 
حال�ة العقد)))؛ ألنه ال يش�ق ذلك عىل احلاكم بخ�الف العاقد، وإذا ادعى الزوج؛ أهنام 
عقدا بش�اهدي عدل وقالت املرأة: بل بفاس�قني. فالقول قول املرأة مع يمينها يف أصح 
الوجه�ني)))، ألن األص�ل ع�دم الن�كاح فال حيك�م ب�ه إال أن يتفقا ع�ىل رشائطه، وإن 
تص�ادق الزوج�ان؛ أهنام عقدا بويٍل وش�اهدي ع�دل وأنكر الويل والش�اهدان مل يلتفت 
إىل إنكاره�م، ألن الن�كاح ثبت بإقرار الزوج�ني فاكتفي به)))، ولو تص�ادق الزوجان 

)1( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من انعقاد النكاح بش�هادة األعمى يف حال�ٍة خاصٍة ذكرها 
املصنف.

»روضة الطالبني« )92/7(، »مغني املحتاج« )201/3(.  
)2( »أسنى املطالب« )107/3(، »اإلقناع« )411/2(.

)3( »احلاوي الكبري« )122/9(.
)4( »املهذب« )39/2(، »تكملة املجموع« )230/18(.

)5( »الوسيط« )112/5(.
)6( »النجم الوهاج« )117/7(، »حاشية اجلمل« )125/8(.

)7( »حتفة املحتاج« )247/3(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن القول قول املرأة مع يمينها.

»روضة الطالبني« )121/7(، »مغني املحتاج« )202/3(.  
)9( »احلاوي الكبري« )131/9(.
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أن الش�اهدين كانا فاس�قني، فذكر يف النهاية؛ أهنام إذا علام فس�قهام حالة العقد، فيقطع 
 بتب�ني الفس�اد ]أهن�ام[))) مل يكونا مس�تورين عند الزوج�ني؛ ألهنام األص�ل يف التحليل
 /والتحري�م، بخالف ما لوقامت البينة بعد العقد بفس�قهام حي�ث كان عىل الطريقني، 
ألن السر هناك ]فارق[))) العقد فحصل االنعقاد به، ولو قاال اشتبها علينا حالة العقد 

فإنه خيرج عىل الطريقني))).

وهل يزول السر عند الزوج بقول من يثق به بفسق الشاهدين وإن مل تقم به البينة 
عىل وجهني، أظهرمها عندي أنه ال يزول)))، ألن األصل هو الس�ر وكان من اجلائز أن 
يكون للثقة غرض يف خربه، فأما إذا علم الزوج فس�قهام فإن السر يزول وجًها واحًدا، 
وكان الش�يخ أب�و حممد يردد يف إظهار املعلنني بالفس�ق للتوبة قب�ل العقد هل يلحقهم 

ذلك باملس�تورين)))، قال الش�يخ اإلمام: والظاهر؛ أهنم ال يلحقون هبم، ألن فس�قهم 

معل�وم فال يزول بتوبٍة حمتملة، وهلذا لو أعادوا فجورهم عىل الفور مل يكن لتوبتهم أثر، 

وإذا تبني عدم النكاح باعراف الزوجني بفس�ق الش�اهدين مل جير جمرى الطالق، وكذا 

ل�و اع�رف به ال�زوج وأنكرته، وحك�ي يف النهاية يف ه�ذا وجًها أنه جي�ري جمرى طلقٍة 

بائن�ة)))، وُحكي نٌص عن الش�افعي أنه لو تزوج َأَمة ثم اع�رف أنه كان واجًدا للطول 

أهنا بانت عنه بطلقٍة قال: وهذا غري صحيح؛ ألنه يعلم أنه ال ينشئ طالًقا، وال يف إقراره 

ما يتضمن الطالق))).

)1( الصواب: ألهنم. كم يف »النهاية« )130/12(.
)2( يف »النهاية«: قارن. وهو الصواب )130/12(.

)3( »البيان« )214/9(، »حتفة املحتاج« )247/3(.
)4( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املواف�ق للمذهب، من أنه ال يزول الس�رت عند الزوج بقول من يثق به بفس�ق 

الشاهدين وإن مل تقم به البينة.
»العزيز« )511/7(، »روضة الطالبني« )121/7(.  

)5( »أسنى املطالب« )108/3(، »فتح الوهاب« )59/2(.
)6( »تكملة املجموع« )231/18(.

)7( »املهذب « )39/2(، »حاشية البجريمي« )348/3(.

)14 /ب(
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A

ال يص�ح الن�كاح إال عىل زوجني معينني ألن أعياهن�ام املقصودة بالنكاح فالبد من 

العل�م هبام)))، وإن كان�ت املنكوحة حارضة فقال: زوجتك هذه ومل يس�مها صح، ألن 

اإلش�ارة هي األصل يف التعريف، وإنام جعلت األس�امي نائبًة عنه�ا يف حال الغيبة)))، 

فإن قال: زوجتك هذه فاطمة واسمها عائشة صح العقد؛ ألهنا عرفها باإلشارة والغلط 

يف التس�مية ال أث�ر له؛ ألهنا ال تعترب مع اإلش�ارة)))، وإن كان�ت غائبة عن جملس العقد 

ف�إن مل يكن له غريها، فقال: زوجتك ابنتي صح؛ ألنه ميزها باإلضافة إليه، وكذلك إن 

س�امها بغري اس�مها، ألن نس�بتها إليه مع انفرادها أقوى من التس�مية يف التعريف فكان 

احلك�م هل�ا)))، وإن كان له ابنتان أو أكثر مل يصح العقد حتى يعينها باالس�م أو بالصفة؛ 

ألهنا ال تتميز إال بأحدمها، فإن قال: زوجتك ابنتي الكبرية وسامها باسم الصغرية صح 
العقد ولغا االسم، ألن تعريفها بالصفة أقوي من التسمية فكان احلكم له)))، ولو قال: 
زوجتك عائش�ة وقبل الزوج ون�وى ابنته. أو قال: زوجتك ابنت�ي ونويا الصغرية، فقد 
حكى الش�يخ أبو إس�حاق أنه يصح وفيام ح�كاه نظر)))، ألن الش�هادة رشط يف انعقاد 

النكاح وال اطالع للشهود عىل ما اتفقت عليه النيتان))).

/وإن ق�ال: زوجتك ابنتي ون�وى الكبرية، فقبل الزوج ون�وى بالصغرية مل يصح 
الن�كاح، ألن القب�ول يف غري م�ن أوجب فيها الويل)))، ولو قال: زوجتك ابنتي عائش�ة 
ونوى غريها، فقبل الزوج ونوى املس�امة، قال أبو إس�حاق: ينعقد النكاح عىل املسامة يف 

)1( »البيان« )214/9(، »حاشية اجلمل« )130/8(.
)2( »الوسيط« )113/5(، »فتح اجلواد« )37/3(.

)3( »احلاوي الكبري« )132/9(.

)4( »هناية املطلب« )130/12(.
)5( »أسنى املطالب« )108/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )246/3(.

)6( »مغني املحتاج« )202/3(.
)7( »العزيز« )511/7(، »تكملة املجموع« )231/18(.

)8( »فتح اجلواد« )37/3(، »حتفة املحتاج« )248/3(.

)15/ب(
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الظاهر))). قال الشيخ اإلمام: وعندي أنه جيب أن ينعقد فيها ظاهًرا وباطنًا، ألن العقد 

عىل التي ُسميت فيه، والقصد فيه غري معترب وهلذا لو قبل هازاًل لزمه حكمه))).

A

يس�تحب أن خيطب قبل عقد النكاح)))، ملا روى عبد اهلل بن مس�عود I قال: 
َمنَا رسول اهلل 0 خطبة احلاجة، احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونعوذ باهلل من  »َعلَّ
رشور أنفسنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، أشهد أن ال إله إال اهلل 

وأن حممًدا عبده ورسوله، قال عبد اهلل: وَيِصُل ُخْطَبَتُه بثالث آيات: ]ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[))). ]ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ[))). U: ]ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ[))). ث�م يقول: باس�م اهلل، واحلم�د هلل، والصالة عىل رس�ول اهلل، أوصيكم 

بتقوى اهلل D عىل ما أمر اهلل به من إمساك بمعروف، أو ترسيح بإحسان«))).

ف�إن ت�رك اخلطبة ج�از)))، وقال داود اخلطب�ة يف الن�كاح واجبة)))، لن�ا أن النبي 
0 ق�ال لل�ذي خط�ب الواهب�ة: »زوجتكها ب�ام معك م�ن الق�رآن«. ومل يذكر 

)1( »الوسيط« )113/5(.
)2( »احلاوي الكبري« )134/9(.

)3( »البيان« )217/9(، »حتفة املحتاج« )249/3(.
.102 :4 )4(

.1 :6 )5(
.70 :2 )6(

)7( يشري املصنف V إىل ما أخرجه الطياليس يف »مسنده« )264/1(، رقم ]336[، وأمحد يف »مسنده« 
)262/6-263(، رقم  ]3721[، وأبو داود يف »سننه«: كتاب: »النكاح«، باب: »يف خطبة النكاح« 

)203/2(، رقم  ]2120[، وغريهم. 
صحح�ه اب�ن امللق�ن، والقرطبي، والش�يخ األلب�اين، وغريه�م. »الب�در املن�ري« )531/7 - 533(،    

»صحيح سنن أيب داود«، »األم« )345/6 - 346(. 
أقول: للشيخ األلباين V رسالة خاصة ماتعة بعنوان: »خطبة احلاجة التي كان رسول اهلل 0   

يعلُّمها أصحابه«. مجع فيها طرقها وأسانيدها، وكلم العلمء عليها، وما حتتويه من أحكام.
)8( »العزيز« )514/9(.

)9( »املحىل« )467/9(، »تكملة املجموع« )234/18(.
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اخلطب�ة)))، وقول�ه 0: »كلُّ أمٍر ذي باٍل ال يبدأ فيه المد هلل، فهو أبرت«))).  

يعني: ناقًصا ونحن نقول هو ناقص لرك السنة))).

ويستحب أن يدعو هلام بعد العقد فيقول: بارك اهلل لك، وبارك عليك، ومجع بينكام 
يف خري))). فقد روى أبو هريرة I أن النبي 0 كان إذا َرفأ))) اإلنس�ان إذا 

تزوج دعا له بذلك الدعاء))).

A

ال يص�ح نكاح آحاد األُم�ة إال بلفظ اإلنكاح والتزويج فق�ط)))، وقال أبو حنيفة 

وأصحابه: ينعقد بلفظ اهلبة والصدقة والبيع والتمليك)))، ويف لفظ اإلجارة روايتان)))، 

)1( أخرج�ه البخاري يف »صحيحه«: كتاب »الن�كاح«، باب »إذا كان الويل هو اخلاطب« )17/7(، رقم  
.I 5132[ من حديث سهل بن سعد الساعدي[

)2( أخرج�ه  أمح�د يف »مس�نده« )329/14(، رق�م  ]8712[، وأب�و داود يف »س�ننه«: )409/4(، رقم  
]4842[، وابن ماجه يف »سننه«: كتاب »النكاح«، باب »خطبة النكاح« )610/1(، رقم  ]1894[، 
والدارقطن�ي يف »س�ننه« )427/1(، رقم  ]883[، وغريهم م�ن حديث أيب هريرة I قال: قال 
رس�ول اهلل 0: »كل أمـــر ذي بـــال، ال يبـــدأ فيه بالمـــد، أقطع«. قال احلاف�ظ ابن حجر: 
ا الشيخ األلباين.  »واختلف يف وصله وإرساله، فرجح النسائي والدارقطني اإلرسال«. وضعفه مرفوعاً

»إرواء الغليل« )30/1 - 32(.
)3( »فتح اجلواد« )39/3(، »تكملة املجموع« )235/18(.

)4( »النجم الوهاج« )120/7(.
)5( الرفـــأ: م�ن الرتفئة وترفيئاًا، أي قال له: بالرفاء والبنني، وهو دع�اء للمتزوج بااللتئام واالتفاق ومجع 

الشمل واستيلد البنني.
»املحيط يف اللغة« )432/2(، »املعجم الوسيط« )358/1(.  

)6( أخرجه أبو داود يف »س�ننه«: كتاب »النكاح«، باب »ما يقال للمتزوج« )207/2(، رقم  ]2132[، 
والرتمذي يف »سننه«: كتاب »النكاح«، باب »ما جاء فيم يقال للمتزوج« )391/2(، رقم  ]1091[، 
وأب�و يع�ىل يف »معجمه« رق�م  ]325[، وغريه�م، قال الرتم�ذي: »حديث أيب هريرة حديث حس�ن 
صحيح «. وصححه ابن امللقن، واحلاكم، والشيخ األلباين وغريهم. »البدر املنري« )534/7 -535(، 

»صحيح سنن أيب داود«، »األم« )351/6(.
)7( »هناية املطلب« )133/12(.

)8( »رشح فتح القدير« )48/3(، »درر احلكام« ]335[.
)9( »املحيط الربهاين« )89/3(، »تبيني احلقائق« )107/2(.



608

وق�ال مال�ك: ينعقد هب�ذه األلفاظ إذا ذك�ر املهر)))، لنا قول�ه c: ]ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې[))). فجع�ل إنكاح�ه بلفظ اهلب�ة خالًصا فال يرشكه غريه في�ه)))؛ وألهنا 
ألفاظ ينعقد هبا غري النكاح فلم ينعقد هبا النكاح كاإلحالل واإلباحة.

 وأم�ا ن�كاح النبي 0 فإن�ه كان ينعقد بلف�ظ اهلبة عىل أص�ح الوجهني))) 

لآلي�ة؛ وألن�ه اخت�ص بمعنى اهلبة وه�و ملك البضع م�ن غري عوٍض فج�از أن خيتص 

بلفظه�ا بخالف األُم�ة)))، فإن قال اخلاطب للويل: زوجني فق�ال: الويل زوجتك صح 

 :S الن�كاح، ألن ال�ذي خط�ب الواهب�ة قال للنب�ي 0: زوجنيه�ا، فقال

»زوجتكهـــا مبـــا معك مـــن /القرآن، ومل يكلفـــه جتديد قبول«))). ولو ق�ال: أتزوجني 

 أو تزوجن�ي فقال: زوجت�ك مل يصح حتى يأيت لفظ القبول؛ ألنه مل يوجد منه اس�تدعاء 

وال قبول، وإنام هو اس�تفهام ال حتتمل الداللة عىل القبول)))، ولو قال الويل: زوجتك، 
فق�ال الزوج: قبلت. مل يصح النكاح عىل أصح القولني))) خالًفا أليب حنيفة وأمحد)))، 
لنا أنه مل يأت باللفظ املوضوع له فلم ينعقد، كام لو قال اخلاطب زوجني. فقال: فعلت. 
أو ق�ال: نع�م)1)). وخيال�ف البيع فإن�ه ال يراعى يف البيع إال رصي�ح اللفظ وهو مرعي 

)1( »التفريع« )33/2(، »منح اجلليل« )273/3(.
.50 :2 )2(

)3( »مغني املحتاج« )203/3(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة انعقاد نكاح النبي 0 بلفظ اهلبة.

»العزيز« )516/7(، »روضة الطالبني« )126/7(.  
)5( »املهذب« )40/2(، »حاشية اجلمل« )133/8(.

)6( »البيان« )217/9(، »حاشية البجريمي« )351/3(.
)7( »احلاوي الكبري« )137/9(.

)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم صحة النكاح يف هذه الصورة.
»العزيز« )520/7(، »روضة الطالبني« )127/7(.  

)9( »الفت�اوى اهلندية« )289/1(، »تكملة حاش�ية رد املحت�ار« )53/3(، »املحرر« )21/2(، »املبدع« 
.)113/6(

)10( »الوسيط« )116/5(، »حتفة اللبيب« ]317[.

)15/ب(



609
يف الن�كاح، ألن الش�هادة علي�ه رشط)))، وإن فصل بني اإلجي�اب والقبول بخطبة، بأن 
قال الويل: زوجتك فقال الزوج: باس�م اهلل، واحلمد هلل، والصالة والس�الم عىل رسول 
 اهلل قبلت نكاحها عىل أصح الوجهني)))؛ ألهنا مس�نونٌة للزوج كام س�نت اخلطبة قبله، 
وال يفوت هبا الفور املرشوط؛ ألنه تأخري ال يرجع إىل العقد فهو كاالنشغال بني صاليت 

اجلمع بطلب املاء والتيمم واإلقامة))). 

ولو عقد بلفظ غري العربية صح س�واًء كان حيس�ن بالعربية أو ال حيس�ن، إذا وافق 
املعن�ى عىل أصح الوج�وه الثالثة))). والوجه الثاين: إن كان حيس�ن بالعربية مل جيز، وبه 
قال أمحد)))، وإن مل حيسن بالعربية جاز. والوجه الثالث أنه ال جيوز بغري العربية))). لنا 
أن م�ا اختص بلف�ٍظ غري معجز جاز بغ�ري العربية مع القدرة عليه�ا كالطالق، بخالف 
الق�رآن فإنه معجز، وبخالفه أركان الص�الة؛ فإهنا عبادة فاختلف فيها العجز والقدرة، 
واملقصود من النكاح بالعربية يأيت عليه لفظ بغري العربية)))، وإذا كان أحدمها ال حيسن 
بالعربي�ة فإنه يأيت بلفظه، ولآلخران يقبل بالعربي�ة إذا كان يفهم ما ذكره العجمي، فإن 
 كان ال يفه�م مل يص�ح؛ ألنه ال يعلم ما أوجبه اآلخر له، وكذلك ش�اهدا النكاح إذا كانا 
ال يعلامن اللفظ الذي عقد به النكاح فإنه ال ينعقد بحضورمها وجيعل حضورمها كالغيبة 

لعدم علمهام بام خياطبا به))).

)1( »البيان« )218/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )247/3(. 
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة االجياب والقبول إذا فصل بينهم بخطبٍة.

»روضة الطالبني« )127/7(، »مغني املحتاج« )204/3(.   
)3( »هناية املطلب« )135/12(.

)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة انعقاد النكاح بغري لفظ العربية، سواء أكان حيسن 
العربية أم ال حيسنها، إذا وافق املعنى.

»العزيز« )521/7(، »روضة الطالبني« )127/7(.  

)5( »املغني« )363/7(، »مغني ذوي األفهام« ]360[.
)6( »املهذب« )40/2(، »فتح الوهاب« )60/2(.

)7( »تكملة املجموع« )236/18(.
)8( »أسنى املطالب« )113/3(، »حاشية اجلمل« )134/8(.
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َيتِي من ف�الن وهو غائب. فبلغ�ه فقبل عقيب  a: إذا ق�ال ال�ويل: زوج�ت َمَولِّ
الب�الغ مل يص�ح العقد))). وقال أبو يوس�ف: يص�ح وهو كل العقد. كام ل�و قال الويل: 
زوج�ت موليت�ي م�ن نفيس. فإنه يص�ح)))، لنا أنه متلي�ٌك يف حال احلي�اة فال يقف عىل 

القبول كسائر عقود التمليك))).

وإذا أوجب الويل ثم ُجنَّ قبل القبول بطل إجيابه ومل يكن للزوج القبول، وكذلك 
إذا اس�تدعى الزوج ثم جن قبل إجياب الويل؛ ألن�ه بطلت األهلية قبل متام العقد فصار 
كام لو بطلت يف أثناء اإلجياب أو االس�تدعاء)))، وإذا تم النكاح لزم ومل يثبت فيه خيار 
املجل�س، وكذل�ك ل�و رشط في�ه /خي�ار الثالث بع�د متام�ه مل يثبت اخلي�ار عىل أصح 
الط�رق)))، والطري�ق الثاين أهنا ع�ىل القولني، هذا أحدمه�ا، والثاين: جي�وز. والثالث: 
إن كان جم�رًبا مل جي�ز وإن افتق�ر إىل اإلذن ج�از))). وذكر يف النهاية: إن كان ش�ارب مخر 

 

مل ي�زوج ألن س�كره وش�هوته تغل�ب عىل حال�ه، فال معول ع�ىل نظره))). قال الش�يخ 
اإلم�ام: وه�ذا فرض يف س�كراٍن أو مغمى))) وليس اخل�الف إال يف الصاحي، وحكى 
طريًقا خامًس�ا: أن املجرب جيوز أن يكون فاس�ًقا وغري املجرب الضعيف النس�ب ال جيوز 
أن يك�ون فاس�ًقا)))، وإذا قلنا عىل الفاس�ق تزوي�ج موليته فتزويج أمت�ه أوىل، وإن قلنا 
إنه ال يي ابنته ففي أمته وجهان أصحهام أنه يليه بوالية امللك)1))، وكذلك الوجهان يف 

)1( »اإلقناع« )413/2(، »تكملة املجموع« )235/18(.
)2( »اهلداية رشح البداية« )193/1(، »ملتقى األبحر« )478/1(.

)3( »احلاوي الكبري« )137/9(.
)4( »البيان« )217/9(، »النجم الوهاج« )122/7(.

ا. ا واحداً )5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب عىل أنه اليثبت اخليار وجهاً
»العزيز« )521/7(، »روضة الطالبني« )128/7(.  

)6( »املهذب« )40/2(، »فتح اجلواد«  )40/3(.
)7( »حتفة املحتاج« )252/3(.

)8( غري واضحة يف املخطوط.
)9( »الوسيط« )117/5(، »فتح الوهاب« )60/2(.

)10( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة والية السيد لتزويج أمته بملك اليمني.
»روضة الطالبني« )129/7(، »مغني املحتاج« )203/3(.   

)16/أ(
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توكيل�ه يف التزوي�ج، وقال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أمح�د: جيوز أن يكون ولًيا عىل 
اإلطالق)))، لنا قوله 0: »ال نكاح إال بولٍي مرشـــد«))). والفاسق ليس بمرشٍد 
وال رشيد؛ وألهنا والية عىل الغري فنفاها الفسق كوالية القضاء عىل أداء املال)))، حكي 

يف النهاية أن واليته املال تنزل منزلة والية النكاح من غري فرق))).

A

وال جي�وز للكاف�ر أن يزوج موليته املس�لمة، وال املس�لم أن ي�زوج موليته الكافرة 
بوالي�ة النس�ب)))، ألن املواالة بينهام منقطع�ة، 4: ]ک  گ  گ   
گ  گ[))). وقال D: ]ھ   ھ  ھ  ے  ے[))). وجيوز للمويل املسلم 

أن يزوج أمته الكافرة من كافر)))؛ ألنه عقد يملكه بحكم امللك فلم يمنع منه االختالف 
ين كالبيع واإلجارة، وهذا أصح الوجهني))). يف الدِّ

وجي�وز لإلم�ام واحلاك�م أن ي�زوج نس�اء أه�ل الذم�ة ألن واليت�ه تع�م الكف�ار 
واملس�لمني)1))، قال الش�افعي I: ويل الكافرة كافر. فم�ن أصحابنا من رشط أن 
يك�ون َع�ْداًل يف دينه))))، وحك�ي يف النهاية أن حكمه حكم الفاس�ق فمن أثبت والية 
الفاس�ق أثب�ت والية الكافر، وم�ن نفى والية الفاس�ق نفى والية الكاف�ر))))، وظاهر 

)1( »املحيط الربهاين« )107/3(، »مواهب اجلليل« )55/5(، »رشح منتهى اإلرادات« )644/2(.
)2( تقدم خترجيه.

)3( »احلاوي الكبري« )139/9(.
)4( »البيان« )225/9(، »النجم الوهاج« )124/7(.

)5( »هناية املطلب« )135/12(.
.71 :G )6(

.73 :E )7(
)8( »الوسيط« )115/5(، »كفاية األخيار« ]463[.

)9( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة والية املسلم لنكاح أمته الكافرة من كافٍر مثلها.
»روضة الطالبني« )132/7(، »حتفة املحتاج« )252/3(.   

)10( »حاشية اجلمل« )131/8(.
)11( »املهذب« )40/2(، »حاشية البجريمي« )351/3(.

)12( »أسنى املطالب« )110/3(.
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املذه�ب ثبوت واليته)))، ولو كان للكافر َأَمة مس�لمة فزوجها قبل أن أزال ملكه عنها 
ين ال يمنع  ص�ح ع�ىل أصح الوجه�ني)))، خالًفا ألمحد))). لنا أن�ا بينا أن اخت�الف الدِّ

ثبوت الوالية بملك اليمني.

وجي�وز أن يك�ون الويل أخ�رس إذا فهمت إش�ارته أو كتابته؛ ألهن�ام يقومان مقام 
العب�ارة يف الوالية يف املقصود)))، وجي�وز أيًضا أن يكون أعمى عىل أصح الوجهني)))، 
)))، وألن له طريًقا إىل حتصيل العلم 

S زوج ابنته من موس�ى S ألن ش�عيًبا
بأح�وال الزوج من جهة االس�تخبار)))، و ال يقف النكاح ع�ىل إجازة الويل وال الزوج 
وال الزوجة)))، وقال مالك وأبو حنيفة /: يقف عىل إجازة كل واحد منهام، وهو رواية 
ع�ن أمحد))). لنا قوله 0: »أميا امرأة نكحت نفســـها بغر إذن وليها، فنكاحها 

باطل«)1)).

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة والية الكافر عىل موليته الكافرة.
»العزيز« )529/7(، »روضة الطالبني« )134/7(.  

)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة والية الس�يد الكافر ألمته املس�لمة، قبل أن يزيل 
ملكه عنها.

»العزيز« )530/7(، »روضة الطالبني« )135/7(.  
)3( »الكايف« )34/3(، »منار السبيل« )156/2(.

)4( »احلاوي الكبري« )141/9(، »حتفة املحتاج« )253/3(.
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز كون الويل أعمى.

»روضة الطالبني« )136/7(، »مغني املحتاج« )237/3(.  
)6( »املهذب« )42/2(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )249/3(.

)7( »العزيز« )522/7(، »فتح الوهاب« )61/2(.
)8( »الوسيط« )117/5(، »كفاية األخيار« ]463[.

)9( »البحر الرائق« )114/3(، »حاشية الدسوقي« )241/2(، »رشح منتهى اإلرادات« )649/2(.
)10( أخرجه أبو داود يف »سننه«: كتاب: »النكاح«، باب »يف الويل« )190/2(، رقم  ]2085[، والرتمذي 
يف »س�ننه«: كت�اب: »النكاح«، ب�اب: »ما جاء ال ن�كاح إال بويل« )398/2(، رق�م  ]1102[، وابن 
ماج�ه يف »س�ننه«: كتاب: »النكاح«، باب: »ال نكاح إال ب�ويل« )605/1(، رقم  ]1879[، وغريهم 

 .J من حديث عائشة
حسنه الرتمذي، وصححه ابن امللقن، واحلاكم، والشيخ األلباين -رحم اهلل اجلميع-.   

»البدر املنري« )553/7 - 556( »وإرواء الغليل« )243/6 - 247(.  

)16/ب(
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A

 إذا خرج الويل عن أن يكون من أهل الوالية بفس�ٍق أو جنون انتقلت الوالية عىل 
من بعده)))؛ ألنه بطلت واليته فانتقلت إىل من بعده كام لو مات، فإن زال السبب الذي 
أبط�ل واليته عادت واليته؛ ألهنا زالت لوجود املنايف هلا فعادت بزواله)))، فإن زوجها 
م�ن انتقلت الوالية إلي�ه قبل العلم بعود والية األول صح ع�ىل أصح الوجهني املبنيني 

عىل القولني يف الوكيل إذا ترف ومل يعلم بعزل املوكل له))).

A

إذا دع�ت امل�رأة الويل إىل أن يزوجها م�ن كفٍء فعضلها رفع�ت أمرها إىل احلاكم 
ليأمره بالتزويج، فإن امتنع زوجها احلاكم؛ ألنه حٌق توجه عليه تدخله النيابة فإذا امتنع 
من�ه قام احلاكم فيه مقامه كقضاء الدين)))، وه�ل يزوجها بحكم الوالية أو النيابة، فيه 
خ�الٌف مبني عىل أن ال�ويل بالعضل هل يبطل واليته، فإن قلن�ا إنه عيص بطلت واليته 

وكان تزويج احلاكم بالوالية، وإن قلنا ال يعيص كان تزوجيه بالنيابة عنه))).

وإذا غاب الويل إىل مس�افة تقر فيها الصالة زوجها احلاكم نيابًة عنه، ألن الغيبة 
ال حت�ل بأهلية الوالية لكنه تعذر عليها الوصول إىل حقها فناب الس�لطان عنه)))، وإن 
كانت املس�افة ال تقر الصالة فيها زوجه�ا احلاكم أيًضا عىل أصح الوجهني)))، وهذا 

)1( »أس�نى املطالب« )110/3(، »حتفة اللبيب« ]316[، »النجم الوهاج«  )125/7(، »حتفة املحتاج« 
.)252/3(

)2( »النجم الوهاج« )128/7(، »تكملة املجموع« )241/18(.
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة تزوجيها إىل من انتقلت الوالية إليه قبل علمه بعود 

والية األول.
»العزيز« )530/7(، »روضة الطالبني« )137/7(.  

)4( »مغني املحتاج« )237/3(.
)5( »أسنى املطالب« )112/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )248/3(.

)6( »احلاوي الكبري« )150/9(.
)7( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املواف�ق للمذه�ب، للحاك�م تزوجيه�ا إذا غاب الويل مس�افةاً ال تق�رص فيها 

الصلة.
=
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ظاه�ر كالم الش�افعي، فإن�ه قال: قريبة كان�ت أو بعيدة))). ألن عليه�ا رضًرا يف انتظار 

حضور الويل، أو طلب إذنه.

وال تنتق�ل الوالية بالغيبة إىل من دون�ه من األولياء)))، وقال أبو حنيفة وأمحد: إذا 
 كان�ت الغيبة منقطعة انتقل�ت الوالية إىل من دونه من األولي�اء))). واختلف أصحاب 
أيب حنيف�ة يف الغيبة املنقطع�ة فمنهم من قال: من الرق�ة))) إىل البرة. ومنهم من قال: 
من بغداد إىل الري))). وظاهر مذهبهم أهنا إذا كانت ال تصل القافلة أو األخبار منها يف 
السنة إال مرة))). لنا أن واليته باقية بدليل أنه لو زوجها يف مكانه صح، فال تثبت والية 
من دونه كام لو مل تكن منقطعة، وألن نظره مل يفقد، وإنام تأخر فهو كام لو مل تكن منقطعة 

أو حرض وعضل))).

ويس�تحب للحاكم أن حيرض ذوي الرأي من أهلها، ويسأهلم عن أحوال اخلاطب 
ليك�ون عىل بصريٍة من أمره، واألوىل أن ي�أذن ملن تنتقل الوالية إليه أن يزوجها ليخرج 

من اخلالف))).

»العزيز« )533/7(، »روضة الطالبني« )139/7(.  
)1( »الوسيط« )123/5(، »حتفة املحتاج« )253/3(.

)2( »مغني املحتاج« )207/3(، »فتح الوهاب« )60/2(.
)3( »املبسوط« )23/5(، »كشاف القناع« )47/5(.

)4( وأص�ل الرق�ة هي: كل أرٍض إىل جنب واٍد ينبس�ط عليه�ا املاء، ومجعها رقاق، وقي�ل: األرض اللينة 
الرتاب، وهي مدينٌة مشهورٌة عىل الفرات، بينها وبني حران ثلثة أياٍم معدودة، يف بلد اجلزيرة؛ ألهنا 
من جانب الفرات الرشقي، طول الرقة أربٌع وستون درجة، وعرضها سٌت وثلثون درجة، يف اإلقليم 

الرابع، ويقال هلا الرقة البيضاء.
»املسالك واململك« )30/1(، »معجم البلدان« )58/3 - 59(.  

)5( هـــي مدين�ٌة مش�هورٌة من أمهات البلد وأعلم امل�دن كثرية الفواكه واخل�ريات، وهي حمط احلاج عىل 
ا، بناها فريوز بن يزدجرد،  طريق الس�ابلة وقصبة بلد اجلبال، بينها وبني نيس�ابور مائة وستون فرسخاً

وسمها رام فريوز، وللري قرى كبار كل واحدٍة أكرب من مدينة منها: قوهذ والسد ومرجبى.
»الروض املعطار« )274/1(، »معجم البلدان« )116/3(.  

)6( »البحر الرائق« )112/3(، »تكملة حاشية رد املحتار« )49/3(.
)7( »النجم الوهاج« )132/7(، »تكملة املجموع« )241/18(.

)8( »البيان« )232/9(، »حاشية اجلمل« )140/8(.

=
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A/ 
جيوز لألب واجلد تزويج البكر بغري رضاها صغريًة كانت أو كبرية)))، وقال أمحد 
ومال�ك: جيوز ل�ألب دون اجلد يف الصغرية خاص�ة)))، وقال أبو حنيف�ة: جيوز تزويج 
البك�ر الصغرية جلمي�ع العصبات، وللحاك�م أيًضا إال أنه إذا زوجه�ا غري األب واجلد 
ثب�ت هل�ا اخليار يف فس�خ النكاح إذا بلغت، أم�ا البالغة العاقلة فال جي�وز ألحٍد إجبارها 
ع�ىل النكاح عنده))). لنا عىل مالٍك وأمحد أن للجد والدًة وتعصيًبا فَمَلك تزويج البكر 
الصغرية كاألب)))، وعىل أيب حنيفة: أنه ناقص الشفقة لقصور قرابته وهلذا ال يي ماهلا 
ف�أال ي�ي ُبْضَعَها أوىل، وعلي�ه يف البالغة العاقلة ما روى أب�و هريرة أن النبي 0 
 قال: »تستأمر اليتيمة يف نفسها، فإن أبت فا جواز عليها«))). فدل عىل أن غري اليتيمة 
ال تستأمر؛ وألنه ال يعترب نطقها مع القدرة عليه فال يعترب رضاها كالصغرية)))، وحديث 
اب�ن عب�اس حممول عىل أنه زوجه�ا من غري كفء، لكن يس�تحب هلام اس�تئذان البالغة 
لقول�ه 0: »الثيـــب أحق بنفســـها من وليها، والبكر تســـتأمر يف نفســـها وإذنها 
صماتهـــا«))). وأم�ا غري األب واجلد من العصبات فال جي�وز له تزويج البكر حتى تبلغ 

)1( »احلاوي الكبري« )142/9(.
)2( »املعونة« )489/1(، »التاج واإلكليل« )413/3(.

)3( »تبيني احلقائق« )107/2(، »حتفة الفقهاء« )121/2(.
)4( »البيان« )233/9(، »حتفة املحتاج« )254/3(.

)5( أخرج�ه أب�و داود يف »س�ننه«: كت�اب »النكاح«، ب�اب »يف االس�تئمر« )194/2(، رق�م  ]2095[، 
والنس�ائي يف »س�ننه«: كت�اب »الن�كاح«، باب »البك�ر يزوجها أبوه�ا وهي كاره�ة« )87/6(، رقم  
]3270[، والرتم�ذي يف »س�ننه«: كت�اب »الن�كاح«، ب�اب »ما ج�اء يف إك�راه اليتيمة ع�ىل التزويج« 
)408/2(، رق�م  ]1109[، وغريه�م م�ن حديث أيب هريرة بلفظ: »تس�تأمر اليتيمة يف نفس�ها، فإن 
س�كتت فه�و إذهنا، وإن أبت فل ج�واز عليها«. قال الرتمذي: »حديث حس�ن«. وقال احلاكم: »هذا 

حديث صحيح عىل رشط مسلم«. 
وقال الشيخ األلباين: »إسناده حسن صحيح«.   

وصحح�ه اب�ن حب�ان، »س�نن الرتم�ذي« )408/2(، »الب�در املن�ري« )574/7(، »صحي�ح س�نن    
أيب داود«، »األم« )328/6(.

)6( »املهذب« )40/2(، »تكملة املجموع« )242/18(.
)7( أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«:  كتاب »النكاح«، باب »استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر 

)17/أ(

=
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وت�أذن وق�د حكينا اخلالف فيها قبل هذا))). لنا ما روي أن عبد اهلل بن عمر تزوج بنت 

خال�ة عثامن بن مظعون فذهبت أمه�ا إىل النبي 0 فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، 

فأمره النبي 0 أن يفارقها، وقال: »ال تنكحوا اليتامى حتى تســـتأمروهن، فإن 

ســـكنت فهـــو إذنهن«))). وإذهن�ا صامهتا يف أصح الوجهني)))، مل�ا ذكرناه من حديث ابن 

عم�ر I، والصغ�رية من مل تبل�غ)))، وقال أمحد: إذا بلغت تس�ع س�نني صح إذهنا 

يف الن�كاح وغ�ريه))). لنا أهن�ا غري بالغ فهي كبن�ت ثامن، واحتامل حيضه�ا ال يتعلق به 

باألحكام بل بوجوده))).

A

فأما الثيب فإن ذهبت بكارهتا بالوطء وكانت بالغًة عاقلًة مل جيز ألحد تزوجيها إال 

بإذهن�ا)))، لقوله 0: »الثيب أحق بنفســـها من وليهـــا«. وإذهنا تريح نطقها، 

لقول�ه 0 يف البكر: »إذنها صماتها«))). فدل أن إذن الثيب النطق، وألن البكر 

تس�تحيي من التريح بالرغبة يف حال فاكتفي يف حقها بالصامت، والثيب ال تس�تحيي 

فاعت�رب نطقها)))، وإن كانت صغريًة مل جيز ألحٍد تزوجيها)1))، وقال أبو حنيفة ومالك: 

.L بالسكوت« )1037/2(، رقم  )1421، 1422( من حديث ابن عباس
)1( »هناية املطلب« )136/12(.

)2( أخرجه الدارقطني يف »سننه« )328/4(، رقم  ]3545[، والبيهقي يف »السنن الكربى« )195/7(، 
والبغوي يف »رشح السنة« )36/9(، رقم  ]2260[. »صححه ابن امللقن« )573/7(.

)3( »أسنى املطالب« )113/3(، »فتح الوهاب« )61/2(.
)4( »أسنى املطالب« )114/3(، »حاشية البجريمي« )355/3(.

)5( »اإلقناع« )413/2(، »حاشية اجلمل« )145/8(.
)6( »احلاوي الكبري« )149/9(.

)7( »البيان« )235/9(، »فتح الوهاب« )61/2(.
)8( أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«: كتاب »النكاح« باب »استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر 

.L بالسكوت«)1037/2(، رقم  )1421، 1422( من حديث ابن عباس
)9( »الوسيط« )126/5(.

)10( »هناية املطلب« )143/12(.

=
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يمل�ك األب واجل�د إجبارها كالبال�غ)))، وإن كانت جمنونة جاز ل�ألب واجلد تزوجيها 
صغ�ريًة كان�ت أو كبرية؛ ألنه ليس هلا حال تس�تأذن فيها، وال /جيوز لس�ائر العصبات 
تزوجيه�ا، ألن تزوجيه�ا إجبار، وليس لغري األب واجلد والي�ة اإلجبار)))، وال يزوجها 
احلاك�م أيًض�ا إن كانت صغريًة؛ ألنه ال حاجة هبا إىل التزوي�ج، وإن كانت كبريًة، وقيل 
إن كان يف تزوجيها ش�فاءها جاز له تزوجيها ألن هلا فيه مصلحة)))، وإن ذهبت بكارهتا 
بالفج�ور مل ت�زوج إال بتريح نطقه�ا)))، خالًف�ا أليب حنيفة))). لنا أهن�ا ثيٌب فوجب 
اس�تنطاقها كاملوطوءة بالشبهة، وإشاعة الفاحش�ة ليست من لوازم االستنطاق)))، فإذا 
ذهبت بكارهتا بغري الوطء زوجت تزويج األبكار عىل أصح الوجهني)))؛ ألهنا ليس�ت 

ثيًب�ا بدلي�ل أن واطئها ال يس�مى زانًيا بل مبتك�ر، وألن الثيب بالوطء إن�ام اعترب نطقها 

لذهاب حيائها بمعاجلة الرجال وحياء هذه باٍق بكل حال))).

A

يملك الويل إجبار أمته عىل النكاح بكًرا كانت أو ثيًبا صغريًة كانت أم كبريًة عاقلًة 

كان�ت أم جمنونًة؛ ألن�ه عقٌد يملكه بمل�ك اليمني فلم خيتلف باخت�الف أحواهلا كالبيع 

واإلج�ارة)))، فإن دعته إىل تزوجيها فإن كانت حتل له مل يلزمه تزوجيها ألنه يتعطل عليه 

منافعه�ا)1))، وكذل�ك إن كانت ال حي�ل له نكاحها كأخته من الرضاع أو املجوس�ية يف 

)1( »املبسوط« )22/5(، »الكايف« )527/2(.
)2( »النجم الوهاج« )137/7(، »تكملة املجموع« )251/18(.

)3( »فتح اجلواد« )40/3(.
)4( »البيان« )235/9(، »العزيز« )549/7(.

)5( »املحيط الربهاين« )98/3(.
)6( »مغني املحتاج« )210/3(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من تزوجيها زواج األبكار إذا ذهبت بكارهتا بغري الوطء.
»العزيز« )549/7(، »روضة الطالبني« )140/7(.  

)8( »أسنى املطالب« )119/3(، »حتفة املحتاج« )250/3(.
)9( »احلاوي الكبري« )160/9(.

)10( »البيان« )230/9(.

)17/ب(
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أص�ح الوجه�ني)))؛ ألنه يلحق�ه رضر بتزوجيها ويتعطل عليه اس�تخدامها، وإن كانت 

مكاتب�ة مل يمل�ك إجباره�ا ؛ألنه ال حق ل�ه يف منافعه�ا)))، وإن دعت�ه إىل تزوجيها لزمه 

إجابتها عىل أصح الوجهني)))؛ ألهنا تستعني باملهر عىل أداء الكتابة.

A

إذا كان ال�ويل مم�ن جيوز له أن يتزوجها كابن الع�م واملويل املعتق مل جيز تزوجيها من 

نفس�ه فيكون موجًبا قابال)))، وكذلك إذا وكل وكي�اًل، وقال أبو حنيفة ومالك: يكفيه 

أن يق�ول زوجتها من نفيس)))، وقال أمحد يوكل من يزوجها منه وال يتواله بنفس�ه)))، 

لن�ا أن�ه نائب عنه�ا يف العقد فال جي�وز أن يوجبه لنفس�ه كالوكيل يف بيع س�لعة)))، فإن 

كان مع�ه م�ن يش�اركه يف الوالية زوجه�ا منه وإال رفع األم�ر إىل احلاك�م لتزوجيها منه 

بحك�م الوالي�ة القهرية)))، وكذلك إذا أراد اإلمام أن يت�زوج امرأًة ال ويل هلا غريه فإنه 

يرفع األمر إىل حاكم يزوجها منه بالوالية يف أصح الوجهني)))، ويف الوجه الثاين: جيوز 

أن يتزوجها بنفس�ه. لنا ما قدمنا يف الويل، وكذلك احلاكم يرفعه إىل اإلمام أو إىل حاكٍم 

آخر، ولو كان لرجٍل بنت ابن، وابن ابن أبوامها ميتان أو جمنونان جاز للجد أن /يزوج 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم إجباره عىل تزويج أمته التي ال حتل له.
»العزيز« )560/7(، »روضة الطالبني« )151/7(.   

)2( »املهذب« )40/2(، »فتح الوهاب« )61/2(.
)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من لزوم تزوجيه ملكاتبته إذا طلبت ذلك.

»العزيز« )561/7(، »روضة الطالبني« )152/7(.  
)4( »الوسيط« )130/5(، »حاشية البجريمي« )352/3(.

)5( »البناية رشح اهلداية« )502/4(، »منح اجلليل« )293/3(.
)6( »اإلنصاف« )48/8(، »الكايف« )23/3(.

)7( »فتح اجلواد« )42/3(.
)8( »النجم الوهاج« )129/7(، »تكملة املجموع« )254/18(.

)9( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من والية احلاكم عىل زواج اإلمام، وعدم جواز تويل اإلمام 
لذلك.

»العزيز« )562/7(، »روضة الطالبني«، )153/7(.  

)18/أ(
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أحدمه�ا م�ن اآلخر فيت�وىل طريف العق�د يف أصح الوجه�ني))). لنا أنه يمل�ك إال))) ما 

قد سلف يعني ما كان يف اجلاهلية فقد -عفا اهلل عنه-، وحترم حليلة كل رجٍل يديل إليه 

باألبوة من أجداده من األب واألم وإن َعال ملا قدمناه))).

A

وكل ام�رأة حرم�ت عىل رجل بنكاحه، أو بنكاح أبي�ه أو ابنه، حرمت عليه بوطئه 

أو وطء أبي�ه أو ابن�ه يف ملك أو ش�بهة ملك)))، ألن الوطء معنى تصري به املرأة فراًش�ا 

فتعلق�ت ب�ه حرمة املصاهرة كالعق�د، وألن الوطء آكد يف إمض�اء التحريم، وهلذا حترم 

الربيبة بالعقد حتريم مجع وبالوطء عىل التأبيد))).

وأم�ا املب�ارشة في�ام دون الفرج بش�هوة فإهن�ا ال حترم م�ا حيرمه ال�وطء عىل أصح 
القول�ني)))، ويف الث�اين: حترم. وبه قال أب�و حنيفة)))، لنا قول�ه c: ]ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ[))). وألن�ه اس�تمتاع ال يوج�ب الع�دة ف�ال يثبت 

التحريم كاملس من غري ش�هوة، ويفارق اللمس الوطء يف أحكام كثرية كاستقرار املهر، 
واإلحالل، واإلحصان، واالغتس�ال)))، ولو نظر إليها بش�هوة مل يثبت التحريم، وقال 

أبو حنيفة: إذا نظر إىل فرجها ثبت التحريم)1))، لنا قوله c: ]ں  ڻ  ڻ  ڻ  

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز تويل اجلد لطريف العقد.
»العزيز« )560/7(، »روضة الطالبني« )156/7(.  

)2( هذه وما بعدها تنقل إىل الصفحة التي بعدها.
)3( »احلاوي الكبري« )165/9(.

)4( »النجم الوهاج« )132/7(، »حتفة املحتاج« )253/3(.
)5( »تكملة املجموع« )256/18(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن املبارشة ال حترم ما حيرمه الوطء.
»العزيز« )562/7(، »روضة الطالبني« )157/7(.  

)7( »بدائع الصنائع« )237/2(، »ملتقى األبحر« )479/1(.
.23 :6 )8(

)9( »حاشية اجلمل« )159/8(.
)10(  »تبيني احلقائق« )107/2(، »حتفة الفقهاء« )121/2(.
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ڻ      ۀ  ۀ  ہ[))). واملعن�ى الذي قدمناه، وما روي أنه 0 قال: 

»ال ينظر اهلل إىل رجل نظر إىل فرج امرأة وابنتها«. فغري معروف عند أئمة احلديث)))، 
أو نحمل�ه ع�ىل اخللو عن وطئه�ا إذا تزوج امرأة ثم وطئ أمها أو ابنتها بش�بهة أو وطئ 
أبوه ابنة زوجته بش�بهة انفسخ النكاح وحرمت عىل التأبيد؛ ألهنا أم موطوءته أو ابنتها، 
ويف الثانية موطوءة أبيه أو ابنه)))، فلو تزوج رجل امرأة وابنه ابنتها، ثم زفت زوجة كل 
واح�ٍد منه�ام إىل اآلخر فوطئها، فإن تعاقب الواطأن وجب عىل الواطئ األول مهر مثل 
املوطوءة وينفس�خ نكاحها؛ ألهن�ا موطوءة أبيه أو ابنه، وجيب لزوجه�ا عليه مهر مثلها 
يف أحد القولني ويف اآلخر نصف مهر املثل)))، ويس�قط مهرها عن زوجها ألن س�بب 
الفسخ من جهتها وهي مطاوعته عىل الوطء، وينفسخ نكاح زوجة الواطئ أيًضا للعلة 
األوىل وجي�ب هل�ا نصف املس�مى ألن الفرقة حصلت قبل الدخ�ول بوطئه، وجيب عىل 
الث�اين ملوطوءت�ه مهر مثلها ال غري)))، فإن أش�كل األول منهام فإن�ه جيب لكل موطوءة 
عىل واطئها مهر مثلها وينفسخ النكاحان وجيب لكل واحدٍة عىل زوجها نصف املسمى 
هلا، ألن الفرقة حاصلٌة بفعل الزوجني فال يسقط املهر بالشك، لكن ال جيب لكل واحٍد 

منهام عىل اآلخر يشء))).

/وإذا كان الم�رأٍة بن�ٌت فتزوج رج�ٌل بالبنت وابنه باألم، وأول�د كل واحٍد منهام 
زوجته ابنًا كان ولد األب عم ولد االبن، وولد االبن خاله، ولو كان األب تزوج باألم 

واالبن بالبنت فأولد كل واحٍد ابنًا كان ولد األب عم ولد االبن وخاله))).

.23 :6 )1(
)2( أخرجه ابن أيب ش�يبة يف »مصنفه« )480/3(، رقم  ]16234[، والدارقطني يف »س�ننه« )402/4( 
ا عليه من قول�ه، وضعفه الدارقطني، وابن عبد اهلادي  م�ن حديث عبد اهلل بن مس�عود I موقوفاً

W. »سنن الدارقطني« )480/3(، »تنقيح التحقيق« )627/2(.
)3( »أسنى املطالب« )130/3(، »حاشية البجريمي« )362/3(.

)4( »البيان« )256/9(، »فتح الوهاب« )62/2(.
)5( »املهذب« )40/2(، »حاشية اجلمل« )157/8(.

)6( »احلاوي الكبري« )166/9(.
)7( »الوسيط« )157/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )247/3(.

)18/ب(
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A

الزن�ا ال يثبت حرمة املصاه�رة عندنا، فإذا زنا بامرأٍة مل حيرم عليه أن يتزوج هبا)))، 

وقال أمحد وإس�حاق أبو عبيد: ال جيوز إال أن يتوبا))). لنا ما روي أن ابن عباس س�ئل 

ع�ن ن�كاح الزانية فقال: أرأي�ت لو رسق من كرم ث�م ابتاعه أكان جائ�ًزا)))، وما روي 

أن عناًق�ا الزاني�ة هن�ى رس�ول اهلل 0 ال�ذي كان مري�ًدا ع�ن نكاحه�ا ال حجة 

 في�ه)))، وم�ا ثب�ت عنه أنه هنى عن نكاح م�ن زنا هبا، إنام كان النهي ع�ام كان معهوًدا يف 

اجلاهلية))).

وال حي�رم أن يت�زوج بأمها وال بابنتها، وال حيرم عىل أبي�ه وال ابنه أن يتزوج باملزين 
 هب�ا)))، وقال أبو حنيف�ة: يثبت حرمة املصاه�رة بالزنا، وبه قال أمحد وإس�حاق))). لنا 
ما روت عائشة J أن النبي 0 سئل عن رجل زنا باملرأة ثم يريد أن يتزوج 
بابنته�ا، فقال: ال حيرم احلرام احلالل، وإنام حيرم ما كان بنكاح))). وألنه معنى ال تصري 
امل�رأة به فراًش�ا فال يتعلق به حتري�م املصاهرة كام لو الط بغالم)))، ف�إن أبا حنيفة وافق 

)1( »مغني املحتاج« )205/3(.
)2( »املغني« )397/7(، »الفقه اإلسلمي وأدلته« )42/9(.

)3( مل أجده ومل أقف عليه.
)4( يشري املصنف V: ما أخرجه الرتمذي يف »سننه«: كتاب »النكاح« )182/5(، وغريه من حديث 

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده I يف حديٍث طويل. 
قال الرتمذي: »هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إالَّ من هذا الوجه«.  

)5( »احلاوي الكبري« )162/9(.
)6( »خمترص املزين« ]226[.

)7( »تبيني احلقائق« )106/2(، »منار السبيل« )151/2(، »تكملة املجموع« )261/18(.
)8( أخرج�ه الط�رباين يف »األوس�ط« )104/5(، رق�م  ]4803[، ويف )183/7(، رق�م  ]7224[، 
 ،J والدارقطني يف »سننه« )400 - 401(، رقم  )3678، 3680( وغريمها من حديث عائشة

ضعفه اهليثمي، وابن عبد اهلادي، والشيخ األلباين. 
»جممع الزوائد« ) 268/4 - 269(، »تنقيح التحقيق« )351/4 - 352(، »صحيح اجلامع الصغري«   

رقم  ]6331[.
)9( »مغني املحتاج« )237/3(، »حتفة املحتاج« )253/3(.
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 علي�ه)))، وق�ال أمحد واألوزاع�ي: الل�واط يثبت حرم�ة املصاهرة فتحرم ع�ىل الالئط 
أم م�ن الط ب�ه وابنته))). لنا عليهم ما قدمناه يف الزنا، ولو زنا بامرأٍة فأتت منه بابنة قال 

الشافعي I: أكره أن يتزوجها))). 

فم�ن أصحابن�ا من ق�ال: إنام كره�ه لالختالف يف ح�ل نكاحها)))، فع�ىل هذا لو 
أخ�ربه النب�ي يف زمانه بأهن�ا خملوقة م�ن مائه فنكاحه هل�ا صحيح، ومنهم م�ن قال: إنام 
كره�ه خش�ية أن تك�ون خملوقة من مائه، فعىل ه�ذا لو أعلمه النبي ب�ه حرمت عليه)))، 
واملذه�ب املش�هور أن الكراه�ة ثابت�ة يف احلال�ني والصح�ة ثابت�ة)))، وقال أب�و حنيفة 
وأمح�د: ال جيوز نكاحه�ا))). لنا أهنا منفيٌة عنه قطًعا فيجوز ل�ه نكاحها كاملولودة لدون 
س�تة أش�هر م�ن وقت الزن�ا)))، وختالف املوطوءة بش�بهة ألن نس�بها ثاب�ٌت منه، وهلذا 
تثب�ت هبا أحكامه، وحكم املكرهة عىل الزنا حك�م املطاوعة عليه، ألن واطئها زاٍن)))، 

 

وال حت�رم الزاني�ة ع�ىل زوجه�ا بالزن�ا)1))، وي�روى ع�ن ع�ي S أهن�ا َتبِ�نُي منه، 
وب�ه ق�ال احلس�ن)))). لنا أنه معن�ى لو ادعاه ال�زوج مل َتبِ�ْن منه فال تبني بثبوته عكس�ه 
الرضاع))))، فإذا العن فإنام حتصل البينونة باللعان /ال بالزنا))))، ويكره نكاح احلامل 

)1( »بدائع الصنائع« )242/2(، »رشح فتح القدير« )205/3(.
)2( »الفروع« )205/8(، »الروض الندي« ]355[.

)3( »األم« )26/5(.
)4( »النجم الوهاج« )143/7(، »كفاية األخيار« ]462[.

)5( »هناية املطلب« )157/12(.
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من ثبوت الكراهة يف احلالني، واحلكم بالصحة عند وقوعه. 

»العزيز« )563/7(، »روضة الطالبني« )158/7(.
)7( »حتفة الفقهاء« )121/2(، »رشح منتهى اإلرادات« )651/2(.

)8( »احلاوي الكبري« )163/9(.
)9( »أسنى املطالب« )121/3(، »حاشية اجلمل« )164/8(.

)10( »البيان« )262/9(، »حاشية البجريمي« )354/3(.
)11( »املغني« )371/7(.

)12( »هناية املطلب« )155/12(.
)13( »الوسيط« )158/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )257/3(.

)19/أ(
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م�ن الزن�ا)))، وقال أب�و حنيف�ة: يف رواية حترم وبه ق�ال مالك وأبو يوس�ف وأمحد)))، 
 لنا أن من وطئ ال يلحق به النس�ب فكان وجوده كعدمه بخالف املوطوءة بش�بهة فإنه 
 ال جيوز نكاحها ولو مل حتمل)))، وقال أمحد: جتب العدة عىل الزانية ولو مل حتمل))). لنا أهنا 
ال تصري فراًش�ا بالزنا فال جتب به العدة كوطء الصغرية)))، وأما املنفية باللعان فال حيل 
ل�ه نكاحه�ا عىل أصح الوجهني)))؛ ألهنا ليس�ت منفيًة عنه قطًعا، وهل�ذا لو أقر هبا حلقه 

نسبها بخالف املخلوقة من ماء الزنا))).

A

حي�رم عىل الرج�ل أن جيمع بني أختني يف نكاح�ه)))، لقوله c: ]ھ  ھ  
ے  ے[))) )1)). وألن يف اجلم�ع بينه�ام م�ا يوج�ب الع�داوة، وقط�ع الرحم، 

والتنافس يف حقوق الزوجية، وقطيعة الرحم حرام)))).

وحي�رم أن جيم�ع يف الن�كاح ب�ني امرأٍة وعمته�ا أو خالته�ا))))، وقال�ت اخلوارج 
والرواف�ض: ال حي�رم)))). لن�ا م�ا روى أب�و داود بإس�ناده عن أيب هري�رة I عن 
 النب�ي 0 أن�ه ق�ال: ال تنك�ح امل�رأة ع�ىل عمته�ا وال العم�ة ع�ىل بن�ت أخيه�ا 

)1( »املهذب« )41/2(، »فتح الوهاب« )61/2(.
)2( »املبسوط« )18/5(، »عقد اجلواهر الثمينة« )39/2(، »حاشية الروض املربع« )253/6(.

)3( »حاشية اجلمل« )164/8(.
)4( »أخرص املخترصات« ]217[، »املبدع« )112/6(.

)5( »النجم الوهاج« )147/7(.
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن املنفية باللعان ال يصح له نكاحها.

»العزيز« )563/7(، »روضة الطالبني« )159/7(.  
)7( »مغني املحتاج« )215/3(.

)8( »هناية املطلب« )156/12(.
.23 :6 )9(

)10( »أسنى املطالب« )122/3(.
)11( »حتفة املحتاج« )252/3(.

)12( »فتح اجلواد« )41/3(، »تكملة املجموع« )259/18(.
)13( »السيل اجلرار« )253/2(، »الروضة الندية« )13/2(.
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وال امل�رأة ع�ىل خالتها وال اخلالة عىل بنت أختها ال الكربى عىل الصغرى وال الصغرى 
عىل الكربى)))، وهذا نٌص يف حمل النزاع؛ وألهنام امرأتان لو كانت إحدامها رجاًل حرم 
علي�ه نكاح األخرى بالنس�ب والرضاع، فح�رم اجلمع بينهام يف الن�كاح كاألختني)))، 
ف�إن مجع بينهام يف عقٍد واحد بطل نكاحهام؛ ألنه ليس�ت إحدامها أوىل من األخرى)))، 
وإن ت�زوج إحدامها ثم تزوج األخ�رى بطل نكاح الثانية، ألن التحريم لعقدها حصل، 
ف�إن طل�ق األوىل ثم تزوج الثانية نظرت ف�إن كان طالًقا بائنًا جاز ل�ه ذلك وإن كان يف 
عدهت�ا)))، وق�ال أب�و حنيفة: ال جي�وز إال بعد انقض�اء عدهتا. وبه قال الث�وري وأمحد، 
وروي عن عي وابن عباس))). لنا أنه أزال نكاح األولة بعالئقه وأحكامه فيصح نكاح 
الثاني�ة ك�ام لو تزوجها بعد انقضاء عدهت�ا)))، وإن كان الطالق رجعًيا مل جيز؛ ألهنا باقية 
ع�ىل نكاحه فلم جيز نكاح أختها كام لو آىل منه�ا)))، وإن قال: أخربتني املطلقة بانقضاء 
عدهتا. وكذبته مل يقبل قوله يف إس�قاط س�كناها ونفقتها؛ ألن�ه متهم يف ذلك، ويقبل يف 
ج�واز ن�كاح أختها وأربع س�واها ألن حتريم�ه حلق اهلل c وهو مدي�ٌن يف ذلك فقبل 
قوله فيه)))، قال الش�افعي I: جيوز أن جيمع بني املرأة وزوجة أبيها يف النكاح)))، 

)1( أخرجه أبو داود يف »س�ننه«: كتاب »النكاح«، باب »ما يكره أن جيمع بينهن من النِّس�اء« )183/2(، 
رقم  ]2067[، والرتمذي كتاب »النكاح«: باب: »ما جاء ال تنكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها« 

)424/2(، رقم  ]1126[، وابن حبان يف »صحيحه« )427/9(، رقم  ]4118[، وغريهم، 
دا -يعني البخاري- عن هذا، فقال: »صحيح«.  قال الرتمذي: »حديث حسن صحيح، ...وسألُت حممَّ  

وصححه ابن امللقن. 
وقال الشيخ األلباين: »وإسناده صحيح عىل رشط مسلم«. »البدر املنري« )597/7(، »إرواء الغليل«   

.)290/6(
)2( »أسنى املطالب« )122/3(، »حاشية البجريمي« )354/3(.

)3( »اإلقناع« )414/2(، »فتح الوهاب« )62/2(.
)4( »احلاوي الكبري« )164/9(.

)5( »البحر الرائق« )114/3(، »رشح منتهى اإلرادات« )649/2(.
)6( »املهذب« )41/2(، »حتفة املحتاج« )252/3(.

)7( »البيان« )259/9(، »تكملة املجموع« )256/18(.
)8( »فتح اجلواد« )41/3(.

)9( »األم« )33/5(.
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وق�ال اب�ن أيب لي�ىل: ال جي�وز))). لن�ا قول�ه c: ]ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ[))) ))). 
وألن املقت�يض لتحري�م اجلمع قطيعت�ه الرحم بني املتناس�بتني وذلك مفق�وٌد بينهام)))، 
وكوهن�ام ل�و كانت / إحدامها ذكًرا مل حيل له نكاح األخرى ال يوجد به ضابط التحريم، 
وه�و أن يك�ون كل واح�دة منهام لو كانت ذك�ًرا، وها هنا لو كانت امل�رأة رجاًل حل له 
ن�كاح بنت ال�زوج بخالف األختني وامل�رأة وعمته�ا)))، وجيوز أيًضا ب�ني امرأة رجل 
 إذا بان�ت وب�ني امرأة له أخ�رى للعلة األوىل، وال جي�وز أن جيمع بني امل�رأة وخالة أمها 
وال عمة أبيها وإن علتا؛ ألهنام امرأتان لو كانت كل واحدة منهام رجاًل حرم عليه نكاح 

األخرى، فال جيوز أن جيمع بينهام كاألختني))).

ول�و نك�ح وثن�يٌّ وثني�ًة ودخ�ل هب�ا ثم أس�لم وت�زوج بأخته�ا يف عدهت�ا مل يصح 
 نكاحه�ا)))، وق�ال امل�زين: يص�ح موقوًف�ا ع�ىل إس�المها))). لنا أن�ه جاري�ة إىل بينونة 

فلم يصح نكاح أختها كالرضيعة))).

A

من حرم عليه نكاح امرأٍة بالنسب أو باملصاهرة أو باجلمع حرم عليه وطئها بملك 

اليمني)1))؛ ألنه إذا حرم العقد فألن حيرم الوطء الذي هو املقصود أوىل، وإذا ملك أختني 

فوطئ إحدامها حرمت عليه األخرى حتى حترم املوطوءة ببيٍع أو هبٍة أو نكاح))))، وقال 

)1( »املغني« )359/7(، »الفقه عىل املذاهب األربعة« )35/4(.
.24 :6 )2(

)3( »العزيز« )565/7(.
)4( »مغني املحتاج« )208/7(.
)5( »النجم الوهاج« )158/7(.
)6( »احلاوي الكبري« )170/9(.

)7( »أسنى املطالب« )124/3(، »فتح الوهاب« )64/2(.
)8( »خمترص املزين« ]229[.

)9( »املهذب« )43/2(، »حاشية اجلمل« )169/8(.
)10( »البيان« )272/9(، »حاشية البجريمي« )368/3(.

)11( »مغني املحتاج« )229/3(.

)19/ب(
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داود وأه�ل الظاه�ر: ال حيرم عليه اجلمع بينهام بملك اليم�ني، وهو رواية عن أمحد))). 

لن�ا قول�ه 0: »ملعوٌن من مجع ماءه يف رحم أختـــني«))). وهذا عاٌم يف النكاح 

وملك اليمني)))، فلو رهنها مل حيل له األخرى ألن الرهن ال يزيل امللك من استمتاعها، 

وإن�ام يمن�ع منه حلق املرهتن، وهلذا ل�و أذن له يف الوطء جاز، وكذلك إذا اس�تربأها)))، 

وقال قتادة: حتل له باالسترباء))). لنا ما روي عن عمر I أنه قال: ال يطأ األخرى 

حتى خيرج املوطوءة عن ملكه)))، وألن االس�ترباء ال يصلح مانًعا من الوطء فال يؤمن 

أن يعود إىل واطئها، فلو باعها، أو كاتبها، ووطئ األخرى ثم ردت املبيعة عليه بالعيب 

أو املكاتبة بالعجز مل حتل له املردودة حتى حيرم التي وطئها)))، فلو خالف ووطئ الثانية 

)1( »املحىل« )470/9(، »دليل الطالب« ]394[.
)2( ذك�ره اب�ن اجلوزي يف كتابه: »التحقيق يف أحاديث اخل�لف« )273/2(، وقال ابن امللقن: »روي أنه 
0 ق�ال: »مـــن كان يؤمـــن باهلل واليـــوم اآلخر فا جيمـــع ماءه يف رحم أختـــني«. وُيروى 
جه  ا، ال حيرضين من خرَّ »ملعون من مجع )ماءه( يف رحم أختني«. هذا احلديث )بلفظيه( غريٌب جدًّ
�ديد عنه س�نني، وع�زاه ابن اجلوزي يف حتقيق�ه باللَّفظ الثاين إىل اس�تدالل أصحاهبم  بع�د البحث الشَّ
ا بعد أن فتشت عليه يف كتب كثرية«.  الفقهاء، وقال ابن عبد اهلادي V: »هذا احلديث مل أر له سنداً

وقال ابن حجر: »ال أصل له باللَّفظني«. 
»البدر املنري« )597/7 - 598(، »تنقيح التحقيق« )345/4(، »التلخيص احلبري« )343/3(.  

)3( »العباب« )600/2(.
)4( »النجم الوهاج« )154/7(، »تكملة املجموع« )285/18(.

)5( »اإلرشاف« )696/2(، »خمترص اخللفيات« )121/4(.
�نن الكربي«  )6( أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة يف »مصنف�ه« )483/3(، رق�م: ]16258[، والبيهق�ي يف »السٌّ
)267/7(، رقم: ]13940[ عن ميمون عن ابن عمر-موقوفا-: أنه ُسئل عن رجٍل له أمتان أختان، 
وق�ع عىل إحدامه�ا: أيقع عىل األخرى؟ قال: فقال ابن عمر: »اليقع ع�ىل األخرى مادامت التي وقع 

عليها يف ملكه«.
جل جاريتان أختان، فغيِشَ إحدامها، فليقرب  ولفظ البيهقي: أنَّ ابن عمر L قال: »إذا كان للرَّ  

األخرى حتى خُيِْرج التي َغيِشَ من ملكه«.
ويف إسناده احلجاج بن أرطأة النخعي، أبو أرطأة الكويف القايض، وهو صدوق كثري اخلطأ والتدليس،   

مع. ح بالسَّ كم قاله احلافظ ابن حجر. »التقريب« )ت: 1127(، وقد عنعن هنا ومل يرصِّ
تنبيه: احلديث من قول ابن عمر، وليس عن عمر بن اخلطاب كم قاله املصنف.  

)7( »الوسيط« )163/5(، »حاشية البجريمي« )370/3(.
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قب�ل حتريم املوط�وءة مل يعد إىل وطئها حتى حي�رم األوىل)))، وال حيرم عليه وطء األوىل 

بوطء الثانية؛ ألنه وطٌء حمرم، واحلرام ال حيلل احلالل، واملس�تحب أال يطأ األوىل حتى 

يستربئ الثانية، لئال جيمع ماءه يف رحم أختني))).

ومن تزوج امرأًة ثم ملك األخرى مل حيل له وطء اململوكة، ألن أختها عىل فراش�ه 

وف�راش املنكوحة أقوى، فمنع حل وطء اململوكة)))، ولو وطء مملوكة ثم تزوج أختها 

حرمت اململوكة ملا /قدمته وحلت املنكوحة، وقال مالك: ال يصح نكاحها وهو روايٌة 

ع�ن أمحد)))، وقال أبو حنيفة: يصحُّ نَِكاُحَه�ا، وال حتل حتى حترم املوطوءة))). لنا عىل 

مالك ما قدمناه من أن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمني فثبت القوي وسقط حكم 

الضعيف)))، وعىل أيب حنيفة أنه نكاٌح صحيُح يف امرأٍة ليست متلبسة بعبادة فوجب أن 

يبيحها كام لو مل يطأ أختها))).

a: إذا كان ل�ه عب�ٌد، وللعبد أختان إحدامها م�ن أبيه واألخرى من أمه، فوطئ 

السيد أحدامها مل حترم عليه األخرى؛ ألهنا ليست أخًتا للموطوءة وإنام هي أخت أخيها؛ 

وألهنا لو كانت إحدامها ذكًرا جاز له أن يتزوج األخرى فلم حيرم اجلمع بينهام))).

A

من حرم عليه نكاح امرأِة، أو وطئها بملك اليمني بنسٍب حرمت عليه بالرضاع)))، 

)1( »البيان« )274/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )254/3(.
)2( »هناية املطلب« )205/12(.

)3( »فتح اجلواد« )41/3(، »حتفة املحتاج« )262/3(.
)4( »التاج واإلكليل« ]419[، »كشاف القناع« )14/5(.

)5( »املبسوط« )27/5(، »تبيني احلقائق« )123/2(.
)6( »أسنى املطالب« )136/3(، »تكملة املجموع« )286/18(. 

)7( »حاشية اجلمل« )254/8(.
)8( »احلاوي الكبري« )205/9(.

)9( »املهذب« )43/2(، »فتح الوهاب« )69/2(.

)20/أ(



628

فن�ص  گ[))).  گ   ک   ک     ک     ]ک    :c لقول�ه 
عليهام وقس�نا من س�وامها عليهام، وملا روت عائش�ة J أن النبي 0 قال: 

»حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة«))). 

A

م�ن حرم عليه ن�كاح امرأٍة برضاٍع أو نكاٍح أو وطٍء مب�اح صار حمرًما هلا يف جواز 
اخللوة هبا والنظر إليها)))؛ ألهنا حمرمٌة عليه عىل التأبيد بس�بٍب غري حمرم فصارت حمرًما 
له كذوات األنس�اب، وإن كان بوطء ش�بهة مل ير حمرًما هلا ألن هذا الوطء غري مباح 
وإنام ثبت به التحريم تغليًبا ملش�اهبة ال�وطء احلالل يف بعض األحكام)))، فأما املحرمية 
فإهنا إباحة أو طالق فينبني عىل كامل وصف الوطء؛ ألنه ال يس�تبيح النظر إىل املوطوءة 

فال يباح له النظر إىل أمها وابنتها بخالف املوطوءة وطًئا مباًحا))).

A

حي�رم عىل املس�لم أن يتزوج من حرائر الكفار الذي�ن ال كتاب هلم كعبدة األوثان، 
وم�ن ارت�د ع�ن دي�ن اإلس�الم، لقول�ه c: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ[))). 
أنزل�ت يف عبدة األوث�ان)))، واملرتد أنكر القرآن، ومل حيكم بدين اإلس�الم فلم يكن له 
كت�اب حي�رم وطء إمائهم بملك اليمني، ألن كل قبيل حرم ن�كاح حرائرهم حرم وطء 
إمائه�م كاألخوات)))، وأما أهل الكتاب وهم اليه�ود والنصارى ومن دخل يف دينهم 

.23 :6 )1(
خول والنَّظر إىل النِّس�اء يف  )2( أخرج�ه البخ�اري يف »صحيح�ه«: كتاب »النكاح«، باب »م�ا حيلُّ من الدُّ
ض�اع« )38/7(، رق�م  ]5239[، و مس�لم يف »صحيح�ه«: كت�اب »الرض�اع«، ب�اب »حيرم من  الرَّ

الرضاعة ما حيرم من الوالدة« )1068/2(، رقم  ]1444[.
)3( »مغني املحتاج« )240/3(.

)4( »البيان« )275/9(، »تكملة املجموع« )287/18(.
)5( »الوسيط« )164/5(، »حتفة املحتاج« )263/3(.

.221 :2 )6(
)7( »تفسري املنار« )276/2(.

)8( »فتح اجلواد« )42/3(، »حاشية اجلمل« )255/8(.
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قب�ل التبديل والنس�خ فيجوز نكاح حرائرهم)))، وقالت اإلمامية: ال حيل للمس�لم إال 

عن�د عدم املس�لمة))). لن�ا قول�ه c: ]ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ[))). ق�ال ابن عباس: نس�خت هذه اآلية آية البق�رة)))، وألن املرشك 

ال يتن�اول أه�ل الكت�اب، ولذلك فرق اهلل بينه�م حيث ق�ال: ]ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
چ  چ[))). وألن آيتن�ا خاص�ة وآي�ة البق�رة عام�ة فنخصها هب�ا، وقد تزوج 

عث�امن نائلة بنت الفرافصة))) الكتابية /فأس�لمت عنده)))، وت�زوج حذيفة هيودية من 
أه�ل املدائن)))، وُس�ئل جابر بن عبد اهلل عن نكاح املس�لم اليهودي�ة والنرانية فقال: 

)1( »العزيز« )567/7(.
)2( »روضة الطالبني« )162/7(. »املبسوط يف فقه اإلمامية« )210/4(.

.5 :8 )3(
)4( »تفسري القرآن العظيم« )39/3(.

.1 :8 )5(
 ،I 6( هي: نائلة بنت الفرافصة بن األحوص بن عمرو بن ثعلبة بن احلارث بن حصن، زوج عثمن(
وهي التي بعثت بكتاب إىل معاوية تستنجد به عىل قتلة عثمن، وقد ُقطعت يدها يف دفاعها عن زوجها 

.J
»اإلصابة« )361/5(، »الثقات« )486/5(، »الطبقات الكربى« )54/3(.  

)7( أخرج�ه عم�ر بن ش�بَّة يف »تاري�خ املدين�ة« )981/3(، والبيهقي يف »الس�نن الك�ربى« )279/7(، 
رق�م: )13981، 13982( م�ن طرق: »أنَّ عثمن بن عفان I نكح ابنة الفرافصة الكلبية، وهي 

نرصانيٌة عىل نسائه، ثم أسلمت عىل يديه«.
ج بن�ت الفرافصة وهي نرصانية، َمَلك ُعْقَدة نِِكاحها وهي  ويف لف�ظ: »أنَّ عثمن بن عفان I تزوَّ  

نرصانية، حتى حتنَّفت حني قدمت عليه«. صححه ابن امللقن. »البدر املنري« )622/7(.
ونائل�ة بن�ت الفرافصة بن األح�وص بن عمرو بن ثعلبة بن احلارث بن حص�ن، زوج عثمن بن عفان    
I، وه�ي التي بعثت بكتاب إىل معاوية تس�تنجد به عىل قتلة عث�من، ُقطعت يدها يف دفاعها عن 

زوجها J. »اإلصابة« )361/5(، »الثقات« )486/5(، »الطبقات الكربى« )54/3(.
)8( أخرج�ه عب�د الرزاق بن مهام الصنعاين يف »مصنف�ه« )176/7-177(، رقم: )12668، 12670( 
وم�ن طريق�ه البيهقي يف »الس�نن الك�ربى« )280/7(، رقم: ]13984[ من ط�رٍق: أّنَ حذيفة نكح 
هيودي�ةاً زمن عمر، فقال عم�ر: »طلِّقها، فإهنا مجره« قال: أحرام؟ ق�ال: »ال«، قال: فلم ُيطلِّقهاحذيفة 

لقوله: »حتى إذاكان بعد ذلك طلقها«. قال الشيخ األلباين: صحيح. »اإلرواء« )301/6(. 
ق�ال اإلم�ام البيهق�ي: »وه�ذا م�ن عمر I ع�ىل طري�ق التنزي�ه والكراه�ة«. أي: ال عىل س�بيل   

التحريم.

)20/ب(
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تزوجتها عام الفتح مع سعد بن أيب وقاص))). وكذلك من دخل يف دينهم بعد التبديل 
وقب�ل النس�خ لكن دخ�ل يف دين من مل يبدل؛ ألن�ه دخل يف ديٍن حق، وم�ن جاز نكاح 
حرائرهم جاز وطء إمائهم بملك اليمني، ألن كل قبيٍل جاز نكاح حرائرهم جاز وطء 

إمائهم كاملسلمني))).

ويك�ره أن يت�زوج حرائرهم وأن يطأ إمائهم بملك اليم�ني؛ ألنه ال يؤمن أن تفتنه 
 ع�ن دين�ه وأن يت�وىل أهل دينه�ا)))، ف�إن كانت حربي�ة فالكراهة أش�د؛ ألن�ه ال يؤمن 
م�ا ذكرن�اه؛ ألنه يكثر س�واد أهل احلرب، ويف اخلرب: من كثر س�واد ق�وم فهو منهم))). 
ولقول�ه 0: »أنـــا بريء من كل مســـلم مع مشـــركة«))). وألن�ه ال يؤمن أن 
ُيس�بى ول�ده منه�ا فيس�رق بغري ح�ق، فأما الذي�ن يؤمن�ون بزب�ور داود)))، وصحف 

 

)1( أخرج�ه عبد الرزاق بن مه�ام الصنعاين يف »مصنفه« )178/7(، رقم: ]12677[، فقال: أخربنا ابن 
جريج قال: أخربين أبو الزبري: أنه سمع جابر بن عبداهلل، ُيسَأل عن نكاح املسلم اليهوديَة و النرصانيَة، 
ا،  ُجوهنَّ زمان الفتح بالكوفة مع س�عد بن أيب وقَّاص، ونحن النكاد نجد املس�لمت كثرياً فقال: »تزوَّ

، ونساؤنا عليهم حرام«. فلم رجعنا طلقناهن«. قال: »ونساؤهم لنا حلٌّ
ح كلٌّ م�ن عبد امللك ابن جريج وأبو الزبري حممد بن مس�لم املكي–  أقـــول: إس�ناده صحيح، وقد رصَّ  

مع، فانتفت شبهة تدليسهم. واهلل أعلم.  ومها مدلسان - بالسَّ
)2( »احلاوي الكبري« )205/9(.

)3( »مغني املحتاج« )241/3(، »فتح الوهاب« )70/2(.
)4( »العزيز« )568/7(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )257/3(.

)5( أخرجه أبو داود يف »سننه«: كتاب »اجلهاد«، باب »النهى عن قتل من اعتصم بالسجود« )249/2(، 
رقم  ]2647[، والرتمذي يف »س�ننه«: »أبواب الس�ري عن رس�ول اهلل 0« )207/3(، رقم  
]1604[، والنس�ائي  يف »س�ننه«: كت�اب »القس�امة« القود بغ�ري حديدة )36/8(، رق�م  ]4780[، 
وغريه�م م�ن  حدي�ث قيس، عن جرير ب�ن عبد اهلل I »أنا ب�ريٌء من كلِّ مس�لٍم يقيم بني أظهر 
املرشكني«. قالوا يا رسول اهلل مل؟ قال: »ال تراءى ناراهما«. ويف لفظ: »إني بريٌء من كلِّ مسلٍم مع 

مشرك«. ثم قال رسول اهلل 0:  »أال ال تراءى ناراهما«. 
ق�ال احلاف�ظ: »صحح البخاري وأبو حات�م وأبو داود، والرتم�ذي والدارقطني إرس�اله إىل قيس بن    

ا الشيخ األلباين -رحم اهلل اجلميع-.  أيب حازم«. وصححه مرفوعاً
»التلخيص احلبري« )218/4(،  »إرواء الغليل« )29/5 - 32(.  

)6(  الزبـــور: يف أص�ل اللغة يطلق ع�ىل الكتب واجلمع والغلظ�ة والقوة، وهو كتاٌب أنزل�ه اهلل عىل داود، 
ُسمي بذلك لكثرة مزاجره، وقد غلب هذا االسم عىل كتاب داود S، وُيقال: إن الزبور هو كل 

كتاب حكمة.
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ش�يث))) فال حيل للمسلم نكاح حرائرهم وال وطء إمائهم بملك اليمني؛ ألهنم ليسوا 

م�ن أهل الكت�اب)))، ولذل�ك ق�ال E: ]ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  
ۓ  ۓ[))). فخ�ص الطائفت�ني بالكت�اب وهم اليهود والنصارى، وقي�ل: إن ما معهم 
ليس من كالم اهلل c وإنام هي أحكام نزل هبا الوحي كاألحكام التي نزلت عىل نبينا 
0 من غري القرآن، وقيل إهنا ليست أحكاًما وإنام هي مواعظ)))، وهكذا حكم 
م�ن دخ�ل يف دين املبدلني من اليه�ود والنصارى، أو يف دين من مل يب�دل لكن بعد بعثة 
النبي 0 بنسخ رشيعتهم؛ ألهنم دخلوا يف ديٍن باطل، أما من ال يعلم هل دخلوا 
يف دينه�م قب�ل التبديل أو بعده، أو يف دين من بدل، أو دين من مل يبدل كنصارى العرب 
وه�م هبرا))) وتنوخ وبن�و تغلب))) فكذلك حكمهم، ألن األص�ل يف األبضاع احلرمة 

فال تستباح مع الشك يف السبب املبيح))).

»تاج العروس« )399/11(، »املعجم الوسيط« )400/1(، »معجم مقاييس اللغة« )33/3(.  
)1( شـــيث: ه�و نب�ٌي من أنبي�اء اهلل، وحُيكى أنه من أبن�اء آدم S، وصحفه من الكت�ب املنزلة من اهلل 
باملعن�ى ال لفظاً�ا م�ن اهلل، وتبلغ مخس�ني صحيفة، وحُيكى أن�ه أول من بنى الكعبة املرشف�ة، وولد بعد 

مائتني وثلثني سنة من عمر أبيه، وُتويف وله تسع مائة واثنتا عرشة سنة.
»تفس�ري اب�ن كث�ري« )421/1(، »املفصل يف تاريخ الع�رب قبل اإلس�لم« )11/5(، »أعلم النبوة«   

 .)54/1(
)2( »فتح اجلواد« )41/3(، »تكملة املجموع« )288/18(.

.156 :A )3(
)4( »هناية املطلب« )210/12(.

 )5( ه�ى م�ن القبائل العربية النرصانية، وهي قبيلٌة معروفٌة من قضاعة، والنس�بة إليها هبرانى، ولد عمرو 
 اب�ن احل�ارث بن قضاع�ة، خرجت من�ه قبائل كث�رية، ويقطنون يف ش�مل جزيرة الع�رب وأنحاء من 

الشام.
»بغية الطلب يف تاريخ حلب« )168/1(، »تاريخ بن خلدون« )241/2(.  

)6( تنوخ هو مالك بن فهم بن تيم اهلل بن النمر بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران، وتنوخ هي أصل 
القبيلة،  التي ينحدرمنها بنو تغلب، فمن تنوخ جرم، وهند، واألزد، وإياد، وش�يع اهلل بن أس�د. فأولد 
ا، فولد اجلرس القني بن جرس، وولد تغلب، وهو الذي ينتسب إليه نصارى بني تغلب،  شيع اهلل جرساً

ولسوء جوارهم مع جرياهنم، تم حماربتهم من القبائل األخرى، فانتقلوا إىل أرض الشام.
»املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسلم« )18/2(، »األنساب للصحاري« )96/1(.  

)7( »الوسيط« )166/5(، »حتفة املحتاج« )264/3(.
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وأما السامرة)))، والصابئون))) فإن وافقوا اليهود والنصارى يف أصول الدين من 
تصديق الرس�ل واإليامن بالكتب فهم منه�م وإن خالفوهم يف أصول الدين فهم كعبدة 
األوث�ان هذا هو أص�ح املذهبني)))، والث�اين: أهنم كعبدة األوثان، وقيل: الس�امرة من 
ي�ن كانوا من أهله،  اليه�ود والصابئ�ون من النصارى، لنا أهن�م إذا وافقوا يف أصول الدِّ
وإن خالف�وا فروع�ه، وإن صح ما ُحكي عنهم من عبادة الكواكب، فهم كعبدة األوثان 

ال حمالة))).

 S وأم�ا املج�وس فأظهر القولني))) أن�ه كان هلم كتاب، فق�د روي عن عي
أن�ه ق�ال/: كان هلم كتاب يدرس�ونه وه�م يعلمونه، وأن ملكهم س�كر فوق�ع عىل أمه 
أوأخت�ه، فهم قومه به فامتنع فرف�ع اهلل الكتاب من بني أظهرهم وحما العلم من قلوهبم، 
 أم�ا اآلن فله�م ش�بهة كت�اب)))، والصحي�ح: أن�ه ال حي�ل ن�كاح حرائره�م وال وطء 

)1( السامرة: هم الذين ال يقرون بنبوة أحٍد بعد موسى S إال يوشع بن نون S؛ ألنه مرصٌح 
به يف التوراة، ويكفرون بغريه من الكتب والرساالت.

»لسان العرب« )376/4(، »قصص األنبياء« )199/2(، »املواعظ واالعتبار« )271/3(.  
)2( الصابئون: ُيقال نس�بةاً إىل صاب، وهو طاط ابن النبي إدريس S، وهم قوٌم خرجوا عن اليهود 
والنص�ارى وانتقلوا إىل عبادة امللئكة والكواكب، وهي من أقدم األديان املوجودة، حياربون دين اهلل 

احلنيف، ومدار مذهبهم التعصب للروحانيني، وقبلتهم مهب الشمل عند منتصف النهار.
»مجهرة اللغة« )74/2(، »شذرات الذهب« )108/3(.  

)3( وم�ا ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن الس�امرة والصابئني آخذون حكم اليهود والنصارى 
إذا وافقوهم يف أصول الدين.

»روضة الطالبني« )162/7(، »مغني املحتاج« )240/3(.  
)4( »البيان« )277/9(، »النجم الوهاج« )157/7(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن املجوس كان هلم كتاب.
»روضة الطالبني« )163/7(، »حتفة املحتاج« )265/3(.  

)6( أخرجه الش�افعي يف »مس�نده« )51/4(، رقم: ]1775[، وأبو أمحد بن زنجويه يف كتابه: »األموال« 
ا )257/1(، رقم: ]301[ عن أيب س�عد س�عيد بن املرزبان  ، وأبو يعىل خمترصاً رق�م: ]140[ مط�والاً
�ال - ع�ن نرص بن عاص�م قال: قال فروة بن نوفل األش�جعي: ع�لم تؤخذ اجلزية من  - يعن�ي: البقَّ
املج�وس، وليس�وا بأهِل كتاٍب؟! فقام إليه املس�تورد فأخذ بلبتَّه فقال: يا ع�دوَّ اهلل تطعن عىل أيب بكٍر 
وعم�َر وعىل أمري املؤمنني، يعني: عليًّا، وقد أخ�ذوا منهم اجلزية، فذهب به إىل القرص، فخرج عليهم 
ِئَدا، فجلس�ا يف ظلِّ القرص، فقال عيلٌّ I: »أنا أعل�م النَّاس باملجوس،كان  ع�يلٌّ I فق�ال: اتَّ

)21/أ(
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إمائه�م)))، خالًف�ا أليب ث�ور)))، وفيهم وجه آخ�ر: أنه حيل إذا قلن�ا كان هلم كتاب))). 
 لن�ا م�ا روي ع�ن عمر I قال: م�ا أدري ما أصن�ع باملجوس ليس�وا بأهل الكتاب 
وال عبدة أوثان، َس�نُّوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نسائهم وال آكي ذبائحهم)))، 
وش�بهة الكتاب يف الدم توجب احلقن، ألن الدماء حيتاط حلقنها، ويف األبضاع يقضتي 
احلظ�ر احتياًط�ا هل�ا)))، وأما املولودة ب�ني وثنيٍّ وكتابي�ة فال حيل للمس�لم نكاحها)))، 
ألن الول�د من قبيلة األب وهل�ذا يرشف برشفه وأبواها ال حت�ل مناكحته، وإن ولد ولد 
بني كتايب ووثنية حل نكاحها عىل أصح القولني للعلة األوىل)))، وألن الولد يف النسب 

هلم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإنَّ َمِلَكهم َسِكر فوَقع عىل ابنته أو أخته، فاطَّلع عليه بعُض أهل 
ا  مملكت�ه، فلم صحا جاءوا يقيمون عليه احلدَّ فامتن�عِ منهم، فدعا أهل مملكته فقال: »تعلمون ديناًا خرياً
من دين آدم؟ قد كان آدم َينِكح بنيه من بناته، فأنا عىل دين آدم، مايرغب بكم عن دينه، فتابعوه وقاتلوا 
َي عىل كتاهبم فُرفِع من بني أظهرهم، وذَهب العلم  الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد ُأرْسِ
الذي يف صدورهم، وهم أهل كتاٍب، وقد أخذ رسول اهلل 0 وأبوبكر وعمر منهم اجلزية«.

وعن�د اب�ن زنجويه »فخرج عيلٌّ عليهم فقال: »اْلَبَدا«، قال محيد: اْلَبَدا: اْلَزقا باألرض، فجلس�ا يف ظلِّ   
: أنا أعلم الناس باملجوس...«. القرص، فقال عيلٌّ

ضعف�ه اب�ن امللق�ن فقال: »البق�ال املذكور يف إس�ناده ه�و األعور املج�روح، قال حييى بن )س�عيد(:    
ال أس�تحل أروي عن�ه. وق�ال حيي�ى بن معني: لي�س بيشٍء، واليكت�ُب حديثه. وقال عم�ر وبن عيل: 

مرتوك احلديث. وقال البخاري: منكر احلديث...«.
وضعفه ابن اجلوزي، والذهبي، وقال اهليثمي: »رواه أبويعىل، وفيه أبوسعد البقال، وهو مرتوك«.  

»الب�در املن�ري« )625/7-626(، »التحقي�ق يف مس�ائل اخل�لف« )352/2(، »تنقي�ح التحقي�ق«   
)279/2(، »جممع الزوائد« )12/6(.

)1( »أسنى املطالب« )138/3(، »حاشية البجريمي« )373/3(.
)2( »املغني« )366/7(، »الدراري املضيئة«  )256/2(.

)3( »احلاوي الكبري« )211/9(.
)4( أخرجه مالك يف »املوطأ« )375/1(، رقم  ]756[، والشافعي يف »مسنده« )50/4(، رقم  ]1773[، 
والشايش يف »مسنده« )288/1(، رقم  ]257[، وغريهم. وهو منقطع قاله ابن امللقن، واحلافظ ابن 
حجر، والشيخ األلباين، وقال ابن عبد اهلادي: »مل يثبت هبذا اللفظ، وإنم الذي يف »صحيح البخاري« 
عن عبد الرمحن بن عوف I: أخذ رس�ول اهلل اجلزية من جموس هجر«. »البدر املنري« )617/7 

- 618(، »التلخيص احلبري« )353/3(، »إرواء الغليل« )88/5(.
)5( »البيان« )278/9(، »فتح الوهاب« )70/2(.

)6( »الوسيط« )166/5(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حل نكاح البنت املولودة بني وثنية وكتايب.  

=
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يتبع األب، ألن النسب إليه ويف الرق واحلرية يتبع األم ألنه جزء منها فاتصف بصفتها، 

ويف اإلسالم يتبع أهيام كان تغليًبا حلكمه، ويف الدية أغلظهام))).

A

ال حيل للمسلم نكاح األمة الكتابية بحال)))، وقال أبو حنيفة: كل َأَمٍة جاز للمسلم 

وطؤه�ا بملك اليمني ج�از أن يتزوجها)))، لنا قوله c: ]ک    ک  ک[))). 

رشٌط يف ج�واز نكاح مس�لم األم�ة أن تكون مس�لمة؛ وألهنا قد تكون لكافٍر فيس�رق 

ولد املسلم؛ وألنه اعراها نقصاٌن من جهة الكفر وأثره وهو الرق فصارت كاملجوسية 

اعراه�ا الكف�ر وع�دم الكتاب)))، وال ف�رق فيه بني احل�ر والعبد، وحك�ي عن بعض 

 الناس أنه جيوز للعبد املسلم نكاح األمة الكتابية)))، لنا كل امرأة ال جيوز للحر نكاحها 

ال جيوز للعبد نكاحها كاملجوسية وللمعنى الذي قدمته))).

فأم�ا األمة املس�لمة فهل جيوز للحر املس�لم نكاحها ينظر فيه، ف�إن مل خيش العنت 

وه�و الزنا مل جي�ز نكاحه�ا، لقول�ه c: ]ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ[))). وكذا لو 

خ�يش العن�ت لكنه جيد طول ُح�َرة مس�لمة)))، وقال أبو حنيف�ة: إذا مل يك�ن حتته ُحَرة 

مسلمة جاز له نكاح األمة)1))، وقال الثوري: إذا خيش العنت جاز له نكاح األمة وإن 

»العزيز« )570/7(، »روضة الطالبني« )164/7(.  
)1( »مغني املحتاج« )240/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )256/3(.

)2( »فتح اجلواد« )42/3(، »حتفة املحتاج« )265/3(.
)3( »املبسوط« )34/5(، »حتفة الفقهاء« )121/2(.

.25 :6 )4(
)5( »أسنى املطالب« )137/3(، »فتح الوهاب« )70/2(.

)6( »احلاوي الكبري« )211/9(.
)7( »املهذب« )43/2(، »فتح الوهاب« )70/2(.

.25 :6 )8(
)9( »حاشية اجلمل« )258/8(.

)10( »املحيط الربهاين« )90/3(، »البناية رشح اهلداية« )479/4(.
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كان واج�ًدا لط�ول حرة)))، لنا قول�ه c: ]ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ[))). 
 إىل قوله c: ]ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ[))). فعلق جواز نكاح األمة عىل رشطني 
ف�ال جيوز مع عدم أحدمها؛ وألنه مس�تغٍن عن نكاحه�ا، وإرقاق ولده منها بالقدرة عىل 
نكاح حَرة فلم جيز له نكاحها بخالف اخلامسة واألخت، فإن املنع من /نكاح كل واحدٍة 
 منهام اجلمع ال لالستغناء)))، ولو قدر عىل طول ُحَرة كتابية أو ما يشري به َأَمة مسلمة 
مل جيز له نكاح األمة عىل أصح الوجهني)))، ألن اهلل c رشط يف جواز نكاح األمة خوف 
 العنت والواجد أحد هذين ال خياف العنت)))، فإن مل يكن عنده حَرة وال وجد طول ُحَرة 
وال ما يشري به َأَمة مسلمة، أو كان عنده ُحَرة ال يقدر عىل وطئها لصغر أو رتٍق)))، أو 
ضنى، أو سفٍر جاز له نكاح األمة؛ ألنه غري مستغٍن عن نكاحها)))، وكذلك إذا ُبذل له 
مال ُحَرة، أو ُأقرض أو رضيت احلَُرة بتأخري صداقها، أو تفويض بضعها مل يلزمه قبول 
�ل منَّة)))، وكذلك  يشء م�ن ذلك وجاز له ن�كاح األمة، ألن عليه يف ذلك رضًرا وحتمُّ
إذا مل ي�زوج إال بأكث�ر من مهر املثل جي�وز له نكاح األمة دفًعا لل�رضر عنه، وكذلك من 
ال ي�زوج بمهر املثل لقصور نس�به؛ ألنه حمتاج إىل نكاح األم�ة)1))، فإن وجد الرشطني 

)1( »الفقه عىل املذاهب األربعة« )29/4(، »نيل األوطار« )175/6(.
.25 :6 )2(
.25 :6 )3(

)4( »مغني املحتاج« )241/3(.
)5( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من أنه ال جي�وز نكاح األمة مع الق�درة والطول عىل نكاح 

احلرة املسلمة.
»العزيز« )572/7(، »روضة الطالبني« )169/7(.  

)6( »البيان« )279/9(، »حاشتا قليويب وعمرية« )257/3(.
)7( الرتق: يف أصل اللغة هو: الضم وااللتحام خلقةاً كان أم ال، وهو يف االصطلح انسداد فم رحم املرأة 

بلحمٍة أو عظمٍة أو غريمها.
»الفروق اللغوية« )396/1(، »املحكم واملحيط األعظم« )331/6(.  

)8( »النجم الوهاج« )158/7(.
)9( »أسنى املطالب« )141/3(، »حاشية البجريمي« )374/3(.

)10( »احلاوي الكبري« )213/9(.

)21/ب(
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وت�زوج األم�ة ثم تزوج ُحَرة أو وجد طول ُحَرة أو أِم�ن العنت مل يبطل نكاح األمة)))، 
وق�ال امل�زين: إذا وجد طول ُحَرة فس�د نكاح األم�ة)))، لنا أنه زال أح�د رشطي إباحة 

نكاح األمة بعد العقد فلم يغري حكمه كام لو أِمن العنت))).

A

فأم�ا العبد املس�لم فيح�ل له نكاح األمة املس�لمة وجد طول ُح�َرة أو مل جيد خيش 
العنت أو مل خيش؛ ألنه مساٍو هلا يف نقص الرق فجاز له نكاحها كاحلَُرة يف حق احلر)))، 
وحي�رم ع�ىل العبد نكاح موالته، ألن أحكام النكاح ومل�ك اليمني تتناقض فهي بحكم 
الزوجي�ة تطالب�ه بالنفقة وهو بحك�م امللك يملك مطالبتها)))، فإن ت�زوج عبٌد ُحَرًة ثم 
اش�رته انفس�خ النكاح، ألن مل�ك اليمني يفيد املل�ك يف العني واملنفعة، ف�إذا طرأ عىل 
النكاح أبطله لضعف النكاح عن إفادة ملك العني)))، وحيرم عىل املوىل أن يتزوج أمته، 
ف�إن تزوج حٌر َأَمة غريه ثم ملكها انفس�خ النكاح والعلة فيه ما ذكرته يف املس�ألة قبلها، 
وحيرم عىل األب أن يطأ جارية ابنه؛ ألهنا ليس�ت زوجًة له وال مملوكة وال حمللة لالبن، 
فالف�رج ال يك�ون حملاًل الثنني)))، فإن خالف فوطئها ف�إن مل يكن االبن وطئها فال حدَّ 
عىل األب، لش�بهة قوله 0: »أنت ومالك ألبيك«))). وإن كان قد وطئها االبن 

)1( »املهذب« )42/2(، »حاشية اجلمل« )258/8(.
)2( »خمترص املزين« ]228[.

)3( »البيان« )280/9(، »فتح الوهاب« )70/2(.
)4( »مغني املحتاج« )241/3(.

)5( »الوسيط« )166/5(، »حتفة املحتاج« )270/3(.
)6( »النجم الوهاج« )165/7(، »تكملة املجموع« )292/18(.

)7( »هناية املطلب« )211/12(.
)8( أخرجه أمحد يف »مس�نده« )503/11(، رقم  ]6902[، وابن ماجه يف »س�ننه«: كتاب »التجارات«، 
ب�اب »م�ا للرجل من مال ول�ده« )769/2(، رقم  ]2292[، وغريمها من حديث عمرو بن ش�عيب 
ع�ن أبيه عن ج�ده، له طرق متعددة، قال ابن امللقن-وقد ذكره من حديث عائش�ة- ق�ال: »َرَواُه اْبن 

حَبان يِف َصِحيحه، َوُهَو أصحُّ طرقه الثََّمنِية«. وصححه ومجع شواهده الشيخ األلباين. 
»حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج« )377/2(، »إرواء الغليل« )323/3 - 330(.  
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مل جي�ب احلد ع�ىل األب يف أصح الوجهني))) ملا بيناه من قيام ش�بهة امللك، وجيب عليه 
 امله�ر إذا مل نوج�ب عليه احلد، وحترم عىل االبن ع�ىل التأبيد، وال جيب عىل األب قيمتها 
 /ألن ملك االبن باٍق عليها، وإن حرمت عليه كام يملك أخته من الرضاع، وإن كانت 
حمرم�ًة عليه)))، وإن أحبله�ا األب فاحلد واملهر عىل ما ذكرته، وتصري أم ولد عىل أصح 
الوجه�ني))) خالًفا للمزين)))؛ ألنه أحبلها يف ش�بهة ملك فصار كام لو أحبلها يف ملكه 
بخالف ما لو أحبل َأَمَة الغري يف نكاح فإهنا حبلت بمملوك)))، وكذلك لو أحبل جارية 
ابن�ه يف ن�كاح بأن كان االبن ال غن�ى به عن خدمتها، فإنه جي�وز أن يزوجها من أبيه، أو 
كان األب صحيًح�ا وقلن�ا ال جيب ع�ىل االبن إعفافه فإنه جي�وز أن يزوجه أمته)))، فإن 
الول�د يف هات�ني الصورت�ني يكون رقيًق�ا، فإن قيل فش�بهة امللك قائمة يف َأَم�ِة االبن إذا 
تزوجه�ا األب، قلنا: حقيقة النكاح أقوى منها، فكان احلكم للحقيقة، فعىل هذا القول 
يل�زم األب قيمتها لالبن؛ ألنه أزال ملكه عنه�ا، وال يلزمه قيمة الولد؛ ألهنا وضعته يف 
ملك�ه)))، وكذل�ك إذا قلنا: ال تص�ري أم ولد فإنه يل�زم األب قيمتها لالب�ن؛ ألنه حاٌل 
بإحباهل�ا ب�ني مالكه�ا والترف فيها، فإنه ال جي�وز بيعها وهي حام�ٌل بحرٍّ فصار كمن 
غص�ب عبًدا وأبق من يده، فإنه يلزم�ه قيمته، ولكن إذا وضعت احلمل جيب رد القيمة 
ع�ىل األب؛ ألنه زال�ت احليلولة كام لو رجع املغصوب من إباقه، وجيب عىل األب قيمة 
الول�د؛ ألن�ه أتل�ف رقه عىل مالك�ه، ويقوم حالة الوض�ع؛ ألنه يف أول ح�اٍل يمكن فيه 

)1( وم�ا ذكره املصن�ف هو املوافق للمذهب، من عدم وجوب احلد ع�ىل األب إذا وطئ جارية ابنه حتى 
ولو وطئها االبن.

»العزيز« )573/7(، »روضة الطالبني« )166/7(.  
)2( »احلاوي الكبري« )214/9(.

)3( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من احلكم بكوهنا أم ولٍد إذا وطئها األب.
»روضة الطالبني« )166/7(، »مغني املحتاج« )241/3(.  

)4( »خمترص املزين« ]229[.
)5( »هناية املطلب« )216/12(.

)6( »البيان« )279/9(، »حاشية البجريمي« )374/3(.
)7( »النجم الوهاج« )160/7(، »حتفة املحتاج« )267/3(.

)22/أ(
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التقوي�م)))، ولو تزوج األب جارية أجنبٍي ثم اش�رى اجلارية ابنه مل ينفس�خ النكاح يف 

أص�ح الوجه�ني)))، ألن الرشائط تعت�رب يف ابتداء العقد دون اس�تدامته، وهلذا لو وجد 

ط�ول احلَُرة بع�د العقد مل ينفس�خ النكاح، وألن حقيق�ة النكاح أقوى من ش�بهة امللك 

 

فل�م تبطل�ه)))، فأم�ا إذا تزوج األب جاري�ة ابنه التي يس�تغني عنها االب�ن، إذا حكمنا 

بوج�وب إعفافه ع�ىل األب فإنه ال يص�ح نكاحها)))، وق�ال أبو حنيفة: يص�ح))). لنا 

أهنا َأَمٌة له، فيها حٌق يسقط احلد فلم يصح نكاحها كاملرشكة)))، وإذا وطئ االبن جارية 

أبيه وجب عليه احلد إن كان عامًلا بالتحريم، لعدم شبهة امللك وعدم وجوب اإلعفاف، 

وإنام سقط عنه القطع برسقة ماله لوجوب نفقته عليه))).

A

حي�رم نكاح املعتدة من غ�ريه)))، لقوله c: ]ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک[))). وألن القصد من العدة معرفة براءة الرحم والنكاح س�بٌب يف ش�غله 

ف�ال جيم�ع بينهام، فإن انقض�ت عدهتا ثم ارتابت باحلمل كره نكاحه�ا؛ ألنه ال يؤمن أن 

تك�ون حاِم�ال)1))، فإن تزوجت مع قيام الريبة ص�ح يف أصح الوجهني))))؛ ألهنا ريبة 

)1( »الوسيط« )172/5(، »تكملة املجموع« )293/18(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن نكاح األب ال ينفسخ عن جارية األجنبي إذا اشرتاها 

ولده. 
»العزيز« )572/7(، »روضة الطالبني« )167/7(.  

)3( »أسنى املطالب« )140/3(.
)4( »املهذب« )42/2(، »فتح الوهاب« )71/2(.

)5( »البحر الرائق« )114/3(، »ملتقى األبحر« )479/1(.
)6( »احلاوي الكبري« )217/9(.

)7( »البيان« )280/9(، »حاشية البجريمي« )372/3(.
)8( »مغني املحتاج« )243/3(.

.235 :2 )9(
)10( »الوسيط« )171/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )258/3(.

)11( »هناية املطلب« )214/12(.
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وجدت بعد انقضاء العدة فصارت كام لو وجدت بعد النكاح، وجيوز نكاح احلامل من 

الزنا لكن ال يباح له وطؤها حتى تضع، صيانًة ملائه ال لوجوب عدٍة /ملاء الزاين))). 

A

حي�رم ع�ىل احلر أن جيمع ب�ني أكثر من أربع نس�وة يف نكاحه)))، وقال القاس�م بن 
إبراهي�م: جي�وز أن جيمع بني تس�ع)))، لنا ما روى عبد اهلل بن عمر أن غيالن بن س�لمة 
الثقفي))) أس�لم وحتته عرش نس�وة فأمره النبي 0 أن خيتار أربًعا منهن ويفارق 
البواق�ي)))، وروي أن نوف�ل ب�ن معاوي�ة))) أس�لم وحتته مخس، فق�ال له 0: 

»أمســـك أربًعا وفارق اخلامســـة«))). فأما قوله E: ]ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
 :c ک  ک  گ[))). فامل�راد ب�ه التخيري بني هذه األقس�ام دون اجلمع))). كقوله

)1( »اإلقناع« )412/2(، »حاشية اجلمل« )257/8(.
)2( »هناية املطلب« )215/12(.

)3( »أسنى املطالب« )143/3(، »فتح اجلواد« )42/3(.
)4( ه�و غي�لن ب�ن س�لمة بن ع�وف الثقفي ، أس�لم بع�د فت�ح الطائ�ف، وكان أحد وج�وه ثقيف ومن 
ا حمس�ناًا، م�ات I يف آخ�ر خلف�ة عم�ر بن اخلط�اب »هتذي�ب الكمل«  أرشافه�م، وكان ش�اعراً

 

)544/27(، »الثقات« )328/3(.
 )5( أخرجه أمحد يف مسنده )220/8 - 221(، رقم  ]4609[، والرتمذي يف »سننه«: »أبواب النِّكاح عن 
رس�ول اهلل 0 )426/2(، رق�م  ]1128[، واب�ن حب�ان يف »صحيح�ه« )466/9(، رق�م  
، عن سامل بن عبد اهلل، عن ابن عمر: »أنَّ غيلن بن  ]4158[، وغريهم من حديث معمر، عن الزهريِّ
ا  سلمة الثَّقفي أسلم، وله عرش نسوٍة يف اجلاهلية،  فأسلمن معه، فأمره النَّبِيُّ 0 أن يتخريَّ أربعاً
منهن، قال الرتمذي: س�معت حممد بن إس�معيل يقول:  هذا حديث غري حمفوظ، والصحيح ما روى 
ش�عيب بن أيب محزة وغريه عن الزهري قال: حدثت عن حممد بن س�ويد الثقفي: أنَّ غيلن بن س�لمة 
، وصححه  أسلم، وعنده عرش نسوة، وذكر ابن أيب حاتم عن أبيه وأيب زرعة: أنَّ احلديث أصحُّ مرسلاً

يخ األلباين بشواهده. »علل ابن أيب حاتم« )707/3(، »إرواء الغليل« )291/6 - 294(. الشَّ
)6( »النجم الوهاج« )161/7(، »تكملة املجموع« )293/18(.

)7( أخرجه الش�افعي يف »مس�نده« )70/3(، رقم  ]1193[، ومن طريقه البيهقي يف »الس�نن الكربى« 
)299/7(، والبغ�وي يف »رشح الس�نة« )90/9(، وغريه�م. وهو ضعيف اإلس�ناد كم قاله الش�يخ 

األلباين. »إرواء الغليل«)295/6(.
.3 :6 )8(

)9( »احلاوي الكبري« )217/9(.

)22/ب(
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]ہ   ہ  ہ  ھ  ھ[))). مل ي�رد بذل�ك اجلم�ع، وأما رس�ول اهلل 0 فإن 

العدد غري حمصور يف حقه خصيصًة له، وهلذا روي أنه مجع بني أربع عرشة امرأة))).

وحي�رم عىل العبد أن جيمع ب�ني أكثر من اثنني)))، وقال أبو ثور: جيوز أن جيمع بني 
أرب�ع)))، وب�ه قال الزهري ومالك وربيع�ة وداود)))، لنا ما روى احلك�م بن العتيبة))) 
ق�ال: أمجع أصحاب رس�ول اهلل 0 عىل أال ينكح العب�د أكثر من اثنني))). وأما 

اآلية فاملراد هبا األحرار)))، ولذلك قال: ] ڳ  ڱ  ڱ  ڱ[))). وقوله: ]ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے[)1)). والعبد ال يملك بتمليك غري س�يده إمجاًعا فال تدخل العبيد 

فيه)))).

A

ال جيوز نكاح الش�غار))))، وهو أن يقول: زوجتك ابنتي أو أختي أو موليتي عىل 
أن تزوجني ابنتك أو أختك أو موليتك ويكون بضع كل واحدٍة منهام صداق األخرى، 
وقال أبو حنيفة يصح النكاح ويفسد املهر وبه قال الثوري والزهري))))، لنا ما روى ابن 

.1 :6 )1(
)2( »أسنى املطالب« )143/3(، »حاشية البجريمي« )374/3(.

)3( »البيان« )284/9(، »حاشتا قليويب وعمرية« )257/3(.
)4( »املغني« )398/7(، »اختلف األئمة العلمء« )142/2(.

)5( »املحىل« )467/9(، »عقد اجلواهر الثمينة« )46/2(.
)6( هـــو: احلك�م ب�ن عتيبة، م�وىل امرأة من كندة م�ن بنى عدى، وكنيت�ه أبو حممد الكوىف، وُيق�ال له: ابن 
النهاس، س�مع أبا جحيفة، ورأى زيد بن أرقم، وس�مع منه: شعبة ومنصور، وهو من أثبت أصحاب 

إبراهيم النخعي فيه، مات سنة مخس عرشة ومائة.
»التاريخ الكبري« )332/2(، »التعديل واجلرح« )531/1(.   

)7( »فتح اجلواد« )42/3(، »حتفة املحتاج« )265/3(.
)8( »تفسري القرآن العظيم« )213/2(.

.3 :6 )9(
.4 :6 )10(

)11( »هناية املطلب« )223/12(، »مراتب اإلمجاع« ]164[.
)12( »الوسيط« )173/5(، »تكملة املجموع« )294/18(.

)13( »بدائع الصنائع« )247/2(، »رشح فتح القدير« )214/3(.
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عمر L أن النبي 0 هنى عن الشغار)))، والشغار أن يقول الرجل لرجٍل: 
زوجت�ك ابنتي ع�ىل أن تزوجني ابنتك، ويك�ون بضع كل واحدٍة منه�ام مهر األخرى؛ 
وألن�ه ملك�ه بضعها بالنكاح ث�م انتزعها منه برشطه لغريه)))، وإنام س�مي ش�غاًرا ألن 
كل واحد منهام رفع رجله عام أراد، وأصل الش�غار الرفع، يقال: ش�غر الكلب إذا رفع 
رجل�ه للتب�ول، هكذا ذك�ره األصمعي)3(، وقيل س�مي بذلك لقبحه مأخ�وذ من قبيح 
 فع�ال الكل�ب يف رفعه رجله للتبول)))، فلو قال: زوجت�ك بنتي عىل أن تزوجني ابنتك 
ومل جيع�ل البض�ع صداًق�ا ص�ح النكاحان ووج�ب مهر املث�ل، وإنام ص�ح النكاحان /
خللومه�ا عن الترشي�ك، ووجب مهر املثل؛ ألنه مل يرض فيه�ام بغري عوض، وما رشطه 
ال يصلح أن يكون عوًضا يف النكاح فوجب مهر املثل)))، فلو قال: زوجتك ابنتي بامئة 
عىل أن تزوجني ابنتك بامئة صح النكاحان ملا ذكرته يف املس�ألة قبلها، وفسدت التسمية 
ملا ضم إليها من الرشط الفاس�د ووجب مهر املثل)))، ولو قاال يف هذه الصورة وجيعل 
بض�ع كل واح�دٍة منهام صداق األخرى بطل النكاحان عىل أص�ح الوجهني))) لوجود 

الترشيك يف البضع.

a: إذا ق�ال: زوجت�ك جاريتي ع�ىل أن تزوجني ابنتك، وتك�ون رقبة جاريتي 
صداًق�ا البنتك صح النكاح�ان؛ ألنه ليس فيه ترشيك فيام يوجب�ه عقد النكاح، وجيب 

لكل واحدٍة منهام مهر املثل ملا قدمناه))).

)1( أخرج�ه البخ�اري: كتاب: »النكاح«، باب: »الش�غار«، )12/7(، رقم  ]5112[، ومس�لم: كتاب: 
»النكاح«، باب: »حتريم نكاح الشغار وبطلنه« )1034/2(، رقم  ]1415[. 

)2( »العزيز« )576/7(.
)3( األصمعـــي: ه�و عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن عيل بن أصمع أبو س�عيد الباهيل البرصي أحد 
األعلم عن أيب عمرو بن العلء ومسعر ومالك وخلئق وعنه بن معني ونرص بن عيل وعمر بن شبة 

وخلق وثقه بن معني. »هتذيب الكمل« )6/35(، »لسان امليزان« )504/7(.
)4( »معجم مقاييس اللغة« )196/3(.

)5( »أسنى املطالب« )144/3(، »فتح الوهاب« )71/2(.
)6( »احلاوي الكبري« )220/9(.

)7( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من بطلن النكاح عند جعل بض�ع كل واحدٍة منهم مقابل 
األخرى. »العزيز« )579/7(، »روضة الطالبني« )174/7(.

)8( »البيان« )284/9(، »حاشية اجلمل« )268/8(.

)23/أ(
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A

وال جي�وز ن�كاح املتع�ة)))، وهو أن يقول زوجتك ابنتي ش�هًرا أو س�نة أو يوًما أو 
نحوه، وقالت الشيعة: نكاح املتعة جائز، وال يتعلق به حكم النكاح يف الطالق والظهار 
واللع�ان وامل�رياث)))، وروي عن ابن جريج جوازه، وش�اع ذلك ع�ن ابن عباس)))، 

حتى قال فيه الشاعر: 

يا صاح هل لك يف فتوى ابن عباس أقــــول لــلــشــيــخ ملـــا طـــال حمبسه
تكون مثواك حتى مصدر الناس))) يا صاح هل لك يف بيضاء بهكنة

لن�ا م�ا روى عي بن أيب طالب -كرم اهلل وجه�ه))) - أن النبي 0 هنى يوم 
خيرب عن نكاح املتعة وأكل حلوم احلمر األهلية)))، وعىل الشيعة أنه ال تتعلق به أحكامه 
فكان باطاًل كس�ائر األنكحة الباطلة)))، والثابت عن ابن عباس ما روي عن س�عيد بن 
جبري قال: خرج ابن عباس وكشف رأسه وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن مل يعرفني 

فأنا ابن عباس فاملتعة حرام كامليتة والدم))).

)1( »اإلقناع« )414/2(، »مغني املحتاج« )245/3(.
)2( »هناية املطلب« )222/12(. »الفقه عىل املذاهب األربعة« )52/4(.

)3( »العباب« )610/2(.
)4( »النجم الوهاج« )160/7(، »تكملة املجموع« )298/18(.

)5( ق�ال اب�ن كث�ري V: »وقد غلب هذا يف عبارة كثري من النس�اخ للكتب أن يف�رد عليًّا I، بأن 
يقال: S،  من دون سائر الصحابة، أو: »كرم اهلل وجهه«. 

ا، لكن ينبغي أن يساوى بني الصحابة يف ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم  وهذا وإن كان معناه صحيحاً  
والتكريم، فالشيخان وأمري املؤمنني عثمن بن عفان أوىل بذلك منه، -ريض اهلل عنهم أمجعني -«. 

»تفسري القرآن الكريم« )478/6 - 479(.  
)6( أخرجه البخاري يف »صحيحه«: كتاب » النكاح«، باب »هني رس�ول اهلل 0 عن نكاح املتعة 
ا،  )12/7(، رقم  ]5115[، ومسلم يف »صحيحه«: كتاب: »النكاح«، باب: »نكاح املتعة«، وبيان  آخراً

أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر حتريمه إىل يوم القيامة )1027/2(، رقم  ]1407[.
)7( »العباب« )616/2(، »حتفة املحتاج« )270/3(.

)8( مل أج�ده بع�د بحث ش�ديد، ولعلَّ املؤل�ف رواه باملعن�ى كعادت�ه، واألحاديث يف »حتري�م املتعة ثابتة 
مشهورة«.
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A

وال جي�وز ن�كاح املحلل)))، وه�و أن يتزوجها عىل أنه إذا وطئه�ا فال نكاح بينهام، 
أو أن يتزوجه�ا ع�ىل أن حيلله�ا لل�زوج األول)))، لقوله 0: »لعـــن اهلل احمللل 
واحمللل له«))). ولو كان عقده جائًزا ما استحق اللعن، وروي أنه 0 قال: »هو 
التيس املســـتعار«))). ولو صح عقده ملا وصفه بذلك؛ وألنه نكاح رشط انقطاعه دون 
غايته فكان باطاًل كنكاح املتعة، وأما إذا رشط أنه إذا وطئها طلقها فإنه يبطل النكاح يف 
أصح القولني)))، خالًفا أليب حنيفة)))، لنا أنه رشط مانًعا يف ميض النكاح فبطل كام لو 

)1( »فتح اجلواد« )44/3(، »حتفة اللبيب« ]319[.
)2( »هناية املطلب« )223/12(، »البيان« )292/9(.

)3( أخرج�ه أبو داود يف »س�ننه«: كتاب »النكاح«، ب�اب »يف التحليل« )188/2(، رقم  ]2078[، وابن 
ماج�ه يف »س�ننه«: كتاب »النكاح«، باب »املحلل واملحلل ل�ه« )622/1(، رقم  ]1935[، وغريمها 
م�ن حدي�ث ع�يل بن أيب طال�ب I، قال الش�يخ األلباين: »حدي�ث صحيح، رواه مج�ع آخر من 
ن البخاري بعض أسانيده، وكذا عبد احلق اإلشبييل، وصححه ابن السكن، واحلاكم،  الصحابة، وحسَّ
والذهب�ي، واب�ن القطان، واب�ن دقيق العيد، وابن اجل�ارود، ثم قال: »هذا إس�ناد رجاله ثقات رجال 
الشيخني؛ غري احلارث -وهو األعور- ضعيف،  لكنه مل يتفرد به؛ فقد رواه مجٌع آخر عن غري ما واحد 
ٌ يف  ا. وذلك ُمَبنيَّ ا إىل النبي 0، وقد قّوى بعض أس�انيده َمْن َس�َمْينا آنفاً حاب�ة مرفوعاً م�ن الصَّ

»اإلرواء« ]1897[«. 
»صحيح سنن أيب داود«،  )315/6(.   

)4( أخرجه ابن ماجه يف »س�ننه« )623/1(، رقم: ]1936[، والبيهقي يف »الس�نن الكربى« )339/7( 
وغريمها عن عقبة بن عامر: قال رسول اهلل 0: »أال أخربكم بالتيس املستعار«، قالوا: بىل 
، وقد  ي�ا رس�ول اهلل، قال: »هو الـمحلِّل، لعـــن اهلل احمللِّل، واحمللمَّل له «. خمتلف فيه وصلاً وإرس�االاً
يخ األلباين، وله شواهد كثرية،  حسنه عبد احلق اإلشبييل، وشيخ اإلسلم ابن تيمية، وابن القيِّم، والشَّ
يصحبه�ا من حديث عبد اهلل بن مس�عود، وأيب هريرة، وعيل بن أيب طال�ب، وجابر بن عبد اهلل، وابن 

عباس دون ذكر الشاهد: »أال أخربكم بالتيس املستعار«. 
ِمريي، من بداية حرف )التاء( إىل  األحاديث املرفوعة واملوقوفة يف كتاب: »حياة احليوان الكربى« للدَّ  

هناية حرف )اجليم(، خترجياًا ودراسة.
إعداد/إبراهيم بن عبداهلل بن عبد الرمحن املدهيش، ص: )165-176(، و»إرواء الغليل« )309/6-  

.)311
)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من بطلن النكاح إذا رشط أنه إذا وطئها طلقها.

»العزيز« )577/7(، »روضة الطالبني« )172/7(.  
)6( »املبسوط« )32/5(، »الفتاوى اهلندية« )279/1(.
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أقت�ه)))، وإن تزوجها ون�وى أنه إذا وطئها طلقها كره له ذل�ك)))، ملا روى أبو مرزوق 
التجيبي))) أن رجاًل أتى عثامن S فقال: إن جاري طلق امرأته يف غضبه، وإنه لقي 
ش�دًة فأحببت أن أحتس�ب نفيس ومايل فأتزوجها، ثم أبني هبا، ثم أطلقها /فرجع إىل 
زوجها األول. فقال عثامن: ال ينكحها إال نكاح رغبة)))؛ ألنه ال يؤمن أن حتصل بينهام 
رغب�ٌة وحمبة، فإذا فارقها ن�دم وإن مل يفارقها ندمت عىل ف�وات الزوجية األوىل)))، فإن 
خالف وتزوجها عىل هذه النية مل يفسد النكاح)))، وقال مالك والليث والثوري وأمحد 
واحلس�ن والنخعي وقتادة: يفس�د))). لنا ما روي أن ِمْس�كينًا كان جيلس بباب املسجد 
فأتته امرأة فقالت: هل لك يف امرأٍة تنكحها، فتبيت عندها الليلة ثم تفارقها، فقال: نعم. 
وكان�ت املرأة ق�د طلقها زوجها ثالًثا ففعل، فقالت له امرأته: إذا أصبحَت فس�يقولون 

)1( »مغني املحتاج« )243/3(، »تكملة املجموع« )299/18(.
)2( »احل�اوي الكب�ري« )225/9(، »فتح الوهاب« )72/2(  »املهذب« )43/2(، »حاش�ية البجريمي« 

.)374/3(
)3( ه�و أب�و م�رزوق التجيب�ي بالفتح أو بالضم واملش�هور الض�م ، منس�وب إىل جتيب ، قبيل�ة معروفة، 
وهو مرصي تابعي ثقة ، اس�مه حبيب بن الش�هيد »هتذيب الكمل« )276/34(، »هتذيب األس�مء« 

.)858/1(
 )4( أخرج�ه البخ�اري يف »التاريخ الكب�ري« )152/1(، والبيهقي يف »الس�نن الك�ربى« )340/7( عن 
أيب م�رزوق الُتجيب�ي: أنَّ رجلاً أت�ى عثمن بن عف�ان I يف خلفته، وقد ركب فس�أله فقال: إنَّ 
يل إلي�ك حاج�ةاً ي�ا أمري املؤمن�ني قال: إين اآلن مس�تعجٌل،  ف�إن أردت أن تركَب خلف�ي حتى تقيَض 
، فأردُت أن أحتسَب بنفيس  ا يل طلَّق امرأته يف غضبه ولقَي شدةاً حاجتك، فركب خلفه فقال: إنَّ جاراً
ل، فقال له عث�من: »ال تنكحها إالَّ  جه�ا، ثم أبتني هبا، ثم ُأطِلقه�ا فرتجَع إىل زوجها األوَّ وم�ايل فأتزوَّ

نكاَح رغبة«. 
قال الش�يخ عب�د العزيز الطريفي 5: وإس�ناده ضعيف، حممد بن عبد الرمح�ن بن َعنَج جمهول،   
، والتجيبي مل يسمع من عثمن بن عفان I. وأخرج البيهقي:  أخرج له مسلم يف »صحيحة« متابعةاً
من طريق ابن هليعة عن ُبكري بن األش�ج عن س�ليمن بن يسار: أن عثمن بن عفان I رفع إليه أْمَر 
ق بينهم، وق�ال: »ال ترجع إليه إالَّ بنكاح رغبة غري ُدْلَس�ة«.  ج امرأةاً ليحلَّه�ا لزوجها، ففرَّ رج�ٍل ت�زوَّ

ا. اه�.  وإسناده ضعيف أيضاً
ج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل« ]368[. »التحجيل يف ختريج ما مل خيرَّ  

)5( »أسنى املطالب« )143/3(، »حاشية اجلمل«  )264/8(.
)6( »روضة الطالبني« )173/7(.

)7( »املعونة« )484/1(، »املغني« )406/7(، »اإلنصاف« )98/8(.

)23/ب(
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فارقه�ا ف�ال تفعل فإين مقيمٌة لك عىل ما ترى، واذهب إىل عمر I، فلام أصبح أتوه 
وأتوها فقالت: كلموه، فكلموه فأبى، وانطلق إىل عمر I فقال: أمس�ك امرأتك، 

وإن أتوك بريٍب فأتني، وبعث إىل املرأة الواسطة فنّكل هبا))). 

وأما قوله 0: »لعن اهلل احمللل«. فمحموٌل عىل من رشط ذلك يف العقد، 
وألن العقد يفسد بام رشط فيه ال بام نواه وقصده، وهلذا لو اشرى عبًدا برشط أال يبيعه 

بطل، ولو نوى أال يبيعه مل يبطل))).

ومن تزوج برشط اخليار بطل نكاحه)))، وقال أبو حنيفة يلغو الرشط الباطل ويصح 
العقد))). لنا أنه عقٌد تبطله اجلهالة فأبطله اخليار كالبيع برشط اخليار مطلًقا))).

وإن تزوجه�ا ب�رشط أال يطأه�ا بطل ال�رشط)))، لقوله 0: »كل شـــرٍط 
ليس يف كتاب اهلل فهو باطل، ولو كان مائة شـــرط«. وروي عنه 0 أنه قال: 
»املؤمنون عند شروطهم، إال شرًطا أحل حراًما أو حرم حاال«))). فإن كان الرشط من 

)1( أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى« )341/7(، ويف »معرفة السنن واآلثار« )182/10(، وابن كثري 
: وس�معت هذا احلدي�ث متَّصلاً عن ابن   يف »مس�ند الفارق« )403/1(، قال ابن كثري: قال الش�افعىُّ
سريين عن عمر بنحوه،  قلت: وابن سريين مع هذا مل يسمع من عمر، »مسند الفاروق« )403/1(.

)2( »اإلقناع« )415/2(، »حاشية البجريمي« )376/3(.
)3( »املهذب« )43/2(، »حاشية اجلمل« )265/8(.
)4( »املحيط الربهاين« )89/3(، »البناية« )494/4(.

)5( »البيان« )286/9(، »فتح الوهاب« )72/2(.
)6( »روضة الطالبني«  )174/7(، »مغني املحتاج« )253/3(.

)7( لعلَّ املؤلِّف V يقصد: ما أخرجه الرتمذي يف »سننه«: »أبواب األحكام عن رسول اهلل 0« 
)28/3(، رقم  ]1352[ -واللفظ له-، وابن ماجه يف »س�ننه«: كتاب: »األحكام«، باب: »الصلح« 
)788/2(، رقم  ]2353[، والدارقطني يف »سننه« )462/2(، رقم  ]2892[، وغريهم من حديث 
لح  كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزين، عن أبيه عن جده: أنَّ رس�ول اهلل 0 قال: »الصُّ
جائز بني املســـلمني إالمَّ صلًحا حرمَّم حااًل، أو أحلمَّ حراًما، واملســـلمون على شـــروطهم إالمَّ شـــرًطا حرمَّم 

حااًل، أو أحلمَّ حراًما«.  
ق�ال الرتمذي: )هذا حديث حس�ن صحي�ح(، وضعف إس�ناده احلافظ ابن حجر والش�يخ األلباين،   

وصححه األلباين بشواهده . 
»إرواء الغليل« )142/5 - 145(.  
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جهة املرأة أو وليها بطل النكاح؛ ألنه رشط ينايف ما اس�تحقه بالنكاح فأبطله، وإن كان 

من جهة الزوج مل يبطل النكاح، ألن الوطء حقه فجاز تركه))).

A

جي�وز التعري�ض بخطبة املعتدة ع�ن الوفاة)))، لقول�ه c: ]ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ[))). واملطلقة ثالًثا يف حكم املتوىف عنها زوجها، وكذلك البائن 

باللع�ان والرض�اع؛ ألهنا ال حتل مل�ن بانت عنه)))، فأم�ا املختلعة والتي فس�خ نكاحها 
بعي�ٍب أو نح�وه فإنه جيوز ملن بانت عنه التعري�ض بخطبتها والتريح أيًضا؛ ألنه جيوز 
له نكاحها، وأما يف حق غريه فإنه حيرم التريح ملا قدمناه)))، وحيل التعريض يف أصح 
القولني)))؛ ألهنا معت�دٌة باين فهي كاملطلقة /ثالًثا، وختالف الرجعية فإهنا زوجة، وأما 
 c التري�ح يف ح�ق املتوىف عنها زوجها والباين فال حتل لغري من بانت عنه، ألن اهلل
مل�ا أب�اح التعريض دل ع�ىل أن التريح ح�رام، وألن التعريض حيتم�ل النكاح وغريه 
والتري�ح ال حيتمل غ�ري النكاح، فال يؤمن أن حيملها احل�رص عليه بأن خترب بانقضاء 
عدهت�ا قبل وقتها فلم جيز)))، واملرأة يف اجلواب كالرجل يف اخلطبة فيام حيل وحيرم، ألن 

األمرين يتعلقان بالعقد ومها ركناه فلم خيتلفا فيام حيل منه وحيرم))).

والتري�ح أن يق�ول: إذا انقض�ت عدتك تزوجت�ك أو نكحتك. ألن�ه ال حيتمل 
غري النكاح)))، والتعريض أن يقول: أنت مجيلة، وأنت مرغوب فيك، ولعل اهلل س�ائق 

)1( »أسنى املطالب« )144/3(، »حتفة املحتاج« )270/3(.
)2( »هناية املطلب« )225/12(.

.235 :2 )3(
)4( »فتح اجلواد« )43/3(، »تكملة املجموع« )301/18(.

)5( »النجم الوهاج« )171/7(.
)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز التعريض يف حق غري الزوج للمختلعة، أو املفسوخ 

نكاحها لسبٍب من األسباب. »روضة الطالبني« )174/7(، »مغني املحتاج« )252/3(.
)7( »العزيز« )579/7(، »كفاية األخيار« ]465[.

)8( »احلاوي الكبري« )235/9(، »العزيز« )580/7(.
)9( »املهذب« )43/2(، »حتفة اللبيب« ]317[.

)24/أ(
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إليك رزًقا، وال تس�بقيني بنفسك))). ألن النبي 0 قال لفاطمة بنت قيس: »إذا 

انقضت عدتك فآذنيين، وال تسبقينا بنفسك«))).

وم�ن خط�ب امرأة فرحت باإلجاب�ة، أو رصح هلا وليها بإذهن�ا أو لغري إذهنا إذا 
كان جيربه�ا حرم عىل غ�ريه خطبتها)))، ملا روى ابن عم�ر L أن النبي 0 
هن�ى أن خيط�ب الرجل ع�ىل خطبة أخي�ه)))، وألن يف ذلك إفس�اًدا وإحياًش�ا، فإن ترك 
األول اخلطب�ة، أو أذن للث�اين مل حي�رم عليه كام يف حديث ابن عم�ر، وكذلك إذا عرض 
ل�ه باإلجابة، بأن قيل له: ما أنت إال كف�ؤ ومريض ونحوه. فإنه جيوز لغريه خطبتها عىل 
أصح القولني)))، ملا ُروي أن فاطمة بنت قيس قالت للرسول 0: إن معاوية))( 
وأبا اجلهم))( خيطباين فقال 0: »أما أبو اجلهم فإنه ال يضع العصا عن عاتقه، 

)1( »البيان« )279/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )256/3(.
ا ال نفقة هلا« )1119/2(، رقم   )2( أخرجه مس�لم يف »صحيحه«: كتاب: »الطلق«، باب: »املطلقة ثلثاً

]1480[، وليس فيه: »وال تسبقني بنفسك«.
)3( »أسنى املطالب« )155/3(، »حاشية اجلمل« )266/8(.

)4( أخرج�ه البخ�اري يف »صحيحه«: كتاب: »النكاح«، باب: »ال خيط�ب عىل خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع« )19/7(، رقم  ]5142[، ومس�لم يف »صحيحه«: كتاب: »النكاح«، باب: »حتريم اخلطبة عىل 

خطبة أخيه حتى يأذن أو يرتك «. )1032/2(، رقم  ]1412[.  
ا،  )5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من جواز اخلطبة عىل خطبة الغري إذا كان الرد لألول تعريضاً

وليس ترصحياًا.
»العزيز« )581/7(، »روضة الطالبني« )175/7(.  

)6( معاوي�ة ب�ن أيب س�فيان صخر بن ح�رب بن أمية بن عبد ش�مس بن عبد مناف الق�ريش األموي أمري 
املؤمن�ني، ولد قبل البعثة بخمس س�نني، أس�لم بعد احلديبية، وكتم إس�لمه حتى أظه�ره عام الفتح، 
اس�تمر يف خلفة املس�لمني ما يقرب من عرشين س�نة، وأخته أم حبيبة بنت أيب س�فيان، أم املؤمنني، 

وكان كاتب النبي 0، ومات I يف رجب سنة ستني للهجرة. 
»اإلصابة« )154/6(، »نسب قريش« ]41[.   

)7( ه�و عام�ر ب�ن حذيفة بن بن غانم بن عامر ب�ن عبد اهلل بن عبيد بن عدي ب�ن كعب القريش العدوي، 
ا فيه�م، كان أبو اجلهم  أس�لم ي�وم الفتح، وصحب النب�ي 0، وكان معظماً يف قريش، ومقدماً
عاملاًا بالنسب، وكان من املعمرين ، شهد بنيان الكعبة يف اجلاهلية، وشهد بنياهنا يف أيام الزبري، تويف يف 

أيام الزبري. »هتذيب األسمء« )780/1(، »معجم الصحابة« )178/2(. 
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وروي فإنـــي أخـــاف عليك عصاه، وأما معاوية فصعلوٌك ال مال له انكحي أســـامة«))). 

فرح بخطبتها مع سكوهتا عنهام، وكذلك إن سكتت عنه هلذا احلديث؛وألنه يف معنى 
التعري�ض)))، وم�ن خطب عىل خطبة أخي�ه، يف احلال التي حيرم فيه�ا اخلطبة، ثم عقد 
ص�ح نكاح�ه وإن كان آثام)))، وق�ال مالك وداود: ال يص�ح النكاح)))، لن�ا أن امُلْحِرَم 
سابٌق عىل العقد، فال يرجع إىل معنى فيه فال يوجب فساده، كام لو اشتغل به وقد تضيق 

وقت الصالة))).

ويك�ره التعري�ض باجل�امع وإظهار الق�درة عليه)))، لقول�ه c:  ]ڇ  ڇ  
ا و جهًرا جائز، وإن�ام أراد بالرس  ڍ[))). مل ي�رد بال�رسِّ ض�د اجلهر، فإن التعري�ض رسًّ

اجلامع)))، ومنه قول امرئ القيس))): 

أنـــين الـــــي  بـــســـبـــاســـة  زعــــمــــت  كربت وأن ال حيسن السر أمثالي)1)) أال 

، وقد تقدم خترجيه قريباًا، واحلديث أخرجه  )1( حديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم يف صحيحه مطوالاً
بلفٍظ مقارٍب ملا ذكره املصنف الشافعي يف »مسنده« )39/3(، رقم  ]1131[، وغريه، قال ابن امللقن 
، وهو حديٌث طويٌل مش�تمٌل عىل  V: »هذا احلديث صحيح أخرجه مس�لم يف »صحيحه« مطوالاً

أحكاٍم عديدة، وقد بسطتها يف اإلعلم بفوائد عمدة األحكام فراجعها منه؛ فإنه من املهمت«. 
»البدر املنري« )521/7(.   

)2( »احلاوي الكبري« )243/9(.
)3( »البيان« )280/9(، »مغني املحتاج« )242/3(.

)4( »الذخرية« )210/4(، »الفروع« )205/8(.
)5( »أسنى املطالب« )156/3(، »حتفة املحتاج« )279/3(.
)6( »فتح اجلواد« )43/3(، »تكملة املجموع« )301/18(.

.235 :2 )7(
)8( »اجلامع آلحكام القرآن« )178/3(.

)9( هو: امرؤ القيس بن ُحجٍر بن احلارث بن عمر بن حجر بن عمرو بن معاوية بن احلارث بن يغوث بن 
ثوٍر بن ُمرتع بن معاوية بن كندة، شاعٌر يمني األصل، وأبوه ملك أسٍد وغطفان، وهو أول من أحكم 
 الش�عر، من ش�عراء اجلاهلية، وكان امرؤ القيس بعد مهلهل، واملهلهل خاله، وطرفة، وعبيد، وعمرو 

ابن قميئة، واملتلمس يف عرٍص واحد، وكان ممن ُعرف عنه الُعهر يف شعره.
»طبق�ات فحول الش�عراء« )41/1(، »معجم املؤلف�ني« )320/2(، »اللباب يف هتذيب األنس�اب«   

.]234[
)10( »ديوان امرئ القيس« ]71[، »مجهرة أنساب العرب« ]12[.
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وأراد ب�ه اجل�امع، وألن ذل�ك هجنٌة من القول وس�خف؛ وألنه رب�ام يدعوها عىل 

اإلخبار بانقضاء العدة قبل وقتها، ولذلك حرم التريح اخلطبة))).

0: الخيار في النكاح والرد بالعيب

/إذا وجد الزوج زوجته جمنونٌة)))، أو جمذومٌة)))، أو برصاء)))، أو رتقاء)))، وهي 
التي انس�د فرجها، أو قرناء)))، قال الش�افعي I: وهي التي يف فرجها حلم، وقيل 
عظ�ٌم يمنع اجلامع)))، ثبت له اخليار يف فس�خ النكاح)))، وكذل�ك إذا وجدت الزوجة 
زوجها جمنوًنا، أو جمذوًما، أو أبرَص، أو جمبوًبا، أو ِعنِّينًا، ثبت هلا اخليار يف الفس�خ)))، 
وق�ال أب�و حنيفة وأصحابه والث�وري والنخعي: ال يثبت الفس�خ لواحٍد من الزوجني، 
وه�و مذه�ب ع�ٍي واب�ن مس�عود، إال أن أبا حنيف�ة يثبت للم�رأة اخليار بج�ب الزوج 

)1( »أسنى املطالب« )156/3(، »حتفة املحتاج« )279/3(.
)2( جمنونٌة من اجلنون، وهو يف األصل من السرت، وهو الذي فقد عقله، ُسمي بذلك ألن اجلنون يغطي 

العقل.
»لسان العرب« )92/13(، »معجم مقاييس اللغة« )76/1(.  

)3( اجلذام: من اجلذم وهو القطع، وهو مرٌض معروف، حيدث عن طريق انتش�ار الس�وداء يف اجلس�د، 
يقطع أعضاء اإلنس�ان ويش�ذ هبا، وهو من األمراض املعدية التي تش�تد رائحته حتى يس�قم يف احلال 

جمالسه، ومن هو قريٌب منه.
»القاموس املحيط« )1404/1(، »املخصص« )485/1(.   

)4( من برص، وهي أصٌل واحٌد، أن يكون يف اليشء ُل�ْمَعٌة ختالف سائَر لونه، وهو البياض الذي يصيب 
اجلسم وُيتشاءم به.

»لسان العرب« )5/7(، »معجم مقاييس اللغة« )219/1(.  
ا هو انس�داد مدخ�ل الذكر من الفرج   )5( الرتـــق: لغ�ةاً ه�و الضم وااللتح�ام خلقة كان أم ال، واصطلحاً

فل يستطاع مجاعها.
»القاموس املحيط« )1143/1(، »هتذيب اللغة« )194/3(.  

)6( القرن: يف أصل اللغة هو الس�د، والقرناء من النس�اء هي التي يف فرجها مانٌع يمنع من س�لوِك الَذَكِر 
فيه، إما غدٌة غليَظٌة، َأو حلمٌة ُمْرَتتِقة، َأو َعْظٌم.

»لسان العرب« )331/13(، »مجهرة اللغة« )440/1(.  
)7( »األم« )28/5(.

)8( »احلاوي الكبري« )244/9(.
)9( »املهذب« )44/2(، »حاشية اجلمل« )274/8(.

)24/ب(
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وعنت�ه، ويف�رق احلاكم بينهام عن�ده بطلقٍة واحدٍة، وليس بفس�خ)))، لنا أن هذه عيوٌب 

متنع املقصود من النكاح وهو الوطء، فثبت هبا اخليار قياًسا عىل اجلب والعنة، وختالف 

العمى والقطع؛ إلهنام ال يمنعان الوطء، وهذه العيوب متنع ألن اجلذام والربص خياف 

منه�ام العدوى إىل الزوج والنس�ل فيمنعان ال�وطء، واجلنون قد خي�اف منه لألذى فهو 

مانع)))، وقد أقر الرشع عىل هذه النفرة الطبيعية حيث قال 0: »فر من اجملذوم 

فـــرارك مـــن األســـد«))). وجاء رج�ٌل يبايعه فرأى يف ي�ده بياًضا فلم يأخ�ذ يده، وقال: 

اذهب فقد بايعناك)))، ورد الغفارية حني رأى بكشحها بياًضا))). 

وإن وجدت املرأة زوجها خصًيا فال خيار هلا يف أصح الوجهني وقيل القولني)))، 

ألن املقصود الوطء، وهو حاصٌل منه وممكٌن بل هو أقوى عليه؛ ألنه ال يفر باإلنزال)))، 

)1( »املبسوط« )47/5(، »الفتاوى اهلندية« )279/1(.
)2( »مغني املحتاج« )243/3(.

)3( أخرج�ه هب�ذا اللف�ظ ابن أيب ش�يبة يف »مصنف�ه« )142/5(، رق�م  ]24543[، وأمحد يف »مس�نده« 
)449/15(، رق�م  ]9722[، وغريمه�ا، وإس�ناده ضعي�ف، لكن�ه صحي�ح م�ن طري�ق آخ�ر فق�د 
ا عن ش�يخه عف�ان كتاب: »الطب« باب: »اجل�ذام« )126/7(،  أخرج�ه البخاري يف صحيحه معلقاً
 رق�م  ]5707[ ع�ن أيب هري�رة يق�ول: ق�ال رس�ول اهلل 0: »ال عدوى وال طـــرة، وال هامة 
وال صفر، وفرمَّ من اجملذوم كما تفرُّ من األسد«، قال احلافظ ابن حجر V: »عفان هو ابن مسلم 
الصفار وهو من شيوخ البخاري، لكن أكثر ما خيرج عنه بواسطة، وهو من املعلقات التي مل يصلها يف 
موضع آخر... وقد وصله أبو نعيم من طريق أيب داود الطياليس وأيب قتيبة مسلم بن قتيبة كلمها عن 
ا من طريق عمرو بن مرزوق عن س�ليم لكن موقوفاًا،  س�ليم بن حيان ش�يخ عفان فيه، وأخرجه أيضاً

 

ا«.  ومل يستخرجه اإلسمعييل، وقد وصله بن خزيمة أيضاً
»فتح الباري« )158/10(.  

�لم« باب: »اجتن�اب املجذوم  )4( يش�ري املؤلِّ�ف V: ما أخرجه مس�لم يف »صحيح�ه« كتاب: »السَّ
يد عن أبيه ق�ال: كان يف وفد ثقيٍف  ونح�وه« )1652/4(، رق�م  ]126[ من حديث عم�رو بن الرشَّ

رجٌل جمذوم، فأرسل إليه النَّبي 0: »إنا قد بايعناك فارجع«.
)5( »فتح اجلواد« )43/3(، »تكملة املجموع« )303/18(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من انقطاع حق اخليار للمرأة إذا وجدت زوجها خصياًا.
»العزيز« )580/7(، »روضة الطالبني« )176/7(.  

)7( »هناية املطلب« )227/12(.
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وكذل�ك إن وج�د أحدمها لصاحبه فرج الرجال وفرج النس�اء وحاله معلومة فال خيار 

له، ملا ذكرته يف املسألة قبلها وأوىل فإن اإلنزال من الرجل حيصل))).

وكذل�ك إن كان عي�ب أحدمها من جن�س عيب اآلخر كاألبرص�ني فال خيار هلام 
ع�ىل أصح الوجهني)))، ألن ما خيافه قائ�ٌم به، وإن كان عيب كل واحد من جنٍس ثبت 
هل�ام اخلي�ار، ألن كل واح�ٍد منهام خياف رضًرا لي�س فيه)))، ولو وج�د أحدمها صاحبه 
عقياًم فال خيار له، ألن معظم املقصود وهو الوطء حاصٌل، والولد هبٌة من اهلل للمولود 

والعقيم))).

A

وإن ح�دث العيب بالزوج بع�د العقد ثبت للمرأة اخليار، ألن م�ا أثبت اخليار إذا 
ق�ارن ابتداء العق�د أثبته إذا طرأ بعده كاإلعس�ار)))، وإن حدث بامل�رأة فللزوج اخليار 
ع�ىل أصح القولني)))، خالًفا ملالك))). لنا أنه عي�ٌب أثبت اخليار للزوجة فأثبت اخليار 
لل�زوج كاخليار املقارن، وإن كان الطالق ال يدف�ع عنه الرضر فإنه يلزمه به نصف املهر 
املس�مى قبل الدخ�ول وكامله بعده)))، واخلي�ار /الثابت هبذه العي�وب عىل الفور، فإن 
أخره مع القدرة س�قط خياره؛ ألنه خياٌر لنقص يف املعقود عليه فكان عىل الفور كخيار 

)1( »النجم الوهاج« )191/7(، »حتفة املحتاج« )274/3(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من انقطاع اخليار يف حقيهم إذا ثبت عند كٍل منهم من العيب 

ما عند اآلخر .
»العزيز« )581/7(، »روضة الطالبني« )177/7(.  

)3( »أسنى املطالب« )138/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )259/3(.
)4( »اإلقناع« )416/2(، »فتح الوهاب« )72/2(.

)5( »احلاوي الكبري« )251/9(.
)6( وم�ا ذك�ره املصن�ف هو املوافق للمذه�ب، من إثبات اخليار لل�زوج إذا طرأ العيب ع�ىل الزوجة بعد 

العقد.
»روضة الطالبني« )178/7(، »مغني املحتاج« )244/3(.  

)7( »جواهر اإلكليل« )490/1(، »حاشية الدسوقي« )256/2(.
)8( »الوسيط« )178/5(، »تكملة املجموع« )304/18(.

)25/أ(
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الرد بالعيب يف البيع، وال يصح فسخ النكاح هبا إال باحلاكم؛ ألنه خمتلٌف فيه فهو كخيار 

اإلعسار))).

A

إذا فسح النكاح قبل الدخول سقط املهر، سواًء فسخه الزوج أو الزوجة؛ ألنه إن 
كانت الزوجة فس�خته بعيب الزوج فقد اختارت الفرقة وعاد املعقود عليه إليها س�لياًم 
فع�اد عوضه إىل الزوج، وإن كان الزوج فس�خه بعيبها فق�د حصل من جهتها التدليس 
بإخفائ�ه فص�ار كأنه من جهتها، وإنام مل جيعل فس�خها لعيبه مضاًف�ا إليه بالتدليس، ألن 
العوض من جهة الزوج يف مقابله منافعها، فإذا عادت إليها سليمة سقط العوض وليس 
عليه�ا ع�وض يف مقابلة منافع الزوج يعود إليها، وإنام ملك الفس�خ لدفع الرضر الذي 
يلحقها فافرقا)))، وإن كان الفس�خ بعد الدخول س�قط املسمى، ألن الفسخ يستند إىل 
وجود سببه، فيصري كأن الوطء وقع يف عقد مفسوخ، وجيب مهر املثل؛ ألنه أتلف املعقود 
عليه يف عقٍد سقط مسامه فوجب الرجوع إىل مهر املثل، هذا إذا كان العيب موجوًدا قبل 
الدخول ومل يعلم به، أما إذا كان الفس�خ لعيٍب حدث بعد الدخول فإنه يس�تقر املسمى 
عليه)))، وفيه وجٌه آخر أنه يستقر املسمى أيًضا، وليس بيشء؛ ألنه استوىف املعقود عليه 
بكامل�ه يف عقٍد مس�تقر فلزمه املس�مى فيه، وخيال�ف إذا وطئ األمة املش�راة ثم علم هبا 
عيًبا، حيث ال يلزمه املهر، ألن الوطء يف البيع غري مقصوٍد بالعقد، وإنام هو من ثمرات 
املِلك، ويف النكاح هو املقصود منه فافرقا)))، وال يرجع به عىل الويل وال عىل املرأة عىل 
أصح القولني)))، خالًفا ملالك)))، لنا أنه ضامُن ما اس�توىف بدله وهو الوطء، فال يرجع 

)1( »املهذب« )43/2(، »حتفة املحتاج« )273/3(.
)2( »البيان« )280/9(، »فتح الوهاب« )74/2(.

)3( »أسنى املطالب« )145/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )259/3(.
)4( »احلاوي الكبري« )253/9(.

)5( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذه�ب، من عدم رج�وع الزوج باملس�مى عىل ال�ويل أو املرأة بعد 
الدخول.

»العزيز« )7/8(، »روضة الطالبني« )178/7(.  
)6( »مواهب اجلليل« )57/5(، »منح اجلليل« )284/3(.
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ب�ه ك�ام لو كان املبيع معيًب�ا فأتلفه املش�ري)))، وخيالف قيمة الولد ن�كاح املغرور، ألن 
الن�كاح ال يقتيض ضامن الولد وإنام وجب بتفويت رقه باعتقاده، والنكاح اقتىض ضامن 

الوطء فلو رجع به عىل الغار اجتمع له البدل واملبدل وذلك ال جيوز))).

a: إذا علم بالعيب حالة العقد فال خيار له، فإن حدث هبا يشٌء آخر من جنس 
األول نظ�رت، فإن كان احلادث يف غري موض�ع األول بأن كان األول يف عضٍو فحدث 
يف عضٍو آخر ثبت له اخليار باحلادث، ألن رضاه به يف عضٍو ليس رضا به يف عضو آخر، 
وإن اتسع يف موضعه األول فال خيار له؛ ألنه ريض بالربص األول فكان رضا بام حيدث 
من�ه)))، ول�و طلقها قبل /الدخول ومل يعلم بعيبها، والت�زم نصف املهر، ثم علم بعيبها 
مل يس�قط عن�ه ما لزمه من نص�ف املهر؛ ألنه ريض بإزالة امللك والت�زام نصف املهر فلم 

يسقط بام حدث بعده))).

A

ال جيوز لويل احلَُرة وال لويل األمة وال لويل الطفل أن يزوجه من به هذه العيوب)))، 
 مل�ا في�ه م�ن اإلرضار به، فإن خال�ف وزوجها ممن ب�ه أحد هذه العي�وب فحكمه حكم 
م�ا ل�و زوجها من غري كفء، وقد قدمناه، فإن دع�ت املرأة إىل نكاح جمنون مل يلزم الويل 
إجابتها، ألن عليه عاًرا يف كون موليته حتت جمنون، وإن دعته إىل نكاح جمبوٍب، أو عننٍي 
لزمه إجابتها، ألن ذلك ال عار عليه فيه، وإنام هي تس�ترض بعدم اس�تمتاعه)))، فكذلك 
ل�و دعت�ه إىل نكاح جم�ذوٍم، أو أبرص لزمه إجابته�ا يف أصح الوجهني))) مل�ا قدمته من 

)1( »هناية املطلب« )227/12(.

)2( »احلاوي الكبري« )255/9(.
)3( »النجم الوهاج« )192/7(، »تكملة املجموع« )306/18(.

)4( »أسنى املطالب« )149/3(، »حتفة اللبيب« ]317[.
)5( »حاشية اجلمل« )279/7(.

)6( »املهذب« )44/2(، »حاشية البجريمي« )379/3(.
)7( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من لزوم إجابة ال�ويل ملوليته إذا دعته لنكاح من به جذام أو 

برص. »العزيز« )8/8(، »روضة الطالبني« )180/7(.

)25/ب(
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التعليل، ولو حدث العيب بالزوج ورضيت به مل يكن للويل إجبارها عىل فسخ النكاح، 
 ألن ح�ق ال�ويل يف ابتداء العق�د دون اس�تدامته)))، وهلذا لو دعت احُل�َرة إىل نكاح عبٍد 
مل يل�زم ال�ويل تزوجيها، ولو أعتقت حتت عبد واختارت املقام معه مل يملك إجبارها عىل 

الفسخ))).

 a: إذا أدع�ى أح�د الزوج�ني عىل اآلخر أنه ب�ه جذاٌم لظه�ور يشٍء من أماراته 
مل يثبت إال بش�هادة عدل�ني من أهل اخلربة)))، وكذلك إذا اختلف�ا يف بياٍض به فقالت: 
هو برٌص. وقال من به: بل هو هبٌق)))، أو هرار))). ألن ذلك قد خيفى فوجب الرجوع 
إىل قول أهل اخلربة به)))، فإن مل تكن بينة فالقول قول من به ذلك مع يمينه ألن األصل 
ع�دم العلة)))، واجلنون املثب�ت للخيار هو املخوف مطبًق�ا كان أو غري مطبق، فإن كان 
ُيغم�ى عليه ث�م يفيق من غري خوف فهو مرض وال يثبت اخلي�ار، فإن زال املرض ودام 
اإلغ�امء فهو كاجلنون)))، ولو طالب زوج الرتقاء أن يش�ق موض�ع الفرج فأبت مل جترب 

عليه، ألنه جرٌح خموف، فلو فتقه وأمكن اجلامع منه سقط اخليار))).

A

إذا ادع�ت امل�رأة عىل زوجها أنه عنني وأنكر، فالق�ول قوله مع يمينه، ألن األصل 
االس�تقامة، فإن ن�كل ردت اليمني عليها عىل ظاهر املذه�ب، فتحلف وُيقىض هلا)1))، 

)1( »فتح اجلواد« )45/3(، »حتفة املحتاج« )276/3(.
)3( »مغني املحتاج« )245/3(.)2( »هناية املطلب« )228/12(.

)4( الَبَهُق: هو بياٌض الكدر أو سواُد يعرتي البدن خيالف لون البدن، ويظهر البياض، وذلك لسوء مزاج 
العضو إىل الربودة وغلبة البلغم عىل الدم، ويظهر السواد وذلك ملخالطة املرة السوداء الدم.

»القاموس املحيط« )1123/1(، »خمتار الصحاح« ]73[.  
)5( اهلرار: هو داٌء يصيب بطن اإلنسان، ويتسبب يف إصابته بالسلح أو اإلسهال حتى املوت. 

»معجم ما استعجم« )1349/4(، كتاب: »األفعال« )358/3(، »إصلح املنطق« ]246[.  
)7( »روضة الطالبني« )181/7(.)6( »هناية املطلب« )228/12(.

)8( »العزيز« )9/8(، »فتح الوهاب« )75/2(.
)9( »الوسيط« )178/5(، »فتح اجلواد« )44/3(.

)10( »البيان« )279/9(، »النجم الوهاج« )193/7(.
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وفي�ه وجٌه آخر أنه ُيق�ىض عليه بنكوله))). لنا أنه حٌق ن�كل املدعى عليه فيه عن اليمني 
فردت عىل املدعي كس�ائر احلقوق، فإن هلا أمارات يعرف هبا حاله فجاز أن يرد اليمني 
عليه�ا ك�ام ت�رد اليمني يف /كناي�ات القذف والط�الق)))، فإن حلفت امل�رأة أو اعرف 
ُه احلاكم سنة)))، وقال داود وابن عيينة: ال ترضب له املدة وال يثبت للمرأة  الزوج أَجلَّ
ب�ه اخلي�ار)))، لنا ما روي عن ابن عمر L أنه أجل العنني س�نة))). وعن عي وابن 
مس�عود وغريهم م�ن الصحابة مثله، ومل ينقل في�ه خالٌف بينهم فنُ�زل إمجاًعا)))، وأما 
حديث رفاعة القرظي))) فلم يرد يف حق العاجز عن الوطء، وإنام َشَكْت ضعفه، وهلذا 
قال 0: »ال حتى تذوقي عســـيلته«))). ولو كان عاجًزا ملا اعترب ذوق العس�يلة، 
فإن ذلك ال حيصل منه؛ ألنه ال يستقيم يف الفرج، فإن الِعنَّة مأخوذٌة من َعنَّ أي: اعرض، 
وقي�ل: معناه أنه يذهب عن يمني الفرج أو عن ش�امله ف�ال َيِلُجه، وألن ذلك يكون عن 
غلب�ة رطوبة أو يبوس�ه، فإذا مضت عليه الفصول األربعة اختلف�ت عليه األهوية، فإن 

)1( »املهذب« )45/2(، »حاشية اجلمل« )282/8(.
)2( »أسنى املطالب« )151/3(، »حاشية البجريمي« )380/3(.

)3( »احلاوي الكبري« )256/9(.
)4( »املحىل« )492/9(، »املغني« )435/7(.

)5( أخرج�ه ابن أيب ش�يبة يف »مصنفه« )503/3(، والبيهقي يف »الس�نن الك�ربى« )370/7(، وضعفه 
الشيخ األلباين. »إرواء الغليل« )323/6 - 324(.

)6( وق�د أخ�رج جمموع�ةاً من اآلث�ار عن الصحابة  اب�ُن أيب ش�يبة يف »مصنف�ه« )503/3(، والبيهقي يف 
»السنن الكربى« )370/7(، وصححه الشيخ األلباين، »إرواء الغليل« )324/6(.   

)7( هو رفاعة بن سموال، وقيل هو: رفاعة القرظي من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب، 
أم املؤمن�ني زوج النب�ي 0، وه�و ال�ذي طلق امرأت�ه ثلثاًا عىل عهد رس�ول اهلل 0، 
برِي، وطلقها قبل أن يدخ�ل هبا فأرادت الرج�وع إىل رفاعة، فنهى النبي  فتزوجه�ا عب�د الرمحن ب�ن الزَّ

0 عن ذلك، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها.
»هتذيب الكمل« )311/9(، »الوايف بالوفيات« )91/14(، »اإلكمل« )141/7(.  

ا، ثم تزوج�ت بعد العدة  )8( أخرج�ه البخ�اري يف »صحيح�ه«: كت�اب »الطلق«، ب�اب »إذا طلقها ثلثاً
ا غريه، فلم يمس�ها« )56/7(، رقم  ]5317[، ومس�لم يف »صحيح�ه« كتاب »النكاح«: باب:  زوجاً

 

ا غريه، ويطأها، ثم يفارقها وتنقيض عدهتا« )1055/2(،  ا ملطلقها حتى تنكح زوجاً »ال حتل املطلقة ثلثاً
.J رقم  ]1433[ من حديث عائشة

)26/أ(



656
كان من رطوبٍة استقام يف فصل اليبوسة، وإن كان عن يبوسٍة استقام يف فصل الرطوبة، 
ف�إذا انقض�ت الفصول ومل يتغري ُعلم أن�ه عجٌز خلقي فثبت هلا اخلي�ار)))، وابتداء املدة 
م�ن يوم رضهبا احلاكم؛ ألهنا مدٌة خمتلٌف فيها فافتقرت إىل احلاكم، بخالف مدة اإليالء 
فإنه منصوٌص عليها)))، فإذا رضبت له املدة ثم جامعها سقطت املدة؛ ألنه ثبتت قدرته 
ع�ىل ال�وطء، وأدناه: أن يغيب احلش�فة يف الفرج، ألن أحكام ال�وطء يتعلق به)))، فإن 
كان ق�د ُقط�ع بعض ذك�ره مل خيرج من حكم التعنني إال بتغيي�ب مجيع ما بقي عىل أصح 
الوجهني)))، والثاين: يكفي أن يغيب منه بقدر احلش�فة. لنا أنه بعد زوال احلش�فة مل يبق 
ح�دٌّ يمك�ن اعتباره فوجب أن يغيب اجلميع)))، ولو وطئه�ا يف الدبر مل خيرج من حكم 
التعن�ني؛ ألن�ه ليس بمحٍل للوطء، وهلذا ال حيصل به اإلحالل)))، ولو وطئها يف الفرج 
وهي حائض خرج من حكم التعنني وس�قطت املدة؛ ألنه وطء يف حمل الوطء وإن إثم 
ب�ه، وهلذا حيصل به اإلحالل)))، فإن اّدعى أن�ه وطئها وأنكرت، فإن كانت ثيًبا فالقول 
قول�ه مع يمينه)))، وقال عط�اء: يرهيم نطفته. وقال األوزاعي: يش�هده امرأتان وبينهام 
ث�وٌب وجيام�ع زوجته، فإذ قام عنها نظرتا إىل فرج الزوج�ة فإن كان فيه رطوبة املاء فقد 
ص�دق))). وي�روي عن مالٍك أنه يكتفي فيه بامرأٍة واحدة)1)). وعن معاوية: أنه يزوج 
ام�رأًة ذات مجاٍل بصداٍق من بيت املال فإن أصاهبا فقد كذبت األوىل عليه وإن مل يصبها 

)1( »النجم الوهاج« )198/7(، »حتفة املحتاج« )279/3(.
)2( »أسنى املطالب« )152/3(، »تكملة املجموع« )305/18(.

)3( »مغني املحتاج« )253/3(.
)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذه�ب، من أنه ال يزول حكم التعنني عن�ه إال بتغييب مجيع ما بقي 

من ذكره فيها.
»العزيز« )10/8(، »روضة الطالبني« )181/7(.  

)5( »البيان« )283/9(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )260/3(.
)6( »احلاوي الكبري« )262/9(.

)7( »املهذب« )45/2(، »فتح الوهاب« )75/2(.
)8( »هناية املطلب« )233/12(.

)9( »الدراري املضيئة« )259/2(.
)10( »التفريع« )34/2(، »دليل السالك« ]72[.
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فق�د صدق�ت))). وع�ن أمحد رواية أن�ه ُيرك يف بيٍت معه�ا ويرينا م�اءه يف قطنة))). لنا 
أن األص�ل صحة النكاح، فإذا /ادعت ما يتس�لط عىل فس�خه كان الق�ول قوله يف نفيه 
كاملتبايع�ني إذا اختلف�ا يف حدوث العيب)))، وما ذكره م�ن رؤية مائه ال أثر له يف العنة؛ 
ألن�ه ال يمن�ع من إنزال املاء وق�د يعن عن امرأة وال يعن عن غريه�ا)))، وخيالف ما إذا 
طلقه�ا طلق�ًة وادعى أنه وطئها وله الرجعة عليها فأنك�رت وطئه، فالقول قوهلا ألن يف 
مسألة العنني يقابل األصل يف العدم صحة النكاح يف الظاهر، فكان القول قوله يف بقاء 
النكاح، ويف مس�ألة العدة قد ثبت الطالق وزال الظاه�ر يف بقاء النكاح فكان الرجيح 

لألصل وهو العدم؛ ألنه ال معارض له))). 

فأم�ا إذا كانت بكًرا قال الش�افعي V: أريتها أربع نس�وة ثقات، فإن ش�هدهنا 
ببق�اء بكارهت�ا فالق�ول قوهل�ا، وإن أكذهب�ن؛ ألهنن بينة فال تس�قط ش�هادهتن بتكذيب 
 اخلص�م))). وإن ق�ال: وطئته�ا وع�ادت فالق�ول قوهلا م�ع يمينه�ا ألن الظاهر خالف 
م�ا يدعيه الزوج، وإنام حتلف بإم�كان العود إذا مل توجد املبالغة، فتحلف أنه مل يطأها أو 
أهن�ا بكارهتا األولة، وإن نكلت عن اليمني حلف الزوج وس�قط خيارها)))، فإن امتنع 
م�ن اليمني فالقول قوهل�ا يف أصح الوجهني)))، ألن الظاه�ر أن البكارة بكارة األصل، 
ف�إن اختارت املق�ام معه قبل انقضاء املدة مل يس�قط خياره عىل أص�ح القولني)))؛ ألهنا 

)1( »املغني« )453/7(، »نيل األوطار« )178/6(.
)2( »الكايف« )37/3(، »الفروع« )215/8(.

)3( »مغني املحتاج« )254/3(.
)4( »فتح اجلواد« )45/3(، »تكملة املجموع« )310/18(.

)5( »احلاوي الكبري« )265/9(.
)6( »األم« )34/5 (.

)7( »البيان« )289/9(، »مغني املحتاج« )256/3(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن القول قول الزوجة إذا امتنع الزوج عن اليمني.

»العزيز« )10/8(، »روضة الطالبني« )183/7(.  
)9( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من أهنا إذا اختارت املقام قبل انقضاء الفرتة مل يس�قط خيار 

الزوج.
»العزيز« )12/8(، »روضة الطالبني« )181/7(.  

)26/ب(
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أسقطت اخليار قبل ثبوته فهو كعفو الشفيع قبل البيع، وهكذا لو رضيت به قبل رضب 
املدة، ولو اختارت املقام معه بعد انقضاء األجل مل يكن هلا أن تطلب الفسخ بعد ذلك، 
كام لو ريض املش�ري بعني املبيع ثم طلب الفس�خ)))، وختالف زوجة املعرس بالنفقة إذا 
رضيت باملقام ثم اختارت الفسخ بعده كان هلا ذلك، وكذلك زوجة املوىل إذا اختارت 
املق�ام معه ثم طالبت بالفيئة أو الطالق، وحنث كان هلا ذلك، ألن النفقة تتجدد بتجدد 
األيام)))، فإذا رضيت بإس�قاط ما مىض مل ترض بإس�قاط املستقبل، وكذلك املويل منها 
ملكت مطالبته إلرضاره هبا باليمني يف ترك الوطء يف احلال، ويف الثاين إرضار مستأنف، 
وألن اإلعس�ار يعقبه اليسار، واملويل قد يكفر عن يمينه فريجى زوال احلاِل، والِعنَّة منه 
خلقة ال يرجى هلا زوال وقد رضيت به بكل حال)))، فإن مل جيامعها حتى انقىض األجل 
فطالب�ت بالفرق�ة فرق احلاكم بينهام لدفع ال�رضر عنها، وتكون هذه الفرقة فس�ًخا)))، 
وقال أبو حنيفة ومالك: يكون طلقة))). لنا أنه خياٌر ثبت ألجل العيب فلم تكن الفرقة 
طالًق�ا كخي�ار املعتقة حتت عبد)))، ولو تزوج ام�رأًة /فوطئها ثم عنَّ عنها مل ترضب له 
امل�دة)))، خالًف�ا أليب ثور))). لنا أن�ا تيقنا قدرته يف هذا النكاح فال نركها باالس�تدالل 
ألن اليق�ني ال ي�زال بالظ�ن)))، ول�و كان له أربع زوج�ات فوطئ ثالًث�ا منهن وادعت 
الرابع�ة أن�ه عنَّ عنها س�معت دعواها، ف�إن أقر بذلك رضبت له امل�دة، فإن وطئ وإال 
ف�رق بينهام)1))، فإن قي�ل فهي صفة خلقية كيف ختتلف باختالف النس�اء، قلنا األمور 

)1( »حاشية اجلمل« )289/8(.
)2( »املهذب« )45/2(، »حتفة املحتاج« )279/3(.

)3( »مغني املحتاج« )255/3(.
)4( »العزيز« )13/8(، »النجم الوهاج« )200/7(.

)5( »بدائع الصنائع« )258/2(، »عقد اجلواهر الثمينة« )62/2(.
)6( »أسنى املطالب« )153/3(، »تكملة املجموع« )311/18(.

)7( »البيان« )289/9(، »فتح الوهاب« )76/2(.
)8( »املبسوط« )42/5(.

)9( »احلاوي الكبري« )265/9(.
)10( »الوسيط« )261/5(.

)27/أ(
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الطبيعية ختتلف، فإنه قد يكون بعضهن تدعوه عىل نفسها، وتعينه عىل وطئها بميلها إليه 

فيت�أيت منه مجاعها، واألخرى بخالف ذلك فيتعذر عليه وطؤها فيعن عنها، فكان لكل 

امرأٍة حكم نفسها))).

وكذلك لو أباهنا وقد ثبتت عنته ثم تزوجها فطلبت الفسخ بعنته، رضبت له املدة؛ 

ألن�ه جي�وز أن خيتلف باخت�الف األنكحة كام خيتلف باختالف النس�اء، ه�ذا هو القول 

اجلديد)))، ولو ادعت زوجة الصبي أنه عن عنها مل تسمع، ألن العنة ال تثبت إال بإقراره 

وليس للصبي قوٌل معترب))). 

A

فإن وجدت املرأة زوجها جمبوًبا ثبت هلا اخليار يف احلال، ألن عجزه متيقن)))، وإن 

كان قد ُقطع بعض ذكره فادعى الزوج أنه يمكنه اجلامع به وأنكرت، فالقول قول الزوج 

عىل أصح الوجهني)))، ألن ذكره يتصور أن يغيب يف الفرج، فكان القول قوله يف قوته 

وانتش�اره ك�ام لو كان له ذك�ٌر قصري)))، وإن اختلف�ا يف القدر الباقي ل�و انترش هل كان 

حيص�ل به اجلامع رجع يف معرفته إىل املش�اهدة، ألن ذلك ي�درك بمعرفة طوله وقره، 

وال يرج�ع في�ه إىل قوهلا، وال وجه للقول بأن األصل عدم اإلمكان، ألن اإلمكان ينبني 

عىل معرفة قدره))).

)1( »النجم الوهاج« )201/7(، »حتفة املحتاج« )282/3(.
)2( »املهذب« )46/2(، »فتح اجلواد« )47/3(.

)3( »الوسيط« )179/5(، »حاشية البجريمي« )382/3(.
)4( »البيان« )290/9(، »فتح الوهاب« )77/2(.

)5( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، إذا ادعى الزوج أنه يمكنه اجلمع بامرأته وأنكرت هي، وكان 
قد ُقطع بعض الذكر، فالقول قول الزوج.

»العزيز« )13/8(، »روضة الطالبني« )184/7(.  
)6( »اإلقناع« )417/2(، »حاشية اجلمل« )305/8(.

)7( »احلاوي الكبري« )282/9(.
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A

إذا تزوج�ت ام�رأة رج�اًل عىل صفٍة من مج�اٍل أو حريٍة أو نحوه�ا يف نفس العقد، 
وكان العب�د مأذوًنا ل�ه يف النكاح فخرج بخالفه، فالعقد صحيٌح عىل أصح القولني)))؛ 
ألهن�ا رضيت بعينه ونقصان الصفة تثبت له العيب فيثبت اخليار وال يمنع الصحة، ألن 
م�ا ال تق�ف صحة العق�د عليه إذا رشط وخ�رج بخالفه ال يمنع الصح�ة كاملهر)))، ثم 
ينظ�ر في�ه، فإن خرج أعىل مما رشطه صفًة ونس�ًبا فال خيار هل�ا، ألن اخليار يثبت لنقٍص 
ا  وه�ذه زيادة، وإن خرج دون ما رشطته ف�إن كان عليها فيه رضر بأن رشطت كونه حرًّ
فكان عبًدا أو عربًيا، فخرج عجمًيا، أو مجياًل فخرج قبيًحا، وهي ُحَرٌة عربيٌة مجيلٌة ثبت 
هلا اخليار؛ ألنه نقٌص مل ترض به)))، وإن مل يكن عليها فيه رضٌر بأن رشطت كونه عربًيا 
ف�كان عجمًيا وهي عجمية، فال خيار هلا عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه ال ينقص عنها يف 

حٍق وال كفاءٍة فال خيار هلا))).

/أم�ا إذا كان الغرور من جهة املرأة، فال خيل�و إما أن تغره باحلرية أو بالصفات أو 
النس�ب، فإن غرته باحلرية فال يتصور هذه املسألة إال بأربع رشائط، أن يكون الغار غري 
الس�يد، وأن يكون بإذن الس�يد، وأن يش�رط حريتها يف العقد، وأن يكون ممن جيوز له 
نكاح األمة، فإن كان كذلك فالعقد صحيٌح عىل أصح القولني)))، ملا قدمناه يف القس�م 

)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه إذا تزوجت املرأة رجلاً عىل صفٍة من مجاٍل أو حريٍة أو 
ا له يف النكاح فخرج بخلفه، فالعقد صحيٌح. نحوها يف نفس العقد، وكان العبد مأذوناً

»العزيز« )14/8(، »روضة الطالبني« )182/7(.  
)2( »هناية املطلب« )335/12(.
)3( »احلاوي الكبري« )283/9(.

)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه ال خيار هلا إن رشطت يف زوجها رشوطاًا وأتت هذه 
الرشوط خمالفة بم ال رضر عليها فيه.

»روضة الطالبني« )200/7(، »مغني املحتاج« )256/3(.  
)5( »البيان« )292/9(، »فتح الوهاب« )77/2(.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أنه إذا غرته باحلرية فل يمكن تصور هذه املسألة إال بأربع 
رشائط: أن يكون الغار غري الس�يد، وأن يكون بإذن الس�يد، وأن يشرتط حريتها يف العقد، وأن يكون 

ممن جيوز له نكاح األمة، فإذا حتققت هذه الرشائط فالنكاح صحيح.

)27/ب(

=
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ا كان أو عبًدا عىل أصح قويل أحد الطريقني)))، والقول  قبل�ه، واخليار ثاب�ٌت للزوج حرًّ
الث�اين: ال يثب�ت اخليار، والطري�ق الثاين يثبت للح�ر دون العبد. لنا أن م�ا أثبت اخليار 
 يف ح�ق املرأة أثبت�ه يف حق الرجل كاجلنون)))، والعبد فيه كاحل�ر، ألن عىل العبد رضًرا 
مل يرض به، وهو اس�رقاق ولده منها، وعدم االس�تمتاع هبا يف النهار)))، فإن اختارت 
الفس�خ فإن كان قد دخل هبا لزمه مهر املثل، ألن الفس�خ يس�تند إىل حالة العقد فيصري 
كأن ال�وطء يف عق�ٍد مفس�وخ)))، وال يرجع به عىل أح�ٍد ال الغار وال امل�رأة عىل أصح 
القول�ني)))؛ ألنه حصل له يف مقابلة االس�تمتاع، وإن أحبلها قب�ل العلم برقها، فالولد 
ح�ٌر؛ ألن�ه مل يرض برق�ه، ويلزمه قيمته؛ ألنه أتلف رقه عىل س�يدها، ف�إذا غر هبا رجع 
هب�ا ع�ىل من غ�ره؛ ألنه مل يدخل عىل أن يضم�ن قيمة الولد، ودخل ع�ىل أن يكون املهر 
مضموًن�ا علي�ه)))، وإن وطئها بع�د العلم برقها كان الولد ممل�وًكا؛ ألنه ريض برقه ولو 

 

مل جيز الفسخ، أو قلنا ال خيار له)))، فإن وطئها فعىل التقسيم الذي ذكرته قبل هذا.

وإن غرته بصفة غري احلرية بأن رشطت أهنا طويلة فكانت قصرية أو بيضاء فكانت 
س�وداء أو مجيلة فكانت قبيحة، أو بالنس�ب بأن رشطت أهنا هاشمية أو مطلبية فكانت 
عربي�ة، أو أهنا عربي�ة فكانت أعجمية، فالعقد صحيٌح عىل أظه�ر القولني))) ملا قدمته، 

»العزيز« )13/8(، »روضة الطالبني« )201/7(.  
)1( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية اخللف يف املس�ألة عىل قولني، وإثبات اخليار فيه 

ا. ا كان أم عبداً للزوج املغرر به حراً
»العزيز« )14/8(، »روضة الطالبني« )202/7(.  
)2( »املهذب« )47/2(، »حاشية اجلمل«  )307/8(.

)3( »النجم الوهاج« )203/7(، »حاشية البجريمي« )383/3(.
)4( »حتفة املحتاج« )283/3(.

)5( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم رجوع املغرور عىل أح�ٍد، يف املهر اللزم عليه، إذا 
دخل باملرأة التي ُغر هبا.

»العزيز« )14/8(، »روضة الطالبني«)204/7(.   
)6( »البيان« )292/9(، »حتفة املحتاج« )286/3(.

)7( »هناية املطلب« )336/12(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة النكاح إن حصل الغرر بصفٍة غري احلرية.

=

=
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وأما اخليار فإن خرجت أعىل صفًة ونس�ًبا مما رشط فال خيار له ملا قدمته، وإن خرجت 
ك�ام صورن�اه دون م�ا رشطه إال أهنا أعىل من َنَس�بِه ف�ال خيار له؛ ألن�ه ال نقص عليه يف 
الكفاءة)))، ولو كانت دون نسبه فال خيار له أيًضا عىل أصح الوجهني)))؛ ألنه ال نقص 
ع�ىل الرج�ل أن تكون املرأة دونه يف النس�ب، وإن خرجت أنقص صف�ًة ثبت له اخليار، 
ألن عليه رضًرا، فإنه ينقص مقصوده يف االستمتاع هبا، فإن اختار الفسخ قبل الدخول 

 

ف�ال يشء علي�ه، وإن كان بع�د الدخ�ول لزم�ه مه�ر املث�ل، وال يرج�ع ب�ه عىل أح�ٍد ملا 
قدمته))).

a: وإن تزوج من حيل له نكاح األمة امرأًة يعتقد أهنا ُحَرة، ومل يش�رط حريتها 
يف العقد فكانت /َأَمًة، فالعقد صحيٌح وال خيار له، ولو تزوجت امرأة يعتقدها مسلمة 
فكانت كتابية ومل يش�رط إس�المها فالعقد صحيح، واخليار ثابت، هذا أصح الطريقني 
يف املس�ألتني)))، والطري�ق الث�اين؛ أهنام عىل قولني، والف�رق بينه�ام أن الكتابية مل يوجد 
تفريٌط من جهة الزوج، ألن الظاهر ممن ال خيار له أنه ويٌل مس�لم، ويف األمة تفريٌط من 

جهة الزوج يف ترك السؤال واالستقصاء))).

A

إذا أعتقت األمة وزوجها حٌر مل يثبت هلا اخليار يف فسخ النكاح)))، وقال أبو حنيفة 
�ْعبي، والنََّخِعي، وط�اووس: هلا اخليار))). لنا أهنا س�اوت زوجها يف  وأصحاب�ه، والشَّ

»العزيز« )14/8(، »روضة الطالبني« )202/7(.   
)1( »حاشية اجلمل« )307/8(.

)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة النكاح، وعدم ثبوت اخليار للزوج، إن كانت أقل 
منه نسباًا. »العزيز« )14/8(، »روضة الطالبني« )203/7(.

)3( »احلاوي الكبري« )285/9(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة النكاح يف الصورتني وثبوت حق اخليار للزوج.

»العزيز« )15/8(، »روضة الطالبني« )204/7(.  
)5( »احلاوي الكبري« )289/9(.

)6( »املهذب« )47/2(، »فتح الوهاب« )78/2(.
)7( »البحر الرائق« )134/3(، »ملتقى األبحر« )488/1(.

)28/أ(

=
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الكامل فلم يثبت هلا اخليار كام لو عقلت حتت عاقل)))، وأما حديث بريرة فقد اختلفت 
رواية إبراهيم عن األسود، فتارة روى أن زوجها كان حًرا، وتارة روي أنه كان عبًدا)))، 
وق�د روى القاس�م ب�ن حممد ب�ن أيب بكر عن عائش�ة: أن�ه كان عبًدا، والقاس�م أخص 
بعائش�ة م�ن األس�ود)))، وروى ابن عباس وغريه: أن�ه كان عبًدا لبني املغ�رية، يقال له 
مغيث))). وقد روي أنه لو كان حًرا ملا خريها)))، وما روي أنه قال 0: »ملكِت 

)1( »فتح اجلواد« )49/3(، »تكملة املجموع« )313/18(.
ا، أخرجه  ا ممل�وكاً )2( اختلف�ت رواي�ة إبراهي�م النخعي عن األس�ود فروى عن�ه أنَّ زوج بري�رة كان عبداً
ا ي�وم  الدارقطن�ي يف »س�ننه« )442/4(: رق�م  ]3758[، وم�رةاً روى عن�ه أنَّ زوجه�ا كان ح�رًّ
ُأعتق�ت: أخرج�ه البخاري يف »صحيح�ه«: كتاب »الفرائ�ض«، باب »مرياث الس�ائبة« )154/8(، 
ا« )237/2(، رقم   رق�م  ]6754[، أب�و داود يف »س�ننه«: كتاب »الط�لق«، باب  »من قال كان ح�رًّ
]2237[، والدارقطني يف »س�ننه« )442/4(، رق�م  ]3759[، وغريهم، قال البخاري عقبه: »قول 

 .» ا أصحُّ األسود منقطع، وقول ابن عباس: »رأيته عبداً
قال الش�يخ األلباين: قلت: ومعنى قول البخاري هذا أن قول األسود املذكور مدرج يف احلديث ليس   
م�ن قول عائش�ة، وهو الذي اس�تظهره احلافظ يف »الفتح« )360/9(، وعىل ه�ذا فل يصح معارضة 
ا بطريق األسود هذه، لكوهنا معلولة باإلدراج، قال احلافظ:  وج كان عبداً الطريق األوىل، وفيها أنَّ الزَّ
ا فآل املرء أعرف  ا بالكث�رة، وأيضاً ، فريجح رواية م�ن قال: كان عبداً »وع�ىل تقدي�ر أن يكون موصوالاً
بحديثه، فإن القاسم )يعنى الطريق الثانية( ابن أخي عائشة، وعروة )يعنى الطريق األوىل( ابن أختها، 

وتابعهم غريمها، فروايتهم أوىل من رواية األسود؛ فإهنم أقعد بعائشة، وأعلم بحديثها«. 
قلت: أضف إىل ذلك أنَّ حديث األس�ود ليس له ش�اهٌد، بخلِف حديث عروة وغريه،   فله ش�واهد   
ا، كم هو  حا أنَّ زوج بريرة J، كان عبداً ل يف هذه املس�ألة، مرجِّ ر V وفصَّ ... إلخ . وقد حرَّ

ٌح يف الروايات األخرى . »إرواء الغليل« )276/6 - 278(. مرصَّ
)3( ه�و األس�ود بن يزيد بن قيس، اإلمام الفقيه احلرب، أبو عم�رو النخعي الكويف التابعي، روى عن عيل 
وابن مسعود ومعاذ وأيب موسى وعائشة وغريهم M، وروى عنه خلٌق كثري واتفقوا عىل توثيقه، 

تويف سنة ]75[.
»ديوان اإلسلم« ]18[، »تاريخ خليفة« ]275[، »إسعاف املبطأ« ]33[.  

)4( أخرج�ه أب�و داود يف »س�ننه«: كت�اب »الط�لق«، ب�اب »يف اململوكة تعت�ق، وهى حتت ح�رٍّ أو عبد« 
)237/2(، رق�م  ]2236[. ومغي�ث هو وه�و موىل أمحد بن جحش األس�دي ُأعتقت زوجته وهي 

حتته وهو عبٌد فاختارت تركه. »اإلصابة« )196/6(، »اإلكمل« )276/7(.
)5( أخرج�ه البخاري يف »صحيح�ه«: كتاب »الطلق«، باب: »ش�فاعة النَّبيِّ 0 يف زوج بريرة« 
ا يقال له مغي�ث، كأين أنظر إليه  )48/7(، رق�م  ]5283[ ع�ن اب�ن عب�اس: أنَّ زوج بريرة كان عب�داً
=يطوف خلفها يبكي ودموعه تس�يل عىل حليته، فقال النَّبيُّ 0 لعباس: »يا عباس، أال تعجب 
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نفســـِك«))). فإن�ام ذكر بعض العلة ونبه عىل متامها، وه�و حتت العبد ومن ال يملك)))، 

وأم�ا إذا أعتق�ت وزوجه�ا عبٌد ثب�ت هلا اخلي�ار إمجاًعا)))، مس�تنده حدي�ث بريرة)))، 
ومتلك الفس�خ بنفس�ها من غري حاكم؛ ألنه ثاب�ٌت بالنص واإلمج�اع)))، وخيارها ممتٌد 
إىل أن متكن�ه من وطئها أو ترح بام يبطله عىل أصح األقوال الثالثة)))، والقول الثاين: 
يمت�د إىل ثالثة أيام. والثالث: أن�ه عىل الفور. لنا قوله 0 لربيرة: »إن قربك فال 
خي�ار ل�ك«))). وألنه 0 خري بريرة بعد أن مىض زم�ان اإلمكان، وألن احلاجة 
داعية إىل تأخريه)))، وقد روي عن عبد اهلل وحفصة ولدي عمر M، وهو مذهب 
الفقهاء الس�بعة فقهاء املدينة)))، فإن مل ختر الفس�خ حتى وطئها وادعت اجلهل بالعتق، 

مـــن حـــب مغيث بريـــرة، ومن بغض بريـــرة مغيًثا«. فق�ال النَّبِيُّ 0: »لو راجعتـــه«.  قالت: 

 

يا رسول اهلل تأمرين؟، قال: »إنا أنا أشفع«. قالت: ال حاجة يل فيه.
)1( أخرج�ه مس�لم يف »صحيح�ه«: كت�اب: »العتق«، ب�اب: »إنم الوالء مل�ن أعت�ق« )1143/2(، رقم  
ها  ا، فخريَّ  ]1504[، والنسائي )164/6(، وغريمها، قال مسلم: قال -يعني جرير-: »وكان زوجها عبداً
ه�ا«.  وق�ال النس�ائي: ق�ال ع�روة:  ا مل خيريِّ  رس�ول اهلل 0 فاخت�ارت نفس�ها، ول�و كان ح�راً
يخ األلباين: فدلَّ عىل أن هذه اجلملة األخرية  ا ما خريها رسول اهلل 0«، قال الشَّ »فلو كان حرًّ
من�ه مدرج�ة فيه من كلم عروة،   وهو الذي جزم به احلافظ يف »الفتح« )338/9 - البهية(، وس�بقه 

الزيلعي يف »نصب الراية« )207/3(، وقال: »وكذلك رواه ابن حبان يف  صحيحه ...«. 
»إرواء الغليل« )237/6(.  

)2( »النجم الوهاج« )203/7(، »حتفة املحتاج« )387/3(.
)3( »مراتب اإلمجاع« )63( ، » نيل األوطار« )205/6(.

)4( تقدم قريباًا.
)5( »مراتب اإلمجاع« ]63[، »اإلمجاع« ]107[.

)6( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من س�قوط حق اخليار هلا إىل أن متكنه من وطئها، أو ترصح 
بم يبطله. »العزيز« )16/8(، »روضة الطالبني« )207/7(.

)7( أخرج�ه أب�و داود يف »س�ننه«: كتاب »الطلق«، ب�اب »حتى متى يكون هلا اخلي�ار« )238/2(، رقم  
]2238[، والدارقطني يف »سننه« )449/4(، رقم  ]3775[، وغريمها من عائشة J. ويف لفٍظ 
عن�د الدارقطن�ي: إن وطئك فل خياَر لك. أعلَّه ابن امللقن باالنقطاع، وقال الش�يخ األلباين: إس�ناده 
ضعيف لعنعنة ابن إس�حاق؛ فإن�ه مدلس، وبه أعلَّه املنذري والعس�قلين، »البدر املنري« )646/6(، 

»ضعيف سنن أيب داود«، »األم« )242/2(.
)8( »مغني املحتاج« )258/3(.

)9( »املغني« )462/7(، »تكملة املجموع« )314/18(.

=
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فإن كانت يف موضٍع جيوز أن خيفي عليها من طريق العادة، فالقول قوهلا مع يمينها، ألن 

 

ما تدعيه حمتمل واألصل عدم العلم، فإن كانت يف موضٍع ال جيوز أن خيفي عليها ذلك 

 

مل يقبل قوهلا ألن الظاهر أهنا علمت به)))، وقيل: إهنا عىل طريقني، أحدمها هذا، والثاين 
ع�ىل قول�ني، وإن اعرفت بالعلم بالعتق ولكن أدعت اجله�ل بثبوت اخليار هلا، فالقول 
قوهل�ا يف أص�ح القول�ني)))، ألن ذلك أمر خفٌي ال يدركه إال العل�امء، بخالف رد املبيع 
بالعي�ب فإنه يش�رك فيه الع�ام واخل�اص)))، وإن أعتقت وهي صغ�ريٌة أو جمنونٌة ثبت 
هل�ا اخلي�ار /إذا بلغ�ت أو عقلت، ولي�س لوليها أن ين�وب عنها يف اخلي�ار، ألن طريقه 
الش�هوة فلم يدخ�ل حتت الوالية كالط�الق)))، وللزوج وطؤها قب�ل البلوغ واإلفاقة، 
ألن ثب�وت اخلي�ار ال يؤثر يف ملك النكاح)))، ولو زوج الكاف�ر ولده الصغري بأكثر من 
 أرب�ع ثم أس�لم، وتبعه االبن، وأس�لمن الزوج�ات فإنه يمنع من االس�تمتاع هبن؛ ألنه 
ال جيوز التقرير عىل نكاحهن مًعا)))، فإن مل ختر البالغة العاقلة الفسخ حتى أعتق زوجها 
ف�ال خيار هلا عىل أصح القولني)))، ألن اخلي�ار ثبت بكوهنا كاملًة حتت ناقٍص وقد زال 
نقصه فس�قط خيارها)))، وإن طلقها طلقًة رجعيًة فرشعت يف العدة ثم أعتقت فلها أن 
تؤخر الفسخ النتظار البينونة بانقضاء العدة، وهلا أن تفسخ يف احلال؛ ألهنا إذا مل تفسخ 
مل تأمن أن يدعها حتى يقرب انقضاء عدهتا ثم يراجعها)))، فإذا فسخت استأنفت العدة 

)1( »النجم الوهاج« )206/7(، »تكملة املجموع« )314/18(.
)2( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من ثبوت حق اخليار هل�ا، إن اعرتفت بالعلم بعتق زوجها، 

وجهلها بحق خيارها.
»العزيز« )19/8(، »روضة الطالبني« )206/7(.  

)3( »الوسيط« )183/5(، »حتفة املحتاج« )286/3(.
)4( »هناية املطلب« )338/12(.

)5( »البيان« )301/9(، »حاشية البجريمي« )389/3(.
)6( »املهذب« )48/2(، »حاشية اجلمل« )308/8(.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من انقطاع حق اخليار هلا بعتق زوجها.
»العزيز« )18/8(، »روضة الطالبني« )207/7(.  

)8( »احلاوي الكبري« )290/9(.
)9( »أسنى املطالب« )155/3(، »تكملة املجموع« )315/18(.

)28/ب(
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فيط�ول األم�ر عليه�ا، وإن اختارت املقام مع�ه وهي يف العدة مل يص�ح؛ ألهنا جارية إىل 
بينونة فلم يصح منها اختيار املقام كام لو ارتدت الرجعية فراجعها يف حال رجعتها، وهلا 
أن تفسخ بعد اختيار املقام معه، ألن ذلك االختيار ال حكم له فلم يمنع من الفسخ)))، 
وإن مل خت�ر الفس�خ حتى طلقه�ا الزوج مل ينفذ طالقه بل يوقف ع�ىل أصح القولني)))، 
ويف الث�اين ينفذ، لنا أن يف تنفيذه إس�قاط خيارها وذل�ك ال جيوز، فعىل هذا إن اختارت 

املقام وقع الطالق من حني يلفظ به، وإن فسخت مل يقع))).

A

إذا أعتقت وفس�خت فإن كان قبل الدخول س�قط املهر ألن الفرقة من جهتها)))، 
وإن فسخت بعد الدخول، فإن كان بعتٍق بعد الدخول استقر املسمى ألن الفسخ يستند 
إىل حالة العتق، والعتق ورد بعد استقرار املهر)))، وإن كان العتق قبل الدخول والوطء 
قبل علمها بالعتق، وقع الفسخ بعد الدخول وسقط املسمى، ألن الفسخ يستند إىل حالة 
العتق فيصري كالوطء يف نكاٍح مفس�وخ)))، وجيب امله�ر يف هذه األحوال كلها للموىل؛ 
ألن�ه وجب بالعقد يف ملكه، وكذلك إن كانت مفوضة دخل هبا أو فرض هلا قبل العتق 
بن�اًء عىل أص�ح القولني يف أن املفوضة ال تس�تحق املهر بالعقد، فيك�ون واجًبا يف ملك 
الس�يد فيكون له)))، ويف القول الثاين: جيب هلا بالفرض فيكون هلا، وكذلك لو أعتقت 

ثم فرض هلا مهًرا أو دخل هبا فإن املهر يكون للسيد))).

)1( »احلاوي الكبري« )301/9(.
)2( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من أن�ه ال ينفذ الطلق بل يوقف، إن مل خترت الفس�خ حتى 

طلقها.
»العزيز« )20/8(، »روضة الطالبني« )208/7(.  

)3( »أسنى املطالب« )158/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )263/3(.
)4( »اإلقناع« )418/2(، »حاشية اجلمل )308/8(.

)5( »املهذب« )47/2(، »حاشية البجريمي« )390/3(.
)6( »مغني املحتاج« )262/3(.

)7( »البيان« )305/9(، »فتح الوهاب« )78/2(.
)8( »النجم الوهاج« )207/7(، »تكملة املجموع« )323/18(.
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A

إذا تزوج عبٌد مرشٌك حرًة مرشكًة ثم أسلام مل يثبت هلا اخليار يف أصح الوجهني)))؛ 

ألهنا /رضيت برقه والرق نقٌص عند كل عاقل مسلاًم كان أو كافًرا)))، وال أقول بقول 

م�ن قال: الرق ليس بنق�ص يف الكفر، أما إذا تزوج عبٌد م�رشٌك َأَمًة مرشكًة، ودخل هبا 

ثم أس�لمت وختلف العبد، وأعتقت ثبت هلا اخليار؛ ألهنا َأَمٌة أعتقت حتت عبد)))، وإن 

أس�لم العبد وختلفت األمة يف الرشك وأعتق�ت فلها اخليار أيًضا عىل أصح الوجهني))) 

للعلة يف املسألة قبلها، واحتامل أن يسلم إذا قرب انقضاء عدهتا لتطول العدة عليها بعيد، 

فإن اإلنسان ال يفارق دينه ملثل هذا الغرض، فال يصلح للتفرقة، واخلالف املنقول فيها 

غلط))).

وال يس�قط خيار املعتقة حتت العبد »إال«))) يف فس�خ الن�كاح إال يف صورة، وهي 

رج�ٌل مل�ك مائة دينار وجاري�ة قيمتها مائة دينار، وزوجها من عب�ٍد عىل مائة دينار، ثم 

أعتقه�ا يف م�رض موت�ه أو أوىص بعتقها ثم مات�ت مل يكن هلا أن ختت�ار فرقة الزوج قبل 

الدخول؛ ألنه يس�قط مهره�ا فيعجز الثلث عن عتقها، فال تعت�ق، فيؤدي إثبات اخليار 

إىل إس�قاطه فيس�قط يف نفس�ه)))، ولو دخل هبا ال�زوج قبل املوت ثبت هل�ا اخليار، ألن 

ا  )1( وم�ا ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من س�قوط حق اخليار هل�ا إذا كانت مرشكةاً وتزوجت عبداً
ا. مرشكاً

»العزيز« )21/8(، »روضة الطالبني« )209/7(.  
)2( »حتفة املحتاج« )290/3(.

)3( »احلاوي الكبري« )325/9(.
)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، م�ن إثبات حق اخليار لألمة إذا تأخر إس�لمها عن زوجها 

وعتقت.
»العزيز« )21/8(، »روضة الطالبني« )213/7(.  

)5( »أسنى املطالب« )159/3(، »حاشية اجلمل« )314/8(.
)6( تظهر زيادة كلمة إال هنا.

)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من سقوط حق اخليار للزوج، إذا ُأعتق وحتته أمٌة.
»العزيز« )22/8(، »روضة الطالبني« )214/7(.  

)29/أ(
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املهر ال يس�قط بالفس�خ وال يثبت اخليار ملن مل يكمل عتقها، ألن أحكام العتق ال تعترب 

يف حقها))). 

أم�ا إذا ت�زوج عبُد بأمٍة ث�م ُأعتق العبد فال خي�ار له يف أصح الوجه�ني))). لنا أن 
رقه�ا ال يثب�ت له يف ابتداء العقد، وهو إذا ت�زوج العبُد امرأًة من غري رشط احلرية فبان؛ 
أهنا َأَمة فكذلك يف اس�تدامته)))، بخ�الف رق األمة فإنه يثبت للزوج اخليار يف االبتداء 
فأثبته يف االس�تدامة)))، ولو بيعت األمة املزوجة مل يكن بيعها طالًقا، فيعامل املش�ري 
الزوج فيها كام كان يعامله البائع)))، وروي عن ابن عباس وابن مسعود وأيب بن كعب؛ 
أهنم قالوا: يكون بيعها طالًقا))). لنا أن عائش�ة J اشرت بريرة فأعتقتها فخريها 
رس�ول اهلل 0)))، ول�و كان بيعه�ا طالًقا ما خريها فيه، وليس الرشاء كالس�بي 

بدليل الزواج، وألن الطالق ال يكون إال من زوج واملشري أجنبي)))، واهلل أعلم.

0: نكاح المشرك

إذا أس�لم الزوج�ان املرشكان ومها عىل صفة لو مل يكن بينه�ام نكاح، جاز هلام عقد 
ا عليه)))، ولو عقد بغري ويلٍّ وال ش�هود؛ ألنه أس�لم خل�ٌق كبري عىل عهد  الن�كاح وُأِق�رَّ

)1( »البيان« )312/9(، »تكملة املجموع« )335/18(.
)2( »الوسيط« )183/5(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )262/3(.

)3( »املهذب« )48/2(، »فتح الوهاب« )77/2(.
)4( »مغني املحتاج« )263/3(.

)5( »فتح اجلواد« )48/3(، »تكملة املجموع« )333/18(.
)6( »احلاوي الكبري« )327/9(، »املغني« )465/7(.

)7( لع�لَّ املؤلِّف يش�ري ويقصد: ما أخرجه البخ�اري يف »صحيحه«: كتاب »اهلب�ة وفضلها، والتَّحريض 
عليه�ا«، باب »قبول اهلدية« )155/3(، رقم  ]2578[، من حديث عائش�ة J: أهنا أرادت أن 
تش�رتي بريرة؛ وأهنم اش�رتطوا والءها، فذكر للنَّبيِّ 0،  فقال النَّبي 0: »اشـــرتيها، 

ا الوالء ملن أعتق«.  فأعتقيها، فإنمَّ
ق ع�ىل بريرة«.  فقال النَّبيُّ 0: »هو هلا  وأه�دي هل�ا حلم، فقيل للنَّبيِّ 0: »هذا ُتصدِّ  

ْت. صدقة، ولنا  هدية« وُخريِّ
)8( »احلاوي الكبري« )327/9(، »فتح الوهاب« )76/2(.

)9( »مغني املحتاج« )269/3(.
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رس�ول اهلل 0 فأقره�م ع�ىل أنكحتهم ومل يس�أهلم ع�ن رشوطه�ا)))، وألن يف 
ذلك تنفرًيا هلم عن اإلس�الم، وألن هذه /الرشائط ختتلف يف اعتبارها أنكحة املسلمني 

 

فل�م يؤاخذ هبا الكفار)))، وإن كان�ت ممن ال جيوز له نكاحها كاألم واألخت مل يقر عىل 
ذلك؛ ألنه ال جيوز له أن يبتدئ نكاحها فال جيوز تقريره عليه)))، وإن أسلم أحد الزوجني 
الوثنيني، أو أس�لمت املرأة والزوج هيودي، أو نراين، فإن كان قبل الدخول تعجلت 
الفرقة، وإن كان بعده وقف األمر عىل انقضاء العدة)))، فإن اجتمعا عىل اإلس�الم قبل 
انقضاء العدة فهام عىل النكاح، وإن انقضت العدة قبل اجتامعها عىل اإلس�الم حصلت 
الفرق�ة)))، وق�ال أبو ثور: إذا أس�لم الزوج قب�ل الزوجة تعجلت الفرق�ة وإن كان بعد 
الدخ�ول، وهو رواية عن أمحد)))، وقال مالك: إذا أس�لم الزوج وختلفت املرأة عرض 
عليها اإلسالم يف احلال، فإن أسلمت وإال انفسخ نكاحها))). وقال أبو حنيفة: إن كانا 
يف دار اإلسالم عرض احلاكم اإلسالم عىل املتخلف منهام فإن أبى فرق بينهام، فإن كان 
اإلباء من الزوج كانت الفرقة طالًقا وإن كانت من املرأة كانت فس�ًخا، وإن كان يف دار 
احلرب وقف نكاحهام عىل ميض ثالث حيض إن كانت من ذوات األقراء أو ثالثة أشهر 
إن كانت من ذوات الشهور، فإن مضت ومل جيتمعا عىل اإلسالم حصلت الفرقة، وكان 
عليه�ا اس�تئناف الع�دة إذا كانت مدخواًل هبا، وإن أس�لم أحدمها ودخل دار اإلس�الم 
وقعت الفرقة بينهام الختالف الدارين، وكذلك إذا دخل أحدمها إىل دار اإلسالم وعقد 
الذم�ة فإنه ينفس�خ نكاح�ه)))، لنا ما روى عبد اهلل بن ش�ربمة))( ق�ال: كان الناس عىل 
عهد رس�ول اهلل 0 يس�لم الرجل قبل املرأة، واملرأة قبل الرجل فأهيام أسلم قبل 

)1( »البيان« )320/9(، »النجم الوهاج« )220/7(.
)2( »املهذب« )49/2(، »تكملة املجموع« )335/18(.

)3( »أسنى املطالب« )160/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية«  )263/3(.
)4( »العزيز« )24/8(، »احلاوي الكبري« )331/9(.

)5( »روضة الطالبني« )215/7(.
)6( »املحرر« )27/2(، »السلسبيل يف معرفة الدليل« )701/2(.

)7( »التاج واإلكليل« )421/3(، »مواهب اجلليل« )143/5(.
)8( »بدائع الصنائع« )243/2(، »اجلوهرة النرية« )486/3(.

)9( تقدمت ترمجته.

)29/ب(
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انقض�اء عدة املرأة فهي امرأته)))، وإن أس�لم بعد انقضاء الع�دة فال نكاح بينهام؛ وألنه 
اختالف ِدين يمنع التقرير عىل النكاح فأوجب الفرقة كاحلربية)))، وعىل مالك إس�الم 
الزوجة واإلس�الم قبل الدخول موج�ب للفرقة عندنا، لكن ب�رشط انقضاء العدة)))، 
وعىل أن اختالف الدار ال يؤثر، ملا روي أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته بمكة، 

فلام فتحت مكة أسلمت، وأقرمها النبي 0 عىل النكاح))). 

وإذا س�بي أح�د الزوج�ني فاملوج�ب للفرقة الس�بي وإح�داث ال�رق ال اختالف 
الدار، وأما إذا س�بي العبد وله زوجة فإنام انفس�خ النكاح ألن رقه مل يكن مس�تقًرا، فإنه 
يقدر عىل إزالته بالغلبة لس�يده، وإنام يس�تقر رقه بالسبي، وألن السبي سبب الرق فأقيم 
س�ببه مقامه، والفرقة احلاصلة باختالف الدين فس�ٌخ ال يس�قط ع�دد الطالق)))، وقد 
حكينا مذهب أيب حنيفة فيه، لنا أهنا فرقٌة عريت عن /لفظ الطالق ونيته فكانت فسًخا 
كس�ائر الفس�وخ؛ وألهنا فرقٌة أوجبت اختالف الدين فكانت فسًخا كام لو أسلم الزوج 

 

ومل تسلم الزوجة))).

A

إذا أس�لم احلر وكان حتته أربع نسوة، وقال بعد إسالمهن: اخرت فسخ نكاحهن 
أو واحدٍة منهن، قيل له إن أردت بذلك طالًقا كان ما أردت، وإن أردت حل العقد من 

يخ األلباين، وحكم عليه بأنه منكٌر ومعضل.  ا أسنده، وقد ذكره هكذا الشَّ )1( مل أجد أحداً
»إرواء الغليل« )339/6(.  

)2( »املهذب« )49/2(، »فتح الوهاب« )80/2(.
)3( »البيان« )322/9(، »حاشية اجلمل« )322/8(.

)4( ذكره البيهقي يف »السنن الكربى« )301/7(، ويف »معرفة السنن واآلثار« )140/10( عن الشافعي 
V، ومثله ذكره عن حكيم بن حزام. 

افعي: »وما وصفُت من أمر أيب سفيان وحكيم وأزوجهم، وأمر صفوان وعكرمة وأزوجهم  وقال الشَّ  
أمٌر معروٌف عند أهل العلم باملغازي«.

)5( »الوسيط« )181/5(، »العزيز« )25/8(.
)6( »هناية املطلب« )355/12(.

)30/أ(
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غ�ري ط�الٍق مل يثبت، ألن نكاح األربع الزٌم فال يملك حله إال بالطالق)))، وإن أس�لم 

وحتته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو كن كتابيات لزم أن خيتار أربًعا منهن ويفارق 

البواقي س�واًء تزوجهن يف عقٍد واحٍد أو يف عقوٍد، وس�واًء تقدم نكاحهن أو تأخر)))، 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان تزوجهن يف عقٍد واحٍد فارق مجيعهن، وإن كان يف 

عق�وٍد لزمه األربع األوائل وف�ارق األواخر)))، لنا ما روى ابن عمر L أن غيالن 

 

اب�ن س�لمة الثقف�ي))) أس�لم وحتت�ه عرش نس�وة، فق�ال ل�ه النبي 0: »أمســـك 

أربًعـــا وفـــارق البواقـــي«، وروي س�ائرهن، وروي فعمدت إىل إحداه�ن ففارقتها وهي 

تناش�دين الصحب�ة)))، وألن كل ع�دٍد جاز له إبتداء العقد عليه جاز له اس�تدامته منهن 

ك�ام ل�و تزوج يف ال�رشك أربًعا بغري ش�هود)))، فإن امتنع من ذلك حبس�ه احلاكم وأمره 

باالختيار؛ ألنه واجٌب عليه ال تدخله النيابة فإذا امتنع من فعله أجربه عليه، فإن مل يفعل 

أخرج�ه وعزره ف�إن فعل وإال أعاده إىل احلب�س، وال يزال يردد علي�ه احلبس والتعزير 

حت�ى خيت�ار)))، ف�إن ج�ن أو أغم�ي عليه يف احلب�س أطلقه؛ ألن�ه خرج ع�ن أن يكون 

م�ن أهل االختي�ار، فإذا عاد وصار من أه�ل االختيار أعاده إىل احلب�س والتعزير حتى 
 خيت�ار، ويؤخ�ذ بنفقة مجيعهن إىل أن خيتار؛ ألهنن حمبوس�ات علي�ه بحكم النكاح فلزمه 

نفقتهن))).

وصف�ة االختيار أن يقول: اخرت نكاح هؤالء األربع فيفس�خ نكاح البواقي، أو 
يقول: اخرت فسخ نكاحي هؤالء، وثبت نكاح البواقي؛ ألنه 0 قال لغيالن: 

)1( »أسنى املطالب« )160/3(، »تكملة املجموع« )344/18(.
)2( »حاشية اجلمل« )342/8(.

)3( »املبسوط« )43/5(، »املحيط الربهاين« )180/3(.
)4( تقدمت ترمجته يف صفحة ]639[. 

)5( تقدم خترجيه يف صفحة ]639[.
)6( »احلاوي الكبري« )350/9(.

)7( »النجم الوهاج« )239/7(، »تكملة املجموع« )346/18(.
)8( »البيان« )324/9(، »مغني املحتاج« )264/3(.
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»أمســـك أربًعا وفارق البواقي«. وهذه األلفاظ يف معنى اإلمساك واملفارقة)))، فإن طلق 
واحدًة منهن كان اختياًرا لنكاحها، ألن الطالق ال يكون إال يف زوجٍة، وإن آىل أو ظاهر 

 

مل يكن اختياًرا إال أن يريد موجبه يف النكاح؛ ألنه قد خياطب بالظهار واإليالء غري الزوجة، 
ف�إذا أراد موجب�ه انرف إليه، ولفظ املفارقة رصيح يف ه�ذا املحل، لقوله 0: 

»وفارق البواقي«. وقول ابن الديلمي))): فعمدت إىل إحداهن ففارقتها))).

 /وال حيص�ل االختي�ار بال�وطء ع�ىل أصح الوجه�ني)))؛ ألن�ه اختي�ار النكاح، 
ف�ال حيص�ل بالوطء كالرجعي�ة، بخالف ملك اليم�ني فإنه حيصل ابت�داؤه بالفعل وهو 
السبي، فجاز أن حتصل استدامته به والنكاح بخالفه فيؤمر بعد ذلك باختياٍر رصيح)))، 
ولو قال قبل اإلس�الم للكتابيات: كلام أس�لمت واحدٌة منكن فقد اخرت نكاحها، أو 
فس�خ نكاحه�ا. مل يكن ذلك اختياًرا للفرقة وال لإلمس�اك؛ ألنه قب�ل وقته، وألن وقت 
االختيار حني جيتمع إس�المه وإسالمهن)))، ولو قال: كلام أسلمت واحدٌة منكن فهي 

طالٌق. صح عىل أصح الوجهني)))، وال نظر إىل ما يتضمن من اختيار النكاح ألنه حيصل 

تبًعا، وإن أس�لم، ثم ارتد قبل إس�المهن، ثم أس�لم. مل يصح منه االختيار، وكذلك لو 

ارتد بعد إس�المهن، ألن االختيار كابتداء النكاح فال يصح يف حال الردة، وهذا ظاهر 

)1( »هناية املطلب« )357/12(.
)2( ابن الديلمي هو: فريوز، روى عنه ابنه عبداهلل بالش�ام، وهو ابن أخت النجايش، وهو قاتل األس�ود 

.I يف خلفة عثمن بن عفان I العنيس الذي ادعى النبوة باليمن، تويف
»أسد الغابة« )900/1(، »تاريخ دمشق« )7/49(، »هتذيب التهذيب« )274/8(.  

)3( يأيت خترجيه قريباًا يف صفحة ]675[.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من أن الوطء ليس باختيار.

»العزيز« )24/8(، »روضة الطالبني« )212/7(.  
)5( »املهذب« )49/2(، »حتفة املحتاج«)298/3(.

)6( »أسنى املطالب« )161/3(، »حاشية البجريمي« )389/3(.
)7( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من صحة الطلق ووقوعه هبذه الصيغة.

»العزيز« )25/8(، »روضة الطالبني« )213/7(.  

)30/ب(
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النص واملذهب)))، وأما إذا أسلم ثم أحرم، ثم أسلمن فإنه ال يصح اختياره عىل ظاهر 

املذهب، ولو طرأ اإلحرام بعد إس�المهن صح منه االختيار؛ ألنه جاء وقت االختيار، 

واإلحرام املانع مفقود))).

A

ف�إن مات قبل االختي�ار مل يقم وارثه مقامه ألن طريقه الش�هوة فال تدخله النيابة، 

وجي�ب ع�ىل مجيعهن العدة، ألن كل واحدٍة منهن جي�وز أن تكون زوجة)))، فمن كانت 

ْت بوضع احلمل، ألن العدة من الفرقة واملوت بوضع احلمل،  م�ن ذوات األمح�ال اعَتدَّ

ومن كانت من ذوات الش�هور اعتدت بأربعة أش�هٍر وعرش ليسقط الفرض بيقني، فإن 

عدة الفرقة تدخل يف عدة الوفاة يف الشهور))).

ومن كانت من ذوات األقراء اعتدت بأقىص األجلني من ثالثة أقراء أو أربعة أشهر 

وع�رش للعل�ة فيهام، فأي األجلني انقىض قب�ل كامل اآلخر فعليه�ا أن تكمل اآلخر)))، 

وختال�ف إذا وجبت عدتان من رجلني أو نس�يت إحدى الصالتني، فإن الواجب هناك 

العدت�ان، وه�ا هن�ا إحدامها ال بعينه�ا)))، ويف الصالتني قال امل�زين: يقتر عىل صالٍة 
واح�دة)))، وع�ىل التس�ليم تعيني الني�ة رشط، وال حيصل ذل�ك إال بصالتني، بخالف 
الع�دة، ويوق�ف هلن ربع امل�ال إن مل يكن من حيجبهن، وإال فثمن�ه إىل أن يصطلحن فيه 
ع�ىل يشء فيدفع إليه�ن، ألن احلق مقص�وٌر عليهن، فإن مل يصطلح�ن وجاءت واحدٌة 

)1( »احلاوي الكبري« )355/9(.
)2( »فتح اجلواد« )52/3(، »تكملة املجموع« )350/18(.

)3( »النجم الوهاج« )249/7(، »تكملة املجموع« )356/18(.
)4( »هناية املطلب« )367/12(.
)5( »مغني املحتاج« )270/3(.

)6( »البيان« )325/9(، »فتح الوهاب« )78/2(.
)7( »حاشية اجلمل« )344/8(.
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منه�ن تطل�ب امل�رياث أو اثنتان أو ثالث أو أرب�ع، مل يدفع إليهن يشء جل�واز أن يكون 
املستحق غريهن، هذا إذا كن ثامين زوجات، فإن جئن مخًسا ُدفع إليهن ربع املوقف ألن 

منهن زوجة بيقني، وإن جئن ست فنصفه وإن جئن سبع فثالثة أرباعه))).

 ق�ال يف امله�ذب: ويش�رط عليهن أن�ه مل يبق هلن يف املوق�وف ح�ق)))، وفيام قاله 
 /نظ�ر، ألن م�ن رصف إلي�ه اليق�ني م�ن حق�ه مل يش�رط علي�ه ع�دم االس�تحقاق 
في�ام بق�ي كام لو خل�ف زوجًة ومحاًل فإنه يدف�ع إليها الثمن من غري ه�ذا الرشط كذلك 
ه�ا هن�ا، ومن وج�ٍه ثاٍن أن�ا إذا دفعنا إىل اخلمس رب�ع املوقوف فال وج�ه لوقف الباقي 
فإن�ه ثالث�ة أرب�اع مرياثهن، وقد بقي ثالٌث ل�كل واحدٍة ثلثه فال وج�ه لدعوى الوقف 
في�ه بحال، وألن ال�رف إىل بقية الورثة غري متعلق بام وقف من نصيب الزوجات)))، 
ول�و ك�ن أرب�ع كتابي�ات وأرب�ع مس�لامت وق�ف هل�ن نصي�ب الزوج�ات ع�ىل أصح 
 الوجه�ني)))، ألن الورث�ة ال تدف�ع إليه�ن إال بيق�نٍي م�ن حقه�م، والوق�ف يثب�ت مع 

الشك))).

وهل�ذا يوق�ف املرياث عن األوالد مجل�ًة إذا كان هناك محٌل للش�ك يف قدر حقهم، 
ويوق�ف أيًض�ا نصيب احلمل مع الش�ك فيه)))، ويف هذه الصور ال ندفع إىل املس�لامت 

ش�يًئا إال أن يصطلح�ن م�ع بقية الورثة الذين ي�رد عليهم نصيب الزوج�ات إن مل يكن 

وارثات))).

)1( »أسنى املطالب« )163/3(، »حاشية البجريمي« )391/3(.
)2( »املهذب« )50/2(.

)3( »مغني املحتاج« )275/3(.
)4( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املواف�ق للمذهب، م�ن إيقاف نصي�ب الزوج�ات إذا كن أرب�ع كتابيات أو 

مسلمت.
»العزيز« )26/8(، »روضة الطالبني« )217/7(.  

)5( »أسنى املطالب« )164/3(، »حاشية اجلمل« )347/8(.
)6( »احلاوي الكبري« )355/9(.

)7( »البيان« )326/9(،»النجم الوهاج« )249/7(.

)31/أ(
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A

ف�إن أس�لم وحتت�ه أخت�ان أو ام�رأة وعمته�ا أو ام�رأة وخالته�ا وأس�لمتا مع�ه 

وكانت�ا كتابيت�ني لزم�ه أن خيت�ار واحدًة منه�ام ويفارق األخ�رى)))، مل�ا روي أن فريوز 

اب�ن الديلم�ي أس�لم وحتته أخت�ان فأم�ره النبي 0 أن خيت�ار إحدامه�ا ويفارق 

األخ�رى)))، وس�واًء دخ�ل هب�ام أو بإحدامه�ا أو مل يدخ�ل بواح�دة، ألن حتريمه�ام 

حتري�م مج�ع)))، وإذا ف�ارق إحدامه�ا قب�ل الدخ�ول مل تس�تحق ش�يًئا م�ن امله�ر ع�ىل 

أص�ح ق�ويل أحد الطريق�ني)))، وه�و أن نكاح املرشك إن�ام يثبت له حك�م الصحة بعد 

 اتص�ال االختي�ار به، واملفارق�ة مل يتصل بنكاحها اختي�ار، والطريق الث�اين ال مهر عليه 

بال خالف.

وأم�ا إذا أس�لم وحتت�ه أم وابنته�ا فإن�ه ال خيل�و إم�ا أن ال يك�ون دخ�ل بواح�دٍة 

منه�ام، أو دخ�ل هب�ام، أو دخ�ل ب�األم دون البن�ت، أو بالبن�ت دون األم، ف�إن مل يك�ن 

)1( »العباب« )621/2(، »تكملة املجموع« )353/18(.
)2( أخرجه أبو داود يف »سننه«: كتاب »الطلق«، باب »يف من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان« 
)240/2(، رق�م  ]2245[، والرتم�ذي يف »س�ننه«: »أب�واب الن�كاح ع�ن رس�ول اهلل 0« 
)427/2(، رقم  ]1130[، وغريمها عن الضحاك بن فريوز الديلمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول 

اهلل، أسلمت وحتتي أختان، قال: »اخرت أيمَّتهما شئَت«. 
ويف لفظ: »طلِّق أيمَّتهما شئت«.   

قال الرتمذي: هذا حديث حسن، وصححه البيهقي، وتكلَّم فيه البخاري.  
وقال الش�يخ األلباين: »حديث حس�ن؛ كم قال الرتم�ذي، وصححه ابن حب�ان والبيهقي، واحتّج به   

 .»L اإلمام األوزاعي وترك رأيه ألجله. وروي العمل به عن ُعَمَر وعيل
»البدر املنري« )632/7(، »األم« )12/7(.  

)3( »فتح اجلواد« )53/3(، »حاشية اجلمل« )345/8(.
)4( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية املذهب؛ أنه ال حيكم بصحة نكاح املرشك إال بعد 

اتصال االختيار به.
»العزيز« )27/8(، »روضة الطالبني« )218/7(.  
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دخ�ل بواح�دٍة منهام فل�ه أن خيتار أيتهام ش�اء فيصري كأنه عقد عليه�ا دون األخرى)))، 

ف�إن اخت�ار البنت حرم�ت األم عىل التأبي�د، وإن اختار األم حرم�ت البنت حتريم مجع 

ه�ذا أصح القول�ني)))، والقول الث�اين: يثبت ن�كاح البنت وحترم األم ع�ىل التأبيد، لنا 

أن الن�كاح يف ال�رشك إن�ام ثبت له حك�م الصحة إذا اتص�ل باالختيار، وهل�ذا لو اختار 

إح�دى األخت�ني ص�ار كأنه عق�د عليها ومل يعق�د عىل األخ�رى حتى ال جيب هل�ا مهٌر 

 

وال متعة))).

وكذلك إذا اختار أربًعا من عرش، وإذا اختار إحدامها مل تستحق باملفارقة شيًئا من 

املهر إن كان قبل الدخول؛ ألنه صار كأنه مل يعقد عليها)))، وإن كان قد دخل هبام حرمتا 

علي�ه عىل التأبيد)))، وحرمت البنت بالدخ�ول باألم، وحرمت األم عىل أصح القولني 

بالدخ�ول بالبنت /وحده)))، ويف الث�اين به وبالعقد عليها، وإن دخل باألم دون البنت 

حرمت البنت بالدخول باألم، وثبت نكاح األم عىل أصح القولني)))، وإن دخل بالبنت 

دون األم ثب�ت ن�كاح البنت؛ ألهنا بنت امرأٍة مل يدخل هبا، فثبتت فرقتها، وحرمت األم 

عىل التأبيد بالدخول بالبنت))).

)1( »حتفة املحتاج« )292/3(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من إثبات علة اجلمع بني األم وبنتها وهي حرمة اجلمع، فإن 

اختار األم حرمت البنت حتريم مجع.
»العزيز« )29/8(، »روضة الطالبني« )219/7(.  

)3( »النجم الوهاج« )255/7(، »حتفة املحتاج« )293/3(.
)4( »حاشية اجلمل« )354/8(، »تكملة املجموع« )356/18(.

)5( »أسنى املطالب« )164/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )264/3(.
)6( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من أن علة حتريم األم هو الدخ�ول بالبنت، وذلك إذا كان 

قد دخل هبم.
»العزيز« )30/8(، »روضة الطالبني« )220/7(.  

)7( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من حتريم البن�ت بمجرد الدخول باألم، وإقرار نكاح األم، 
إذا مجع بينهم يف النكاح.

»روضة الطالبني« )221/7(، »العزيز« )30/8(.  
)8( »احلاوي الكبري« )360/9(.

)31/ب(
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A

إذا أسلم وحتته أربع زوجاٍت إماٍء وأسلمن معه، فإن كان ممن جيوز له نكاح األمة 
ج�از أن خيت�ار واح�دًة منهن)))، خالًف�ا أليب ثور)))، لنا أن�ه ال جيوز له ابت�داء نكاحها 
ف�ال جيوز ل�ه اختيارها كذوات املح�ارم، وختالف الرجعي�ة؛ فإهنا ليس�ت بمنزلة ابتداء 

النكاح))).

وإن أسلم وهو مورس، ومل يسلمن حتى أعرس، ثم أسلمن جاز له أن خيتار واحدًة 

منه�ن، ألن وق�ت االختيار إذا اجتمع إس�المه وإس�المها وقد ُوج�دا يف حالٍة جيوز له 

فيها نكاح األمة فجاز له اختيارها)))، فإن أس�لم بعضهن وهو معرس ثم أسلم بعضهن 

وهو مورس فله أن خيتار من اجتمع إسالمه وإسالمها وهو معرس، وال خيتار من اجتمع 

إسالمه وإسالمها وهو مورس))) ، فأما إذا أسلم بعضهن وهو مورس ثم أسلم الباقيات 

وه�و مع�رس مل جي�ز له أن خيت�ار ن�كاح واح�دٍة منه�ن، ألن بإس�الم األوىل دخل وقت 

االختيار، وهلذا لو كان حني أس�لمن معه معرًسا ثم أيرس قبل أن خيتار مل يس�قط اختياره 

اعتباًرا بوقت إسالمها، فال جيوز أن يتغري بام يتجدد بعده)))، وهلذا لو أسلم وأسلمن ثم 

أح�رم جاز له أن خيتار ومل يمنع جتدد اإلحرام من�ه، وإنام االعتبار بحالة ثبوت االختيار 

ال بحالة وجوده)))، وإن أسلم وعنده أربع إماء وأسلمت منهن واحدة، وهو ممن جيوز 

له نكاح األمة فله أن خيتار نكاحها؛ ألنه جيوز له أن يبتدئ نكاحها، وله أن ينتظر إسالم 

البواقي ليختار منهن من ش�اء)))، فإن اختار فس�خ نكاح هذه املس�لمة مل يكن له ذلك، 

)1( »أسنى املطالب« )164/3(، »تكملة املجموع« )357/18(.
)2( »املغني« )483/7(، »الفقه عىل املذاهب األربعة« )47/4(.

)3( »هناية املطلب« )368/12(.

)4( »النجم الوهاج« )258/7(.
)5( »فتح اجلواد« )53/3(، »كفاية األخيار« ]466[.

)6( »هناية املطلب« )392/12(.
)7( »مغني املحتاج« )273/3(.

)8( »الوسيط« )187/5(، »حاشية البجريمي« )392/3(.
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ألن الفس�خ إن�ام جيوز فيمن يفضل عمن يلزم نكاحه�ا وال فضل ها هنا)))، فإن خالف 

وفس�خ نكاحها فإن مل يس�لم غريها حتى انقضت العدة بطل الفس�خ ولزم نكاحها)))، 

وإن أس�لمن فل�ه أن خيت�ار واحدًة منهن، ف�إن اختار غري التي فس�خ نكاحها جاز، وإن 

اختار التي فس�خ نكاحها جاز أيًضا يف أصح الوجهني)))، ألن اختيار الفس�خ كان قبل 

وقت�ه فل�م يصح كام لو اختار نكاح املرشكة قبل إس�المها)))، فأما إذا أس�لم وحتته ُحَرٌة 

وأمة وأس�لمتا معه ثبت نكاح احلَُرة وبطل ن�كاح األمة، ألن حتته حَرٌة فال حيل له نكاح 

األمة)))، وكذلك لو أس�لمت األمة وختلفت احلرة، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة ثبت 

نكاحه�ا وانفس�خ نكاح األمة للعل�ة قبله�ا)))، وإن انقضت العدة قبل إس�الم /احُلَرة 

ين، فإن كان ممن جيوز له نكاح األمة لزمه نكاحها وإال انفسخ  بانت احلَُرة باختالف الدِّ

أيًضا))).

A

إذا أس�لم عبٌد وعنده أربُع نسوٍة وأس�لمن معه لزمه أن خيتار منهن اثنتني)))؛ ألنه 

ال جي�وز عندن�ا أن جيمع بني أكثر من اثنتني، فال جيوز أن خيتار أكثر منهام)))، وإن أس�لم 

وأعت�ق ثم أس�لمن، أو أعتق وأس�لم ثم أس�لمن، أو أس�لمن ث�م أعتق ثم أس�لم لزمه 

)1( »املهذب« )50/2(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )265/3(.
)2( البيان« )326/9(، »فتح الوهاب« )80/2(.

 )3( وم�ا ذك�ره املصن�ف ه�و املواف�ق للمذه�ب، م�ن حق�ه يف اختي�ار الت�ي ق�د فس�خ نكاح�ه هب�ا إذا 
أسلمت.

»العزيز« )43/8(، »روضة الطالبني« )221/7(.  
)4( »أسنى املطالب« )164/3(، »حاشية البجريمي« )392/3(.

)5( »احلاوي الكبري« )368/9(.
)6( »حتفة املحتاج« )295/3(، »حتفة اللبيب« ]321[.

)7( »فتح اجلواد« )59/3(، »تكملة املجموع« )379/18(.
)8( »املهذب« )52/2(، »فتح الوهاب« )83/2(.

)9( »احلاوي الكبري« )374/9(.

)32 /أ(
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ن�كاح األرب�ع)))؛ ألن�ه جاء وقت االختيار وه�و ممن جيوز له نكاح األرب�ع فجاز له أن 

خيتارهن))).

A

ا عليه، ألن النكاح عقٌد مؤبد، ومها  إذا أس�لم املرشكان ومها عىل نكاح متٍعة مل ُيَقرَّ

ال يعتق�دان تأبيده، هذا إذا مل تكن مدته انقض�ت، وإن كانت املدة انقضت فال يعتقدان 

أهن�ام ع�ىل نكاح؛ وألنه ال جي�وز أن يبتدئا قبل ه�ذا النكاح فال جي�وز تقريرمها عليه)))، 

وكذل�ك ل�و كان بينهام نكاح رُشط فيه اخليار هلام أو ألحدمها متى ش�اء؛ ألنه عقٌد الزم 

ومه�ا ال يعتق�دان لزومه؛ وألنه ال جيوز أن يبتدئا بمثل�ه فال يقران عليه)))، وإن كان فيه 

ا عليه؛  خياٌر مقدر وأسلم قبل انقضائه فاحلكم مثله للعلتني، وإن أسلام بعد انقضائه ُأِقرَّ

ا عليه وما مىض يف الرشط معفٌو عنه، وكذلك إذا نكح  ألن�ه جيوز أن يبتدئه فجاز أن يِقرَّ

ا  معت�دًة من غريه، فإن أس�لام قبل انقضاء عدهتا مل يقرا علي�ه، وإن كان بعد انقضائها ُأِقرَّ

عليه ملا سبق يف املسألة قبلها))). 

ول�و ت�زوج بحليل�ة أبي�ه أو ابنه أو ام�رأًة طلقها ثالًث�ا قبل أن ينكحه�ا زوٌج غريه 

 

ا علي�ه؛ ألنه ال جي�وز أن يبتدئه فلم جيز التقرير عليه)))، ول�و قهر حريٌب حربيًة ثم  مل ُيَق�رَّ

أس�لام ف�إن مل يعتقداه نكاًحا مل يقرا عليه؛ ألهنام يعتق�دان أن ال نكاح بينهام، وإن اعتقداه 

ا علي�ه؛ ألن�ه ن�كاح هلم يف ام�رأٍة جي�وز أن يبت�دئ نكاحها فوج�ب التقرير  نكاًح�ا ُأِق�رَّ

 

عليه))).

)1( »أسنى املطالب« )173/3(، »حاشية البجريمي« )393/3(.
)2( »حاشية اجلمل« )364/8(.

)3( »البيان«)342/9(، »تكملة املجموع« )380/18(.
)4( »هناية املطلب« )404/12(.

)5( »الوسيط« )188/5(، »مغني املحتاج« )279/3(.
)6( »فتح الوهاب« )83/2(، »النجم الوهاج« )266/7(.

)7( »مغني املحتاج« )280/3(.
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A

إذا ارت�د الزوج�ان أو أحدمها عن اإلس�الم فإن كان ذلك قب�ل الدخول تعجلت 
الفرق�ة)))، وإن كان ذل�ك بع�د الدخ�ول وقف األمر ع�ىل انقضاء العدة، ف�إن اجتمعا 
عىل اإلس�الم قبل انقضائها فهام عىل النكاح، وإن انقضت قبل اجتامعهام عىل اإلس�الم 
حصلت الفرقة بينهام باختالف الدين)))، وقال داود: الردة ال تقتيض فسخ النكاح))). 
لنا قوله c: ]ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ[))). وألنه اختالف ديٍن يمنع اإلصابة فأوجب 
فس�خ النكاح كام لو أس�لمت الذمية حتت كافر)))، وقال أبو حنيفة: ردة أحد الزوجني 
توجب فس�خ النكاح، ولو كانت بعد الدخول، وه�ي /روايٌة عن مالك))). لنا أن هذا 
اختالف ديٍن بعد الدخول فال يوجب تعجل فرقة كام لو أسلمت حربيٌة حتت حريب)))، 
وهذا اإلحلاق أوىل من إحلاقه بالرضاع، ألن الرضاع يبطل املحلية)))، وقال أبو حنيفة: 
إن ابتدئ�ا مًعا مل ينفس�خ النكاح بينهام بحال)))، لن�ا أهنا ردٌة حادثٌة عىل النكاح فأوجبت 
الفسخ كام لو ارتد أحدمها، واتفاقهام عىل الدين الذي ارتدا إليه ال أثر له يف التصحيح، 
كام لو انتقل املس�لم وزوجته اليهودية إىل دين النرانية، فإنه ينفسخ نكاحهام وإن اتفقا 
ان عليه، وإذا ارتدا فقد  ين)1))، وخيالف إسالم الزوجني؛ ألهنام انتقال إىل ديٍن ُيَقرَّ يف الدِّ

اتفقا يف ديٍن ال ُيقران عليه)))).

)1( »أسنى املطالب« )183/3(.
)2( »البيان« )344/9(، »حتفة املحتاج« )301/3(.

)3( »املحىل« )502/9(.
.10 :u )4(

)5( »احلاوي الكبري« )378/9(.
)6( »تبيني احلقائق« )127/2(، »الكايف« )530/2(.

)7( »روضة الطالبني« )230/7(، »تكملة املجموع« )383/18(.
)8( »العزيز« )45/8(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )265/3(.

)9( »البناية« )505/4(، »حتفة الفقهاء« )125/2(.
)10( »احلاوي الكبري« )378/9(، »فتح الوهاب« )85/2(.

)11( »املهذب« )52/2(، »حاشية اجلمل« )375/8(.

)32/ب(
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A

إذا انتق�ل الكت�ايب إىل دي�ٍن ال يق�ر أهل�ه عليه كعبدة األوث�ان مل جيز إق�راراه عليه؛ 
ألن�ه ل�و كان علي�ه ابت�داًء مل يق�ر علي�ه فل�م يق�ر إذا انتق�ل إلي�ه)))، وال يقب�ل من�ه إال 
اإلس�الم يف أص�ح األقوال الثالث�ة)))، ويف الث�اين: يقبل منه اإلس�الم ودي�ٌن ُيقر أهله 
ي�ن ال�ذي كان عليه، أو دي�ن ُيقر أهله  علي�ه. والثال�ث: ال يقب�ل منه إال اإلس�الم والدِّ
علي�ه. لن�ا أن�ه اعتقد بطالن كل ديٍن س�وى دينه، وقد أقر ببطالن دين�ه فلم يبق إال دين 
اإلس�الم)))، وإن انتق�ل إىل دي�ٍن ُيقر علي�ه أهله مل ُيق�ر عليه يف أص�ح القولني)))، ويف 
الث�اين يق�ر علي�ه. لن�ا قول�ه c: ]ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ[))). وألنه 
كان يعتق�د بط�الن كل دي�ٍن س�وى دينه ف�إذا انتقل عن�ه فقد أق�ر ببطالنه فل�م يبق إال 
دي�ن اإلس�الم)))، وال يقبل منه إال اإلس�الم لآلية واملعنى، وحكم�ه يف بطالن نكاحه 
حك�م املس�لم إذا ارت�د عن دينه وق�د بين�اه)))، إذا تزوج كت�ايٌب وثنيًة أقر ع�ىل نكاحها 
 ع�ىل ظاه�ر املذه�ب)))، ألن كل ن�كاٍح ُيق�ر عليه بعد اإلس�الم أق�ر عليه قبل�ه كنكاح 

الكتابية))).

)1( »مغني املحتاج« )281/3(، »حتفة املحتاج« )305/3(.
)2( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من عدم إقرار الكتايب عىل دينه إذا أراد الرجوع إليه، إذا حتول 

إىل الوثنية، وال ُيقبل منه إىل اإلسلم. 
»العزيز« )63/8(، »روضة الطالبني« )230/7(.  
)3( »البيان« )349/9(، »أسنى املطالب« )185/3(.

)4( وم�ا ذك�ره املصنف هو املواف�ق للمذهب، من عدم إقراره عىل الدين ال�ذي انتقل إليه، حتى ولو كان 
أهله مقرين عليه.

»العزيز« )65/8(، »روضة الطالبني« )231/7(.  
.85 :4 )5(

)6( »هناية املطلب« )403/12(.

)7( »احلاوي الكبري« )379/9(.
)8( وما ذكره املصنف هو املوافق للمذهب، من إقرار وصحة نكاح الكتايب عىل الوثنية.

»العزيز« )70/8(، »روضة الطالبني« )235/7(.  
)9( »حتفة املحتاج« )303/3(، »تكملة املجموع« )386/18(.
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A

إذا أس�لم الوثني�ان قب�ل الدخ�ول ثم اختلف�ا، فقال�ت الزوجة: أس�لم أحدنا قبل 
صاحب�ه فال نكاح بيننا، وقال الزوج: بل أس�لمنا مًعا فالنكاح باٍق. فالقول قول الزوج 
مع يمينه))) عىل أصح القولني)))، والقول الثاين: أن القول قول الزوجة. لنا أن األصل 
بقاء النكاح، فكان القول قول من يدعيه)))، ولو أقام الزوج بينًة أهنام أسلام حني طلوع 
الشمس، أو حني غروهبا، أو حني استواءها مل ينفسخ النكاح التفاق إسالمهام يف وقٍت 
واحد، وهو عند تكامل الطلوع أو الغروب أو االس�تواء)))، ولو أقام البينة أهنام أس�لام 
مًعا حال طلوع الش�مس أو حال غروهبا أو حال اس�توائها أو مع طلوعها أو غروهبا أو 
استوائها انفسخ النكاح، ألن احلال يتناول من /االبتداء إىل االنتهاء فلم يتفق إسالمهام 
يف وقٍت واحد)))، ولو قاال: س�بق إس�الم أحدنا لآلخر ومل نعلم أينا الس�ابق. فالنكاح 
مفسوخ، التفاقهام عىل سبق إسالم أحدمها)))، ولو قالت: أسلم الزوج قبي في نصف 
امله�ر. وق�ال الزوج: بل أس�لمت قبي فال مهر ل�ك، فالقول ق�ول الزوجة ألن األصل 
بقاء املهر)))، ولو كان هذا االختالف بعد الدخول، فقال الزوج: أس�لمت قبل انقضاء 
عدتك فالنكاح باق. وقالت املرأة: بل أسلمَت بعد انقضاء عديت فال نكاح بيننا. فالقول 
ق�ول املرأة عىل أصح قويل أحد الطرق الثالثة)))، والقول الثاين: أن القول قول الزوج، 

)1( يف املخطوط: قول الزوجة مع يمينها. والتصويب ما أثبته للتعليل املذكور بعد.
�ا، وهو الزوج مع  )2( وم�ا ذك�ره املصنف ه�و املوافق للمذهب، من أن القول قول املثبت إلس�لمهم معاً

يمينه، واحلكم بإقرار النكاح.
»العزيز« )177/8(، »روضة الطالبني« )238/7(.  

)3( »البيان« )352/9(، »حاشية البجريمي« )396/3(.
)4( »احلاوي الكبري« )381/9(، »فتح الوهاب« )89/2(.

)5( »أسنى املطالب« )188/3(، »حاشيتا قليويب وعمرية« )268/3(.
)6( »املهذب« )54/2(، »حاشية اجلمل« )402/8(.

)7( »هناية املطلب« )502/12(، »حتفة املحتاج« )329/3(.
)8( وم�ا ذك�ره املصنف هو املوافق للمذهب، من حكاية اخللف يف املس�ألة عىل قول�ني، وأن القول قول 

الزوجة، يف حال اختلفها مع الزوج، يف وقت اإلسلم هلم، قبل انقضاء العدة، أم بعدها.
»روضة الطالبني« )240/7(، »مغني املحتاج« )286/3(.  

)33/أ(
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والطريق الثاين أهنا عىل اختالف احلالني، فالقول قول الزوج إذا سبق بالدعوى، والقول 
قول املرأة إذا س�بقت بالدعوى، والطري�ق الثالث: أن القول قوهلا إذا اتفقا عىل صدقها 
يف زمان ما ادعته لنفس�ها، بأن قالت: انقض�ت عديت يف رمضان، فقال: لكني راجعتك 
يف ش�عبان، والقول قول الزوج إذا اتفقا عىل صدقه يف زمان ما ادعاه لنفس�ه، بأن قال: 
راجعتك يف رمضان، فقالت: لكن انقضت عديت يف ش�عبان)))، لنا أن الظاهر حصول 

ين، واألصل عدم إسالمه قبل انقضاء العدة))).  البينونة باختالف الدِّ

.(( واهلل أعلم)))

  

)1( »النجم الوهاج« )285/7(، »تكملة املجموع« )401/18(.
)2( »هناية املطلب« )502/12(، »فتح اجلواد« )74/3(.

)3( ويأيت بعده كتاب الصداق.
)4( وهكذا ينتهي التحقيق بانتهاء اللوح رقم  )33/3/أ(.
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1- فهرس اآليات القرآنية

2 S

رقم الصفحةالسورة ورقم اآليةاآلية

170]2: 189[]ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ[
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

چ[
]198 :2[148

627]2: 221[]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ[
637]2: 235[]ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک[

645]2: 235[]ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ[
647]2: 235[]ڇ  ڇ  ڍ[

4 S

298]4: 44[]ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې [

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ]ائ       
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ 

ېئ[

]61 :4 [516

680]4: 85[]ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ[

335]4: 92[]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ  
ڦ   ڦ[

]92 :4[5

6 S

]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    

ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ[

]1 :6[5
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535، 558، ]6: 3[]ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ[
638

639]6: 3[]ڳ  ڱ  ڱ  ڱ[

639]6: 4[]ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے[

]ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ[

]9 :6[352

ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ    ]گ  
ڱ[

]11 :6[ ،518 ،481
 ،531 ،520
 ،533 ،532

534

486، 501]6: 11[]ې  ې        ې  ې     ى  ى[

487]6: 11[]ۅ  ۉ[

486، 500]6: 11[]ۋ  ۅ  ۅ  ۉ[

505]6: 11[]ہ  ہ    ہ  ھ    ھ[

506]6: 11[]گ  گ   گ  ڳ[

506]6: 11[]ڻ  ڻ[

508]6: 11[]ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ[

]ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک    
گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ[

]12 :6[509 ،508

پ       پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٻ  
ڀ  ڀ[

]12 :6[ ،487 ،485
500
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500]6: 12[]ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ[

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ]ڦ  
ڃ[

]12 :6[500 ،488

500]6: 12[]ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ[

483، 484]6: 12[]ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ[

]ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  
گ  گ    گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ  
ہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  

ڭ[

]12 :6[487

]ڱ  ں    ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    
ہ  ھ    ھ[

]12 :6[487

618]6: 23[]ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ[

622]6: 23[]ھ  ھ  ے  ے[

گ   ک   ک     ک     ]ک  

گ[
]23 :6[627

624]6: 24[]ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ[

633]6: 25[]ک    ک  ک[

633، 634]6: 25[]ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ [

557، 634]6: 25[]ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ[

485]6: 33[]ى  ى  ائ  ائ   ەئ[
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335]6: 86[]ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ [

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ     [
ڦ   ڦ          ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ   ٿٿ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ ڃ    ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ[

]176 :6[ ،511 ،486
512

481، 509، ]6: 176[]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ[
610 ،521

510]6: 176[]ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ[

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  ]ڄ  
چ[

]176 :6[511

ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ]ٺ  
ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ[

]176 :6[507

8 S

275، ]8: 2[]ەئ  وئ  وئ  ۇئ[
 ،294
335

وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ]ى  
ۇئ  ۇئ  ۆئ[

]5 :8[628

ڀ  ڀ  پڀ   پ  پپ  ]ٻ 
ڀ[

]51 :8[490

442]8: 103[]ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   ی[
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A [630: 156[]ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ[

C S

]C: 26[، ]ٻ  ٻ[
 ،]27 :C[
 ،]31 :C[
]35 :C[

486

C [555: 158[]ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ[

E S

E [555: 12[]ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ[

E [506: 12[]ڱ   ڱ[

]ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ[

]72 :E [486

E[610: 73[]ھ   ھ  ھ  ے  ے[

M S

M[486: 38[]ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ[

M[213: 72[]ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ[

W S

W[536: 79[]چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ[

W[556: 79[]ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ[
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]ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ   ېئ[

]93-92 :a[422

t S

t[565: 31[]ڳ  ڳ ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ[

t[564: 31[]ۈ   ٴۇ[

t[568: 31[]ۋ  ۋ  ۅ  ۅ[

t[569: 31[]ې  ې  ې[

t[535: 32[]ٱ  ٻ  ٻ[ 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ]ڦ  
ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ[

]33 :t[408 ،407

t[459 ،458: 33[]چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ[

r S

r[147: 26[]ہ  ھ        ھ  ھ[

2 S

549]2: 6[]ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ[

352]2: 6[]ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ[

]ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
ى   ى  ائ  ائ[

]6 :2[498 ،486

ڭ   ۓ    ۓ  ے    ے   ھ   ھ   ]ھ  
ڭ  ڭ[

]28 :2[538
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539]2: 28[]ڭ  ۇ  ۇ[

549]2: 37[]ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ[

]ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ   ھ  ے  ے  ۓ[

]50 :2[546

ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ]ې  
وئ  وئ[

]50 :2[546

547]2: 51[]ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ[

]چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ  ڎ     ڎ    ڈ[

]52 :2[540

]ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  
ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  [

]59 :2[566

]ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ[

]71-70 :2[5

4 S

555]4: 28[]ۀہ  ہ ہ  ہ[

6 S

639]6: 1[]ہ   ہ  ہ  ھ  ھ[

Y S

Y[302: 13[]ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ[
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]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      

پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ[
]10 :s[404

u S

u[679: 10[]ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ[

4 S

147]4: 6[ ]ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ[

8 S

628]8: 1[]ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ[
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2- فهرس األحاديث واآلثار

)أ( فهرس األحاديث

رقم الصفحةراوي الديثطرف الديث

167أبو هريرةأحتفُظ من القرآن شيًئا

ك  اتق�وا اهلل واعدلوا بني أوالدك�م، أليس َيرُسُّ
أن يكونوا يف الرِبِّ سواء

336النعامن بن َبشري

219سَلمة بن األكوعأتى علينا رسول اهلل ونحن نرامى

167أبو هريرةاجليس بارك اهلل فيك

تهام شئَت ]األختان[ 674فريوز بن الديلمياخر أيَّ

يفي  أخ�ذُت منب�وًذا عىل عه�ِد عمر فَذَك�ر عرِّ
لعمر، فأرسل إيلَّ فدعاين

294سنني بن حرملة

537الرباء بن عازبأدِّ ما افرضت عليك تكن أعبد العابدين

تس�بقينا  وال  فآذنين�ي،  عدت�ك  انقض�ت  إذا 
بنفسك

646فاطمة بنت قيس

يناه 284أبو سعيد اخلدريإذا جاَء يشٌء أدَّ

إذا جاءك�م من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، 
فإال تفعلوا تكن فتنٌة وفساٌد عريض

588أبو هريرة

88عي بن أيب طالبإذا خالف املضارب فال ضامن عليه

إذا خط�ب أحدكم املرأة فإن اس�تطاع أن ينظَر 
إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفَعْل

561جابر بن عبد اهلل

َج أحدك�م جاريت�ه عب�ده ف�ال ينظ�ر إىل  إذا َزوَّ

 

ما دون الرسة وفوق الركبة
569عبد اهلل بن عمرو
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رقم الصفحةراوي الديثطرف الديث

فغ�يِشَ  أخت�ان،  جاريت�ان  ج�ل  للرَّ كان  إذا 
إحدامها، فال يق�رب األخرى حتى خُيِْرج التي 

َغيِشَ من ملكه

625عبد اهلل بن عمر

إذا م�ات اب�ُن آدم انقطع عمل�ه إال من ثالث: 
صدق�ة جارية، وعل�م ينتفع ب�ه، وولد صالح 

يدعو له

405أبو هريرة

559عبد اهلل بن عمرإذا َنَكَح العبد بغري إذن سيده فنكاحه باطل

404عبد اهلل بن الزبريأرأيِت لو كان عىل أبيك َدْيٌن فقضيته نفعه

ارُم�وا واركب�وا، وألن َترموا أح�ب إيلَّ ِمْن أن 
تركبوا

220ُعقبة بن عامر

219، 582سَلمة بن األكوعارموا يا بني إسامعيل، فإنَّ أباكم كان رامًيا

220سَلمة بن األكوعارموا، وأنا معكم مجيًعا

544عائشةاستعذِت بمعاٍذ احلقي بأهلك

271عبد اهلل بن الزبرياسِق أْرَضك، وأْرَسِل املاَء إىل جاِرك

336النعامن بن َبشريَأْشِهْد عىل هذا غريي

487زيد بن ثابتأطعم اجلدة السدس

أعتقت ابن�ة محزَة موالها ف�امت، وخلَّف ابنته 
وابنة محزة، فأعطى النبي ابنته النصف

443عبد اهلل بن شداد

476عبد اهلل بن عباسَأْعَتَقَها َوَلُدَها ]مارية القبطية[

فها َسنًَة، فإْن جاء  اْعِرف ِعفاَصها ووكاءها وعرِّ
َمن َيعِرفها، وإالَّ فاْخِلْطَها باملِك ]اللقطة[

278، 282، زيد بن خالد اجلهني
283
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رقم الصفحةراوي الديثطرف الديث

أعطه�ام الثلث�ني، وأعط أمهام الثم�ن، وما بقي 
لك

506جابر بن عبد اهلل

149، 173أبو هريرةأعطوا األَجرَي َأْجَره َقْبل أن جَيِفَّ َعَرُقه

أْعُط�وه ِم�ن حي�ُث وَق�ع س�وُطه ]الزب�ري ب�ن 
العوام[

264عبد اهلل بن عمر

أعط�ى ]النبي[ اجلدة الس�دس إذ مل يكن دوهنا 
أم

502معقل بن يسار

519عي بن أيب طالبأعيان بني األم يتوارثون دون بني العالت

567أم سلمةأفَعَمَياوان أنتام ألستام تبرانه؟

وا، ف�إين أراكم من  أقيم�وا صفوفك�م، وتراصُّ
وراء ظهري

556أنس بن مالك

642عقبة بن عامرأال أخربكم بالتيس املستعار

؛ نَظر إىل أس�امَة وزيٍد  يِّ ٍز امُلدجِلِ أمَل تَرْي إىل جُمزِّ
َيا رؤوسهام وبَدْت أقدامهام قد غطَّ

302عائشة

�ا ابُن مَجيٍل فام َنِق�َم إالَّ أنَّه كاَن َفق�رًيا فأْغناه  أمَّ
اهللُ

312أبو هريرة

646فاطمة بنت قيسأما أبو اجلهم فإنه ال يضع العصا عن عاتقه

ا خال�ٌد فإنَُّك�م َتظِلموَن خال�ًدا؛ فإنَّه حَبَس  أمَّ
أدراَعه وَعبيَده يف سبيِل اهلل

312أبو هريرة

541أبو هريرةأما علمت أنا ال نأكل الصدقة؟

647فاطمة بنت قيسأما معاوية فصعلوٌك ال مال له
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167أبو هريرةأما نحن فال حاجة لنا فيك

638عبد اهلل بن عمرأمسك أربًعا وفارق اخلامسة

أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته بمكة، 
فلام فتحت مكة أس�لمت، وأقرمه�ا النبي عىل 

النكاح

669عبد اهلل بن عباس

إن العلم سينقبض، وتظهر الفتن حتى خيتلف 
الرج�الن يف الفريض�ة ف�ال جيدان م�ن يفصل 

بينهام

481عبد اهلل بن مسعود

588حممد بن عيإن اهلل اختار العرب من سائر األمم

األم�م،  س�ائر  م�ن  الع�رب  اصطف�ى  اهلل  إن 
واصطفى من العرب قريًشا

589عبد اهلل بن عباس

إنَّ اهلل أْعَطاُك�ْم يف آِخِر أعاْمِرُكْم ُثُلَث أْمَوالُِكْم 
زيادًة يف َحَسنَاتُِكْم

356معاذ بن جبل

488، 489عمرو بن خارجةإن اهلل أعطى كل ذي حقٍّ حقه

556أنس بن مالكإنَّ اهلل قد أجار أمتي أن جتتمع عىل ضاللة

ْهم الواِحد ثالثة اجلنة: صانَِعه  إن اهلل ُيْدِخل بالسَّ
املحَتِسب فيه اخلري، والرامي به، وُمنْبِله

220ُعقبة بن عامر

149عبد اهلل بن عباسأن النبي  اْحَتَجَم َوَأْعَطى احلَاِجَم َأْجرُه

بري ُح�رْضَ َفَرِس�ه، فأْجَرى  أنَّ النب�ي أْقط�ع الزُّ
فرَسه حتى قام

264عبد اهلل بن عمر

ة يف املسجد،  أنَّ النَّبيَّ س�ِمع رجاًل َينُش�د ضالَّ
فقال: ال َوجدَت

280جابر بن عبد اهلل
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أنَّ النب�يَّ ُس�ِئل ع�ن اللَُّقط�ة، فق�ال: اْع�ِرف 
ِعفاَصها ووكاءها

278زيد بن خالد اجلهني

أنَّ النبيَّ ُس�ِئل عن اللَُّقط�ة، فقال: ما كان منها 
فها َحْوال يف َطريٍق ميتاء ُيَعرَّ

275عبد اهلل بن عمرو

أن النبي س�ئل عن رجل زن�ا باملرأة ثم يريد أن 
يتزوج بابنتها، فقال: ال حيرم احلرام احلالل

620عائشة

أن النب�ي عاَم�َل أهل خيرب عىل ش�طر ما خيرج 
ِمن ثمٍر وزرع

129، 143عبد اهلل بن عمر

606أبو هريرةأن النبي كان إذا َرفأ اإلنسان إذا تزوج دعا له

أن النبي كان يطوف عىل نسائه يف ليلة واحدة، 
وله تسع نسوة

552أنس بن مالك

219أنس بن مالكأنَّ النبيَّ كانْت له ناقة ُيقال هلا الَعْضَباُء

280أنس بن مالكأنَّ النبي مرَّ عىل مترٍة يف الطريق مطروحة

أن النب�ي هن�ى أن خيط�ب الرج�ل ع�ىل خطبة 
أخيه

646عبد اهلل بن عمر

640عبد اهلل بن عمرأن النبي هنى عن الشغار

441عبد اهلل بن عمرأن النبي هنى عن بيع الوالء وهبته 

أن النب�ي هنى يوم خيرب عن ن�كاح املتعة وأكل 
حلوم احلمر األهلية

641عي بن أيب طالب

أن امرأة جاءت إىل النبي فقالت: وهبت نفيس 
منك َفرَأ يفَّ َرْأَيك

167أبو هريرة



700

رقم الصفحةراوي الديثطرف الديث

أن أناًسا من أصحاب النبي جاء حيًّا من أحياء 
العرب، فلم َيْقُروهم

213أبو سعيد اخلدري

إن َت�َرَك َعَصَب�ًة فالَعَصَب�ُة أح�ق، وإال فالوالء 
لك

442احلسن بن عي

َق وأنَت صحيح َشِحيٌح، تأمُل الِغنَى،  أْن َتَصدَّ
وختشى الفقر ]أفضل الصدقة[

352أبو هريرة

إن رجاًل أتى النبي  فس�أله عام سألتني عنه فلم 
جيبه

148عبد اهلل بن عمر

أن رج�اًل أعتق رشًكا له يف غ�الم، فُذِكر للنبي 
فقال: ليس فيه رشيك

416أبو املليح

إن رجاًل أعتق غالًما له عىل دبر منه، مل يكن له 
مال غريه، فأمر النبي فبيع بسبعامئة أو تسعامئة

432جابر بن عبد اهلل

أنَّ رسوَل اهلل أقطعه أرًضا، فأْرسل معه معاويَة 
اها أْن أعطِه إيَّ

264وائل بن ُحجر

267عبد اهلل بن عمرأنَّ رسول اهلل مَحى النَّقيع خليِل املسلمني

أن عائش�ة اش�رت بري�رة فأعتقته�ا فخريه�ا 
رسول اهلل

667عائشة

أنَّ عليًّ�ا وَج�د ِدين�اًرا فجاء صاحب�ه، فقال له 
ه، فقال: قد أكلُته النبي أدِّ

284أبو سعيد اخلدري

أن غيالن بن س�لمة الثقفي أس�لم وحتته عرش 
نسوة فأمره النبي أن خيتار أربًعا منهن

638، 670، عبد اهلل بن عمر
671
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أن فريوز بن الديلمي أسلم وحتته أختان فأمره 
النبي أن خيتار إحدامها ويفارق األخرى

674فريوز بن الديلمي

663عائشةإْن قربك فال خيار لك

تِك يا َرسوَل اهلل 271عبد اهلل بن الزبريأْن كان ابَن عمَّ

646فاطمة بنت قيسإنَّ معاوية وأبا اجلهم خيطباين

موات  مه اهلل D يوم خَلق السَّ إنَّ هذا البلَد حرَّ
واألرض، فهو حراٌم إىل يوِم القيامة

276عبد اهلل بن عباس

302عائشةإنَّ هِذه األقداَم بعُضها ِمن بعض

أنَّ ي�د الس�ارق مل ُتقطع يف زَمِن رس�وِل اهلل يف 
اليشِء التافه

281عائشة

629جرير بن عبد اهللأنا بريء من كل مسلم مع مرشكة

ل من ينش�ق  أنا س�يَّد ولد آدم يوم القيامة، وأوَّ
ع ل مشفَّ ل شافٍع، وأوَّ عنه القرب، وأوَّ

547أبو هريرة

649عمرو بن الرشيدإنا قد بايعناك فارجع

543أبو جحيفةأنا ال آكل متكًئا

إنَّ�ا مع�رَش األنبي�اء ال ُن�وَرث، م�ا تركن�ا فهو 
صدقة

550عمر بن اخلطاب

635عبد اهلل بن عمروأنت ومالك ألبيك

561املغرية بن شعبةانظر إىل وجهها وكفيها

561أبو هريرةانظر إليها فإن يف أعني األنصار شيًئا
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إن�ك أن ت�رك ورثت�ك أغني�اء، خ�رٌي م�ن أن 
ُفوَن الناس تركهم عاَلًة َيَتَكفَّ

351سعد بن أيب وقاص

647فاطمة بنت قيسانكحي أسامة

ْي�ِن، وق�ىض  إنك�م تقض�ون الوصي�ة قب�ل الدَّ
ْيِن قبل الوصية بالدَّ

483عي بن أيب طالب

لعب�ة  اخت�ذ أحدك�م  ف�إذا  لع�ٌب  النس�اء  إن�ام 
فليستحسنها

أبو بكر بن حممد بن 
حزم

560

اَم الَواَلُء ل�َمْن َأْعَتَق 438، 439، عائشةإنَّ
 ،488 ،441

489

265أبيض بن محَّالأنَّه استقَطع رسوَل اهلل ِملَح امَلْأِرب فأْقَطعه

َيْرَف�َع ش�يًئا ِم�ن ه�ذه  إنَّ�ه ح�قٌّ ع�ىل اهلل أالَّ 
القاذورات إال َوَضَعه

219أنس بن مالك

568أنس بن مالكإنَّه ليس عليك بأٌس؛ إنام هو أبوِك وغالُمِك

َا َيتِيَمٌة؛ وإهنا ال ُتنَْكُحُ إاِلَّ بإْذهِنَا 350عبد اهلل بن عمرإهِنَّ

167أبو هريرةإين أريد أن أزوجك هذه إْن َرِضيَت

إين لست كهيئتكم إين أبيت عند ريب فيطعمني 
ويسقيني

546أبو هريرة

أوتي�ت ه�ؤالء اآليات األربع من آخر س�ورة 
البقرة، من َكنٍْز حتت العرش

557حذيفة بن اليامن

َدَقِة أفضل؟ 352أبو هريرةَأيُّ الصَّ
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592سمرة بن جندبأيام امرأة زوجها وليان فهي لألول منهام

أيام امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها 
باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

572، 611عائشة

�ام َرُجٍل َأْعَمَر ُعْمرى ل�ه َولَِعِقبِه، فإهنا للذي  أيُّ
يعطاها

345جابر بن عبد اهلل

574جابر بن عبد اهللأيام عبٍد نكح بغري إذن مواله فهو عاهر

553كعب بن عجرةالبيس ثيابك واحلقي بأهلك

بنو هاشم وبنو املطلب يشٌء واحد، وشبك بني 
أصابعه، ومل يفارقونا يف جاهليٍة وال إسالم

589جبري بن مطعم

خت�ريوا لنطفك�م وانكح�وا األكف�اء وأنكحوا 
إليهم

586عائشة

تس�تأمر اليتيمة يف نفس�ها، فإن أبت فال جواز 
عليها

614أبو هريرة

تعلم�وا الرمي، فإن ما ب�ني اهلدفني روضة من 
رياض اجلنة

238أبو هريرة

َتَعلَُّم�وا الَفَراِئَض وَعلُِّموَها الن�اَس فإين امرٌؤ 
مقبوض

481عبد اهلل بن مسعود

535سعيد بن أيب هاللَتنَاَكُحوا تكاُثروا ُأَباِهي بكم األمم يوم القيامة

556عائشةتنام عيناي وال ينام قلبي

تنك�ح املرأة ألرب�ع: ملاهلا، ومجاهلا، وحس�بها، 
ودينها، فاظفر بذات الدين َتِرَبْت يداك

560أبو هريرة
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ابُّوا 335أبو هريرةهَتَاَدوا حَتَ

ٌع:  ث�الٌث ه�نَّ عي فرائ�ض، وه�نَّ لكم تط�وُّ
الوتر، والنحر، وصالة الضحى

536عبد اهلل بن عباس

ثالث�ٌة أن�ا َخصُمه�م ي�وم القيامة، وَم�ن كنُت 
َخصَمه َخَصْمُته

173أبو هريرة

الثُل�ثُ والثُل�ُث كث�ري، إن�ك أن ت�رك ورثتك 
ُفوَن  أغني�اء، خ�رٌي م�ن أن تركه�م عاَل�ًة َيَتَكفَّ

الناس

351سعد بن أيب وقاص

الثيب أحق بنفس�ها من وليها، والبكر تس�تأمر 
يف نفسها وإذهنا صامهتا

614، 615عبد اهلل بن عباس

ج�اء رج�ل إىل النب�ي فق�ال: إن أم�ه توفي�ت 
أفينفعها أن أتصدق عنها؟ 

404عبد اهلل بن عباس

جاءت امرأة سعد بن ربيع إىل النبي فقالت: يا 
رسول اهلل هاتان ابنتا سعد ُقتَِل أبومها

505جابر بن عبد اهلل

ج�اءين يعودين وأن�ا مريض ال أعق�ل، فتوضأ 
فصب َعيَّ من َوضوء فعقلت

509جابر بن عبد اهلل

311، 321عمر بن اخلطابَحبِِّس األَْصَل، َوَسبِِّل الثََّمَرَة

542جابر بن عبد اهللاحلَْرُب َخْدَعٌة

وهك�ذا،  هك�ذا،  داًرا  أربع�ون  اجل�وار  ح�قُّ 
وهك�ذا، وهك�ذا، يمينً�ا، وش�اماًل، وقداًم�ا، 

وخلًفا

370أبو هريرة
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حقٌّ عىل اهلل أالَّ َيْرَفَع ش�يًئا ِمن هذه القاذورات 
إال َوَضَعه

219أنس بن مالك

احلم�د هلل نحمده، ونس�تعينه، ونع�وذ باهلل من 
رشور أنفسنا، من هيده اهلل فال مضل له

605عبد اهلل بن مسعود

ئب 286زيد بن خالد اجلهنيُخذها هي لك أو ألخيك أو للذِّ

605عبد اهلل بن مسعودخطبة احلاجة

دخل�ُت عىل رس�وِل اهلل أْعِرف أث�َر الرسور يف 

يِّ ٍز امُلدجِلِ وجِهه، فقال: أمَل تَرْي إىل جُمزِّ
302عائشة

عمرو بن أمية َدُعوه، سيطلبه صاحبه ]محار وحيش[
الضمري

337

الرامح�ون يرمُحه�م اهلل، ارمَحُ�وا أه�ل األرض 
يرمْحكم أهل السامء

335عبد اهلل بن عمرو

يطان عليهام ًة فلم آمن الشَّ ا وشابَّ 567عي بن أيب طالبرأيت شابًّ

ِحم ُش�ْجنَة ِمن الرمحن، فَمن َوَصَلها وَصَله  الرَّ
اهلل، وَمن َقَطَعها َقَطَعُه اهلل

335عبد اهلل بن عمرو

ُرفِ�ع القلُم عن ثالث: ع�ن الصبي حتى يبلغ، 
وعن النائم حتى يستيقظ

558عائشة

544---زوجايت يف الدنيا هن زوجايت يف اآلخرة

605، 607سهل بن سعدزوجتكها بام معك من القرآن

رة ِمن احلَفيا إىل  سابق ]النبي[ بني اخليل امُلَضمَّ
َثنِيَّة الوداع

227عبد اهلل بن عمر
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545أبو هريرةسبعة يظلهم اهلل يوم ال ظل إال ظله

576عائشةالسلطان ويل من ال ويل له

�ة اإلب�ل، فغضب  ُس�ِئل رس�وُل اهلل ع�ن ضالَّ
ْت عيناه، وقال: ما َلَك وهلا؟ وامحرَّ

286زيد بن خالد اجلهني

ة الَغنَم، فقال: ُخذها هي لك أو  ُسِئل عن ضالَّ
ئب ألخيك أو للذِّ

286زيد بن خالد اجلهني

املغرية بن شعبة، شهدت رسول اهلل أعطى اجلدة السدس
وحممد بن مسلمة

503

ِحِم  َدَقُة عىل املِْسكنِي َصَدقٌة، وعىَل ِذي الرَّ الصَّ
اْثنَتاِن: َصَدقٌة وِصَلٌة

319سلامن بن عامر

321عمر بن اخلطابَصَدقٌة ال ُتباُع وال ُتوَهُب وال ُتوَرُث

تهام شئت ]األختان[ 674فريوز بن الديلميطلِّق أيَّ

عب�دي أدِّ م�ا افرضت عليك، تك�ن من أعبد 
الناس

537عمران بن حصني

َمنَ�ا رس�ول اهلل خطب�ة احلاج�ة، احلم�د هلل  َعلَّ
نحمده، ونستعينه

605عبد اهلل بن مسعود

588أبو هريرةعليك بذات الدين تربت يداك

َغطُّ�وا هب�ا رأس�ه واجعل�وا يف رجلي�ه إذخ�را 
]مصعب[

482خباب بن األرت

649أبو هريرةفر من املجذوم فرارك من األسد
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ُفِرَضْت عَيَّ ث�الٌث، ومل تفرض عليكم، فذكر 
هذه الثالث

536عبد اهلل بن عباس

لن�ا ع�ىل النَّاس بث�الٍث: جعل�ت األرض  ُفضِّ
كلها مسجًدا، وجعل تربتها لنا طهوًرا

555حذيفة بن اليامن

ي َأْجٌر 356رساقة بن مالكيف ُكلِّ َكبٍِد َحرَّ

588سليامن بن أيب َحْثمةقدموا قريًشا وال تتقدموها

167أبو هريرةُقم عليها فَعلِّمها عرشين آية، وهي امرأتك

578أم سلمةُقم يا غالم فزوج أمك

كان الناس عىل عهد رس�ول اهلل يس�لم الرجل 
قبل املرأة، واملرأة قبل الرجل

668عبد اهلل بن شربمة

�اِرَق يِف ُرْب�ِع ِدينَاٍر  َكاَن َرُس�وُل اهلل َيْقَط�ُع السَّ
َفَصاِعًدا

281عائشة

كان يف وف�د ثقي�ٍف رجٌل جمذوم، فأرس�ل إليه 
النَّبي إنا قد بايعناك فارجع

649عمرو بن الرشيد

577َسهل بن َأيب َحْثَمةكربِّ كرب

606أبو هريرةكلُّ أمٍر ذي باٍل ال يبدأ فيه احلمد هلل، فهو أبر

كل رشٍط لي�س يف كت�اب اهلل فه�و باطل، ولو 
كان مائة رشط

644عائشة

584، 600عائشةكل نكاٍح مل حيرضه أربٌع فهو سفاح

كنا ُنكري األرض بام عىل السواقي ِمن الزرع، 
فنهى رسول اهلل  عن ذلك

148سعد بن أيب وقاص
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509جابر بن عبد اهللكيف أصنع يف مايل ويل أخوات

540عائشةال تبادري جلوايب حتى تستأمري أبويك

570أبو هريرةال تنكح املرأة املرأة، وال تنكح املرأة نفسها

ال تنك�ح املرأة عىل عمته�ا وال العمة عىل بنت 
أخيها

622أبو هريرة

ال تنكح�وا اليتام�ى حت�ى تس�تأمروهن، ف�إن 
سكتن فهو إذهنن

615عبد اهلل بن عمر

233عمران بن حصنيال جَلب وال َجنََب

654عائشةال حتى تذوقي عسيلته

ْعب بن َجثَّامةال مِحَى إالَّ هلل وَرسولِه 267الصَّ

550عبد اهلل بن عباسال محى إال هلل ولرسوله

، أو حافٍِر 223، 224، أبو هريرةال سَبق إال يف َنْصٍل، أو ُخفٍّ
226

319سلامن بن عامرال َصَدقَة وُذو َرِحٍم حُمتاٌج

َر وال رِضاَر 259ُعبادة بن الصامتال رَضَ

أبو موسى ال نكاح إال بويل
األشعري، وعبد اهلل 

بن عباس

 ،599 ،570
610

357عبد اهلل بن عباساَل َوِصيََّة لواِرٍث إاِلَّ َأْن َيَشاَء الَوَرَثُة

371جابر بن عبد اهللال ُيْتَم َبْعَد احلُُلِم
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ال حي�رم احل�رام احل�الل، وإن�ام حي�رم م�ا كان 
بنكاح

620عائشة

ال حيلُّ للرجل أن ُيعطَي العطيَة ثم يرجع فيها، 
إال الوالد فيام وَهَبه لولده

341ابن عباس وابن عمر

494عبد اهلل بن عباسال يرث القاتل شيًئا

490أسامة بن زيدال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم

ال َيقَتس�م ورثت�ي دين�ارا، ما ترك�تُ بعد نفقة 
نسائي ومئونة عامي، فهو صدقة

550أبو هريرة

619-ال ينظر اهلل إىل رجل نظر إىل فرج امرأة وابنتها

588-ال يؤمكم يف صالتكم وال ينكح نساءكم

642، 644عي بن أيب طالبلعن اهلل املحلل واملحلل له

553عائشةلقد ُعذِت بعظيم، احلقي بأهلك

لن جيزي ولد والده إال أن جيده مملوًكا، فيشريه 
فيعتقه

422أبو هريرة

275أبو هريرةاهلل يف عوِن العبد ما دام العبُد يف عون أخيه

مس�كينًا،  وأمتن�ي  مس�كينًا،  أحيين�ي  الله�م 
واحرشين يف زمرة املساكني

590أبو سعيد اخلدري

الله�مَّ هذا قس�مي في�ام أملك ف�ال تلمني فيام 
متلك وال أملك

548عائشة

لو ُأْهِدَي إيلَّ ذراع َلَقبِْلت، ولو ُدِعيت إىل ُكراع 
ألجبُت

335، 336أبو هريرة
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دقِة  ل�وال أينِّ أْخَش�ى أْن تك�وَن ِم�ن مَت�رة الصَّ
ألكلُتها

280أنس بن مالك

494عمر بن اخلطابليس للقاتل مرياث

لي�س ِمَن اللَّْهو إال ثالثة: ُمداَعبة الرجل أهَله، 
وتأديبه َفَرَسه، ورمُيه بَِقْوسه

220ُعقبة بن عامر

442، 487، عبد اهلل بن عباسما َأْبَقِت الَفَراِئُض فأَلْوىَل َعَصَبٍة َذَكٍر
521 ،519

م�ا أدراك أهن�ا رقية، ُخذوها وارضب�وا يل فيها 
بسهم

214أبو سعيد اخلدري

ما تردَّدت عن يشء أنا فاعله تردُّدي عن نفس 
املؤمن

55أبو هريرة

537الرباء بن عازبما تقرب املتقربون إيل بمثل أداء فرائضهم

ب إيلَّ عبدي بيشٍء أحبَّ إيلَّ مما افرضت  ما تقرَّ
عليه

50أبو هريرة

ٌء ُيويِص بِه َيبِيُت  ما حقُّ امرئ مس�لم عنده يَشْ
ليلتني إال ووصيته مكتوبة حتت رأسه

353عبد اهلل بن عمر

167أبو هريرةما رضيَت يل يا رسول اهلل فقد رضيُت

ما كان لنبيٍّ إذا لبس ألمة حربه أن ينزعها حتى 
يلقى العدو

543جابر بن عبد اهلل

542سعد بن أيب وقاصما كان لنبي أن يكون له خائنة األعني

كاز  م�ا كان منه�ا يف َخ�راب، فِفيه�ا ويف ال�رِّ
اخلُُمس ]اللقطة[

275عبد اهلل بن عمرو
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فها َحْواًل، فإْن  م�ا كان منها يف َطريٍق ميت�اء ُيَعرَّ
جاَء صاحُبها، وإالَّ فهي لك ]اللقطة[

275، 282عبد اهلل بن عمرو

�قاء، تأُكل  م�ا َل�َك وهل�ا؟ معه�ا احِل�ذاُء والسِّ
ا الشجر، وتِرد املاء حتى يأتَيها رهبُّ

286زيد بن خالد اجلهني

ما مات رس�ول اهلل حتى أبيح له النس�اء الاليت 
حرمن عليه

541عائشة

580أم ُنَبيطما هذا يا ُأمَّ ُنَبيط

ب إيل بالنَّوافل حتى أحبَّه 55أبو هريرةما يزال عبدي يتقرَّ

مرضت مرًضا أْش�َرْفُت فيه عىل املوت، فأتاين 
رسول اهلل يُعوُدين

350سعد بن أيب وقاص

املس�لمون رشكاء يف ث�الث: ال�كأل، وامل�اء، 
والنار

271عبد اهلل بن عباس

460، 492عبد اهلل بن عمرواملَكاَتُب َعْبٌد ما َبِقَي عليه من كتابته ِدْرَهٌم

625---ملعوٌن من مجع ماءه يف رحم أختني

َمن ابتاع عبًدا ول�ه مال فامله للذي باعه إال أن 
يشرط املبتاع

127عبد اهلل بن عمر

َم�ن ابتاع نخاًل بعد أن ُتَؤبَّ�ر فثمرهُتا للبائع إال 
أن يشرط املبتاع

127عبد اهلل بن عمر

هاِن فليس منا 233عبد اهلل بن عباسَمن َأْجَلب وراَء اخليِل يوَم الرِّ

َم�ْن َأَح�بَّ فِْط�َريِت َفْلَيْس�َتنَّ بُِس�نَّتِ�ي َأاَل َوهي 
النَِّكاُح

535عبيد اهلل بن سعد
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َمِن احَتَفر بِئًرا فله أربعون ِذراًعا حواليها عَطٌن 
ل�امشيته

258عبد اهلل بن مغفل

َمن أحيا أرًض�ا َميَِّتًة فله أْجٌر، وما أَكَل العوايف 
منها فهو له َصَدقة

252جابر بن عبد اهلل

252سعيد بن زيدَمن أْحَيا أرًضا َميِّتًة، فِهي له

َمن َأْدَخَل َفَرًسا بني َفَرَسني، وقد َأِمن أن َيْسبِق 
فهو ِقاَمر

230أبو هريرة

ِه َأْجَره 149أبو هريرةَمن استأجر أجرًيا فاستوىف منه، ومل ُيَوفِّ

172أبو سعيد اخلدريمن استأجر أجرًيا فلُيْعِلمه َأْجَره

َمن َأْسَدى إليكم معروًفا فكافِئوه، فإن مل جتدوا 
فادعوا له

343عبد اهلل بن عمر

من أعتق رقبة أعتَق اهلل بكل ُعْضٍو منها ُعْضًوا 
منه من النار

380، 414أبو هريرة

من أعتق رشًكا له يف عبد، فإن كان معه ما يبلغ 
م عليه قيمة عدل ثمن العبد، ُقوِّ

415، 418عبد اهلل بن عمر

َم�ن ُأْعِم�َر ُعْم�رى حياَته، فهي ل�ه ولعقبه ِمن 
بعده َيِرُثها َمن َيِرُثه

جابر بن عبد اهلل، 
وعبد اهلل بن الزبري

347 ،345

َم�ن التق�ط لقط�ًة فلُيش�هْد ذا ع�دل، أو ذوي 
عْدل، وال َيكُتم وال ُيغيِّب

278عياض بن محار

536أبو هريرةَمْن َتَرَك كالًّ فإيلَّ أو َدينًا َفَعَيَّ

ب فيه بخصلٍة من اخلري كان كمن أدَّى  من تقرَّ
فريضًة فيام سواه ]رمضان[

537سلامن الفاريس
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262، 263، أسمر بن مرضسَمن سَبَق إىل ما ال َسْبَق إليه، فهو أحقُّ به
271

537أبو هريرةمن عادى يل ولّيًا فقد آذنته باحلرب

50، 537أبو هريرةمن عادى يل وليًّا فقد آذنته باحلرب

َمن كان ل�ه أرٌض فلَيزرعها وال ُيكرهيا بُثلث، 
ى وال ُربع، وال بطعام ُمَسمًّ

145رافع بن خديج

َمن كَش�ف عن مس�لٍم ُكربًة ِمن ُك�َرب الدنيا، 
كَشف اهلل عنه ُكربًة ِمن ُكَرب يوم القيامة

275أبو هريرة

م�ن مات وه�و ُمَف�اِرٌق للجامع�ة؛ فإنه يموت 
ِميَتًة جاهلية

348عبد اهلل بن عمر

َمن منََع َفْضَل املاء لَيمنَع َفْضَل الكإل، منََعه اهلل 
c فْضَل َرمحتِه

270إياس بن عمرو

َم�ْن نزَع َي�َدُه من َطاَع�ٍة؛ فإنه يأيت ي�وم القيامة 

 

َة له وال ُحجَّ
348عبد اهلل بن عمر

م�ن َنَك�َح ام�رأة ثم طقله�ا قب�ل أن يدخل هبا 
حرمت عليه أمها، ومل حترم عليها بنتها

582عبد اهلل بن عمر

ٌة من َبْعِد َمْوتِِه 476عبد اهلل بن عباسَمْن َوَلَدْت ِمنُْه َأَمٌة فِهي ُحرَّ

َموتان األرِض هلل ولرس�وله، ُثم هي لُكم منِّي 
ا املسلمون أهيُّ

255عبد اهلل بن عباس

ي�ِن ونِْعَم�ٌة، يرث�ه أوىل الناس  امَل�ْوىَل َأٌخ يف الدِّ
باملعتق

443سعيد بن املسيب
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املؤمنون عند رشوطهم، إال رشًطا أحل حراًما 
أو حرم حالال

644عمرو بن عوف

271عبد اهلل بن عباسالناُس رشكاُء يف ثالثة: املاء، والنار، والكأل

541أبو هريرةنحن أهل بيت ال حتل لنا الصدقة

152عبد اهلل بن عمرهَنَى النَّبِيُّ َعْن َعْسِب الَفْحِل

213أبو سعيد اخلدريهل فيكم راٍق

هو ِمنك صَدقٌة، وه�و ِمثل املاء الَعدِّ َمن ورَده 
أَخَذه

266أبيض بن محَّال

ه�و َمْواَلَك، إن َش�َكَرَك فهو خري له ورَشٌّ لك، 
وإن َكَفَرَك فهو رَشٌّ له وخرٌي لك

442احلسن بن عي

ة الَغنم[ ئب ]ضالَّ 286، 287زيد بن خالد اجلهنيهي لك أو ألخيك أو للذِّ

ام شئَت ]األب واألم[ 303عمر بن اخلطابواِل أهيَّ

149، 173أبو هريرةَوفُّوا األَجرَي َأْجَره َقْبل أن جَيِفَّ َعَرُقه

441، 445، عبد اهلل بن عمرالَوالُء حُلَْمٌة َكُلْحَمِة النََّسِب
487

َوَهَبه أعرايب شيًئا فأثابه، فقال: َرِضيَت، فقال: 
ال، فزاده، فقال: رضيَت، فقال: نعم

343ُغطيف بن أيب سفيان

ي�ا رس�وَل اهلل إينِّ أدرك�ُت املِل�ح يف اجلاهليَّة، 
وهو بأرٍض ليس هبا ِملح

265األقرع بن حابس

509جابر بن عبد اهلليا رسول اهلل ملن املرياث، وإنام يرثني الكاللة
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يا رس�ول اهلل هاتان ابنتا سعد ُقتَِل أبومها معك 
يوم أحد ومل يدع هلام عمهام ماال

505امرأة سعد بن الربيع

عمرو بن أمية يا رسول اهلل هذا محاٌر َعِقري
الضمري

337

674فريوز بن الديلمييا رسول اهلل، أسلمت وحتتي أختان

219أنس بن مالكيا رسول اهلل، ُسبَِقت الَعْضَباُء

220سَلمة بن األكوعيا رسول اهلل، َغَلب َمن كنَت معه

يا زبري اس�ِق أْرَضك، واحبِس امل�اَء حتى َيبُلَغ 
اجلَْدر، ثم أْرِسله إىل جاِرك

272عبد اهلل بن الزبري

232عي بن أيب طالبيا رساقة قد جعلُت لك ما جعل النبي

�ْبقة بني  ي�ا ع�ي، ق�د جعل�ُت إلي�ك ه�ذه السُّ
الناس

232عي بن أيب طالب

�باب م�ن اس�تطاع منك�م الباءة  ي�ا مع�رش الشَّ
ج، فإنه أغضُّ للبر، وأحصن للفرج فليتزوَّ

559عبد اهلل بن مسعود

627عائشةحيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة
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َأَبْع�َد ما اختلطت حلمكم بلحومهن، ودماؤكم 
بدمائهن، تريدون بيعهن

476عمر بن اخلطاب

ْطِر 350سعد بن أيب وقاصأتصدق بالشَّ

350سعد بن أيب وقاصأتصدق بُثُلَثْي مايل؟

احس�ب أن أبانا كان محاًرا، أليس�ت أمنا وأمهم 
واحدة؟

522زيد بن ثابت

َب  أصب�ُت م�ااًل مل ُأِصْب ِمثَله، ف�أردُت أن أتقرَّ
به إىل اهلل

311عمر بن اخلطاب

أيف ه�ذا أس�تأمر أب�وي، اخ�رت اهلل ورس�وله 
والدار اآلخرة

538عائشة

ديُق والفاروُق 265---أْقطَع الصِّ

591عمر بن اخلطابأال ال تغالوا يف مهور النساء

148عبد اهلل بن عمرألسُتم ُتَلبُّون وتطوفون بني الصفا واملروة

أما مايل فقد علم اهلل ما صنعت فيه، وأما َرَباعي 
فال أحبُّ أن يشارك ورثتي فيها أحد

352عبد اهلل بن عمر

644عمر بن اخلطابأمسك امرأتك، وإن أتوك بريٍب فأتني

405العالء بن اللجالجأن ابن عمر أوىص بالقراءة عىل قربه

ج ابنًا له ابنة أخي�ه عبيد اهلل بن  أنَّ اب�ن عم�ر زوَّ
عمر

594سليامن بن يسار
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�َر نفس�ه ِم�ن هيودية  أن أم�ري املؤمن�ني عليًّ�ا َأجَّ
لَِيْسِقي ُكل َدلو بتمرة

153عي بن أيب طالب

أن رج�اًل أت�ى النب�ي برج�ل فق�ال: اش�ريته 
وأعتقته

442احلسن بن عي

أنَّ زوج بري�رة كان عب�ًدا يقال ل�ه مغيث، كأين 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكي

662عبد اهلل بن عباس

أنَّ عثامن بن عفان نك�ح ابنة الفرافصة الكلبية، 
وهي نرانيٌة عىل نسائه، ثم أسلمت عىل يديه

628حممد بن جبري

404عبد اهلل بن عباسإن يل خَمَْرًفا فأشهدك أين قد تصدقت به عنها

أنا أعلم النَّاس باملجوس، كان هلم علم يعلمونه، 
وكتاب يدرسونه

632عي بن أيب طالب

148أبو أمامة التيميإنا قوم ُنكري يف هذا الوجه

ل الِعنِّني َسنة 654عمر بن اخلطابأنه أجَّ

أوص�ت فاطم�ة بنت رس�ول اهلل إىل ع�ي، فإذا 
مات فإىل ابنيهام

402فاطمة

جاء رجٌل إىل أيب موس�ى، وس�لامن ب�ن ربيعة، 
فسأهلام عن بنت، وبنت ابن، وأخت

507هزيل بن رشحبيل

 ج�اءت اجلدت�ان عىل أيب بك�ر الصديق فأعطى 
أم األم املرياث دون أم األب

504حممد بن القاسم

369سعيد بن جبرياجلار الذي يسمع اإلقامة

311عمر بن اخلطابَحبِِّس األَْصَل، َوَسبِِّل الثََّمَرَة
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501احلارث األعورحجب األُّم إىل السدس بأقل من ثالثة

370َقتادة بن ِدعامةحق اجلوار الدار وللوارث

ال�ذي أح�ىص رمل عالج ع�دًدا مل جيعل يف مال 
نصًفا ونصًفا وثلًثا

516عبد اهلل بن عباس

ُسنُّوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نسائهم 
وال آكي ذبائحهم

632عمر بن اخلطاب

294عمر بن اخلطابعسى الُغَوْير أبؤًسا

ُقتِ�َل مصع�ب بن عمري يوم ُأُح�ٍد مل يكن له مال 
إال نمرة إذا غطينا هبا رأسه بدت رجاله

481خباب بن األرت

238-كان ابن عمر خَيتفي بنْي الغَرضني

238-كان أنُس بن مالك يرمي بني اهلدفني

كان ُعقبة بن عامر َيرمي بني غرضني بينهام أربع 
مائة ِذراع

-238

409عي بن أيب طالبالكتابة عىل نجمني واإليتاء يف الثاين

566عمر بن اخلطابال تتشبهي باحلرائر ]األَمة[

501احلسن البريال حتجب باألخوات املقيدات ]األم[

ال ت�رث أخ�ٌت مع البن�ت بل تك�ون الباقي يف 
العصبة كابن األخ والعم

511عبد اهلل بن عباس

ال ُتع�ال الفرائ�ض وإن�ام يدخ�ل النق�ص ع�ىل 
البنات واألخوات خاصة

514عبد اهلل بن عباس
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ميم، فإهنّن  ج�ل الذَّ ال تكره�وا فتياتكم عىل الرَّ
َحُيْبِْبن من ذلك ما حُتبُّون

562عمر بن اخلطاب

643عثامن بن عفانال تنكحها إالَّ نكاَح رغبة

ال يعاد اجلد باألخ من األب بل يقس�م املال بني 
اجلد وولد األبوين نصفني

528عبد اهلل بن مسعود

ُجُل إىل الرجِل يف َثْوٍب واحٍد 563أبو سعيد اخلدريال ُيْفيِض الرَّ

409عثامن بن عفانألعاقبنك، وألكاتبنك عىل نجمني ]العبد[

352رجليل ثالثة آالف درهم وأربعة أوالد، أفأويص؟

 ما أدري ما أصنع باملجوس ليسوا بأهل الكتاب 
وال عبدة أوثان

632عمر بن اخلطاب

امل�اُل م�اُل اهلل والِعباُد ِعباُد اهلل، ول�وال ما أمحُِل 
عليه يف س�بيل اهلل ما محيُت ِمن األرض ِشرًبا يف 

ِشرب

268عمر بن اخلطاب

663-ملكِت نفسِك ]بريرة[

�نة أنَّ حري�م الَقِلي�ب العادية مخس�ون  ِم�ن السُّ
ِذراًعا

258سعيد بن املسيب

م�ن عرفني فقد عرفني، ومن مل يعرفني فأنا ابن 
عباس فاملتعة حرام كامليتة والدم

641عبد اهلل بن عباس

هك�ذا نكاح الرس، فال أجي�زه، ولو تقدمت فيه 
لرمجت

599عمر بن اخلطاب

ام شئَت ]يف القافة[ 268عمر بن اخلطابواِل أهيَّ
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402عمر بن اخلطابوصية عمر بن اخلطاب حلفصة

يا أمرَي املؤمنني، بالدنا قاتْلنا عليها يف اجلاهلية، 
وأس�َلْمنا عليه�ا يف اإلس�الم؛ َفَع�الَم حَتميه�ا 

علينا؟

268عبد اهلل بن الزبري

ي�ا ُبنية إن أحب الناس ِغنً�ى بعدي ألنت، وإن 
َأَعزَّ ع�يَّ فقًرا ألنت، وإين كن�ت َنَحْلُتك ُجذاذ 

عرشين َوْسًقا

338أبو بكر الصديق

 ي�ا خليف�ة رس�ول اهلل أعطي�ت الت�ي إن ماتت 
مل ترثها، ومنعت التي لو ماتت لورثتها

عبد الرمحن بن 
سهل

504

يا رسول اهلل، مايل كثري، وليس يرثني إالَّ اْبنَتاي، 
أفأتصدق باميل كله؟

350سعد بن أيب وقاص

ي�ا ُهنَيُّ اْضُمم جناحك عِن الناس، واتَّق دعوَة 
املظلوم؛ فإنَّ دعوة املظلوم جُماَبة

268عمر بن اخلطاب

458عي بن أيب طالبَيَضُع َعنُْه َرْبَع ِكَتاَبتِِه ]املكاَتب[

525عي بن أيب طالبُيعرف اخلُنَْثى من حيث يبول

يعط�ي نصف نصي�ب الذكر، ونص�ف نصيب 
األنثى ]اخلنثى[

524عبد اهلل بن عباس

  



721

3- فهرس األعالم
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94، 131، 349، 499إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن، أبو َثْور

428، 441، 444، 485، 509، إبراهيم بن يزيد النخعي
661 ،648 ،643 ،513

اب�ن البوري هبة اهلل بن معد بن عبد العزيز بن 
عبد الكريم

30

ي�زي عي ب�ن هبة اهلل بن س�المة بن  اب�ن اجلُمَّ
املسلم اللخمي

29

ان احلميص عبد اهلل بن أس�عد بن عي  هَّ ابن الدَّ
املوصي

30

اب�ن الش�ريازي حمم�د ب�ن هب�ة اهلل ب�ن حمم�د 
الدمشقي، شمس الدين

27

31ابن امَلَواِزينِي

اب�ن املؤذن إس�امعيل ب�ن أمحد بن عب�د امللك 
الفقيه

23

ابن َسنِيِّ الدولة حييى بن هبة اهلل بن احلسن بن 
حييى بن صدقة بن اخلياط

29

25ابن عامر املوصي: احلسن بن عي بن احلسن

اب�ن قدامة عبد اهلل ب�ن أمحد بن حممد بن قدامة 
ين بن نر املقديس ُمَوفَّق الدِّ

26

24ابن وحيش صاحب ابن ِجنِّي
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أب�و إبراهيم إس�امعيل ب�ن حييى بن إس�امعيل 
املزين املري

 ،191 ،177 ،146 ،131 ،112
 ،528 ،492 ،347 ،234 ،210

672 ،635 ،624 ،620

رَياِزي 23أبو إسحاق الشِّ

28أبو احلسن أمحد بن حممد بن الطرسويس

اَمغاين 24أبو احلسن بن الدَّ

30أبو احلسن بن قبيس

أب�و احلس�ن ع�ي ب�ن أمح�د ب�ن عب�د الباق�ي 
الثعلبي

19

أب�و احلس�ن ع�ي ب�ن أمح�د ب�ن عب�د الباق�ي 
الثعلبي

25

24أبو احلسني بن املهتدي باهلل

25أبو اخلطَّاب حممد بن إبراهيم الكعبي القايض

ْهُرُزورّي ىض الشَّ 27أبو الرِّ

24أبو الِعز الَقالنيِس حممد بن احلسني بن ُبنْدار

24أبو العالء العطار

وجي ُ َلِمي الرسُّ 18، 25أبو الَغنائم السُّ

19أبو الفتح بن ُبرهان

24أبو الفتح بن ُزَريق احلداد

23، 30أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي

28أبو الفرج حييى بن حممود الثقفي
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27أبو الَفهم بن أيب العجائز

24أبو القاسم التنُوخي

ْهُرُزوِرّي عبد الرمحن بن عثامن  أبو القاسم الشَّ
بن موسى

26

19أبو القاسم بن احلسني

أب�و القاس�م بن احلص�ني هبة اهلل ب�ن حممد بن 
عبد الواحد

24

ى احلسني بن هبة اهلل بن  أبو القاس�م بن َصْرَ
حمفوظ

26

31أبو القاسم عبد امللك املاراين

31أبو املجد العديمّي

23أبو املظفر السمعاين

23، 259أبو املعايل اجلَُوْيني

28أبو املعايل بن صابر

27أبو املكارم بن هالل

ال الصغري 63أبو بكر الَقفَّ

19أبو بكر امَلْزَريِفّ

ين 24أبو بكر بن الباِقالَّ

د ب�ن َأمْحد ب�ن س�هل الّرمي ْبن  أب�و بك�ر حُمَمَّ
النابليس

27

24أبو جعفر بن املسلمة
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63أبو حامد اإلسفراييني

جاعي 25أبو حامد الشُّ

21، 23أبو حامد الغزايل الطويس

 أبو شامة شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل 
ابن إبراهيم املقديس

26

24أبو طالب بن غيالن

19أبو عبد اهلل البارع

21أبو عبد اهلل احلميدي

23أبو عبد اهلل حممد بن بيان الَكاْزُرويِنّ

أبو عبيد بن َحْرَبَوْيه عي بن احلس�ني بن حرب 

 

ابن عيسى البغدادي قايض مر
270

19، 135أبو عىلٍّ الفاِرِقي القايض

31أبو عّي احلسن بن عّي البطليويّس

أبو عي النس�في احلسني بن اخلليل بن أمحد بن 
حممد

25 ،19

24أبو عي بن املذهب

18أبو عيِّ بن عامٍر الفقيه

اس 24أبو عيٍّ غالم اهلَرَّ

18أبو حممد بن َخْلَدة

643أبو مرزوق التجيبي

23أبو موسى املديني
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55، 167، 224، 225، 226، أبو هريرة الدويس
 ،370 ،352 ،311 ،275 ،230
 ،606 ،570 ،561 ،560 ،414

622 ،614

27أبو يعىل محزة بن احلُُبويب

أبو يوس�ف يعق�وب ب�ن إبراهي�م األنصاري 
القايض الكويف

 ،211 ،204 ،169 ،144 ،130
 ،313 ،312 ،301 ،274 ،257
 ،376 ،369 ،337 ،318 ،316
 ،492 ،444 ،418 ،408 ،393
 ،578 ،570 ،526 ،499 ،496

670 ،622 ،609

از زَّ 30أيب منصور بن الرَّ

املق�ديّس  نِْعَم�ة  ب�ن  الدائ�م  عب�د  ب�ن  أمح�د 

 

أبو العباس، زين الدين احلنبي
26

23أمحد بن عي بن برهان

ْيٍج، أبو العباس 513أمحد بن عمر بن رُسَ

154، 301أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطََّحاِوّي

إس�حاق ب�ن إبراهيم ب�ن خملد ب�ن إبراهيم بن 
راهويه

 ،490 ،489 ،488 ،406 ،282
620 ،578 ،577 ،509

19، 23، 25أسعد بن أيب نر بن الفضل املِيَهنِّي

19إسامعيل بن صالح املؤذن الفقيه

662األسود بن يزيد بن قيس
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554األشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية

األق�رع ب�ن حاب�س ب�ن ِعق�ال ب�ن حمم�د بن 
سفيان

265

533األكدر بن محام بن عامر بن صعب 

552أم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب

579أم نبيط األنصارية

647امرؤ القيس بن ُحجٍر بن احلارث بن عمر

219، 238، 280، 552أنس بن مالك صاحب رسول اهلل

270إياس بن عمرو بن مؤّمل بن حبيب

البارع احلس�ني ب�ن حممد بن عب�د الوهاب بن 
أمحد

21

الَب�ْدُر الَفاِرِق�ي يون�س بن حممد ب�ن حممد بن 
حممد

31

نَْجاِرّي أسعد بن حييى بن موسى 27البهاء السِّ

ثاب�ت ب�ن َس�ِعيد ب�ن َأبيَض ب�ن مَحَّ�ال املأِريب 
اليامين

265

491جابر بن زيد أبو الشعثاء األزدي اليحمدي

252جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام بن كعب

31اجلامل ابن الّصابويّن

30مجال اإلسالم السلمي

30مجال الدين عبد الصمد القايض
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26اجلامل بن الصرييف

553جويرية بنت احلارث بن أيب رضار

حاتم بن عبد اهلل بن س�عد بن احلرشج الطائي 
القحطاين

591

147احلسن بن أيب احلسن بن يسار البري

احلس�ن بن صال�ح بن ح�ي اهلمدايّن الثَّ�ْوِرّي 
الكويف

281

88احلسن بن عي بن أيب طالب بن عبد املطلب

19احلسني بن مَخِيس

283احْلَُسنْي بن عي بن يِزيد َأُبو عي الَكرابييس

د ب�ن َأمْح�د َأُبو َع�ّي الَقايِض  احْلَُس�نْي ب�ن حُمَمَّ
وِذي املرورُّ

259

 احلس�ني بن نر بن حممد بن حس�ني بن حممد 
ابن مَخِيس اجلَُهنِي املوصي

21

639احلكم بن عتيبة أبو حممد الكويف

89حكيم بن حزام بن خويلد القريش األسدي

312خالد بن الوليد بن مغرية املخزومي سيف اهلل

481خباب بن األرت بن جندلة التميمي

551خزيمة بن ثابت بن الفاِكه األنصاري
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129، 511، 515، 520، 528، داود بن عي بن خلف بن سليامن الظاهري
 ،599 ،583 ،570 ،561 ،557
 ،654 ،647 ،639 ،625 ،605

679

19، 21َدْعَوان بن عي بن محاد بن َصَدَقَة اجلُبَّاِئي

446رافُع بُن َخِديِج بن َرافع بن َعِدي بن اخلزرج

م�وىل  وخ  َف�رُّ الرمح�ن  عب�د  أيب  ب�ن  َربيع�ة 

 

آل املنكدر
394

654رفاعة بن سموال القرظي

اِم ب�ِن ُخَوْيِل�ِد ب�ِن َأَس�ِد ب�ِن  َب�رْيُ ب�ُن الَع�وَّ الزُّ

 

ى َعْبِد الُعزَّ
268

121، 129، 154، 220ُزَفر بن اهلَُذيل بن قيس بن َسْلٍم الَعنربي

زك�ي الدي�ن عب�د العظي�م ب�ن عب�د الق�وي 
املنذري

27

268َزْيُد بُن َأْسَلَم َأُبو َعْبِد اهللِ الَعَدِويُّ الُعَمِريُّ

278، 279َزْيُد ْبُن َخالٍِد اجْلَُهنِيُّ

لمي 337زيد بن كعب البهزي السُّ

ة املوصي 24زيد بن َمْرَزكَّ

30زين الدين عي بن يوسف الدمشقي

19، 21، 24ِسْبط اخلياط عبد اهلل بن عي بن أمحد احلنبي

232رُساقة بن مالك بن ُجعشم
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س�عد بن أيب وق�اص بن ُأهيب ب�ن عبد َمناف 
القريش

350 ،148

506سعد بن الربيع بن عمرو بن أيب زهري

س�عيد بن امُلَس�يَِّب ب�ن َحْزن ب�ن أيب وهب بن 
عمرو بن عائذ املخزومي القريش

494 ،443 ،441 ،258 ،148

369، 428، 641َسِعيُد ُبن ُجَبرْيِ بِن هشام

ب�ن  نفي�ل  ب�ن  عم�رو  ب�ن  زي�د  ب�ن   س�عيد 
ى عبد الُعزَّ

258 ،252

سفيان بن سعيد بن مرسوق بن حبيب الثَّْوِرّي 
الكويف

586 ،444 ،331 ،282

سلامن بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم بن 
ثعلبة الباهي

507

َحبِّي 27سلامن بن عي الرَّ

219سَلمة بن األكوع

553سوداء بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس

صاح�ب  اب�ن  الث�اين  غ�ازي  الدي�ن  س�يف 
املوصل

40

ش�افع بن الس�ائب ب�ن عبيد بن عب�د يزيد بن 
هاشم بن املطلب املطلبي

328

رُشيح بن احلارث بن قيس بن اجلَهم الِكندي، 
قايض الكوفة

516
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505رشيك بن عبداهلل بن أيب نمر املدين

ْيثِيُّ ْعُب ْبُن َجثَّاَمَة اللَّ 267الصَّ

356َصِفيَُّة بنت ُحَييِّ بن أْخَطب

اك بن ُمَزاِحٍم اهِلاليل حَّ 351الضَّ

ضياء الدين أب�و عبد اهلل حممد بن عبد الواحد 
املقديس

26

الضي�اء بن حممد ب�ن أمحد بن حمم�د بن قدامة 
املقديس

27

 طاه�ر بن عب�د اهلل بن طاهر ب�ن عمر القايض 
أبو الطيب الطربي

138

ي 147، 396طاوس بن كيسان اليامين احِلْمرَيِ

416عامر بن أسامة بن عمري اهلذيل، أبو املليح

646عامر بن حذيفة بن بن غانم بن عامر

ْهري 350عامر بن سعد بن أيب وقاص، الزُّ

441، 444، 445، 488، 509، عامر بن رشاحيل أبو عمرو الشعبي
661 ،570 ،530 ،524

281عائشة بنت أيب بكر أم املؤمنني

312العباس بن عبد املطلب بن هاشم

91، 313عبد الرمحن بن أيب ليىل

504عبد الرمحن بن سهل بن زيد بن كعب
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 عب�د الرمح�ن بن عم�رو ب�ن حممد الدمش�قي 
أبو عمرو األوزاعي

234 ،91

348عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف

عب�د الرمح�ن ب�ن حممد ب�ن أمحد ب�ن حممد بن 
قدامة املقديس

27

338عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد

24عبد الصمد بن املأمون

عب�د الكريم بن حممد ب�ن أيب الفضل بن حممد 
بن عبد الواحد

30

عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 
األنصاري

560

اِم ب�ِن ُخَوْيِل�ٍد  َب�رْيِ ب�ِن الَع�وَّ َعْب�ُد اهللِ ب�ُن الزُّ
األََسِديُّ

267

ع�يٍّ  ب�ن  �ِر  ُمَظفَّ ب�ن  القاس�م  ب�ن  اهلل  عب�د 
ْهُرُزوري الشَّ

18

�ل بن َعْبد هَنْم ب�ن ُعَفْيف بن  عب�د اهلل بن امُلغفَّ
َأْسَحَم

258

مة الضبي 316، 399عبد اهلل بن ُشرْبَ

اِد بن أسامة بن عمرو 443عبُد اهلل بن َشدَّ

149عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب

129، 238عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي
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275عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل

87عبد اهلل بن قيس بن سليم األشعري

عب�د اهلل ب�ن حممد بن أمحد بن حمم�د بن قدامة 
املقديس

27

عب�د اهلل ب�ن مس�عود ب�ن غافل ب�ن حبيب بن 
خمزوم اهلذيل

89

عبد اهلل بن يوس�ف بن عبد اهلل بن يوس�ف بن 
حممد بن حّيويه اجلَُوْينِي

259

عب�د امللك بن زيد بن ياس�ني التغلبي املوصي 
ْوَلِعي الدَّ

28

533عبدامللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص

419عثامن بن سليامن بن مسلم بن جرموز الَبتِّي

30عثامن بن صالح الدين

88، 317عثامن بن عفان بن أيب العاص

عثامن بن عيسى بن ِدْرَباس بن َفرْيِ بن جهم بن 
َعْبُدوس املوصي

28

عثامن ب�ن حممد بن أيب عي اإلم�ام عامد الدين 
أبو عمرو الُكردي

31

عث�امن ب�ن َمْظُع�ون بن حبي�ب ب�ن وهب بن 
كعب

349
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355، 396، 399، 494، 515، عطاء بن أيب رباح
655

220عقبة بن عامر بن عبس بن مالك اجلهني

559علقمة بن عبداهلل بن سنان املزين البري

علقم�ة بن وائل بن ُحج�ر احلرضمي الكندي 
الكويف

264

ب�ن  املن�اف  عب�د  ب�ن  طال�ب  أيب  ب�ن   ع�ي 
عبد املطلب

88

عي بن إس�امعيل بن أيب برش إس�حاق بن سامل 
أبو احلسن األشعري

43

19َعِيّ بن احلسن بن ُدَبْيٍس

24عي بن ُدَبْيس النحوي املوصي أبو احلسن

24عي بن عساكر البطائحي

الع�امد األصبهاين حممد ب�ن حممد بن حامد بن 
حممد

27

الع�امد ب�ن النح�اس عب�د اهلل ب�ن احلس�ن بن 
احلسن األنصاري

29

عمر بن أس�عد بن امُلنِْجي ب�ن أيب الربكات بن 
املؤمل

28

عم�ر بن اخلط�اب بن نفيل بن كع�ب بن لؤي 
القريش

87
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ُعَبي�ٍد ب�ن َخَل�ٍف  ب�ِن  ب�ُن احلَُص�نْيِ  ِعْم�راُن 

اخلَُزاِعيُّ
363

عمرو بن أمية ب�ن خويلد بن جدي بن ضمرة 
الضمري

337

502عمرو بن سلمة اجلَْرِميُّ

278عياض بن محار املجاشعي الدارمي

326عيسى بن َأَباِن بن صدقة، فقيُه العراق

638، 670غيالن بن سلمة بن عوف الثقفي

586فاطمة بنت قيس بن خالد

فخر الدين بن عساكر عبد الرمحن بن حممد بن 
احلسن بن هبة اهلل

31 ،30 ،29 ،27 ،26 ،24 ،23

ييص 28فضل اهلل بن حممد املِصِّ

504القاسم بن حممد بن أبى بكر بن أبى قحافة

ايِشّ د بن عىل الشَّ 273اْلَقاِسم بن حُمَمَّ

القاس�م ب�ن حيي�ى بن عب�د اهلل بن القاس�م بن 
ْهُرُزوِرّي الشَّ

42

24القايض أبو الطيب الطربي

الق�ايض الَفاِرِقي احلس�ني ب�ن إبراهيم بن عي 

 

ابن َبْرُهون
23

ر الشامي 21القايض حممد بن املظفَّ
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َقَت�اَدُة بُن ِدَعاَمَة بن عزيز احلارث بن َس�ُدوس 
البري

 ،625 ،513 ،491 ،393 ،370
643

249ُقَدامة بُن َمْظُعوِن بن َحبيب بن وهب 

40قطب الدين مودود بن األتابك زنكي

29القطب النيسابوري

الكامل احلََرْسَتايِن عبد اجلبار بن عبد الغني بن 
عي بن أيب الفضل األنصاري

29

ْهُرُزوِرّي 28، 46كامل الدين بن الشَّ

ايس 25الِكَيا اهلَرَّ

اللي�ث بن س�عد بن عب�د الرمحن أب�و احلارث 
الَفْهمي

643 ،531 ،200

446مالُك بن أوس بن احلدثان بن احلارث

 جم�زز بن األعور بن جعد بن مع�اذ بن عتوارة 
ابن عمرو بن مدلج

302

حم�ب الدي�ن حمم�د ب�ن حمم�ود ب�ن النج�ار 
البغدادي

26

ون حميي الدين أبو حامد 30حممد بن أيب َعْرُ

27حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

�ايِشّ  ال الشَّ حمم�د بن إس�امعيل أب�و بك�ر الَقفَّ
الشافعي

174 ،25
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حمم�د ب�ن احلس�ن ب�ن فرق�د م�وىل بني ش�يبة 
صاحب اإلمام أيب حنيفة

 ،144 ،130 ،114 ،97 ،96 ،93
 ،274 ،213 ،211 ،204 ،169
 ،337 ،331 ،326 ،313 ،312
 ،408 ،393 ،376 ،369 ،347
 ،526 ،505 ،494 ،492 ،418

585 ،570

19حممد بن احلسني بن ُبنْدار أبو الِعزِّ الَقالنيس

حمم�د ب�ن َجرير ب�ن يزي�د الطَّرَبي أب�و جعفر 

ُ املؤرخ، امُلَفرسِّ
351

حمم�د ب�ن عب�د الرمح�ن ب�ن أيب لي�ىل ق�ايض 
الكوفة

144

ر بن عي  حمم�د بن عبد اهلل بن القاس�م بن ُمَظفَّ
ْهُرُزوِرّي املوصي الشَّ

41

515حممد بن عىل بن احلسني بن عىل بن أيب طالب

515حممد بن عي بن أيب طالب اهلاشمي

503حممد بن مسلمة بن سلمة األنصاري احلارثي

حممد بن مس�لمة بن سلمة األنصاري احلارثي 
املدين

503

30حممد بن حييى

�د ب�ن أيب ي�داس  �د ْب�ن ُيوُس�ف ْب�ن حُمَمَّ حُمَمَّ
الربزايل

31 ،29 ،27
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�ْهُرُزوِرّي عبد اهلل بن القاس�م بن  املرتىض الشَّ
ر ُمَظفَّ

21

21امَلْزَريِف حممد بن احلسني بن عي

481مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف

 املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن كعب بن عمرو 
ابن سعد بن عوف

503

 املق�داد بن عمرو بن ثعلبة ب�ن مالك بن ربيعة 
ابن قضاعة البهراوي

348

491مكحول، أبو عبد اهلل الدمشقي

554املهاجر بن أمية بن املغرية القريش املخزومي

552ميمونة بنت احلارث بن حزن بن بجري

628نائلة بنت الفرافصة بن األحوص

النُّعامن بن َبِش�ري بن َثعلبة بن سعد بن ِخالٍس 
األنصاري

336

29، 37، 41نور الدين حممود بن حممود بن زنكي الركي

19ِهبة اهلل بن احلَُصني

507ُهَزْيُل بن رشحبيل األودي األعمى الكويف

348هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األََسِديُّ

268ُهنَيٌّ موىل عمر بن اخلطاب

599يزيد بن هارون بن زاذى أبو خالد السلمي
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يعي�ش ب�ن ع�ي ب�ن يعي�ش ب�ن أيب الرساي�ا 
النحوي

28

329يوسف أبو يعقوب بن حييى الُبَوْيطِّي

يوس�ف بن أيوب بن شاذي أبو املظفر امللقب 
امللك النارص صالح الدين األيويب

41

يوس�ف ب�ن خلي�ل ب�ن ُقَراَج�ا ب�ن عب�د اهلل 
الدمشقي األدمي

31
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4- فهرس األماكن والبلدان

رقم الصفحةالكلمة 

526األنبار

315، 490، 610أهل الذمة

25، 31بخارى

39بعلبك

18، 19، 21، 22، 23، 24، 25، 28، 30، 31، بغداد
613 ،374 ،215 ،63 ،61 ،60

25بلخ

27بيت املقدس

317بئر رومة

630تنوخ

218ثنية الوداع

18حديثة املوصل

41حران

218احلفياء

26، 28، 31، 32، 38، 39حلب

39محاة

30خراسان

129، 143، 311، 313خيرب

155دجلة
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26، 27، 28، 29دمشق

31دمياط

337الروحاء

25سمرقند

20، 38، 41سنجار

26، 41، 46، 47، 48الشام

327طيئ

448عبدة األوثان

448العجم

22، 24، 46، 87، 90، 530العراق

448، 518، 545، 588، 589، 590العرب

373العلويون

23غزنة

155الفرات

31القاهرة

588، 589قريش

302كنانة

20املدرسة األتابكية

26املدرسة األسدية

39املدرسة الغزالية
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23املدرسة النظامية

337، 530، 663املدينة املنورة

23مرو

218مسجد بني ُزَرْيق

29، 31، 39، 40، 60، 61، 155، 382مر

184، 207، 550، 669مكة

39منبج

18، 19، 20، 21، 25، 27، 31، 37، 40، 47املوصل

27نابلس

630نصارى العرب

41نصيبني

325، 373، 589اهلاشميون

18، 19، 20، 23، 215واسط
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5- المصطلحات والغريب

رقم الصفحةالكلمة الغريبة

126اإلباق

106اإلبريسم

91، 467األثامن

136أجاجينها

256اإلجام

166اآلجر

202االرتداف

191، 205، 208، 209، 285، 309، األرش
 ،432 ،414 ،391 ،390 ،344 ،323
 ،475 ،465 ،464 ،463 ،451 ،450

482 ،479

371األرملة

140اإلشاعة

130، 145األكار

533، 534األكدرية ]مرياث[

108، 109، 311، 430، 478 أم الولد

512، 515، 628اإلمامية

562، 563، 565األمرد

538، 655، 671اإليالء

542اإليامض
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263البارية

262الربام

179الرُبة

192الربص

648الربصاء

105، 106، 178، 192، 294الَبّز

101البضاعة

103الُبلق

201، 305، 306، 308، 371، 372، البلوغ
664 ،403 ،375

219، 582بنو إسامعيل

589بنو املطلب

579، 580بنو النجار

378، 630بنو تغلب

17،327 ، 373بنو متيم

218، 227بنو زريق

327بنو زيد

302، 303بنو مدلج

بنو هاشم = اهلاشميون
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653البهق

137، 138البيدر

136، 257التأبري

89، 93، 98، 262، 308، 348التجارة

357، 395، 428، 429، 430، 431، التدبري
 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432

493 ،438

243اإلصابة يف الرمي

257التِّْقن

498، 499تالد

332الثغر

137َجدُّ الثمر

272اجلدر

192، 648، 649، 652، 653اجلذام

163اجلربان

96، 172جزاف

165جص

384اجلُالهق
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117، 292، 353، 398، 400، 429، اجلنون
 ،495 ،494 ،469 ،467 ،466 ،462
 ،616 ،612 ،595 ،579 ،558 ،528

664 ،660 ،653 ،652 ،649 ،648 ،617

213، 590احلائك

590احلجام

123، 125، 292احلَْجر

235، 236، 239، 241، 244، 247، 248احِلذق

316، 357، 490احلريب

254، 257حريم البئر

179احلزام

264ُحرْض الفرس

َكة احلامرين= امُلرَشَّ

106، 185، 188، 396، 397، 580احلنطة

239، 241، 243حوايب

248َخَرق

532اخلرقاء ]مرياث[

238، 241، 248، 249، 250اخلسق

108، 109، 151، 158، 289، 387، 609اخلمر

325، 327، 375، 381، 525، 569، 580اخلنثى املشكل

108، 360اخلنزير
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239اخلوسق

124، 136، 154، 178، 188، 192، اخليار
 ،240 ،213 ،206 ،196 ،195 ،194
 ،376 ،340 ،318 ،289 ،284 ،245
 ،579 ،432 ،424 ،420 ،418 ،412
 ،648 ،644 ،614 ،609 ،589 ،587
 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649
 ،660 ،659 ،658 ،657 ،656 ،655
 ،666 ،665 ،664 ،663 ،662 ،661

678 ،667

254دثرت

286الدراج

137، 138دواليب

164الدياس

364ذات اجلنب

108، 485، 490، 563، 564، 580، 679الذمي

332الرباط

88، 91، 93، 94، 96، 97، 98، 99، الربح
 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100
 ،113 ،112 ،111 ،109 ،108 ،107
 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114
176 ،139 ،126 ،122 ،121 ،120
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634َرْتق

648، 653الرتقاء

309، 656الرجعة

دة 316، 400، 434، 491، 672، 679الرِّ

249، 250الرسيل

246، 257الرشاء

364الرعاف

606رفأ

347الرقبى

275، 284الركاز

629الزبور

179زمام اجلمل

331َزِمَن

305السايب

397الساج

631السامرة

92السبائك

161، 179الرسج

183، 260الرسجني
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136السعف

292، 353، 595السفه

364السل

96، 172، 175، 178، 193، 360، 410السَلم

151السواد

145السواقي

136السيح

639، 640الشغار

501، 512، 641الشيعة

631الصابئون

396ُصربة

107، 331، 374، 673الرف

269الريمة

88، 105، 108، 141، 142، 174، 185، الضامن
 ،204 ،203 ،202 ،201 ،191 ،187
 ،292 ،290 ،283 ،210 ،206 ،205
 ،454 ،450 ،419 ،344 ،296 ،293
652 ،651 ،585 ،545 ،536 ،468

364الطاعون
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326العرة

414العتق

353الَعته

309، 478، 497، 582، 593، 595، العدة
 ،654 ،648 ،638 ،637 ،622 ،618
 ،669 ،668 ،666 ،665 ،664 ،656
682 ،681 ،679 ،677 ،673 ،672
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6- فهرس األشعار

رقم الصفحةالقائلاألبيات

ـــا َوَبـــَنـــاُتـــَنـــا ـــَن ـــاِئ ـــَن ـــو َأْب ـــُن ـــا َب ـــوَن ـــُن َب
اأْلََجاِنِب الــرَِّجــاِل  َأْبــَنــاُء  َبــُنــوُهــنمَّ 

-327

َأجــــب عــّمــا ُســـِئـــلـــَت ُأتـــيـــَت أجــــًرا
ـــاِف الـــكـــروِب مـــن الـــرمحـــِن كـــّش

35ابن أيب عرون

َعْقٍد بــغــر  كــــان  ــيــُع  ــب ال مـــا  إذا 
القلوِب الـــرتاضـــي يف  ــَن  ــَك َس وقـــد 

35ابن أيب عرون

ـــــــــوٌب ُذن نــــاِظــــمــــهــــا  اهلل  لـــعـــبـــد 
الـــــذنـــــوِب ــــــــــاء  حَمّ اهلِل  وعـــــفـــــُو 

35ابن أيب عرون

إذا ما خُيـــشـــى  َمــــــــْأَتٍ  مـــن  فــهــل 
ـــغـــيـــوِب أعـــــــاد اخلـــــلـــــَق عـــــــــّاُم ال

35ابن أيب عرون

َقـــصـــاٌص ــــٌع وال خُيـــشـــى  ــــْي َب فـــا 
ــــيــــوِب ــــُغ عــــلــــيــــِه عــــنــــد َعــــــــــّام ال

35ابن أيب عرون

جــــوابــــي يف  أرجــــــــو  اهلل  ثــــــــــواَب 
ُمثيِب مــن  بــالـــــُمــَهــْيــِمــِن  وحــســي 

35ابن أيب عرون

القلوِب يف  الـــرتاضـــي  ُوِجــــــَد  إذا 
جُمــــيــــِب أو  لــــــــــداٍع  لــــفــــٌظ  وال 

35ابن أيب عرون

فــُخــْذ هـــذا اجلـــــواَب عــن ارجتــــاٍل
تــــنــــاُل بــــه ُمــــــــــرادك عــــن قـــريـــِب

35ابن أيب عرون

ِمثَلُهم َتــكــونــوا  مَل  ِإن  َفــَتــَشــبمَّــهــوا 
فــــاُح ِبـــــالـــــِكـــــراِم  ــــَه  الــــَتــــَشــــبُّ ِإنمَّ 

أبو الفتوح 
السهروردي

 3
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قرابة ذي  عــلــى  بــغــًيــا  زادنـــــا  فــمــا 

الفقر أحــســابــنــا  أزرى  وال  غــنــانــا 
591حاتم الطائي

والغنى بالتصعلك  ــا  زمــاًن عيينا 
الدهر بكأسهما  ســقــانــاه  وكـــا 

591حاتم الطائي

والـــــــــذي َغــــــــــرمَُّه بــــلــــوغ األمــــانــــي
بـــــــــَســـــــــراٍب وُخـــــــــلمَّـــــــــٍب َمـــــــغـــــــروُر

35ابن أيب عرون

ـــــــَرّجـــــــى ــــــة وامُل ــــــممَّ أيـــــــا تـــــــــاَج األئ
لــكــشــف املـــشـــكـــات مــــن اأُلمــــــور

-34

لـــيـــس خيلو فـــســـهـــم  وبـــاقـــيـــهـــا 
نــــفــــٍع كبِر مــــن  اإلفــــــــــراز  مــــع 

-34

باعوا حـــني  ـــــرمَُّة  ـــــَض امَل ــــه  ــــُق ــــْرِه وُت
ـــِع مــــن جُمر ـــفُّ ـــَش ـــتمَّ فـــمـــا غــــر ال

35ابن أيب عرون

يصُر ـــتـــاِت  الـــشمَّ إىل  مجــــٍع  كــــلُّ 
تـــكـــديـــُر ـــــُه  شـــــاَب مــــا  َصــــفــــٍو  أيُّ 

35ابن أيب عرون

ُمقيم واألمــــانــــي  الـــلمَّـــهـــِو  يف  أنــــت 
تسُر وقـــــــٍت  كــــــلِّ  يف  واملــــنــــايــــا 

35ابن أيب عرون

فيها ضــــاق  ســـهـــٌم  الــــــداُر  مـــا  إذا 
نــــفــــٍع يسر مــــــَع اإلفـــــــــــراز مـــــن 

-34

إنمَّ ربي أخــلــصــي  ــفــُس  ن يـــا  ويــــِك 
الــــصــــدوُر بصُر أخـــفـــِت  بـــالـــذي 

35ابن أيب عرون

ـــُتـــُه ُخـــُؤوَل ــي  ـــ ــِن ــْغ ُت اَل  الـــــــُمـــَذرمََّع  ِإنمَّ 
َكالَبْغِل َيْعِجُز َعْن َشْوِط احمَلَاِضِر

ُعْرُهم بن قيس 
األسدي

226



759

رقم الصفحةالقائلاألبيات
فيها إجــــبــــار  وال  جتــــــري  وهــــــل 

الصغِر ــــر  ــــب وال الـــــّمـــــام  مــــع 
-34

نــفــَع فيه الـــذي ال  ــقــص  الــشِّ أرى 
صغر َكـــــحـــــّمـــــاٍم  أو  كـــــبـــــٍر 

35ابن أيب عرون

ــــــي َرْأِي وإّن  اخِلـــــــاُف  ـــكـــلِّ  ال ويف 
ــهــم القر ُشــفــعــَة الــسمَّ َلــُيــْثــِبــُت 

35ابن أيب عرون

فــــــإْن نــــِبــــِع الـــكـــثـــر فـــهـــل مـــكـــاٌن
القر اجلــــــزء  ذلـــــك  ـــة  ـــَع لـــُشـــْف

-34

ــقــي يف كـــل أمـــري وثـــقـــُت خبــال
ــــــــي مـــــن ظهر رّب ومـــــالـــــي غـــــر 

35ابن أيب عرون

أقـــــول لــلــشــيــخ ملـــا طــــال حمبسه
يا صاح هل لك يف فتوى ابن عباس

-641

بهكنة بيضاء  لك يف  هل  يا صــاح 
الناس مصدر  حتى  مثواك  تكون 

-541

إليِه حــنــيــين  عـــن  َأُمـــْســـتـــخـــربي 
اشتياقي وَفــــــرِط  زفـــراتـــي  وعــــن 

36ابن أيب عرون

إليك بـــقـــلـــي  إّن  اخلــــــــُر  ــــــَك  ل
التاقي غــــُر  ـــــَرّويـــــه  ُي ال  َظـــًمـــا 

36ابن أيب عرون

يا سائلي كيف حالي بعد ُفرقِته
تنائيكا مــن  بقلي  مّمــا  حــاشــاَك 

36ابن أيب عرون

ْمُع ال جيفو اجلفون أسًى قد أقسَم الدمَّ
ُأالقيكا حـــتـــى  زارهـــــــا  ال  ــــنــــوم  وال

36ابن أيب عرون
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أنين الــــي  بــســبــاســة  زعــمــت  أال 

كربت وأن ال حيسن السر أمثالي
647 امرؤ القيس

وما الدهُر إاّل ما مضى وهو فائٌت
ِل صمَّ حُمَ غر  وهو  َيْأِتي  سوف  وما 

36ابن أيب عرون

ــــه وعـــيـــُشـــَك فــيــمــا أنـــــَت فـــيـــِه وإّن
ِل وُمَفصمَّ َمٍل  جُمْ من  الفتى  زمــاُن 

36ابن أيب عرون

ورثــتــم قــنــاة املــلــك ال عــن كالة
عن ابين مناف عبد مشس وهاشم

510الفرزدق

حنييكم فحيونا  أتيناكم  أتيناكم 
ولوال الذهب األمحر ما حلت بواديكم

-580

ـــــدميـــــا َع ــــــَت  كــــــن إذ  ــــــَت  كــــــن
ـــــــــــــــــــــااًّ وَنـــــــــــدميـــــــــــا ـــــــــــــــــــــَي ِخ ِل

36ابن أيب عرون

ــــــــــــَت وأعـــــــــــرْضــــــــــــ ــــــــــــري ثـــــــــــم أث
قـــــدميـــــا ـــــــــــــــــــــْرَع  َت ومل  ــــــــَت  ـــــــــ ـ

36ابن أيب عرون

إلـــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــلـــــــــــــــــــه  رّدك 
غــــرميــــا َمــــــــــْدُيــــــــــوًنــــــــــا  وّدَي 

36ابن أيب عرون

ساعٍة كــل  ويف  أحــيــا  أْن  ــــــُل  ُأَؤمِّ
ُنعوُشها َتــــُهــــزُّ  املـــوتـــى  ــــَي  ب متــــرُّ 

36ابن أيب عرون

لي أّن  غـــر  مــثــُلــهــم  إاّل  ـــا  أن وهـــل 
أعيُشها الـــزمـــان  يف  لــيــاٍل  بــقــايــا 

36ابن أيب عرون

ـــــــُل َوْصـــــًا مـــن حــبــيــٍب وإنين ُأَؤمِّ
ــا قــلــيــٍل ُأفـــارقـــْه عــلــى َكـــَمـــٍد عــّم

35ابن أيب عرون
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رقم الصفحةالقائلاألبيات
كأّنا اِلــمــام  خيُل  بنا  جَتـــارى 

وُأسابقْه الـــــرمَّدى  حنــو  ُيــســابــُقــين 
35ابن أيب عرون

َيُذْق مل  ثــم  مــًعــا  ُمــْتــنــا  ليتنا  فيا 
ذائقْه أنـــا  وال  ال  َفـــقـــدي  َمــــــرارَة 

36ابن أيب عرون
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7- فهرس المصادر والمراجع

الفقه الشافعي:

1- »أس�نى املطالب يف رشح روض الطالب«، املؤلف : ش�يخ اإلس�الم / زكريا 
األنص�اري، دار الن�رش : دار الكتب العلمية - بريوت - 1422 ه� - 2000، الطبعة : 

األوىل، حتقيق : د . حممد حممد تامر.

2- »اإلقن�اع يف ح�ل ألفاظ أيب ش�جاع«، حممد الرشبيني اخلطي�ب، حتقيق مكتب 
البحوث والدراسات - دار الفكر، النارش دار الفكر، سنة النرش 1415.

3- »األم«، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، سنة الوالدة 150/ سنة الوفاة 
204، النارش دار املعرفة، سنة النرش 1393، مكان النرش بريوت.

4- »البي�ان يف مذهب الش�افعي« ليحيى بن أيب اخلريان بن س�امل العمراين، حتقيق 
قاسم النوري، دار املنهاج الطبعة األوىل 1421، لبنان بريوت.

5- »التنبيه يف الفقه الشافعي«، إبراهيم بن عي بن يوسف الفريوزأبادي الشريازي 
أبو إسحاق، سنة الوالدة 393/ سنة الوفاة 476، حتقيق عامد الدين أمحد حيدر، النارش 

عامل الكتب، سنة النرش 1403، مكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]1[.

6- »احل�اوي الكب�ري يف الفق�ه الش�افعي رشح خمتر املزين«، أبو احلس�ن عي بن 
حممد بن حبيب املاوردي البري، حتقيق: عي حممد معوض َوعادل أمحد عبداملوجود، 

دار الكتب العلمية  الطبعة األوىل 1414ه�.

7- »الزاه�ر يف غريب ألفاظ الش�افعي«، حممد بن امحد األزهري )ت: 370ه�(، 
حتقيق: عبد املنعم طوعي بشنايت، دار البشائر اإلسالمية.

8- »ال�رساج الوهاج عىل متن املنهاج«، العالمة حممد الزهري الغمراوي، النارش 
دار املعرف�ة للطباعة والنرش،  مكان الن�رش بريوت، الفتاوى الكربى الفقهية، ابن حجر 

اهليتمي، النارش دار الفكر، عدد األجزاء ]4[.
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9- »العب�اب املحي�ط بمعظ�م نص�وص الش�افعي واألصحاب«، أمح�د بن عمر 
اب�ن حممد املذحجي الزبيدي الش�هري باملزجد )ت: 930ه�(، حتقيق: مهند تيس�ري، دار 

املنهاج.

 10- »العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري«، اإلمام أيب القاسم عبدالكريم 
ابن حممد بن عبدالكريم الرافعي القزويني الش�افعي )ت: 623ه�(، حتقيق: عي حممد 

معوض َو عادل أمحد عبداملوجود، دار الكتب العلمية  الطبعة األوىل 1417ه�.

11- »اللب�اب يف الفق�ه الش�افعي«، تألي�ف: أب�و احلس�ن أمحد بن حمم�د بن أمحد 
الضبي، دراسة وحتقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، النارش: دار البخارى، املدينة 

املنورة، اململكة العربية السعودية، األوىل، 1416ه�.

12- »املقدمة احلرضمية )مسائل التعليم(«، عبد اهلل عبد الرمحن بافضل احلرضمي، 
حتقيق ماجد احلموي، النارش الدار املتحدة، سنة النرش 141، مكان النرش دمشق.

 13- »امله�ذب يف فق�ه اإلمام الش�افعي«، إبراهيم بن عي بن يوس�ف الش�ريازي 
أبو إسحاق، مكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]2[.

14- »الوس�يط يف املذه�ب«، حمم�د ب�ن حممد ب�ن حممد الغ�زايل أبو حامد، س�نة 
الوالدة 450، س�نة الوفاة 505، حتقيق: أمحد حمم�ود إبراهيم، حممد حممد تامر، النارش 

دار السالم، سنة النرش 1417، مكان النرش القاهرة، عدد األجزاء ]7[.

15- »بحر املذهب يف فروع مذهب اإلمام الش�افعي«، عبد الواحد بن إس�امعيل 

الروي�اين )ت: 502ه��(، حتقيق: أمحد عزو عناية الدمش�قي، دار إحي�اء الراث العريب  

الطبعة األوىل 1423ه�.

16- »بغي�ة املسرش�دين«، املؤل�ف : عب�د الرمح�ن ب�ن حممد بن حس�ني بن عمر 

باعلوي، دار النرش : دار الفكر، عدد األجزاء ]1[. 
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17- »حترير ألفاظ التنبيه )لغة الفقه(«، املؤلف : حييى بن رشف بن مري النووي 
أب�و زكري�ا، الن�ارش: دار القلم - دمش�ق، الطبع�ة األوىل ، 1408، حتقي�ق : عبد الغني 

الدقر، عدد األجزاء: ]1[.

18- »حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب املعروف باإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، 
حممد بن أمحد الرشبيني، دار الكتب العلمية.

 19- »حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب« )البجريمي عىل اخلطيب(، املؤلف: سليامن 
ابن حممد بن عمر البجريمي الشافعي، دار النرش : دار الكتب العلمية - بريوت/ لبنان 

- 1417ه� -1996م، الطبعة : األوىل.

20- »حتف�ة اللبيب يف رشح التقريب«، البن دقي�ق العيد )ت: 702ه�(، حتقيق: 
صربي سالمة شاهني، دار أطلس للنرش والتوزيع.

21- »حتف�ة املحتاج إىل أدلة املنهاج« الب�ن امللقن )ت: 804 ه�(، حتقيق: عبداهلل 
سعاف اللحياين، دار حراء للنرش والتوزيع.

 22- »حتف�ة املحت�اج ب�رشح املنه�اج«، أمح�د بن حممد ب�ن عي بن حج�ر اهليثمي 
)ت: 947ه�(، حتقيق: حممد حممد تامر، مكتبة الثقافة الدينية.

23- »مجاع العلم«، حممد بن إدريس الش�افعي أبو عبد اهلل، س�نة الوالدة 150/ 
سنة الوفاة 204، النارش دار الكتب العلمية، سنة النرش 1405، مكان النرش بريوت.

 24- »حاش�ية ابراهي�م البيجوري عىل رشح العالمة بن القاس�م الغزي عىل متن 
أيب ش�جاع«، حتقي�ق: حممد عبدالس�الم ش�اهني، دار الكت�ب العلمية، الطبع�ة الثانية، 

 .1420

25- »حاش�ية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني بمهامت 
الدي�ن«، أيب بكر ابن الس�يد حممد ش�طا الدمياط�ي، النارش دار الفك�ر للطباعة والنرش 

والتوزيع، مكان النرش بريوت.
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 26- »حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب )التجريد لنفع العبيد(«، سليامن 
 اب�ن عم�ر ب�ن حمم�د البجريم�ي، الن�ارش املكتبة اإلس�المية، س�نة النرش، م�كان النرش 

ديار بكر - تركيا، عدد األجزاء ]4[.

27- »حاش�ية اجلم�ل عىل املنهج لش�يخ اإلس�الم زكريا األنص�اري«، املؤلف/ 
العالمة الشيخ سليامن اجلمل، دار النرش / دار الفكر - بريوت، عدد األجزاء ]5[.

 28- »حاش�ية املغ�ريب ع�ىل هناية املحت�اج إىل رشح املنه�اج«، املؤل�ف/ أمحد بن 
عبد الرزاق بن حممد بن أمحد املغريب الرشيدي، دار النرش/ دار الفكر للطباعة - بريوت 

- 1404ه� - 1984م، عدد األجزاء ]8[.

29- »حاشيتا قليوب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحي عىل منهاج الطالبني« 
للن�ووي، رشكة ومكتب�ة مطبعة مصطفى الب�ايب احللبي وأوالده بم�ر، الطبعة الثالثة  

1375ه�. 

30- »خباي�ا الزواي�ا« للزرك�يش، املؤلف/ حمم�د بن هبادر بن عب�د اهلل الزركيش 
)ت:  794(، عدد األجزاء ]1[، دار النرش/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.

31- »خالص�ة األح�كام يف مهامت الس�نن وقواعد اإلس�الم«، حيي�ى بن رشف 
النووي )ت: 676ه�(، حتقيق: حسني إسامعيل اجلمل، مؤسسة الرسالة.

32- »روض�ة الطالب�ني وعمدة املفتني النووي«، النارش املكتب اإلس�المي س�نة 
النرش 1405، مكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]12[.

33- »غاية البيان رشح زبد ابن رس�الن« ملحمد بن أمحد الرمي األنصاري، س�نة 
الوالدة 919/ سنة الوفاة 1004، النارش دار املعرفة مكان النرش بريوت، عدد األجزاء 

.]1[

 34- »فت�ح اجل�واد رشح اإلرش�اد«، أمح�د ب�ن حمم�د بن ع�ي بن حج�ر اهليثمي 
األوىل  الطبع�ة  العلمي�ة  الكت�ب  دار  )ت: 947ه��(، حتقي�ق: عبداللطي�ف حس�ن، 

1426ه�.
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35- »فت�ح الع�الم برشح مرش�د األنام يف الفقه عىل مذهب الس�ادة الش�افعية«، 

السيد حممد بن عبداهلل اجلرداين، حتقيق: حممد احلجار، دار ابن حزم.

36- »فت�ح املع�ني برشح قرة العني« لزين الدين بن عب�د العزيز املليباري، النارش 
دار الفكرمكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]4[.

37- »فت�ح الوهاب رشح منه�ج الطالب« لزكريا األنص�اري، النارش دار الفكر 
مكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]5[.

38- »في�ض اإلله املالك يف حل ألفاظ عمدة الس�الك وعدة الناس�ك«، عمر بن 
حمم�د بن بركات البقاعي الش�امي )ت: 1295ه�(، حتقيق :حمم�د عبدالقادر عطا، دار 

الكتب العلمية الطبعة األوىل 1420ه�. 

39- »مغني املحتاج  إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج«، حممد بن اخلطيب الرشبيني، 
حتقيق :حممد خليل عيتاين، دار املعرفة الطبعة األوىل 1418ه�. 

40- »مغن�ي املحتاج إىل معرف�ة معاين ألفاظ املنهاج«، حمم�د اخلطيب الرشبيني، 
النارش دار الفكرمكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]4[.

41- »منه�اج الطالبني وعمدة املفتني«، حييى بن رشف النووي أبو زكريا، النارش 
دار املعرفة مكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]1[.

42- »منه�ج الط�الب« لزكريا بن حمم�د بن أمحد بن زكريا األنص�اري أبو حييى، 
س�نة الوالدة 823/ س�نة الوفاة 926، النارش دار الكتب العلمية، س�نة النرش 1418، 

مكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]2[.

 43- »هناي�ة الزي�ن يف إرش�اد املبتدئني« ملحمد بن عمر بن ع�ي بن نووي اجلاوي 
أبو عبد املعطي، النارش دار الفكر، مكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]1[.

44- »هناية املحتاج إىل رشح املنهاج«، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن 
محزة بن شهاب الدين الرمي الشهري بالشافعي الصغري، النارش دار الفكر للطباعة، سنة 

النرش 1404ه� - 1984م، مكان النرش بريوت، عدد األجزاء ]8[.
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45- »هناي�ة املطلب يف دراية املذهب«، عبد امللك بن عبداهلل بن يوس�ف اجلويني 
)ت: 478 ه�(، حتقيق: عبدالظيم حممود الديب، دار املنهاج الطبعة األوىل 1428ه�.

الفقه الحنفي:

46- »اآلثار«، ليعقوب بن إبراهيم األنصاري أبو يوسف )ت: 182ه�(، حتقيق: 
أبو الوفا، النارش: دار الكتب العلمية 1355ه�، مكان النرش: بريوت.

47- »البحر الرائق رشح كنز الدقائق«، زين الدين ابن نجيم احلنفي )ت:970ه�(، 
 الن�ارش دار املعرف�ة، م�كان الن�رش ب�ريوت، اجلام�ع الصغ�ري ورشح�ه الناف�ع الكبري، 
أب�و عبد اهلل حممد بن احلس�ن الش�يباين )ت: 189ه��(، النارش عامل الكتب س�نة النرش 

1406ه�.

48- »البناي�ة يف رشح اهلداية«، حممود بن أمحد العيني، دار الفكر للطباعة والنرش 
الطبعة الثانية 1411ه�.

49- »التس�هيل الرضوري ملسائل القدوري«، ملحمد عاشق االهي الربين، مكتبة 
الشيخ كراتيش الطبعة الثانية 1411ه�.

50- »احلجة عىل أهل املدينة«، حممد بن احلسن الشيباين أبو عبد اهلل )ت: 189ه�(، 
حتقيق: مهدي حس�ن الكيالين القادري، النارش عامل الكتب، س�نة النرش 1403، مكان 

النرش بريوت.

51- »الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن«، الش�يخ نظام 
ومجاعة من علامء اهلند، النارش دار الفكرسنة النرش 1411ه�، عدد األجزاء ]6[. 

52- »اللب�اب يف رشح الكت�اب«، عبد الغني الغنيمي الدمش�قي امليداين، حتقيق: 
حممود أمني النواوي،  دار الكتاب العريب، عدد األجزاء: ]4[.

53- »املبس�وط«، لش�مس الدين أبو بكر حممد بن أيب س�هل الرسخيس، حتقيق: 
خلي�ل حمي الدين امليس، دار الفك�ر للطباعة والنرش والتوزيع، ب�ريوت، لبنان، الطبعة 

األوىل، 1421ه�.
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 54- »النت�ف يف الفت�اوى«، أب�و احلس�ن ع�ي ب�ن احلس�ني ب�ن حمم�د الس�عدي 
)ت: 461ه��(، حتقي�ق :صالح الدين الناهي، النارش دار الفرقان/ مؤسس�ة الرس�الة 

1404ه�، مكان النرش: بريوت لبنان.

 55- »النك�ت«، حمم�د بن أمحد بن أيب س�هل الرسخ�يس )ت: 490ه�(،  حتقيق: 
أبو الوفا األفغاين، النارش عامل الكتب سنة النرش 1406ه�، مكان النرش بريوت.

56- »اهلداي�ة رشح بداي�ة املبتدي«، أيب احلس�ن ع�ي بن أيب بكر ب�ن عبد اجلليل 
الرشداين املرغياين )ت: 593ه�(، النارش: املكتبة اإلسالمية.

57- »بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع«، عالء الدين الكاس�اين )ت: 587 ه�(، 
الن�ارش دار الكت�اب العريب، س�نة النرش 1982م، م�كان النرش بريوت، ع�دد األجزاء 

.]7[

58- »تبني احلقائق رشح كنز الدقائق«، فخر الدين عثامن بن عي الزيلعي احلنفي، 
النارش دار الكتب اإلسالمي، سنة النرش 1313ه�، مكان النرش القاهرة.

59- »حتفة الفقهاء«، عالء الدين السمرقندي )ت: 539ه�(،  دار الكتب العلمية، 
سنة النرش 1405ه�، مكان النرش بريوت.

60- »حتف�ة امللوك« )يف فق�ه مذهب اإلمام أيب حنيفة النع�امن(، حممد بن أيب بكر 
ابن عبد القادر الرازي )ت: 666ه�(، حتقيق د. عبد اهلل نذير أمحد، النارش دار البش�ائر 

اإلسالمية سنة النرش 1417ه�، مكان النرش بريوت.

61- »حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح«، أمحد بن حممد 
ابن إس�امعيل الطحط�اوي احلنفي )ت: 1231ه��(، النارش: املطبع�ة الكربى األمريية 

ببوالق، سنة النرش: 1318ه�، مكان النرش مر.

62- »حاش�ية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح«، حتقيق: حممد 
اخلالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1418ه�. 
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63- »حاش�ية رد احلتار مع التكملة«، ملحمد أمني الش�هري باب�ن عابدين ونجله، 

حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود و عي معوض، دار عامل الكتب 1423ه�.

64- »حاشية رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة«، ابن 
عابدين احلنفي، دار الفكر للطباعة والنرش1421ه�، مكان النرش بريوت.

65- »درر احل�كام رشح جمل�ة األح�كام«، لع�ي حيدرحتقيق وتعري�ب: املحامي 
فهمي احلسيني، النارش: دار الكتب العلمية، مكان النرش: لبنان  بريوت.

الواح�د الس�يوايس  الدي�ن حمم�د ب�ن عب�د  القدي�ر«، ك�امل   66- »رشح فت�ح 
)ت: 681ه�(، النارش دار الفكر، مكان النرش: بريوت.

67- »رشح كت�اب الس�ري الكب�ري«، حمم�د بن أمح�د الرسخ�يس )ت: 490 ه�(، 
حتقيق: حممد حسن اسامعيل الشافعي، دار الكتب العلمية 1417ه�.

68- »لس�ان احل�كام يف معرفة األح�كام«، إلبراهيم بن أيب اليم�ن حممد احلنفي، 
النارش: البايب احللبي، سنة النرش: 1393ه�، مكان النرش: القاهرة.

69- »متن بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة«، برهان الدين عي بن أيب بكر بن 
عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين )ت: 593ه�(، النارش: مكتبة ومطبعة حممد عي صبح، 

مكان النرش القاهرة.

70- »جمم�ع األهن�ر يف رشح ملتق�ى األبحر«، لعب�د الرمحن بن حممد بن س�ليامن 
الكليب�ويل املدع�و بش�يخي زاده )ت: 1078ه�(، حتقي�ق :خرح آيات�ه وأحاديثه خليل 
عمران املنصور، النارش: دار الكتب العلمية، سنة النرش: 1419ه�، مكان النرش: لبنان 

بريوت، عدد األجزاء: ]4[.

71- »نور اإليضاح ونجاة األرواح«، حلس�ن الوفائي الرشنباليل أبو اإلخالص، 
النارش: دار احلكمة 1985م، مكان النرش: دمشق. 
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الفقه المالكي:

الِك«، لعبد الرمحن ش�هاب الدين البغدادي، الرشكة اإلفريقية  72- »إْرَش�اُد السَّ
للطباعة. 

73- »اصطالح املذهب عند املالكية«، حممد إبراهيم عي، دار البحوث للدراسات 
اإلسالمية وإحياء الراث، الطبعة األوىل 1421ه�.

 74- »البي�ان والتحصي�ل وال�رشح والتوجي�ه والتعلي�ل ملس�ائل املس�تخرجة«، 
أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي )ت:450ه�(، حتقيق: حممد حجي وآخرون، 

دار الغرب اإلسالمي بريوت – لبنان الطبعة الثانية 1408ه�. 

75- »التاج واإلكليل ملختر خليل«، ملحمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري 
أب�و عبد اهلل )ت: 897 ه�(، الن�ارش:  دار الفكر 1398ه�، مكان النرش: بريوت، عدد 

األجزاء: ]6[.

76- »التفريع«، أليب القاس�م عبيداهلل بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البري 
)ت: 378 ه��(، حتقي�ق: حس�ني الدمه�اين، دار الغ�رب اإلس�المي، الطبع�ة األوىل 

1408ه�. 

77- »الذخرية«، لش�هاب الدي�ن أمحد بن إدريس الق�رايف، حتقيق: حممد حجي، 
النارش: دار الغرب 1994م، مكان النرش: بريوت، عدد األجزاء: ]14[.

78- »الرشح الصغري عىل أقرب املس�الك ع�ىل مذهب مالك«، أمحد بن حممد بن 
أمحد الدردير، حتقيق: مصطفى كامل وصفي، دار املعارف القاهرة.

الطبع�ة األوىل  املالك�ي وأدلت�ه«، احلبي�ب طاه�ر، دار ب�ن ح�زم  79- »الفق�ه 
1418ه�. 

80- »الفواك�ه ال�دواين ع�ىل رس�الة ابن أيب زي�د الق�ريواين«، أمحد ب�ن غنيم بن 
س�امل بن مهنا النفرواي األزه�ري املالكي، حتقيق: عبد الوارث حمم�د عي، دار الكتب 

العلميةالطبعةاألوىل  1418ه�.
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81- »املعون�ة ع�ىل مذه�ب أه�ل املدين�ة«، أبو حممد عب�د الوهاب ع�ي بن نر 
املالكي، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إسامعيل الشافعي، دار الكتب العلمية الطبعة 

األوىل  1418ه�.

82- »النوادر والزيادات«، عبداهلل بن عبدالرمحن أيب زيٍد القريواين )ت: 386ه�(، 
حتقيق: حممد األمني بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي.

 83- »بداي�ة املجته�د وهناي�ة املقتص�د«، حمم�د ب�ن أمح�د ب�ن رش�د القرطب�ي 
)ت: 595ه�(، دار املعرفة الطبعة السادسة 1402ه�.

84- »بلغة الس�الك ألقرب املسالك«، ألمحد الصاوي، حتقيق: حممد عبد السالم 
ش�اهني، دار الكتب العلمي�ة، 1415ه�، مكان النرش: لبنان- ب�ريوت، عدد األجزاء: 

.]4[

 85- »تسهيل املسالك إىل هداية السالك إىل مذهب اإلمام مالك«، مبارك بن عي 
ابن محد االحس�ائي )ت: 1230ه��(، حتقيق: عبداحلميد بن مبارك آل الش�يخ مبارك، 

مكتبة اإلمام الشافعي، الطبعة األوىل 1415ه�.

86- »هتذي�ب مس�ائل املدونة املس�مى التهذي�ب يف اختصار املدونة«، أيب س�عيد 
خلف بن أيب القاسم القريواين الرباذعي، حتقيق: أبو احلسن أمحد فريد املزيدي.

87- »حاش�ية الدسوقي عىل الرشح الكبري«، حممد عرفه الدسوقي، حتقيق: حممد 
عليش، النارش: دار الفكر، مكان النرش: بريوت.

88- »حاش�ية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين«، عي الصعيدي العدوي 
املالك�ي، حتقيق: يوس�ف الش�يخ حمم�د البقاع�ي، الن�ارش: دار الفكر1412ه�، مكان 

النرش: بريوت، عدد األجزاء: ]2[.

89- »دلي�ل الس�الك إىل مذه�ب اإلم�ام مال�ك«، حممد ب�ن حممد بن س�عد، دار 
الندوة.
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الرص�اع  األنص�اري  حمم�د  اهلل  عب�د  أليب  عرف�ة«،  ب�ن  ح�دود  »رشح   -90 
)ت: 894ه�(، حتقيق: حممد ابو األجفان والطاهر املعموري، دار الغرب اإلس�المي، 

الطبعة االوىل 1993م.

 91- »رشح مي�ارة الف�ايس«، أليب عب�د اهلل حمم�د ب�ن أمح�د ب�ن حمم�د املالك�ي  
)ت: 1072ه�(، حتقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرمحن، دار الكتب العلمية1420ه�،  

مكان النرش: لبنان بريوت، عدد األجزاء: ]2[.

92- »عق�د اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل أه�ل املدينة«، جالل الدين عبداهلل بن 
نج�م بن ش�اش )ت: 616ه�(، حتقيق: حممد أب�و األجفان وعبداحلفي�ظ منصور، دار 

الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل، 1415ه�.

93- »كفاية الطالب الرباين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين - حاشية العدوي«، 
لع�ي بن خل�ف املنويف املالكي - ع�ي الصميدي العدوي املالك�ي، حتقيق: أمحد محدي 

إمام و السيد عي اهلاشمي، مكتبة اخلانجي، الطبعة األوىل 1407ه�.

94- »كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين«، أبو احلسن املالكي، حتقيق: 
يوسف الشيخ حممد البقاعي، النارش: دار الفكر1412 ه�،  مكان النرش: بريوت، عدد 

األجزاء: ]2[.

95- »مناه�ج التحصي�ل ونتائ�ج لطائف التأوي�ل«، عي بن س�عيد الرجراجي، 
حتقيق: أبو الفضل الدمياطي وأمحد بن عي، دار بن حزم الطبعة األوىل 1428ه�.

96- »من�ح اجللي�ل رشح ع�ىل خمت�ر س�يد خلي�ل«، حمم�د علي�ش، دار  الفكر 
1409ه�، مكان النرش: بريوت، عدد األجزاء: ]9[.

97- »مواه�ب اجلليل لرشح خمتر اخلليل«، ش�مس الدين أبو عبد اهلل حممد بن 
عين�ي)ت: 954ه�(،  حمم�د بن عب�د الرمحن الطرابليس املغ�ريب، املعروف باحلطاب الرُّ

حتقيق: زكريا عمريات، دار عامل الكتب1423ه�.
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الفقه الحنبـلي:

98- »إبطال احليل«، أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن محدان الُعْكرَبي املعروف بابن 
َبطَّة العكربي )ت: 387ه�(، حتقيق: زهري الشاويش، النارش: املكتب اإلسالمي.

 99- »أخ�ر املخت�رات يف الفق�ه ع�ىل مذهب اإلم�ام أمحد بن حنب�ل«، حممد 
اب�ن بدر الدين بن بلبان الدمش�قي )ت: 1083 ه�(، حتقيق: حممد نارص العجمي، دار 

البشائر اإلسالمية 1416ه�،  بريوت.

100- »االختي�ارات الفقهية« )مطب�وع ضمن الفتاوى الك�ربى املجلد الرابع(، 
 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ت: 728ه�(، حتقيق: عي 

ابن حممد بن عباس البعىل الدمشقي، دار املعرفة، بريوت، لبنان 1397ه�.

101- »اإلقن�اع يف فق�ه اإلم�ام أمحد بن حنبل«، رشف الدين موس�ى بن أمحد بن 
موس�ى أبو النجا احلجاوي )ت: 960ه�(، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، 

دار املعرفة بريوت – لبنان.

102- »االنتص�ار يف املس�ائل الكب�ار«، أب�و اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلس�ن 
الكلوذاين احلنبي )ت: 510 ه�(، حتقيق: د. سليامن بن عبداهلل العمري، مكتبة العبيكان-  

الطبعة األوىل 1413ه�.

 103- »اإلنص�اف يف معرف�ة الراج�ح م�ن اخل�الف ع�ىل مذه�ب اإلم�ام أمح�د 
 اب�ن حنب�ل«، ع�الء الدين أبو احلس�ن ع�ي بن س�ليامن امل�رداوي الدمش�قي الصاحلي 

)ت: 885ه�(، دار إحياء الراث العريب بريوت - لبنان، الطبعة األوىل 1419ه�.

104- »التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح«، أمحد بن حممد بن أمحد الشويكي 
)ت: 939ه�(، حتقيق: نارص عبدالعزيز امليامن، املكتبة املكية.

 105- »الروض املربع رشح زاد املس�تنقع يف اختص�ار املقنع«، منصور بن يونس 
اب�ن إدريس البهويت )ت: 1051ه�(، حتقيق: س�عيد حممد اللح�ام، دار الفكر للطباعة 

والنرش - بريوت – لبنان.
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البع�ي  عب�داهلل  ب�ن  أمح�د  املبت�دي«،  كايف  رشح  الن�دي  »ال�روض   -106 

)ت: 1189ه�(، حتقيق: قاسم درويش فخرو، املطبعة السلفية ومكتبتها.

107- »السلس�بيل يف معرف�ة الدلي�ل«، صال�ح إبراهي�م البليهي، الطبع�ة الثالثة 
1401ه�.

108- »ال�رشح الكبري«، عبدالرمحن بن قدامه املقديس، دار الكتاب العريب للنرش 
والتوزيع.

 109- »ال�رشح املمت�ع ع�ىل زاد املس�تقنع«، حممد ب�ن صالح بن حمم�د العثيمني 
)ت: 1421ه�(، دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل - 1422ه�.

110- »العدة رشح العمدة« ]وهو رشح لكتاب عمدة الفقه، ملوفق الدين بن قدامة 
املقديس[، عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقديس )ت: 624ه�(، 

حتقيق: صالح بن حممد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1426ه�.

111- »الف�روع و مع�ه تصحيح الفروع لعالء الدين عي بن س�ليامن املرداوي«، 
حمم�د ب�ن مفلح بن حمم�د بن مفرج، أب�و عبد اهلل، ش�مس الدين املق�ديس الرامينى ثم 
الصاحلي )ت: 763ه�(، حتقيق:عبد اهلل بن عبد املحسن الركي، مؤسسة الرسالةالطبعة 

األوىل 1424ه�.

 112- »الف�روع«، حمم�د ب�ن مفلح املق�ديس )ت: 763 ه�(، حتقي�ق: عبداهلل بن 
عبد املحسن الركي، مؤسسة الرسالة – دار املؤيد.

113- »ال�كايف يف فق�ه االم�ام أمح�د«، أب�و حمم�د عب�داهلل ب�ن أمحد ب�ن حممد بن 
قدام�ة املقديس )ت: 620ه��(، حتقيق: عبداهلل بن عبداملحس�ن الركي، هجر للطباعة 
 والن�رش.124- »املبدع رشح املقن�ع«، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، 

أبو إسحاق )ت: 884ه�(، دار عامل الكتب، الرياض1423ه�.
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 114- »املح�رر يف الفق�ه ع�ىل مذه�ب اإلم�ام أمحد ب�ن حنبل«، عبد الس�الم بن 
عب�د اهلل بن اخل�رض بن حممد، اب�ن تيمية احلراين، أب�و الربكات )ت: 652ه��(، مكتبة 

املعارف- الرياض، الطبعة الثانية 1404ه�.

115- »املحرر يف الفقه، ومعه: النكت والفوائد الس�نية عىل مش�كل املحرر ملجد 
الدي�ن ابن تيمي�ة«، أبو الربكات، جمد الدين ابن تيمية، ش�مس الدين بن مفلح احلنبي، 

النارش: دار الكتاب العريب، عدد األجزاء : ]2[.

 116- »املذه�ب األمح�د يف مذه�ب االمام أمحد«، أبو الفرج عب�د الرمحن بن عي 
ابن حممد بن اجلوزي )ت: 656 ه�(، منشورات املؤسسة السعيدية بالرياض - الطبعة 

الثانية.

117- »املطل�ع ع�ىل أبواب الفقه«، حممد بن أيب الفت�ح البعي احلنبي أبو عبد اهلل، 
حتقيق: حممد بشري األدلبي، املكتب اإلسالمي - بريوت  1401ه�.

118- »املطل�ع عىل أب�واب املقنع«، أبو عبد اهلل حممد ب�ن أيب الفتح البعي احلنبي 
)ت: 709ه�(، املكتب اإلسالمي – الطبعة الثالثة – 1421 ه�.

119- »املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الش�يباين«،  عبد اهلل بن أمحد بن قدامة 
املقديس أبو حممد، دار الفكر – بريوت، الطبعة األوىل  1405ه�.

 120- »النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر ملجد الدين ابن تيمية«، إبراهيم 
ابن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبي أبو إسحاق )ت: 884 ه�(، النارش مكتبة املعارف، 

سنة النرش: 1404ه�، مكان النرش: الرياض.

121- »حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع«، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم 
العاصمي احلنبي النجدي  )ت: 1392ه�(، الطبعة األوىل 1397ه�.
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 122- »دلي�ل الطال�ب لني�ل املطال�ب«، مرع�ي ب�ن يوس�ف الكرم�ي احلنب�ي 
)ت: 1033ه��(، حتقي�ق: أب�و قتيب�ة نظر حمم�د الفاري�ايب، دار طيبة للن�رش والتوزيع، 

الرياض الطبعة األوىل، 1425ه�.

123- »زاد املس�تقنع يف اختصار املقنع«، رشف الدين موس�ى بن أمحد بن موسى 
أب�و النج�ا احلج�اوي )ت: 960ه�(، حتقي�ق: عبد الرمح�ن بن عي بن حممد العّس�كر، 

النارش: دار الوطن للنرش – الرياض.

124- »رشح الزرك�يش عىل خمتر اخلرقي«، ش�مس الدين أيب عبد اهلل حممد بن 
عبد اهلل الزركيش املري احلنبي  )ت: 772ه�(، حتقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار 

الكتب العلمية، سنة النرش: 1423ه�، مكان النرش لبنان/ بريوت.

125- »رشح العمدة يف الفقه«، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، 
حتقي�ق: د. س�عود صالح العطيش�ان، مكتب�ة العبي�كان – الرياض - الطبع�ة األوىل – 

1413ه� - عدد األجزاء: ]4[.

 126- »رشح منتهى اإلرادات املسمى« )دقائق أويل النهى لرشح املنتهى(، منصور 
اب�ن يونس ب�ن إدريس البه�ويت )ت: 1051ه�(، عامل الكتب، س�نة الن�رش: 1996م، 

مكان النرش: بريوت.

127- »عم�دة الفق�ه«، أبو حمم�د موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،الش�هري 
باب�ن قدام�ة املق�ديس )ت: 620ه��(، حتقيق: أمح�د حممد ع�زوز، املكتب�ة العرية  - 

1425ه�. 

128- »كش�اف القن�اع عن متن اإلقناع«، منصور ب�ن يونس بن إدريس البهويت، 
حتقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر  - 1402ه�، مكان النرش: بريوت، 

عدد األجزاء: ]6[.
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 129- »كش�ف املخ�درات والري�اض املزه�رات ل�رشح أخ�ر املخترات«، 
عبد الرمحن بن عبد اهلل البعي احلنبي )ت: 1192ه�(، حتقيق: حممد بن نارص العجمي، 

دار البشائر اإلسالمية  - 1423ه�.

130- »مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى«، مصطفى الس�يوطي الرحيباين  
)ت: 1243ه�(، املكتب اإلس�المي  - 1961م، مكان النرش: دمش�ق، عدد األجزاء: 

.]6[

131- »معجم الفاظ الفقه احلنبي«، حممد بشري األدلبي، املكتب اإلسالمي.

 132- »مغني ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام«، مجال الدين يوسف 
اب�ن احلس�ن بن عب�د اهلادي )ت: 909ه��(، حتقي�ق: أرشف عبد املقص�ود، مكتبة دار 

طربية – مكتبة أضواء السلف الطبعة األوىل 1416 ه�.

 133- »من�ار الس�بيل يف رشح الدلي�ل«، إبراهي�م بن حممد بن س�امل ابن ضويان، 
)ت: 1353ه��(، حتقي�ق: زه�ري الش�اويش، املكت�ب اإلس�المي، الطبع�ة الس�ابعة 

1409ه�.

134- »منهج الس�الكني وتوضيح الفقة يف الدي�ن«، أبو عبد اهلل، عبد الرمحن بن 
ن�ارص ب�ن عب�د اهلل بن نارص بن مح�د آل س�عدي  )ت: 1376ه��(، دار الوطن الطبعة 

األوىل 1421ه�.

فقه المواريث:

135- »أحكام الركات واملواريث«، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب.

136- »الفرائ�ض«، د. عب�د الكري�م بن حممد الالحم، مكتب�ة املعارف – الطبعة 
األوىل – 1406 ه�.

137- »الكن�وز امللية يف الفرائض اجللية«، عبد العزيز املحمد الس�لامن، طبع عىل 
.c نفقة املحسنني لوجه اهلل
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138- »املواريث والوصايا يف الرشيعة اإلسالمية فقًها وعماًل«، محزة أبو فارس، 

.ELGA 2003 منشورات

139- »بغية الباحث يف املواريث األرجوزة الش�هرية بالرحبية«، حممد بن عي بن 
حممد بن احلسن )ت: 577 ه�(، دار الفكر –الطبعة الثانية – 1408 ه�.

التفاسير:

140- »الق�رآن الكري�م«، مطبعة امللك فهد بن عبدالعزيز آل س�عود للمصحف 
الرشيف باملدينة املنورة.

141- »أح�كام القرآن« )الكيا هرايس(، الكيا هراس�ى أبو احلس�ن عىل بن حممد 
)املع�روف بالكياهراس�ى(، حتقيق: موس�ى حممد ع�ىل - عزت عبده عطي�ة، دارلكتب 

العلمية  - بريوت - 1405ه� - عدد األجزاء: ]4[.

142- »أح�كام القرآن«، أمح�د بن عي الرازي اجلصاص أب�و بكر، حتقيق: حممد 
الصادق قمحاوي، النارش: دار إحياء الراث العريب - بريوت ، 1405ه�.

 143- »أح�كام الق�رآن«، أليب بك�ر حمم�د ب�ن عب�داهلل املع�روف باب�ن الع�ريب 
)ت: 543ه�(، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية.

144- »أحكام القرآن«، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، حتقيق: عبد الغني 
عبد اخلالق، دار الكتب العلمية - بريوت ، 1400ه�.

 145- »إرش�اد العق�ل الس�ليم إىل مزايا القرآن الكريم«، حمم�د بن حممد العامدي 
أبو السعود، دار إحياء الراث العريب – بريوت  - عدد األجزاء: ]9[.

146- »أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن«، حممد األمني بن حممد بن املختار 
اجلكن�ي الش�نقيطي )ت: 1393ه�(، دار الفك�ر للطباعة والن�رش والتوزيع بريوت – 

لبنان - 1415ه�.
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الدي�ن ب�ن أمح�د مصطف�ى دروي�ش  الق�رآن وبيان�ه«، حمي�ي   147- »إع�راب 
)ت: 1403ه�(، دار اإلرشاد للشئون اجلامعية - محص - سورية ، دار الياممة - دمشق 
- بريوت، دار ابن كثري - دمشق – بريوت، الطبعة الرابعة، 1415 ه�، عدد املجلدات: 

.]10[

148- »الربهان يف علوم القرآن«، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش 
)ت: 794ه�(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب 

احللبي ورشكائه- الطبعة األوىل - 1376ه�. 

149- »التحرير والتنوير«، الش�يخ حممد الطاهر بن عاش�ور، الطبعة التونس�ية - 
دار سحنون للنرش والتوزيع - تونس - 1997م  - عدد األجزاء: ]30[.

150- »التسهيل لعلوم التنزيل«، حممد بن امحد بن جزيء الكلبي )ت: 741ه�(، 
حتقيق: حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية  - الطبعة األوىل – 1415ه�.

151- »اجلام�ع ألح�كام القرآن«، أبو عبد اهلل حممد بن أمح�د بن أيب بكر بن فرح 
األنصاري اخلزرجي القرطبي )ت: 671ه�(، حتقيق: هش�ام س�مري البخاري، دار عامل 

الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية  - 1423ه�.

152- »اجلواه�ر احلس�ان يف تفس�ري الق�رآن«، عب�د الرمحن بن حمم�د بن خملوف 
الثعالبي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت  -عدد األجزاء: ]4[.

153- »الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون«، أمحد بن يوسف املعروف بالسمني 
احللبي، ت: 756 ه�، حتقيق: أمحد حممد اخلراط، دار القلم – دمشق.

154- »الدر املنثور يف التفس�ري باملأثور«، جالل الدين السيوطي )ت: 911ه�(، 
حتقي�ق: د. عب�داهلل ب�ن عبداملحس�ن الرك�ي، دار هج�ر للطباع�ة – الطبع�ة األوىل – 

1424ه�. 
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155– »الكشاف«، جار اهلل أيب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي )ت: 538ه�(، 
حتقي�ق: عادل أمح�د عبداملوجود– عي حممد معوض، مكتب�ة العبيكان – الطبعة األوىل 

– 1418ه�.

156- »الكش�ف والبي�ان«، أب�و إس�حاق أمح�د ب�ن حمم�د ب�ن إبراهي�م الثعلبي 
النيس�ابوري، حتقي�ق: اإلم�ام أيب حمم�د ب�ن عاش�ور- مراجع�ة وتدقيق األس�تاذ نظري 
الس�اعدي، دار إحياء الراث العريب - ب�ريوت - لبنان - 1422 ه� -الطبعة األوىل - 

عدد األجزاء: ]10[.

157- »اللب�اب يف عل�وم الكتاب«، أبو حفص عمر بن عي ابن عادل الدمش�قي 
احلنبي، حتقيق: الش�يخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عي حممد معوض، دار الكتب 

العلمية - بريوت/ لبنان - 1419ه� -الطبعة: األوىل - عدد األجزاء: ]20[.

 158- »املح�رر الوجيز يف تفس�ري الكتاب العزيز«، أب�و حممد عبد احلق بن غالب 
ابن عطية األندليس، حتقيق: عبد الس�الم عبد الش�ايف حممد، دار الكتب العلمية - لبنان 

- 1413ه�  - الطبعة األوىل - عدد األجزاء: ]5[.

159- »املفردات يف غريب القرآن«، أبو القاسم احلسني بن حممد )ت: 502ه�(، 
حتقيق: حممد سيد كيالين، النارش: دار املعرفة  - مكان النرش: لبنان.

160- »تفس�ري آي�ات األح�كام«، حممد عي الس�ايس، املكتبة العري�ة للطباعة 
والنرش – 2002م. 

161- »تفس�ري البح�ر املحيط«، حممد بن يوس�ف الش�هري بأيب حي�ان األندليس، 
حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود - الشيخ عي حممد معوض، د. زكريا عبد املجيد 
النوق�ي - د. أمحدالنجويل اجلمل، دار الكت�ب العلمية - لبنان/ بريوت - 1422ه� - 

الطبعة األوىل - عدد األجزاء: ]8[.
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162- »تفس�ري البحر املحيط«، حممد يوسف ايب حيان األندليس )ت: 745ه�(، 
حتقي�ق: ع�ادل عبداملوج�ود و ع�ي مع�وض، دار الكت�ب العلمي�ة – الطبع�ة األوىل – 

1413ه�.

163- »تفس�ري اجلالل�ني«، ج�الل الدي�ن حممد بن أمح�د املحي، وج�الل الدين 
عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار احلديث – القاهرةالطبعة األوىل.

 164- »تفس�ري اخلازن املس�مى لباب التأويل يف معاين التنزيل«، عالء الدين عي 
ابن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن، دار الفكر - بريوت / لبنان -1399ه� 

-عدد األجزاء: ]7[.

165- »تفس�ري العز بن عبد الس�الم تفس�ري القرآن/اختصار النكت للاموردي«، 
اإلمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي الشافعي )ت: 660ه�(، 
حتقيق: د. عبد اهلل بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم/ بريوت  - الطبعة األوىل: 1416ه� 

- عدد األجزاء: ]3[.

166- »تفسري الفخر الرازي«، حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي املعروف 
بالفخر الرازي، دار إحياء الراث العريب- عدد األجزاء: ]32[.

 167- »تفس�ري القاس�مي املس�مى بمحاس�ن التأوي�ل«، حمم�د مج�ال القاس�مي 
)ت: 1332ه��(، خدمه: حممد فؤاد عبدالباقي، مطبعة عيس�ى البايب احللبي ورشكاؤه 

– 1376ه�.  – الطبعة األوىل  – دار إحياء الكتب العربية 

 168- »تفس�ري الق�رآن احلكي�م« )تفس�ري املن�ار(، حمم�د رش�يد ب�ن ع�ي رض�ا 
)ت: 1354ه� (، اهليئة املرية العامة للكتاب  - 1990 م - عدد األجزاء: ]12[.

169- »تفس�ري الق�رآن العظي�م«، أب�و الفداء إس�امعيل بن عمر ب�ن كثري القريش 
الدمش�قي )ت: 774 ه��(، حتقيق:س�امي بن حممد س�المة، دار طيبة للن�رش والتوزيع 

الطبعةالثانية 1420ه�، عدد األجزاء: ]8[.
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170- »تفس�ري القرآن العظيم«، عامد الدين أيب الفداء اسامعيل بن كثري الدمشقي 

)ت: 774ه�(، املطبعة األزهرية.

 171- »تفس�ري الق�رآن«، أب�و املظف�ر منصور بن حممد ب�ن عبد اجلبار الس�معاين  
 )ت: 489ه��(، حتقي�ق: ي�ارس ب�ن إبراهي�م و غنيم ب�ن عباس ب�ن غني�م، دار الوطن 

– الرياض  - 1418ه�.

172- »تيس�ري الكري�م الرمحن يف تفس�ري كالم املنان«، عبد الرمح�ن بن نارص بن 
الس�عدي، حتقي�ق: عب�د الرمحن ب�ن معال اللوحي�ق، مؤسس�ة الرس�الة  -الطبعةاألوىل 

1420ه� .

173- »جامع البيان يف تأويل القرآن«، حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربيت 
310 ه�، حتقيق: أمحد حممد ش�اكر، مؤسس�ة الرس�الة الطبع�ة األوىل1420ه� - عدد 

األجزاء: ]24[.

 174- »روح املع�اين يف تفس�ري الق�رآن العظيم والس�بع املث�اين«، حممود األلويس 
أبو الفضل، دار إحياء الراث العريب – بريوت  - عدد األجزاء: ]30[.

175- »فتح القدير«، حممد بن عي الشوكاين )ت: 1250ه�(، حتقيق: د. عبدالرمحن 
عمرية، دار الوفا املنصورة  – دار اخلاين الرياض، الطبعة الثانية – 1418ه�. 

 176- »معامل التنزيل يف تفسري القرآن«، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود 
اب�ن حممد بن الفراء البغوي الش�افعي )ت: 510ه�(، حتقي�ق: عبد الرزاق املهدي، دار 

إحياء الراث العريب –بريوت – الطبعةاألوىل، 1420ه�  - عدد األجزاء: ]5[.

177- »مع�امل التنزي�ل«، أبو حممد احلس�ني بن مس�عود البغ�وي )ت: 516 ه�(، 
حتقي�ق: حمم�د عبد اهلل النمر - عثامن مجعة ضمريية - س�ليامن مس�لم احلرش، دار طيبة 

للنرش والتوزيع - الطبعة الرابعة - 1417ه� - عدد األجزاء: ]8[.
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 178- »مع�اين الق�رآن الكريم«، النح�اس، حتقيق: حممد ع�ي الصابوين، جامعة 

أم القرى - مكة املرمكة  - الطبعة األوىل ، 1409، عدد األجزاء: ]6[.

كتب السنة النبوية وشروحها:

 179- »األحادي�ث املختارة للضياء املقديس«، أب�و عبد اهلل حممد بن عبد الواحد 
اب�ن أمح�د احلنبي املقديس املش�هور بالضياء املقديس، حتقيق: عبد املل�ك بن عبد اهلل بن 

دهيش. مكتبة النهضة احلديثة - مكة املكرمة - 1410ه� - الطبعة األوىل.

180- »األربعون الكيالنية«، مجعها الشيخ احلافظعبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر 
الكيالين، علق عليها: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي1421ه�.

181- »االس�تذكار«، أب�و عمر يوس�ف بن عبد اهلل بن عبد ال�رب النمري، حتقيق: 
س�امل حمم�د عط�ا ، حممد عي مع�وض، دار الكت�ب العلمية – ب�ريوت - الطبعة األوىل 

-1421ه� - عدد األجزاء: ]8[.

182- »اإلملام بأحاديث األحكام«، تقي الدين أبو الفتح حممد بن عي بن وهب، 
املع�روف باب�ن دقيق العيد ت  702ه�، حتقيق: حس�ني إس�امعيل اجلم�ل، دار املعراج 
الدولي�ة - ودار اب�ن ح�زم  - الري�اض – بريوت–الطبعةالثاني�ة - 1423ه��- ع�دد 

األجزاء: ]2[.

183- »االنتص�ار ألصح�اب احلديث«، منصور ب�ن حممد الس�معاين أبو املظفر 
)ت: 489ه�(، حتقيق: حممد بن حسني بن حسن اجليزاين، النارش: مكتبة أضواء املنار- 

1417ه�.

184- »البح�ر الزخ�ار املع�روف بمس�ند الب�زار«، أمح�د ب�ن عمرو الب�زار )ت: 
292ه�(، حتقيق: د. حمفوظ الرمحن زين اهلل، مؤسس�ة علوم القرآن – بريوت – مكتبة 

العلوم واحلكم – املدينة املنورة، الطبعة األوىل– 1419ه�. 
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185- »الب�در املن�ري يف ختريج األحاديث واألثار الواقع�ة يف الرشح الكبري«، ابن 
امللق�ن رساج الدين أبو حفص عمر بن عي بن أمحد الش�افعي املري )ت: 804ه�(، 
حتقي�ق: مصطف�ى أبو الغي�ط و عبداهلل بن س�ليامن ويارس ب�ن ك�امل، دار اهلجرة للنرش 

والتوزيع - الرياض-الطبعةاالوىل - 1425ه� - عدد األجزاء: ]9[.

 186- »التحقيق يف أحاديث اخلالف«، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عي 
ابن حممد اجلوزي )ت : 597ه�(، حتقيق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، دار الكتب 

العلمية – بريوت - الطبعة األوىل – 1415ه� - عدد األجزاء: ]2[.

187- »التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري«، أبو الفضل أمحد بن 
عي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت: 852ه�(، دار الكتب العلمية - الطبعة 

األوىل 1419ه� - عدد األجزاء: ]4[.

188- »اجلامع الصحيح )س�نن الرمذي(، حممد بن عيس�ى أبو عيسى الرمذي 
الس�لمي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الراث العريب – بريوت - عدد 

األجزاء: ]5[.

189- »اجلام�ع الصحي�ح املخت�ر«،  حمم�د بن إس�امعيل أبو عب�داهلل البخاري 
اجلعفي، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري ، الياممة – بريوت - الطبعة الثالثة 

- 1407 ه� - عدد األجزاء: ]6[.

190- »اجلامع الصحيح املس�ند من حديث رس�ول اهلل وسننه وأيامه«، حممد بن 
إس�امعيل البخاري )ت: 256ه��(، حتقيق: حمب الدين اخلطي�ب – حممد عبدالباقي – 

قيص حمب اخلطيب، املطبعة السلفية ومكتبتها - الطبعة األوىل 1400ه�.

النيس�ابوري  القش�ريي  احلج�اج  ب�ن  مس�لم  الصحي�ح«،  »اجلام�ع   -191 
)ت: 261ه�(، حتقيق: نظر الفاريايب، دار طيبة – الطبعة األوىل – 1426ه�.
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192- »اجلم�ع ب�ني الصحيح�ني البخاري ومس�لم«، حممد بن فت�وح احلميدي، 
حتقي�ق: د. عي حس�ني البواب، دار النرش: دار ابن ح�زم - لبنان/ بريوت - 1423ه�  

-عدد األجزاء: ]4[، الطبعة: الثانية.

193- »الدراي�ة يف ختري�ج أحاديث اهلداية«، أبو الفضل أمحد بن عي بن حممد بن 
أمحد بن حجر العسقالين )ت: 852ه�(، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين، دار 

املعرفة – بريوت - عدد األجزاء: ]2[.

 194- »الدع�اء«، س�ليامن ب�ن أمح�د الط�رباين أب�و القاس�م، حتقي�ق: مصطف�ى 
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بريوت  - الطبعة األوىل – 1413ه�.

 195- »الديب�اج ع�ىل صحي�ح مس�لم«، عب�د الرمح�ن ب�ن أيب بك�ر الس�يوطي 
)ت: 911ه��(، حتقي�ق: أب�و اس�حاق احلوين�ي، دار ب�ن عف�ان – الطبع�ة األوىل – 

1416ه�. 

196- »الروض الداين - املعجم الصغري«، س�ليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم 
الط�رباين، حتقي�ق: حممد ش�كور حممود احل�اج أمرير، املكت�ب اإلس�المي، دار عامر - 

بريوت، الطبعة األوىل ، 1405 ه�، عدد األجزاء: ]2[.

197- »الس�نن الك�ربى ويف ذيل�ه اجلوه�ر النق�ي«، أبو بكر أمحد بن احلس�ني بن 
ع�ي البيهقي، مؤل�ف اجلوهر النقي: عالء الدي�ن عي بن عثامن املارديني الش�هري بابن 
الرك�امين، جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آبادالطبعة : األوىل 

1344ه�، عدد األجزاء: ]10[.

198- »اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان«، املؤلف: حممد فؤاد عبد الباقي، 
دار النرش: دار الفكر-  بريوت.
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199- »املجتب�ى من الس�نن«، أمحد بن ش�عيب أبو عبد الرمحن النس�ائي، حتقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب  - الطبعة الثانية ، 1406ه� 

- عدد األجزاء: ]8[.

 200- »املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ني«، أبو عب�داهلل احلاكم النيس�ابوري، حتقيق: 
د. يوسف عبدالرمحن، دار املعرفة – بريوت.

201- »املصن�ف«، أبو بكر عبداهلل بن حممد بن أيب ش�يبة )ت: 235ه�(، حتقيق: 
حممد عوامة، رشكة دار القبلة – مؤسسة علوم القرآن – الطبعة األوىل – 1427ه�. 

 202- »املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية«، أبو الفضل أمحد بن عي بن حممد 
ابن أمحد بن حجر العسقالين )ت: 852ه�(، حتقيق: ]17[ رسالة علمية قدمت جلامعة 
اإلمام حممد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن نارص بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة 

- دار الغيث – السعودية  - الطبعة األوىل - 1419ه� - عدد األجزاء: ]19[.

 203- »املعجم األوس�ط«، أبو القاس�م س�ليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق: طارق 
اب�ن عوض اهلل بن حممد،  عبد املحس�ن ب�ن إبراهيم احلس�يني، دار احلرمني – القاهرة- 

1415، عدد األجزاء : ]10[.

204- »املعجم الكبري«، س�ليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاس�م الطرباين، حتقيق: 
مح�دي ب�ن عبداملجي�د الس�لفي، مكتب�ة العلوم واحلك�م – املوص�ل -الطبع�ة الثانية ، 

1404ه� - عدد األجزاء: ]20[.

205- »املغن�ي عن محل األس�فار«، أبو الفضل العراق�ي )ت: 806 ه�(، حتقيق: 
أرشف عب�د املقص�ود، مكتب�ة طربي�ة  - 1415ه�� - م�كان الن�رش: الري�اض  - عدد 

األجزاء: ]2[.
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 206- »املقاص�د احلس�نة يف بي�ان كث�ري م�ن األحاديث املش�تهرة عىل األلس�نة«، 
شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي )ت: 902ه�(، حتقيق: 

حممد عثامن اخلشت، دار الكتاب العريب – بريوت - الطبعة األوىل - 1405ه�.

207- »املن�ة الك�ربى رشح وختري�ج الس�نن الصغ�رى«، حمم�د ضي�اء الرمح�ن 
األعظمي، مكتبة الرش�د، س�نة النرش: 1422ه�  - مكان النرش: السعودية/ الرياض، 

عدد األجزاء: ]9[.

208- »املنتخب من مسند عبد بن محيد«، عبد بن محيد بن نر أبو حممد الكيس، 
حتقي�ق: صبح�ي البدري الس�امرائي، حمم�ود حممد خلي�ل الصعيدي، مكتبة الس�نة – 

القاهرة  - الطبعة األوىل  1408 ه� - عدد األجزاء: ]1[.

209- »املنتقى من الس�نن املسندة عن رس�ول اهلل 0«، أبو حممد عبد اهلل 
ابن اجلارود ت 307 ه�، حتقيق: عبداهلل عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية  - دار 

اجلنان – الطبعة األوىل – 1408ه�.

210- »املنه�اج رشح صحيح مس�لم بن احلجاج«، أب�و زكريا حييى بن رشف بن 
م�ري النووي، دار إحياء الراث العريب – ب�ريوت - الطبعة الثانية – 1392ه� - عدد 

األجزاء : ]18[.

211- »النهاي�ة يف غري�ب احلدي�ث واألث�ر«، أب�و الس�عادات املب�ارك ب�ن حممد 
اجل�زري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى - حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية - بريوت 

- 1399ه� - عدد األجزاء : ]5[.

212- »تأويل خمتلف احلديث«، عبداهلل بن مس�لم ب�ن قتيبة أبو حممد الدينوري، 
حتقيق: حممد زهري النجار، النارش: دار اجليل - بريوت  - 1393ه�.
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213- »حتفة األحوذي برشح جامع الرمذي«، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم 

املباركفوري أبو العال، دار الكتب العلمية – بريوت  - عدد األجزاء: ]10[. 

214- »حتف�ة األرشاف بمعرف�ة األطراف«، مجال الدين أبو احلجاج يوس�ف بن 
عبد الرمحن املزي )ت: 742ه�(، حتقيق: عبد الصمد رشف الدين، املكتب اإلس�المي 

-  والدار القّيمة - الطبعة الثانية - 1403ه�.

215- »حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج«، ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن 
عي بن أمحد الشافعي املري  )ت: 804ه�(، حتقيق: عبد اهلل بن سعاف اللحياين، دار 

حراء - مكة املكرمة - الطبعة األوىل – 1406ه� - عدد األجزاء: ]2[.

216- »تذك�رة املحتاج إىل أحاديث املنه�اج«، ابن امللقن رساج الدين أبو حفص 
عم�ر ب�ن عي ب�ن أمحد الش�افعي امل�ري  )ت: 804ه��(، حتقيق: محدي عب�د املجيد 

السلفي«، املكتب اإلسالمي – بريوت - الطبعة األوىل – 1994م.

217- »تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق«، ش�مس الدين أبو عبد اهلل حممد بن 
أمح�د بن عثامن الذهبي )ت:  748ه�(، حتقي�ق: مصطفى أبو الغيط عبد احلي عجيب، 

دار الوطن – الرياض - الطبعة  األوىل - 1421ه�. 

218- »تنوي�ر احلوال�ك رشح موطأ مال�ك«، عبدالرمحن ب�ن أيب بكر أبو الفضل 
السيوطي، املكتبة التجارية الكربى - مر – 1389ه� - عدد األجزاء: ]2[.

219- »هتذي�ب اآلث�ار وتفصيل الثابت عن رس�ول اهلل من األخب�ار«، أيب جعفر 
حمم�د بن جري�ر بن يزيد الط�ربي  )ت: 310ه�(، حتقيق: حممود حممد ش�اكر، النارش: 

مطبعة املدين  - مكان النرش: القاهرة -  عدد األجزاء: ]2[.

 220- »جامع األصول يف أحاديث الرس�ول«، جمد الدين أبو الس�عادات املبارك 
اب�ن حمم�د اجلزري ابن األث�ري )ت : 606ه�(، حتقيق: عبد الق�ادر األرنؤوط  - حتقيق 
بش�ري عيون، الطبعة: األوىل. اجلزء )1، 2(: مكتبة احللواين 1389ه� . اجلزء )3 ، 4): 
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مكتبة احللواين 1390ه� . اجلزء ]5[ : مطبعة املالح 1390ه� . اجلزء )6 ، 7(: مطبعة 
املالح 1391ه� . اجلزء )8 - 11(: مكتبة دار البيان 1392ه� . اجلزء ]12[ )التتمة(: 

دار الفكر. 

221- »جامع العلوم واحلكم«، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبي، 
دار املعرفة – بريوت  - الطبعة األوىل ، 1408ه�.

222- »حاش�ية الس�ندي ع�ىل النس�ائي«، نور الدين ب�ن عبداهلادي أبو احلس�ن 
الس�ندي، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلس�المية – حلب - الطبعة 

الثانية – 1406ه� - عدد األجزاء: ]8[.

 223- »خالص�ة األح�كام يف مه�امت الس�نن وقواع�د اإلس�الم«، أب�و زكري�ا 
حمي�ي الدي�ن حييى بن رشف النووي  )ت: 676ه�(، حتقيق: حس�ني إس�امعيل اجلمل، 

مؤسسة الرسالة - لبنان – بريوت–الطبعةاالوىل - 1418ه�.

224- »س�نن ابن ماجه«، حممد بن يزيد أب�و عبداهلل القزويني، حتقيق: حممد فؤاد 
عبد الباقي، دار الفكر – بريوت.

225- »س�نن أيب داود«، أبو داود س�ليامن بن األش�عث السجستاين، دار الكتاب 
العريب – بريوت - عدد األجزاء : ]4[.

226- »س�نن الدارقطني«، عي بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، حتقيق: 
الس�يد عبد اهلل هاش�م ي�امين املدين، دار املعرف�ة - بريوت ، 1386ه�� - عدد األجزاء: 

.]4[

227- »س�نن الدارم�ي«، عبداهلل بن عبدالرمحن أبو حمم�د الدارمي، حتقيق: فواز 
أمح�د زم�ريل، خالد الس�بع العلم�ي، دار الكتاب الع�ريب – بريوت - الطبع�ة األوىل ، 

1407ه� - عدد األجزاء: ]2[.
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 228- »س�نن النسائي برشح السيوطي وحاش�ية السندي«، أبو عبد الرمحن أمحد 
ابن ش�عيب النس�ائي، حتقيق: مكتب حتقيق دار الراث، دار املعرفة ببريوت  - الطبعة: 

اخلامسة 1420ه�  - عدد األجزاء: ]8[ يف أربع جملدات.

229- »س�نن سعيد بن منصور«، أبو عثامن سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين 
اجلوزج�اين )ت: 227 ه��(، حتقيق: د. س�عد ب�ن عبد اهلل بن عبد العزي�ز آل محيد، دار 

النرش: دار العصيمي - الرياض– الطبعةاألوىل - 1414ه�، عدد األجزاء: ]5[.

230- »رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك«، حممد بن عبد الباقي بن يوس�ف 
الزرق�اين  )ت: 1122ه��(، الن�ارش دار الكت�ب العلمية  - 1411ه�� - مكان النرش: 

بريوت - عدد األجزاء: ]4[.

231- »رشح الس�نة«، املؤل�ف: احلس�ني ب�ن مس�عود البغ�وي، حتقيق: ش�عيب 
األرناؤوط - حممد زهري الش�اويش، املكتب اإلس�المي - دمش�ق - ب�ريوت -الطبعة 

الثانية - 1403ه� - عدد األجزاء: ]15[.

232- »رشح السنة«، لإلمام البغوي، حتقيق: شعيب األرناؤط–زهري الشاويش، 
املكتب اإلسالمي.

233- »رشح الن�ووي ع�ىل صحي�ح مس�لم«، حييى ب�ن رشف الن�ووي، املطبعة 
املرية باألزهر – الطبعة األوىل -1347ه�.

 234- »رشح مش�كل اآلث�ار«، أب�و جعف�ر أمحد ب�ن حممد بن س�المة الطحاوي  
)ت: 321ه��(، حتقي�ق: ش�عيب األرنؤوط، النارش: مؤسس�ة الرس�الة - س�نة النرش: 

1408ه�- مكان النرش: لبنان/ بريوت - عدد األجزاء: ]15[.

 235- »رشح مع�اين اآلث�ار«، أمح�د بن حممد بن س�المة بن عبد امللك بن س�لمة 
أبو جعفر الطحاوي، حتقيق: حممد زهري النجار، النارش: دار الكتب العلمية – بريوت  

- الطبعة األوىل، 1399ه� - عدد األجزاء: ]4[.
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236- »ش�عب اإليامن«، أبو بكر أمحد بن احلس�ني البيهقي، حتقيق: حممد السعيد 
بس�يوين زغل�ول، دار الكت�ب العلمي�ة – ب�ريوت - الطبع�ة األوىل  1410ه�� - عدد 

األجزاء: ]7[.

237- »شعب اإليامن«، أمحد بن احلسني بن عي، أبو بكر البيهقي )ت: 458ه�(، 
حتقيق: الدكتور عبد العي عبد احلميد حامد - خمتار أمحد الندوي، مكتبة الرش�د للنرش 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار الس�لفية ببومباي باهلند، الطبعةاألوىل  1423ه�  

- عدد األجزاء: ]14[.

238- »صحي�ح اب�ن حبان برتيب ابن بلبان«، حممد ب�ن حبان بن أمحد أبو حاتم 
التميمي البستي، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بريوت  - الطبعة الثانية، 

1414ه� - عدد األجزاء: ]18[.

239- »صحي�ح اب�ن خزيم�ة«، حممد بن إس�حاق ب�ن خزيمة أبو بكر الس�لمي 
النيس�ابوري، حتقيق: د حممد مصطفى األعظمي، النارش: املكتب اإلسالمي - بريوت، 

1390ه� - عدد األجزاء: ]4[.

العين�ي  ب�ن أمح�د  البخ�اري«، حمم�ود  الق�اري رشح صحي�ح   240- »عم�دة 
)ت: 855ه�(، حتقيق: حممود عمر، دار الكتب العلمية – الطبعة األوىل 1421ه�.

 241- »ع�ون املعب�ود رشح س�نن أيب داود«، حمم�د ش�مس احلق العظي�م آبادي 
أبو الطيب، دار الكتب العلمية – بريوت - الطبعة الثانية – 1415ه� - عدد األجزاء: 

.]14[

 242- »غري�ب احلدي�ث«، أب�و الف�رج عبدالرمحن ب�ن عي بن حممد ب�ن عي بن 
عبيد اهلل بن اجلوزي، حتقيق: د.عبداملعطي أمني قلعجي، دار الكتب العلمية  - بريوت 

- الطبعة األوىل -  1985م - عدد األجزاء: ]2[.
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243- »غريب احلديث«، عبد اهلل بن مس�لم بن قتيبة الدينوري أبو حممد، حتقيق: 
د. عبد اهلل اجلبوري، مطبعة العاين – بغداد - الطبعة األوىل -1397ه� - عدد األجزاء: 

.]3[

 244- »فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري«، أب�و الف�رج ب�ن رج�ب احلنبي 
)ت: 795ه�(، حتقيق: حممود ش�عبان، مكتبة الغرباء األثرية – املدينة املنورة – الطبعة 

األوىل 1417ه�.

245- »فت�ح الباري رشح صحيح البخ�اري«، أمحد بن عي بن حجر أبو الفضل 
العس�قالين الش�افعي، الن�ارش: دار املعرف�ة - ب�ريوت -1379ه�� -  ع�دد األج�زاء: 

.]13[

246- »فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري«، احلافظ أمحد  بن ع�ي بن حجر 
 – – الطبع�ة األوىل  الفاري�ايب، دار طيب�ة  العس�قالين )ت:852 ه��(، حتقي�ق: نظ�ر 

1426ه�. 

247- »جمم�ع الزوائ�د ومنبع الفوائد«، ن�ور الدين عي بن أيب بك�ر اهليثمي، دار 
الفكر - بريوت - 1412 ه� - عدد األجزاء: ]10[.

 248- »مس�ند أيب داود الطيال�يس - املش�كول«، س�ليامن ب�ن داود ب�ن اجل�ارود 
)ت: 204 ه��(، حتقيق: الدكتور حممد بن عبد املحس�ن الركي، النارش: هجر للطباعة 

والنرش - الطبعة  األوىل 1419ه� - عدد األجزاء: ]4[.

249- »مس�ند أيب داود الطياليس«، س�ليامن بن داود بن اجلارود )ت: 204ه�(، 
حتقيق: حممد بن عبداملحسن الركي، دار هجر للنرش والتوزيع.

 250- »مس�ند أيب عوان�ة«، اإلم�ام أيب عوان�ة يعق�وب بن إس�حاق االس�فرائني 
)ت: 316ه�(، النارش دار املعرفة - مكان النرش بريوت - عدد األجزاء: ]5[.
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251- »مسند أيب يعىل«، أمحد بن عي بن املثنى أبو يعىل املوصي التميمي، حتقيق: 

حس�ني سليم أسد، النارش: دار املأمون للراث – دمشق - الطبعة األوىل ، 1404ه� - 

عدد األجزاء: ]13[.

252- »مس�ند اإلم�ام أمح�د بن حنب�ل«، لإلمام  أمح�د بن حنبل، حتقيق: ش�عيب 

األرن�ؤوط وآخرون، مؤسس�ة الرس�الة  - الطبع�ة: الثانية 1420ه�  -ع�دد األجزاء: 

.]50[

253- »مس�ند احلمي�دي«، أبو بك�ر عبداهلل ب�ن الزبري الق�ريش )ت: 219 ه�(، 

حتقيق: حسني أسد، دار السقا – دمشق – الطبعة األوىل – 1996م. 

254- »مس�ند احلمي�دي«، عب�داهلل بن الزبري أب�و بكر احلمي�دي، حتقيق: حبيب 

الرمحن األعظمي، النارش: دار الكتب العلمية , مكتبة املتنبي - بريوت - عدد األجزاء: 

.]2[

255- »مس�ند الش�افعي«، ملحمد بن إدري�س أبو عبد اهلل الش�افعي، دار الكتب 

العلمية – بريوت.

256- »مس�ند الشاميني«، سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيق: 

محدي بن عبد املجيد السلفي، مؤسسة الرسالة – بريوت  - الطبعة األوىل ، 1405ه�- 

عدد األجزاء: ]4[.

257- »مسند الشهاب«، حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهلل القضاعي، حتقيق: 
محدي بن عبد املجيد الس�لفي، مؤسسة الرسالة – بريوت  - الطبعة الثانية  1407ه�- 

عدد األجزاء: ]2[.

258- »مصب�اح الزجاج�ة يف زوائد ابن ماجه«، أبو العب�اس أمحد بن أيب بكر بن 
إسامعيل البوصريي الكناين، حتقيق: د. عوض الشهري، مطبوعات اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنورة – الطبعة األوىل – 1424ه�. 
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259- »مصن�ف عب�د الرزاق«، أبو بكر عب�د الرزاق بن مه�ام الصنعاين، حتقيق: 
حبي�ب الرمحن األعظمي، املكتب اإلس�المي – بريوت - الطبع�ة الثانية ، 1403ه� - 

عدد األجزاء : ]11[.

260- »موط�أ مال�ك -  رواي�ة حمم�د ب�ن احلس�ن«، مالك ب�ن أنس أب�و عبداهلل 
األصبحي، حتقيق: د. تقي الدين الندوي، النارش: دار القلم  - دمش�ق -  الطبعةاألوىل 

1413 ه� - عدد األجزاء: ]3[.

261- »مي�زان االعت�دال يف نقد الرجال«، ش�مس الدين حممد ب�ن أمحد الذهبي 
)ت: 748 ه��(، حتقي�ق: ع�ي حمم�د معوض و ع�ادل أمح�د عبداملوج�ود، دار الكتب 

العلمية–1995م -  بريوت.

262- »نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي«، 
مج�ال الدي�ن أبو حممد عب�د اهلل بن يوس�ف بن حمم�د الزيلعي )ت: 762ه��(، حتقيق: 
حمم�د عوامة، مؤسس�ة الريان للطباعة والن�رش - بريوت –لبن�ان - ودار القبلة للثقافة 

اإلسالمية- جدة – السعودية  - الطبعة األوىل - 1418ه� - عدد األجزاء: ]4[.

263- »نيل األوطار من أرسار منتقى األخبار«، حممد بن عي الش�وكاين، حتقيق: 
حممد صبحي احلالق، دار بن اجلوزي –الطبعة األوىل – 1427ه�.

كتب الشيخ األلباني:

264- »آداب الزف�اف يف الس�نة املطه�رة«، حمم�د ن�ارص الدين األلب�اين، املكتب 
اإلسالمي - بريوت – 1409ه�.

265- »إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل«، املؤلف: حممد نارص الدين 
األلباين، املكتب اإلسالمي – بريوت–الطبعةالثانية - 1405ه�- عدد األجزاء: ]8[.

266- »السلسلة الصحيحة«، املؤلف : حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف 
– الرياض - عدد األجزاء: ]7[.
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267- »السلسلة الضعيفة«، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف – الرياض 

- عدد األجزاء : ]11[.

268- »صحيح أيب داود«، حممد نارص الدين األلباين  )ت: 1420ه�(، مؤسس�ة 
غراس للنرش والتوزيع – الكويت - الطبعة األوىل  1423 ه� - عدد األجزاء: ]7[.

269- »ضعيف أيب داود«، حممد نارص الدين األلباين  )ت: 1420ه�(، مؤسسة 
غراس للنرش و التوزيع – الكويت – الطبعةاألوىل - 1423ه� - عدد األجزاء: ]2[.

كتب السير والشمائل:

270- »أعالم النبوة«، أبو احلسن عي بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيق: حممد 
املعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العريب – بريوت - الطبعة األوىل – 1987م. 

 271- »الس�رية النبوي�ة«، عب�د املل�ك ب�ن هش�ام بن أي�وب احلم�ريي املعافري 
أب�و حمم�د  )ت: 213 ه��(، حتقيق: طه عب�د الرءوف س�عد، النارش دار اجليل - س�نة 

النرش: 1411ه� – بريوت.

272- »خالصة س�ري س�يد البرش«، حمب الدين أيب جعفر بن عبد اهلل بن حممد بن 
أيب بك�ر الطربي )ت: 694ه�(، حتقيق: طالل ب�ن مجيل الرفاعي، مكتبة نزار مصطفى 

الباز - 1418ه� - مكة املكرمة – السعودية.

273- »زوجات النبي«، لس�عيد أيوب، الطبعة االوىل – 1417ه� - دار اهلادي 
للطباعة والنرش والتوزيع.

274- »س�بل اهلدى والرش�اد، يف س�رية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته 
وأفعال�ه وأحوال�ه يف املب�دأ واملع�اد«، حممد بن يوس�ف الصاحلي الش�امي، دار الكتب 

العلمية بريوت – لبنان - الطبعة األوىل 1414ه�.
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275- »رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك«، حممد بن عبد الباقي بن يوس�ف 
الزرقاين )ت: 1122ه�(، دار الكتب العلمية–1411ه� - مكان النرش بريوت - عدد 

األجزاء: ]4[.

التراجم:

276- »أخب�ار أيب حف�ص عم�ر بن عب�د العزيز V وس�ريته«، رواية أيب بكر 
حمم�د بن احلس�ني بن عبد اهلل اآلج�ري  )ت: 360ه�(، حتقيق: د عب�د اهلل عبد الرحيم 

عيالن، مؤسسة الرسالة - 1400ه� - بريوت  - عدد األجزاء: ]1[.

277- »إس�عاف املبط�أ برج�ال املوط�أ«، عب�د الرمح�ن اب�ن أيب بكر أب�و الفضل 
السيوطي، املكتبة التجارية الكربى - مر - 1389ه�.

278- »أس�امء من يعرف بكنيته«، حممد بن احلس�ني أبو الفت�ح األزدي املوصي، 
حتقيق: أبو عبدالرمحن إقبال، الدار السلفية – اهلند - الطبعة األوىل - 1410 ه�.

279- »اإلصابة يف متييز الصحابة«، أمحد بن عي بن حجر أبو الفضل العسقالين 
الشافعي، حتقيق: عي حممد البجاوي، دار اجليل – بريوت - الطبعة األوىل – 1412ه�- 

عدد األجزاء: ]8[.

280- »األع�الم«، خ�ري الدين ب�ن حممود بن حمم�د بن عي بن ف�ارس، الزركي 
الدمشقي )ت: 1396ه�(، دار العلم للماليني  - الطبعة اخلامسة عرش - 2002م.

 281- »اإليث�ار بمعرف�ة رواة اآلث�ار«، أمح�د ب�ن ع�ي ب�ن حج�ر العس�قالين 
)ت: 852ه��(، حتقي�ق: س�يد ك�رسوي حس�ن، دار الكت�ب العلمية–1413ه�� – 

بريوت.

282- »التبيني ألس�امء املدلس�ني«، أبو الوفا إبراهيم بن حممد بن خليل َسْبط ابن 
العجمي الش�افعي، حتقيق: حييى شفيق حس�ن، دار الكتب العلمية – بريوت - الطبعة 

األوىل 1406ه�. 
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283- »التحبري يف املعجم الكبري«، اإلمام أيب سعد عبد الكريم بن حممد السمعاين 
التميم�ي  )ت: 562ه��(، حتقيق: منرية ناجي س�امل، رئاس�ة ديوان األوق�اف ببغداد - 

1395ه� - عدد األجزاء: ]2[.

 284- »التقيي�د ملعرف�ة رواة الس�نن واملس�انيد«، حمم�د بن عبد الغن�ي البغدادي 
أبو بكر  )ت: 629 ه�(، حتقيق : كامل يوس�ف احلوت، دار الكتب العلمية–1408ه� 

- مكان النرش: بريوت.

 285- »اجلواه�ر املضي�ة يف طبقات احلنفي�ة«، عبد القادر ب�ن أيب الوفاء حممد بن 

أيب الوفاء القريش أبو حممد )ت: 775 ه�(، مري حممد كتب خانه–كراتيش.

286- »ال�درر الكامن�ة يف أعيان املائة الثامنة«، احلافظ ش�هاب الدين أيب الفضل 

أمحد بن عي بن حممد العسقالين )ت: 852ه�(، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان،  جملس 

دائ�رة املع�ارف العثامنية - 1392ه� - م�كان النرش حيدر اباد- اهلن�د– عدد األجزاء: 

.]6[

287- »الس�لوك يف طبق�ات العل�امء واملل�وك«، هب�اء الدين حممد بن يوس�ف بن 

يعق�وب اجلن�دي الكن�دي   )ت: 732ه��(، حتقي�ق: حممد بن عي بن احلس�ني األكوع 

احلوايل، مكتبة اإلرشاد  - 1995م–صنعاء  - عدد األجزاء: ]2[.

النس�ائي   288- »الضعف�اء واملروك�ني«، اإلم�ام أمح�د ب�ن ع�ىل ب�ن ش�عيب 
)ت: 303 ه��(، حتقي�ق: حمم�ود ابراهيم زاي�د، دار املعرف�ة بريوت - لبن�ان - الطبعة 

األوىل- 1406ه�.

289- »الضعفاء واملروكني«، عبد الرمحن بن عي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج 
)ت: 579 ه�(، حتقيق: عبد اهلل القايض، دار الكتب العلمية–1406ه� - مكان النرش 

بريوت.
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290- »الضعفاء«، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد أبو نعيم األصبهاين الصويف، حتقيق: 

فاروق محادة، دار الثقافة - الدار البيضاء - الطبعة األوىل - 1405ه�. 

 291- »الطبق�ات الك�ربى«، حمم�د ب�ن س�عد ب�ن مني�ع اهلاش�مي أب�و عب�د اهلل  
)ت: 230 ه�(، حتقيق: زياد حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم  - 1408ه� - املدينة 

املنورة.

292- »الطبقات«، أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن النسائي، حتقيق: حممود إبراهيم 
زايد، دار الوعي – حلب - الطبعة األوىل -  1369ه�.

293- »الطبق�ات«، خليفة بن خياط أبو عم�ر الليثي العصفري، حتقيق: د. أكرم 
ضياء العمري، دار طيبة – الرياض - الطبعة الثانية - 1402ه�.

294- »الكامل يف ضعفاء الرجال«، عبداهلل بن عدي بن عبداهلل بن حممد أبو أمحد 
اجلرجاين )ت: 365 ه�(، حتقيق: حييى خمتار غزاوي، دار الفكر - 1409 ه� –بريوت 

- عدد األجزاء ]7[.

295- »الكنى واألسامء«، أبو برش حممد بن أمحد بن محاد الدواليب  ت: 310ه�، 
حتقي�ق: نظ�ر حممد الفاري�ايب، دار ابن ح�زم  - 1421 ه�  - ب�ريوت  - عدد األجزاء: 

.]3[

 296- »الكواك�ب الن�ريات يف معرف�ة من ال�رواة الثق�ات«، أبو ال�ربكات حممد 
اب�ن أمح�د املعروف ب� »اب�ن الكيال«، حتقي�ق: عبد القي�وم عبد رب النب�ي، دار املأمون 

–بريوت–الطبعةاألوىل - 1981م -عدد األجزاء: ]2[.

297- »املتف�ق واملفرق«، للخطيب البغ�دادي، حتقيق: د حممد صادق احلامدي، 
دار القادري–دمشق -  1988م.

298- »املختلط�ني« أبو س�عيد العالئي، حتقي�ق: د. رفعت ف�وزي عبد املطلب، 
وعي عبد الباسط مزيد، مكتبة اخلانجي بالقاهرة  - الطبعة  األوىل 1996م.
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299- »املدلس�ني«، أب�و زرع�ة أمح�د بن عب�د الرحي�م العرقي، حتقي�ق: درفعت 
فوزي عبد املطلب  و د نافذ حسني محاد، دار الوفاء  - الطبعة األوىل 1415ه�  - عدد 

األجزاء: ]1[.

300- »املعج�م املختص باملحدث�ني«، حممد بن أمحد بن عثامن ب�ن قايامز الذهبي 
أبو عبد اهلل  )ت: 748 ه�(، حتقيق: د حممد احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق  - 1408ه� 

–الطائف.

301- »املعجم يف مش�تبه أسامي املحدثني«، عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أمحد اهلروي 
أب�و الفض�ل  )ت: 405 ه�(، حتقي�ق: نظر حممد الفاريايب، مكتبة الرش�د–1411ه� -  

الرياض.

 302- »املع�ني ىف طبق�ات املحدثني«، حمم�د بن أمحد بن عثامن ب�ن قايامز الذهبي 
أبو عبد اهلل، حتقيق: د مهام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان - عامن - األردن – 1404ه� 

-الطبعة األوىل.

 302- »املقتن�ى يف رسد الكن�ى«، حمم�د ب�ن أمح�د بن عث�امن بن عب�د اهلل الذهبي 
)ت: 748ه��(، حتقيق: حممد صالح عبد العزيز املراد، منش�ورات اجلامعة اإلس�المية 

باملدينة - 1408ه� - عدد األجزاء: ]2[.

303- »املقص�د األرش�د يف ذك�ر أصح�اب اإلمام أمح�د«، اإلمام بره�ان الدين 
إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح )ت: 884ه�(، حتقيق: د عبد الرمحن بن 

سليامن العثيمني، مكتبة الرشد - 1410ه� - الرياض - عدد األجزاء: ]3[.

304- »املؤتل�ف واملختل�ف«، أيب احلس�ن ع�ي بن عم�ر الدارقطن�ي البغدادي، 
حتقيق: د. موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالم.

305- »بغي�ة الوع�اة يف طبق�ات اللغوي�ني والنح�اة«، جالل الدي�ن عبد الرمحن 
السيوطي  )ت: 911ه�(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرية - لبنان / 

صيدا - عدد األجزاء: ]2[.
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306- »تاريخ ابن معني - رواية عثامن الدارمي«، حييى بن معني أبو زكريا، حتقيق: 

د. أمحد حممد نور سيف، دار املأمون للراث - دمشق -1400ه�.

307- »تاريخ أسامء الثقات«، احلافظ أيب حفص عمر بن شاهني  )ت: 385ه�(، 
حتقيق: صبحي السامرائي، الدار السلفية - الطبعة األوىل - 1404ه�.

308- »تاري�خ بغ�داد«، أمح�د بن عي أب�و بكر اخلطي�ب البغ�دادي، دار الكتب 
العلمية – بريوت - عدد األجزاء : ]14[.

309- »تاريخ جرجان«، محزة بن يوس�ف أبو القاسم اجلرجاين، حتقيق: د. حممد 
عبد املعيد خان، عامل الكتب – بريوت - الطبعة الثالثة - 1401ه�.

310- »تاري�خ مول�د العلامء ووفياهتم«، حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن س�ليامن بن 
زب�ر الربع�ي  )ت: 397 ه��(، حتقيق: د عبد اهلل أمحد س�ليامن احلم�د، دار العاصمة  - 

1410ه� –الرياض - عدد األجزاء: ]2[.

311- »تذك�رة احلف�اظ«، حمم�د ب�ن أمح�د بن عث�امن الذهب�ى، دراس�ة وحتقيق: 
زكري�ا عمريات، دار الكتب العلمية –بريوت–لبن�ان - الطبعة األوىل 1419ه�-عدد 

املجلدات: ]4[.

312- »تس�مية فقهاء األمصار من أصحاب رس�ول اهلل وم�ن بعدهم«، أمحد بن 
ش�عيب أب�و عبدالرمحن النس�ائي، حتقيق: حمم�ود إبراهيم زاي�د، دار الوعي – حلب - 

الطبعة األوىل – 1369ه�.

313- »تعجي�ل املنفع�ة بزوائد رجال األئمة األربعة«، أمح�د بن عي بن حممد بن 
حجر العسقالين، حتقيق: د. إكرام اهلل إمداد احلق، دار البشائر-  بريوت - الطبعة األوىل 

- 1996م - عدد األجزاء : ]2[.

314- »تقريب التهذيب«، أمحد بن عي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي 
)ت: 852 ه�(، حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد - 1406 ه� – سوريا.
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 315- »تكمل�ة اإلك�امل«، حمم�د ب�ن عب�د الغن�ي البغ�دادي أب�و بك�ر، حتقي�ق: 
د. عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى - مكة املكرمة - 1410 الطبعة: األوىل 

- عدد األجزاء: ]4[.

316- »هتذيب التهذيب«، اإلمام احلافظ ش�يخ االس�الم ش�هاب الدين أمحد بن 
عي بن حجر العسقالين  )ت: 528 ه�(، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع  - الطبعة 

االوىل - 1404 ه�.

317- »هتذيب الكامل«، يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي، حتقيق: 
د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة – بريوت - الطبعة األوىل - 1400 ه� - عدد 

األجزاء: ]35[.

318- »توضيح املش�تبه يف ضبط أس�امء الرواة وأنس�اهبم وألقاهبم وكناهم«، ابن 
ن�ارص الدين ش�مس الدين حممد بن عب�د اهلل بن حممد القييس الدمش�قي، حتقيق: حممد 
نعي�م العرقس�ويس، مؤسس�ة الرس�الة - ب�ريوت - 1993م - الطبع�ة األوىل - ع�دد 

األجزاء: ]9[.

319- »حلية األولياء وطبقات األصفياء«، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، 

دار الكتاب العريب – بريوت - الطبعة الرابعة – 1405ه� - عدد األجزاء: ]10[.

320- »خالصة تذهيب هتذيب الكامل يف أس�امء الرج�ال«، احلافظ الفقيه صفي 

الدين أمحد بن عبد اهلل اخلزرجي األنصاري اليمني، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب 

املطبوعات اإلسالمية، دار البشائر - 1416 ه� - حلب/ بريوت.

321- »ذكر املدلس�ني«، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عي النسائي، حتقيق: 

الرشي�ف حات�م ب�ن عارف الع�وين، دار ع�امل الفوائد - مك�ة املكرم�ة - الطبعة األوىل 

1423ه�.
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322- »ذيل تاريخ بغداد«، حمب الدين أيب عبد اهلل حممد بن حممود املعروف بابن 

النج�ار البغدادي )ت: 643ه�(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

- بريوت – لبنان - الطبعة االوىل - 1417ه�. 

323- »س�ري أعالم النبالء«، اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي 
)ت: 748 ه��(، حتقي�ق: ش�عيب االرن�ؤوط، مؤسس�ة الرس�الة - الطبعة التاس�عة - 

1413ه�. 

324- »صف�ة الصف�وة«، عبد الرمحن بن عي بن حممد أب�و الفرج، حتقيق: حممود 
فاخوري - د.حممد رواس قلعه جي، دار املعرفة – بريوت - الطبعة الثانية - 1399ه�- 

عدد األجزاء : ]4[.

325- »طبقات احلنابلة«، حممد بن حممد أبو احلسني ابن أيب يعىل  )ت: 526ه�(، 
حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة – بريوت - عدد األجزاء: ]2[.

326- »طبق�ات الش�افعية الكربى«، تاج الدين بن عي بن عبد الكايف الس�بكي، 
حتقي�ق: د. حمم�ود حممد الطناحي - د. عب�د الفتاح حممد احللو، هج�ر للطباعة والنرش 

والتوزيع - 1413ه� - الطبعة: الثانية - عدد األجزاء ]10[.

327- »طبق�ات الش�افعية«، أب�و بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قايض ش�هبة، 
حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب - بريوت - 1407 ه� - الطبعة األوىل- 

عدد األجزاء: ]4[.

328- »طبقات الفقهاء الشافعية«، تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن ابن 
الصالح )ت: 643ه�(، حتقيق: حميي الدين عي نجيب، النارش دار البش�ائر اإلسالمية  

- 1992م -  بريوت - عدد األجزاء: ]2[.

329- »طبقات فحول الش�عراء«، حممد بن س�الم اجلمحي، حتقيق: حممود حممد 
شاكر، دار املدين  - جدة - عدد األجزاء : ]2[.
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330- »فت�ح الب�اب يف الكن�ى واأللق�اب«، الش�يخ اإلمام أيب عب�د اهلل حممد بن 
إس�حق بن منده األصبهاين  )ت: 395ه�(، حتقي�ق: نظر حممد الفاريايب، مكتبة الكوثر 

- 1417ه� -السعودية – الرياض.

331- »فضائل الصحابة«، أمحد بن ش�عيب النسائي أبو عبد الرمحن، دار الكتب 
العلمية  -  1405ه� –بريوت.

332- »كتاب الوفيات«، أيب العباس أمحد بن حسن بن عي بن اخلطيب بن قنفذ 
)ت: 809 ه�(، حتقيق: عادل نوهيض، دار اإلقامة اجلديدة  - 1978م–بريوت.

333- »لس�ان امليزان«، أمحد بن عي بن حجر أبو الفضل العس�قالين الشافعي«، 

حتقيق: دائرة املعرف النظامية - اهلند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت - الطبعة 

الثالثة -1406 ه� - عدد األجزاء: ]7[.

334- »حم�ض الصواب يف فضائ�ل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب«، يوس�ف بن 

حسن بن عبد اهلادي املربد  )ت: 909ه�(، حتقيق: عبد العزيز بن حممد بن عبد املحسن، 

عامدة البح�ث العلمي باجلامعة اإلس�المية، املدينة النبوية، اململكة العربية الس�عودية، 

الطبعة  األوىل - 1420ه�  -  عدد األجزاء: ]3[.

 335- »خمت�ر الكام�ل يف الضعف�اء«، تق�ي الدي�ن أمح�د ب�ن ع�ي املقري�زي 

)ت: 845ه�(، حتقيق: أيمن بن عارف الدمش�قي، مكتبة الس�نة - 1415ه� - مر/

القاهرة.

336- »مشاهري علامء األمصار«، احلافظ أيب حاتم حممد بن حبان بن أمحد التميمي 
البس�تي )ت: 354 ه��(، حتقيق: م�رزوق عىل إبراهيم، الطبع�ة األوىل 1411ه� - دار 

الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع.
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337- »معجم الصحابة«، عبد الباقي بن قانع أبو احلسني  )ت: 351 ه�(، حتقيق: 
ص�الح بن س�امل املرايت، مكتبة الغرب�اء األثرية  - 1418ه� - املدين�ة املنورة  - عدد 

األجزاء: ]3[.

338- »معرف�ة الثق�ات«، أمحد بن عبد اهلل بن صالح أبو احلس�ن العجي الكويف، 
حتقيق: عبد العليم عبد العظيم البس�توي، مكتبة الدار - املدينة املنورة - الطبعة األوىل 

- 1405 ه� - عدد األجزاء: ]2[.

339- »ملحق البدر الطالع بمحاس�ن من بعد القرن الس�ابع«، حممد بن حممد بن 
حييى بن زبارة احلسني اليمني الصنعاين، دار املعرفة – بريوت - عدد األجزاء: ]2[.

340- »نزه�ة األلب�اب يف األلقاب«، أمح�د بن عي بن حممد املش�هور بابن حجر 
العسقالين )ت: 852 ه�(، حتقيق: عبد العزيز حممد بن صالح السديري، مكتبة الرشد  

- 1409ه�-الرياض - عدد األجزاء ]2[.

األنساب والجغرافيا:

341- »أحس�ن التقاس�يم يف معرف�ة األقاليم«، حمم�د بن أمحد املق�ديس، حتقيق: 
غازي طليامت، وزارة الثقافة واالرشاد القومي - دمشق – 1980م. 

342- »أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار«، أيب الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد 
األزرق�ي، حتقي�ق: عي عمر، مكتبة الثقافة الديني�ة  - الطبعة األوىل  - عدد املجلدات: 

.]2[

343- »التدوي�ن يف أخب�ار قزوي�ن«، عب�د الكريم ب�ن حممد الرافع�ي القزويني، 
حتقي�ق: عزي�ز اهلل العط�اري، دار الكتب العلمية  - 1987م  - م�كان النرش بريوت - 

عدد األجزاء: ]4[.

344- »الذخرية يف حماس�ن أهل اجلزيرة«، أبو احلس�ن عي بن بس�ام الش�نريني، 
حتقيق: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب -  ليبيا – تونس– 1979م. 
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345- »ال�روض املعطار يف خرب األقطار«، حممد بن عبد املنعم احِلمريي ، حتقيق: 
إحسان عباس، مؤسسة نارص للثقافة - بريوت - طبع عىل مطابع دار الرساج - الطبعة 

الثانية -1980م.

346- »بغداد«، أليب الفضل أمحد بن طاهر الكاتب )ابن طيفور(  )ت: 280ه�(، 
حتقي�ق الس�يد: ع�زت العطار احلس�يني، مكتب�ة اخلانج�ي - 1423ه� - م�كان النرش 

القاهرة/ مر.

347- »مجهرة أنساب العرب«، أبو حممد عي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، 
دار الكت�ب العلمي�ة - بريوت / لبن�ان - 1424 ه� - الطبعة الثالث�ة - عدد األجزاء: 

.]2[

348- »معج�م البل�دان«، ياق�وت بن عبد اهلل احلموي أبو عب�د اهلل، دار الفكر – 
بريوت - عدد األجزاء : ]5[.

349- »معج�م قبائل الع�رب القديمة واحلديث�ة«، عمر رضا كحال�ه، دار العلم 
للماليني –بريوت - 1388ه�.

كتب اللغة:

350- »إسفار الفصيح«، أبو سهل حممد بن عي بن حممد اهلروي النحوي، حتقيق: 
أمحد بن سعيد بن حممد قش�اش، مطبوعات اجلامعة اإلسالمية- املدينة املنورة–الطبعة 

األوىل - 1420ه� - عدد املجلدات: ]2[.

351- »أس�امء من يعرف بكنيته«، حممد بن احلس�ني أبو الفت�ح األزدي املوصي، 
حتقيق: أبو عبد الرمحن إقبال، الدار السلفية – اهلند - الطبعة األوىل - 1410ه�.

352- »االش�تقاق«، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد، حتقيق: عبد السالم حممد 
هارون، مكتبة اخلانجي - القاهرة / مر -الطبعة الثالثة.
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352- »األغاين«، أيب الفرج األصفهاين، حتقيق: سمري جابر، دار الفكر  - بريوت 

- الطبعة الثانية - عدد األجزاء: ]24[.

353- »اإلك�امل يف رف�ع االرتياب ع�ن املؤتلف واملختلف يف األس�امء والكن«، 
عي بن هبة اهلل بن أيب نر بن ماكوال، دار الكتب العلمية – بريوت - الطبعة األوىل – 

1411ه� - عدد األجزاء: ]5[.

354- »األلف�اظ املهموزة وعقود اهلمز«، عثامن بن جني أيب الفتح، حتقيق: مازن 
املبارك، دار الفكر  - دمشق - الطبعة األوىل – 1988م.

355- »التعريف�ات«، عي بن حممد بن عي اجلرج�اين، حتقيق: إبراهيم األبياري، 
دار الكتاب العريب – بريوت - الطبعة األوىل – 1405ه�.

356- »التوقي�ف ع�ىل مهامت التعاري�ف«، حممد عبد الرؤوف املن�اوي، حتقيق: 
د. حمم�د رضوان الداي�ة، دار الفكر املعارص - دار الفكر - بريوت – دمش�ق - الطبعة 

األوىل – 1410ه�.

357- »احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة«، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري 
أب�و حيي�ى، حتقي�ق: د. مازن املب�ارك، دار الفكر املع�ارص – ب�ريوت - الطبعة األوىل – 

1411ه�.

358- »اخلصائص«، أيب الفتح عثامن بن جني، حتقيق: حممد عي النجار، النارش: 
عامل الكتب  - بريوت - عدد األجزاء : ]3[.

359- »الزاه�ر ىف معان�ى كل�امت الناس«، أبو بك�ر حممد بن القاس�م األنباري، 
حتقي�ق: د. حات�م صالح الضامن، مؤسس�ة الرس�الة - بريوت - 1412 ه�� -الطبعة: 

األوىل - عدد األجزاء: ]2[.
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360- »الزاه�ر يف غري�ب ألفاظ الش�افعي«، حممد بن أمحد ب�ن األزهر األزهري 
اهل�روي أبو منص�ور، حتقيق: د حممد ج�رب األلفي، الن�ارش: وزارة األوقاف والش�ئون 

اإلسالمية – الكويت - الطبعة األوىل – 1399ه�. 

361- »الش�امئل«، حممد بن عيسى بن َس�ْورة بن موسى بن الضحاك، الرمذي، 
أب�و عيس�ى )ت: 279ه��(، مؤسس�ة الكت�ب الثقافي�ة – ب�ريوت - الطبع�ة  األوىل – 

1412ه�.

362- »الفائ�ق يف غري�ب احلدي�ث«، حمم�ود ب�ن عم�ر الزخم�رشي، حتقيق: عي 
حمم�د البجاوي -حممد أبو الفضل إبراهي�م، دار املعرفة – لبنان - الطبعة الثانية - عدد 

األجزاء: ]4[.

العب�اس  أب�و  امل�ربد،  يزي�د  ب�ن  حمم�د  واألدب«،  اللغ�ة  يف  »الكام�ل   -363 
)ت: 285ه�(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب – القاهرة - الطبعة 

الثالثة - 1417ه�. 

 364- »الالم�ات«، عب�د الرمحن بن إس�حاق البغ�دادي النهاون�دي الزجاجي، 

أبو القاسم )املتوىف : 337ه�(، حتقيق: مازن املبارك، دار الفكر – دمشق–الطبعةالثانية- 

1405ه�. 

365- »املحكم واملحيط األعظم«، أبو احلس�ن عي بن إس�امعيل بن سيده املريس  

)ت: 458ه�(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية  - 2000م – بريوت- 

عدد األجزاء: ]11[.

366- »املحىل«، عي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد )ت: 456ه�(، 

حتقيق: جلنة إحياء الراث العريب، دار اآلفاق اجلديدة–بريوت.
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367- »املخص�ص«، أبو احلس�ن ع�ي بن إس�امعيل النحوي اللغ�وي األندليس 

املعروف بابن سيده، حتقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء الراث العريب - بريوت - 

1417ه� - الطبعةاألوىل - عدد األجزاء: ]5[.

368- »املزه�ر يف عل�وم اللغ�ة وأنواعها«، ج�الل الدين عبدالرمح�ن بن أيب بكر 
الس�يوطي، حتقيق: فؤاد عي منصور، دار الكت�ب العلمية – بريوت - الطبعة األوىل – 

1998- عدد األجزاء: ]2[.

369- »املصب�اح املن�ري يف غريب الرشح الكبري« للرافع�ي، أمحد بن حممد بن عي 
املقري الفيومي، املكتبة العلمية – بريوت  - عدد األجزاء: ]2[.

370- »املعجم الوسيط«، إبراهيم مصطفى - أمحد الزيات - حامد عبد القادر - 
حممد النجار، حتقيق: جممع اللغة العربية، دار الدعوة للنرش - عدد األجزاء: ]2[.

371- »املغ�رب يف ترتيب املعرب«، أبو الفتح نارص الدين بن عبد الس�يدبن عي 
ابن املطرز، حتقيق: حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار، مكتبة أسامة بن زيد – حلب - 

الطبعة األوىل – 1979م - عدد األجزاء : ]2[.

 372- »املن�ار املني�ف يف الصحيح والضعيف«، حممد ب�ن أيب بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد اهلل، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب - الطبعة 

الثانية – 1403ه�.

373- »ت�اج الع�روس م�ن جواهر القام�وس«، حمّمد ب�ن حمّمد بن عب�د الرّزاق 
بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، النارش  احلس�يني، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ

دار اهلداية - عدد األجزاء: ]40[.

 374- »تاري�خ مدين�ة دمش�ق وذك�ر فضله�ا وتس�مية م�ن حلها م�ن األماثل«، 
 أيب القاس�م ع�ي بن احلس�ن ابن هب�ة اهلل بن عبد اهلل الش�افعي )ت: 571ه��(، حتقيق: 
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حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري، النارش: دار الفكر–1995م –بريوت - 

عدد األجزاء: ]70[.

375- »تصحيح لس�ان العرب«، النارش دار اآلفاق العربية، سنة النرش 1422ه� 
- مكان النرش: مر /القاهرة.

376- »هتذي�ب كت�اب األفعال أليب بك�ر حممد بن عمر بن عب�د العزيز املعروف 
بابن القوطية« أليب القاسم عي بن جعفر السعدي املعروف بابن القطاع، عامل الكتب - 

بريوت - 1403ه� - الطبعة األوىل- عدد األجزاء: ]3[.

377- »توضي�ح املش�تبه يف ضب�ط أس�امء ال�رواة وأنس�اهبم وألقاهب�م وكناهم«، 
اب�ن ن�ارص الدين ش�مس الدين حمم�د بن عبد اهلل ب�ن حممد القييس الدمش�قي، حتقيق: 
حممد نعيم العرقس�ويس، مؤسس�ة الرس�الة - بريوت –الطبعةاألوىل- 1993م - عدد 

األجزاء: ]9[.

378- »حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج«، عبد احلميد الرشواين، 
دار الفكر  - بريوت  - عدد األجزاء: ]10[.

379- »رشح ش�ذور الذه�ب يف معرف�ة كالم الع�رب«، عبد اهلل بن يوس�ف بن 
عب�داهلل ب�ن يوس�ف بن أمحد ب�ن عبداهلل بن هش�ام، حتقي�ق: عبدالغني الدق�ر، الرشكة 

املتحدة للتوزيع – دمشق - الطبعة األوىل –1984م.

380- »غل�ط الضعفاء من الفقهاء«، عب�د اهلل بن أيب الوحش بري بن عبد اجلبار 
اب�ن ب�ري املق�ديس )ت: 582ه��(، حتقي�ق: د. حاتم صال�ح الضامن، ع�امل الكتب - 

1407ه�- مكان النرش: بريوت.

381- »فل�ك القاموس«، عبد القادر احلس�يني، حتقيق: إبراهيم الس�امرائي، دار 
اجليل - 1414ه� - بريوت.
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382- »كت�اب األدب«، أب�و بكر بن أيب ش�يبة  )ت: 235 ه��(، حتقيق: د. حممد 

رضا القهوجي، دار البشائر اإلسالمية - 1420ه� - بريوت / لبنان.

383- »كت�اب العني«، اخلليل بن إبراهي�م الفراهيدي )ت: 175ه�(، حتقيق: د. 
مهدي املخزومي ود. إبراهيم السامرائي.

384- »كتاب الكليات«، أبو البقاء أيوب بن موس�ى احلسيني الكفومي، حتقيق: 
عدنان درويش - حممد املري، مؤسسة الرسالة - بريوت - 1419ه�.

385- »كتاب الكليات«، أبو البقاء أيوب بن موس�ى احلسيني الكفومي، حتقيق: 
عدنان درويش - حممد املري، دار النرش: مؤسس�ة الرس�الة - بريوت - 1419ه� - 

عدد األجزاء: ]1[.

386- »لس�ان العرب«، حممد بن مكرم بن منظ�ور األفريقي املري، دار صادر 

– بريوت - الطبعة األوىل - عدد األجزاء: ]15[.

387- » خمت�ار الصحاح«، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، حتقيق: حممود 

خاطر، مكتبة لبنان نارشون – بريوت -  1415ه�.

388- »خمتر شعب اإليامن« للبيهقي، عمر بن عبد الرمحن القزويني أبو املعايل، 

حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثري – دمشق - الطبعة الثانية – 1405ه�.

389- »مصادر الشعر اجلاهي«، نارص الدين األسد، دار املعارف بمر - الطبعة 
السابعة  - 1988م.

390- »معجم ما اس�تعجم من أس�امء البالد واملواضع«، عب�د اهلل بن عبد العزيز 
البك�ري األندل�يس أبو عبيد، حتقيق: مصطفى الس�قا، عامل الكت�ب – بريوت - الطبعة 

الثالثة – 1403ه� - عدد األجزاء : ]4[.

 391- »معج�م مقايي�س اللغة«، أبو احلس�ني أمح�د بن فارس ب�ن زكريا، حتقيق: 
عبد السالم حممد هارون، دار الفكر - 1399ه� - 1979م - عدد األجزاء: ]6[.
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 392- »معج�م مقايي�س اللغة«، أبو احلس�ني أمح�د بن فارس ب�ن زكريا، حتقيق: 

عبد السالم حممد هارون، دار الفكر - 1399ه� - عدد األجزاء: ]6[.

 393- »معج�م مقايي�س اللغة«، أيب احلس�ني أمحد ب�ن فاِرس ب�ن زَكِرّيا، حتقيق: 
الم حممد َهاُرون، احتاد الكتاب العرب  - 1423 ه� - عدد األجزاء: ]6[. عبد السَّ

394- »مغن�ي اللبي�ب عن كت�ب األعاريب«، مج�ال الدين أبو حمم�د عبداهلل بن 
يوس�ف بن هش�ام األنص�اري، حتقيق: دمازن املب�ارك وحممد عي مح�داهلل، النارش: دار 

الفكر  - بريوت - الطبعة السادسة – 1985م.

سلسلة المعاجم والفهارس:

395- »أب�و حنيف�ة وأصحاب�ه«، حبي�ب أمح�د الك�ريواين، مكت�ب الدراس�ات 
والبحوث العربية – بريوت – دار الفكر العريب – الطبعة األوىل – 1989م.

396- »أسد الغابة يف معرفة الصحابة«، عز الدين بن األثري عي بن حممد اجلزري 
)ت: 630ه�(، حتقيق: عي بن حممد معوض – عادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية 

– 1422ه�. – بريوت 

397- »األح�كام الرشعي�ة الك�ربى«، عبد احلق ب�ن عبدالرمحن ب�ن عبد اهلل بن 
احلس�ني األزدي،األندل�يس األش�بيي، املع�روف بابن اخل�راط، ت: 581ه��، حتقيق: 
أبو عبد اهلل حس�ني بن عكاش�ة، مكتبة الرشد - الس�عودية / الرياض–الطبعةاألوىل- 

1422ه� - عدد األجزاء : ]5[.

398- »اإلصابة يف متييز الصحابة«، أمحد بن عي بن حجر )ت: 852ه�(.

 399- »اجلواه�ر املضي�ة يف طبق�ات احلنفية«، عب�د القادر بن حمم�د بن حممد بن 
نر اهلل )ت: 775 ه�(، حتقيق: عبدالفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنرش – الطبعة 

األوىل 1423ه�. 
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400- »ال�دراري املضي�ة رشح ال�درر البهي�ة«، حمم�د بن عي الش�وكاين، مكتبة 

الراث اإلسالمي.

401- »ال�درر الكامن�ة يف أعيان املائة الثامنة«، أمحد بن عي بن حجر العس�قالين  

)ت: 852 ه�(، دار اجليل – بريوت – 1414ه�. 

402- »الديب�اج املذهب يف معرف�ة أعيان علامء املذهب«، الب�ن فرحون املالكي 

)ت: 799 ه�(، حتقيق: حممد األمحدي أبو النور، دار الراث للطبع والنرش.

403- »الروض�ة الندي�ة رشح ال�درر البهية«، صديق حس�ن ع�ي القنوجي، دار 

اجليل – بريوت – 1422ه�. 

404- »الس�يل اجل�رار املتدف�ق عىل حدائ�ق األزه�ار«، حممد بن عي الش�وكاين 

)ت: 1250 ه��(، حتقي�ق: حممود زايد، دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة 

األوىل.

405- »الط�رق احلكمية يف السياس�ة الرشعية«، حممد ب�ن أيب بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد اهلل املعروف بابن القيم، حتقيق: د. حممد مجيل غازي، مطبعةاملدين–القاهرة.

 406- »الفرائ�ض ورشح آي�ات الوصي�ة«، عب�د الرمح�ن ب�ن عب�د اهلل الس�هيي 
أبو القاسم، املكتبة الفيصلية - مكة املكرمة - الطبعة الثانية– 1405ه�.

407- »الفروسية«، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، حتقيق : مشهور 
ابن حس�ن بن حممود بن س�لامن،  دار األندلس - السعودية – حائل - الطبعة األوىل - 

1414ه�.

408- »الفق�ه اإلس�المي وأدلته«، وهب�ة الزحيي، دار الفك�ر – الطبعة الثانية – 
1405ه�.
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409- »القام�وس املحي�ط«، حمم�د بن يعق�وب الفريوز آب�ادي )ت: 817 ه�(، 

املطبعة األمريية - الطبعة الثالثة – 1301ه� – اهليئة املرية العامة للكتاب.

410- »اللباب يف هتديب األنس�اب«، عز الدين ابن األثري اجلزري، مكتبة املثنى 
– بغداد -1417ه�.

411- »اللباب يف فقه السنة والكتاب«، حممد صبحي احلالق، مكتبة الصحابة – 
اإلمارات – الطبعة األوىل - 1423ه�. 

412- »املبسوط يف فقه اإلمامية«، حممد بن احلسن بن عي الطويس )ت: 460ه�(، 
حتقيق: حممد تقي الكشفي، دار الكتاب اإلسالمي – بريوت – لبنان.

413- »املحك�م واملحيط األعظم«، عي بن إس�امعيل بن س�يده )ت: 458 ه�(، 
حتقي�ق: عبدالس�تار أمحد الفراج، معه�د املخطوطات بجامعة ال�دول العربية – الطبعة 

األوىل – 1377ه�. 

414- »املوسوعة الفقهية«، وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف الكويتية، طباعة 
ذات السالسل - الطبعة الثانية – 1414ه�.

415- »النظ�ام االقتصادي يف اإلس�الم«، د/ مس�فر بن عي القحط�اين، جامعة 
امللك فهد للبرول واملعادن - 1423ه� / 2002م

416- »املعجم الوجيز«، جممع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة خاصة بوزارة الربية 
والتعليم – 1415ه�.

417- »ال�وايف بالوفيات«، صالح الدين خليل ب�ن أيبك الصفدي، حتقيق: أمحد 
األرناؤوط – تزكي مصطفى، دار إحياء الراث العريب – الطبعة األوىل – 1420ه�. 

418- »بغي�ة الوع�اة يف طبق�ات اللغوي�ني والنح�اة«، جالل الدي�ن عبدالرمحن 
السيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر – الطبعة الثانية – 1399ه�.
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419- »تكمل�ة معج�م ت�اج الع�روس«، وهي�ب أمحد دي�اب، الطبع�ة األوىل – 

1417ه�.

الذهب�ي  عث�امن  ب�ن  أمح�د  ب�ن  حمم�د  النب�الء«،  أع�الم  س�ري  »هتذي�ب   -420 
)ت: 1374ه�(، مؤسسة الرسالة – الطبعة األوىل – 1412ه�.

421- »ش�ذرات الذه�ب يف اخب�ار من ذهب«، عب�د احلي أمحد حمم�د العكري 

احلنب�ي، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار بن كثري – دمش�ق – بريوت – الطبعة األوىل – 

1406ه�.

422- »رشح ملحة األعراب«، القاسم بن عي احلريري البري )ت: 516ه�(، 

حتقيق: د. فائز فارس، دار األمل للنرش والتوزيع – الطبعة األوىل – 1412ه�.

423- »طبقات الشافعية الكربى«، عبد الوهاب بن عي السبكي )ت: 771ه�(، 

حتقيق: حممود الطناحي– عبدالفتاح احللو، دار إحياء الكتب العربية.

424- »طبق�ات الش�افعية البن قايض ش�هبة«، أمحد بن حممد ب�ن أمحد بن قايض 
ش�هبة )ت 851ه��(، حتقي�ق : عبدالعليم  خان، مطبع�ة جملس دائر املع�ارف العثامنية 

-وزارة املعارف باحلكومة اهلندية – 1399ه�.

425- »طبق�ات الش�افعية«، عبدالرحيم األس�نوي، ت: 772 ه��، حتقيق: كامل 
يوسف احلوت، دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة األوىل – 1407 ه�.

426- »طبق�ات املفرسي�ن«، أمح�د بن حممد االن�دردي، حتقيق: س�ليامن اخلزي، 
مكتبة العلوم واحلكم – الطبعة األوىل – 1417ه�. 

427- »كتاب الطبقات الكبري«، حممد بن سعد بن منيع الزهري )ت: 230ه�(، 
حتقيق : د. عي حممد عمر، مكتبة اخلانجي– القاهرة.

428- »معجم املصطالحات اإلس�المية يف املصباح املنري«، د. رجب عبد اجلواد 
إبراهيم، دار اآلفاق العربية – الطبعة األوىل – 1423 ه�.
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429- »معرفة الصحابة«، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد املعروف بأيب نعيم األصبهاين 
)ت: 339 ه��(، حتقي�ق: ع�ادل يوس�ف الع�زازي، دار الوط�ن – الطبع�ة الثاني�ة – 

1427ه�. 

430- »هناية املحتاج إىل رشح املنهاج«، ش�مس الدين حممد بن أيب العباس أمحد 
مح�زة بن ش�هاب الدي�ن الرمي، )ت: 1004ه�� (، دار احياء الراث الع�ريب – الطبعة 

األوىل– 1426 ه�.

431- »وفي�ات األعي�ان وأنب�اء أبن�اء الزمان«، ش�مس الدين أمحد ب�ن حممد بن 
خل�كان )ت: 681 ه�(، حتقيق: إحس�ان عباس، دار صادر – ب�ريوت – الطبعة الثانية 

– 1417ه�.
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