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 فتح القريب اجمليب
 يف 
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 للعالمة أيب عبد هللا حممد بن قاسم

 الغزي الشافعي
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 

أبو عبد اّلله حممد بن قاسم الشافعيه تغمده هللا برمحته قال الشيخ اإلمام العامل العالمة مشس الدين 
 :ورضوانه آمني

احلمد هلل تربكاً بفاحتة الكتاب ألهنا ابتداء كل أمٍر ذي ابل، وخامتة كل دعاء جماب، وآخر دعوى 
املؤمنني يف اجلنة دار الثواب، أمحده أن وفق من أراد من عباده للتفقه يف الدين على وفق مراده، 

ين" وأصلي  ُ بِه َخْْياً يُ َفقِهْهُه يف الدِه وأسلم على أفضل خلقه حممد سيد املرسلني، القائل: "َمْن يُِرِد اّلله
اكرين َوَسْهِو الغافلني.  وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذه

 
وبعد(: هذا كتاب يف غاية االختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب املسمى ابلتقريب لينتفع به )

ملبتدئني لفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجايت يوم الدين، ونفعاً لعباده املسلمني احملتاج من ا
إنه مسيع دعاء عباده، وقريب جميب، ومن قصده ال خييب }َوإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِه فَإّنهِ َقرِيٌب{ 

 (.186)سورة البقرة: اآلية 
 

خطبته تسميته اترة ابلتقريب، واترة بغاية واعلم أنه يوجد يف بعض نسخ هذا الكتاب يف غْي 
االختصار، فلذلك مسيته ابمسني أحدمها: )فتح القريب اجمليب( يف شرح ألفاظ التقريب، والثاّن: 

 ".القول املختار يف شرح غاية االختصار"
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

سني بن قال الشيخ اإلمام أبو الطيب: ويشتهر أيضاً أبيب شجاع شهاب امللة والدين أمحد بن احل
 أمحد األصفهاّن سقى هللا ثراه صبيب الرمحة والرضوان، وأسكنه أعلى فراديس اجلنان.

 
 

بسم اّلله الرمحن الرحيم( أبتدىء كتايب هذا، وهللا اسٌم للذات الواجب الوجود، والرهمحن أبلغ من )
 ) أي مالك )العاملني( الرحيم. )احلمد هلل( هو الثناء على هللا تعاىل ابجلميل على جهة التعظيم )ربِه

بفتح الالم، وهو كما قال ابن مالك اسم مجع خاصه مبن يعقل ال مجع، ومفرده عامل بفتح الالم، 
ألنه اسم عام ملا سوى هللا تعاىل واجلمع خاصه مبن يعقل. )وصلى هللا( وسلم )على سيدان حممد 

ؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فنيبه النيبه( هو ابهلمز وتركه إنسان أوحَي إليه بشرع يعمل به، وإن مل ي
ورسول أيضاً. واملعىن ينشىء الصالة والسالم عليه، وحممد علم منقول من اسم مفعول املضعف 

العني، والنيبه بدل منه أو عطف بيان عليه. )و( على )آله الطاهرين( هم كما قال الشافعي أقاربه 
النووي: إهنم كله مسلم. ولعله قوله الطاهرين املؤمنون من بّن هاشم، وبّن املطلب، وقيل واختاره 

رُُكْم َتْطِهْيًا{ )و( على )صحابته( مجع صاحب النيبه وقوله )أمجعني(  منتزع من قوله تعاىل: }َوُيَطهِه
 أتكيد لصحابته. مث ذكر املصنف أنه مسؤول يف تصنيف هذا املختصر بقوله:

 تعاىل( مجلة دعائية )أن أعمل خمتصراً( سألّن بعض األصدقاء( مجع صديق. وقوله: )حفظهم هللا)
هو ما قل لفظه وكثر معناه )يف الفقه( هو لغة الفهم، واصطالحاً العلم ابألحكام الشرعية العملية، 
املكتسب من أدلتها التفصيلية. )على مذهب اإلمام( األعظم اجملتهد انصر السنة والدين أيب عبد 

ن بن شافع. )الشافعي( ولد بغزة سنة مخسني ومائة ومات اّلله حممد بن إدريس بن العباس بن عثما
)رمحة هللا عليه ورضوانه( يوم اجلمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتني، ووصف املصنف خمتصره 
أبوصاف منها أنه )يف غاية االختصار وهناية اإلجياز( والغاية والنهاية متقارابن وكذا االختصار 

علم( لفروع الفقه )درسه ويسهل على املبتدىء حفظه( أي واإلجياز، ومنها أنه )يقرب على املت
استحضاره على ظهر قلب ملن يرغب يف حفظ خمتصر يف الفقه. )و( سألّن أيضاً بعض األصدقاء 

)أن أكثر فيه( أي املختصر )من التقسيمات( لألحكام الفقهية )و( من )حصر( أي ضبط 
سؤاله يف )ذلك طالباً للثواب( من هللا تعاىل جزاء  )اخلصال( الواجبة واملندوبة وغْيمها )فأجبته إىل(



على تصنيف هذا املختصر )راغباً إىل هللا سبحانه وتعاىل( يف اإلعانة من فضله على متام هذا 
املختصر و)يف التوفيق للصواب( وهو ضد اخلطأ )إنه( تعاىل )على ما يشاء( أي يريد )قدير( أي 

ُ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه{ قادر )وبعباده لطيف خبْي( أبحوال عبا ده، واألول مقتبس من قوله تعاىل: }اّلله
( 18( والثاّن من قوله تعاىل: }َوُهَو احلِكيُم اخلبُْي{ )سورة األنعام: اآلية 19)سورة الشورى: اآلية 

واللطيف واخلبْي امسان من أمسائه تعاىل، ومعىن األول العامل بدقائق األمور ومشكالهتا، ويطلق أيضاً 
عىن الرفيق هبم، فاهلل تعاىل عامل بعباده، ومبواضع حوائجهم، رفيق هبم، ومعىن الثاّن قريب من معىن مب

 األول، ويقال خربت الشيء أخربه فأان به خبْي، أي عليم. قال املصنف رمحه هللا تعاىل.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 كتاب أحكام الطهارة
 
 

واصطالحًا اسم جلنس من األحكام، أما الباب فاسم ، عوالكتاب لغة مصدر مبعىن الضم واجلم     
لنوع مما دخل حتت ذلك اجلنس، والطهارة بفتح الظاء لغة النظافة، وأما شرعًا ففيها تفاسْي كثْية، 
منها قوهلم فعل ما تستباح به الصالة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة جناسة، أما الطهارة ابلضم 

 ن املاء آلة للطهارة، استطرد املصنف ألنواع املياه فقال: فاسم لبقية املاء. وملا كا
 

املياه اليت جيوز( أي يصح )التطهْي هبا سبع مياه ماء السماء( أي النازل منها وهو املطر )وماء )     
البحر( أي امللح )وماء النهر( أي احللو )وماء البئر وماء العني وماء الثلج وماء الربد( وجيمع هذه 

مث ) لك: ما نزل من السماء أو نبع من األرض على أي صفة كان من أصل اخللقةالسبعة قو 
املياه( تنقسم )على أربعة أقسام( أحدها )طاهر( يف نفسه )مطهر( لغْيه )غْي مكروه استعماله، وهو 

 املاء املطلق( عن قيد الزم فال يضر القيد املنفك، كماء البئر يف كونه مطلقاً )و( الثاّن )طاهر مطهر
مكروه استعماله( يف البدن ال يف الثوب)وهو املاء املشمس( أي املسخن بتأثْي الشمس فيه، وإمنا 
يكره شرعًا بقطر حار يف إانء منطبع، إال إانء النقد لصفاء جوهرمها، وإذا برد زالت الكراهة، 

الثالث واختار النووي عدم الكراهة مطلقاً، ويكره أيضًا شديد السخونة والربودة )و( القسم 
حدث أو إزالة جنس إن مل يتغْي،  )طاهر( يف نفسه )غْي مطهر( لغْيه )وهو املاء املستعمل( يف رفع

ومل يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشرهبه املغسول من املاء. )واملتغْي( أي ومن هذا 
تغْيًا مينع إطالق اسم املاء  القسم املاء املتغْي أحد أوصافه )مبا( أي بشيء )خالطه من الطاهرات(

عليه، فإنه طاهر غْي طهور حسيهاً كان التغْي أو تقديرايً، كأن اختلط ابملاء ما يوافقه يف صفاته كماء 
الورد املنقطع الرائحة، واملاء املستعمل فإن مل مينع إطالق اسم املاء عليه أبن كان تغْيه ابلطاهر 

وقدر خمالفاً، ومل يغْيه فال يسلب طهوريته، فهو مطهر لغْيه، يسْيًا، أو مبا يوافق املاء يف صفاته 
واحرتز بقوله خالطه عن الطاهر اجملاور له، فإنه ابق على طهوريته، ولو كان التغْي كثْيًا وكذا املتغْي 
مبخالط، ال يستغّن املاء عنه كطني وطحلب، وما يف مقره وممره، واملتغْي بطول املكث فإنه طهور. 



الرابع )ماء جنس( أي متنجس وهو قسمان أحدمها قليل )وهو الذي حلت فيه جناسة( )و( القسم 
تغْي أم ال )وهو( أي واحلال أنه ماء )دون القلتني( ويستثىن من هذا القسم امليتة اليت ال دم هلا 
سائل عند قتلها، أو شق عضو منها كالذابب إن مل تطرح فيه، ومل تغْيه، وكذا النجاسة اليت ال 

ها الطرف، فكل منهما ال ينجس املائع ويستثىن أيضًا صور مذكورة يف املبسوطات، وأشار يدرك
 .للقسم الثاّن من القسم الرابع بقوله: )أو كان( كثْياً )قلتني( فأكثر )فتغْي(يسْياً أو كثْياً 

مائة )والقلتان مخسمائة رطل بغدادي تقريبًا يف األصح( فيهما والرطل البغدادي عند النووي      
ومثانية وعشرون درمهًا وأربعة أسباع درهم، وترك املصنف قسمًا خامسًا وهو املاء املطهر احلرام  

 كالوضوء مباء مغصوب أو مسبل للشرب. 
 

وجلود . )فصل(: يف ذكر شيء من األعيان املتنجسة وما يطهر منها ابلدابغ وما ال يطهر)     
ميتة مأكول اللحم وغْيه. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول امليتة( كلها )تطهر ابلدابغ( سواء يف ذلك 

اجللد مما يعفنه من دم وحنوه بشيء حريف كعفص، ولو كان احلريف جنساً كذرق محام كفى يف الدبغ 
)إال جلد الكلب واخلنزير وما تولد منهما أو من أحدمها( مع حيوان طاهر فال يطهر ابلدابغ 

تة أيضًا جنسة وأريد هبا الزائلة احلياة بغْي ذكاة شرعية، فال )وعظم امليتة وشعرها جنس( وكذا املي
يستثىن حينئذ جنني املذكاة إذا خرج من بطن أمه ميتاً، ألن ذكاته يف ذكاة أمه، وكذا غْيه من 

( أي فإن شعره طاهر   املستثنيات املذكورة يف املبسوطات، مث استثىن من شعر امليتة قوله )إال اآلدميه
 كميتته. 

 

وبدأ ابألول فقال )وال جيوز( يف غْي . فصل(: يف بيان ما حيرم استعماله من األواّن وما جيوز)     
ضرورة لرجل أو امرأة )استعمال( شيء من )أواّن الذهب والفضة( ال يف أكل وال يف شرب وال 

انء غْيمها، وكما حيرم استعمال ما ذكر حيرم اختاذه من غْي استعمال يف األصح، وحيرم أيضًا اإل
املطليه بذهب أو فضة إن حصل من الطالء شيء بعرضه على النار. )وجيوز استعمال( إانء 
)غْيمها( أي غْي الذهب والفضة )من األواّن( النفيسة كإانء ايقوت، وحيرم اإلانء املضبب بضبة 

ت، أو فضة كبْية عرفًا لزينة، فإن كانت كبْية حلاجة جاز مع الكراهة، أو صغْية عرفًا لزينة كره
 حلاجة فال تكره، أما ضبة الذهب فتحرم مطلقاً كما صححه النووي. 

 

وهو من سنن الوضوء ويطلق السواك أيضًا على ما يستاك . فصل(: يف استعمال آلة السواك)     
به من أراك وحنوه. )والسواك مستحب يف كل حال( وال يكره تنزيهًا )إال بعد الزوال للصائم( فرضاً 



زول الكراهة بغروب الشمس، واختار النووي عدم الكراهة مطلقًا )وهو( أي السواك أو نفاًل، ون
)يف ثالثة مواضع أشد استحباابً( من غْيها أحدها )عند تغْي الفم من أزم( قيل هو سكوت طويل. 
وقيل ترك األكل، وإمنا قال )وغْيه( ليشمل تغْي الفم بغْي أزم كأكل ذي ريح كريه من ثوم وبصل 

. )و( الثاّن )عند القيام( أي االستيقاظ )من النوم و( الثالث )عند القيام إىل الصالة( فرضاً وغْيمها
أو نفاًل ويتأكد أيضًا يف غْي الثالثة املذكورة مما هو مذكور يف املطوالت، كقراءة القرآن واصفرار 

ن من فمه، وأن األسنان، ويسن أن ينوي ابلسواك السنة، وأن يستاك بيمينه، ويبدأ ابجلانب األمي
 ميره على سقف حلقه إمراراً لطيفاً، وعلى كراسي أضراسه. 

 

وهو بضم الواو يف األشهر اسم للفعل، وهو املراد هنا وبفتح . فصل(: يف فروض الوضوء)     
الواو اسم ملا يتوضأ به، ويشتمل األول على فروض وسنن، وذكر املصنف الفروض يف قوله: 

ء( أحدها )النية( وحقيقتها شرعًا قصد الشيء مقرتاًن بفعله، فإن تراخى )وفروض الوضوء ستة أشيا
عنه مسي عزماً وتكون النية )عند غسل( أول جزء من )الوجه( أي مقرتنة بذلك اجلزء ال جبميعه، وال 
مبا قبله وال مبا بعده، فينوي املتوضىء عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه، أو ينوي استباحة 

وضوء، أو ينوي فرض الوضوء، أو الوضوء فقط، أو الطهارة عن احلدث، فإن مل يقل  مفتقر، إىل
عن احلدث مل يصح، وإذا نوى ما يعترب من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تربد صح وضوءه 
ه طواًل ما بني منابت شعر الرأس غالبًا وآخر اللحيني، ومها  )و( الثاّن )غسل( مجيع )الوجه( وحده

اللذان ينبت عليهما األسنان، السفلى جيتمع مقدمهما يف الذقن، ومؤخرمها يف األذنني  العظمان
ه عرضاً ما بني األذنني. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف، وجب إيصال املاء إليه مع  وحده

 البشرة اليت حتته، وأما حلية الرجل الكثيفة أبن مل ير املخاطب بشرهتا من خالهلا، فيكفي غسل
ظاهرها خبالف اخلفيفة، وهي ما يرى املخاطب بشرهتا، فيجب إيصال املاء لبشرهتا، وخبالف حلية 
امرأة وخنثى، فيجب إيصال املاء لبشرهتما ولو كثفاً، وال بد مع غسل الوجه من غسل جزء من 

ن اعترب الرأس والرقبة وما حتت الذقن )و( الثالث )غسل اليدين إىل املرفقني( فإن مل يكن له مرفقا
قدرمها، وجيب غسل ما على اليدين من شعر )وسلعة، وأصبع زائدة وأظافْي، وجيب إزالة ما حتتها 
من وسخ مينع وصول املاء إليه( )و( الرابع )مسح بعض الرأس( من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو 

أسه بدل مسح بعض شعر يف حد الرأس. وال تتعني اليد للمسح، بل جيوز خبرقة وغْيها، ولو غسل ر 
مسحها جاز ولو وضع يده املبلولة، ومل حيركها جاز )و( اخلامس )غسل الرجلني إىل الكعبني( إن مل 
يكن املتوضىء البسًا للخفني، فإن كان البسهما وجب عليه مسح اخلفني أو غسل الرجلني، وجيب 



تيب( يف غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق يف اليدين )و( السادس )الرت 
الوضوء )على ما( أي الوجه الذي )ذكرانه( يف عد الفروض، فلو نسي الرتتيب مل يكف، ولو غسل 

 أربعة أعضاءه دفعة واحدة إبذنه ارتفع حدث وجهه فقط.
وسننه( أي الوضوء )عشرة أشياء( ويف بعض نسخ املنت عشر خصال )التسمية( أوله وأفلها )     

رمحن الرحيم،  فإن ترك التسمية أوله أتى هبا يف أثنائه، فإن فرغ من بسم هللا وأكملها بسم هللا ال
الوضوء مل أيت هبا )وغسل الكفني( إىل الكوعني قبل املضمضة ويغسلهما ثالاثً إن تردد يف طهرمها. 
)قبل إدخاهلما اإلانء( املشتمل على ماء دون القلتني، فإن مل يغسلهما كره له غمسهما يف اإلانء، 

طهرمها مل يكره له غمسهما. )واملضمضة( بعد غسل الكفني، وحيصل أصل السنة فيها وإن تيقن 
إبدخال املاء يف الفم سواء أداره فيه وجمه أم ال، فإن أراد األكمل جمه )واالستنشاق( بعد املضمضة 

د وحيصل أصل السنة فيه إبدخال املاء يف األنف سواء جذبه بنفسه إىل خيامشه ونثره أم ال، فإن أرا
األكمل نثره واجلمع بني املضمضة واالستنشاق بثالث غرف، يتمضمض من كل منها مث يستنشق 
أفضل من الفصل بينهما. )ومسح مجيع الرأس( ويف بعض نسخ املنت واستيعاب الرأس ابملسح،أما 
مسح بعض الرأس، فواجب كما سبق، ولو مل يرد نزع ما على رأسه من عمامة وحنوها كمل ابملسح 

. )ومسح( مجيع )األذنني ظاهرمها وابطنهما مباء جديد( أي غْي بلل الرأس، والسنة يف كيفية عليها
مسحهما أن يدخل مسبحتيه يف صماخيه، ويديرمها، على املعاطف، وميره إهباميه على ظهورمها، مث 

ما حلية يلصق كفيه، ومها مبلولتان ابألذنني استظهاراً. )وختليل اللحية الكثة( مبثلثة من الرجل أ
الرجل اخلفيفة، وحلية املرأة واخلنثى، فيجب ختليلهما وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل 

اللحية )وختليل أصابع اليدين والرجلني( إن وصل املاء إليها من غْي ختليل، فإن مل يصل إال به،  
للتخليل، وكيفية ختليل كاألصابع امللتفة وجب ختليلها، وإن مل يتأت ختليلها اللتحامها حرم فتقها 

اليدين ابلتشبيك والرجلني أبن يبدأ خبنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدائً خبنصر الرجل اليمىن 
خامتًا خبنصر اليسرى )وتقدمي اليمىن( من يديه ورجليه )على اليسرى( منهما أما العضوان اللذان 

ران دفعة واحدة، وذكر املصنف سنية يسهل غسلهما معًا كاخلدين فال يقدم اليمني منهما بل يطه
تثليث العضو املغسول واملمسوح يف قوله)والطهارة ثالاًث ثالاثً( ويف بعض النسخ التكرار، أي 
للمغسول واملمسوح،)واملواالة( ويعرب عنها ابلتتابع، وهي أن ال حيصل بني العضوين تفريق كثْي، بل 

ه مع اعتدال اهلواء واملزاج والزمان، وإذا ثلث يطهر العضو بعد العضو حبيث ال جيف املغسول قبل
فاالعتبار آبخر غسلة، وإمنا تندب املواالة يف غْي وضوء صاحب الضرورة، أما هو فاملواالة واجبة 

 يف حقه. وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة يف املطوالت. 



 

شيء أي قطعته، واالستنجاء( وهو من جنوت ال) فصل(: يف االستنجاء وآداب قاضي احلاجة)     
فكأن املستنجي يقطع به األذى عن نفسه )واجب من( خروج )البول والغائط( ابملاء أو احلجر وما 
يف معناه من كل جامد طاهر قالع غْي حمرتم )و( لكن )األفضل أن يستنجي( أواًل )ابألحجار مث 

)وجيوز أن يقتصر(  يتبعها( اثنيًا )ابملاء( والواجب ثالث مسحات، ولو بثالثة أطراف حجر واحد
املستنجي )على املاء أو على ثالثة أحجار ينقي هبن احملل( إن حصل اإلنقاء هبا، وإال زاد عليها 
حىت ينقى، ويسن بعد ذلك التثليث )فإذا أراد االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل( ألنه يزيل عني 

ج النجس، وال ينتقل عن حمل النجاسة وأثرها، وشرط أجزاء االستنجاء ابحلجر أن ال جيف اخلار 
خروجه، وال يطرأ عليه جنس آخر أجنيب عنه، فإن انتفى شرط من ذلك تعني املاء )وجيتنب( وجوابً 
قاضي احلاجة )استقبال القبلة( اآلن وهي الكعبة )واستدابرها يف الصحراء( إن مل يكن بينه وبني 

د عنه أكثر من ثالثة أذرع بذراع اآلدمي كما القبلة ساتر أو كان، ومل يبلغ ثلثي ذراع أو بلغهما، وبع
قال بعضهم، والبنيان يف هذا كالصحراء ابلشرط املذكور، إال البناء املعد لقضاء احلاجة، فال حرمة 
فيه مطلقاً، وخرج بقولنا اآلن ما كان قبلة أوالً، كبيت املقدس فاستقباله واستدابره مكروه )وجيتنب( 

الغائط )يف املاء الراكد( أما اجلاري فيكره يف القليل منه دون الكثْي، أداًب قاضي احلاجة )البول( و 
لكن األوىل اجتنابه، وحبث النووي حترميه يف القليل جاراًي أو راكدًا )و( جيتنب أيضًا البول والغائط 
)حتت الشجرة املثمرة( وقت الثمرة وغْيه )و( جيتنب ما ذكر )يف الطريق( املسلوك للناس )و( يف 

)الظل( صيفًا ويف موضع الشمس شتاء )و( يف )الثقب( يف األرض وهو النازل املستدير  موضع
ولفظ الثقب ساقط يف بعض نسخ املنت )وال يتكلم( أداًب لغْي ضرورة قاضي احلاجة )على البول 
والغائط( فإن دعت ضرورة إىل الكالم كمن رأى حية تقصد إنسااًن مل يكره الكالم حينئذ )وال 

لشمس والقمر وال يستدبرمها( أي يكره له ذلك حال قضاء حاجته، لكن النووي يف يستقبل ا
الروضة وشرح املهذب قال: إن استدابرمها ليس مبكروه. وقال يف شرح الوسيط: إن ترك استقباهلما 
واستدابرمها سواء، أي فيكون مباحًا وقال يف التحقيق: إن كراهة استقباهلما ال أصل هلا. وقوله: وال 

 تقبل إخل، ساقط يف بعض نسخ املنت. يس
 

والذي ينقض( أي يبطل )الوضوء ) فصل(: يف نواقض الوضوء املسماة أيضًا أبسباب احلدث)     
مخسة أشياء( أحدها )ما خرج من( أحد )السبيلني( أي القبل والدبر من متوضىء حيه واضح 

هذه األمثلة، أو طاهرًا كدود إال املّن معتادًا كان اخلارج كبول وغائط، أو اندرًا كدم وحصى جنسًا ك



اخلارج ابحتالم من متوضىء ممكن مقعده من األرض، فال ينقض واملشكل إمنا ينتقض وضوءه 
ابخلارج من فرجيه مجيعًا )و( الثاّن )النوم على غْي هيئة املتمكن( ويف بعض نسخ املنت زايدة من 

ا لو انم قاعدًا غْي متمكن أو انم قائمًا أو األرض مبقعده، واألرض ليست بقيد، وخرج ابملتمكن م
على قفاه ولو متمكنًا )و( الثالث )زوال العقل( أي الغلبة عليه )بسكر أو مرض( أو جنون أو 
إغماء أو غْي ذلك )و( الرابع )ملس الرجل املرأة األجنبية( غْي احملرم ولو ميتة، واملراد ابلرجل 

اً، واملراد ابحملرم من حرم نكاحها ألجل نسب أو رضاع أو واملرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرف
مصاهرة وقوله: )من غْي حائل( خيرج ما لو كان هناك حائل فال نقض حينئذ )و( اخلامس وهو آخر 
النواقض )مس فرج اآلدمي بباطن الكف( من نفسه وغْيه ذكراً أو أنثى صغْيًا أو كبْياً حياً أو ميتاً، 

عض نسخ املنت وكذا قوله )ومس حلقة دبره( أي اآلدمي ينقض )على( ولفظ اآلدمي ساقط يف ب
القول )اجلديد( وعلى القدمي ال ينقض مس احللقة، واملراد هبا ملتقى املنفذ وبباطن الكف الراحة مع 
بطون األصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره وحرفه، ورؤوس األصابع وما بينها فال نقض بذلك أي 

  بعد التحامل اليسْي. 
 

والغسل لغة سيالن املاء على الشيء مطلقًا وشرعًا سيالنه على . فصل(: يف موجب الغسل)     
مجيع البدن بنية خمصوصة )والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثالثة( منها )تشرتك فيها الرجال 

و والنساء وهي التقاء اخلتانني( ويعرب عن هذا االلتقاء إبيالج حي واضح غيب حشفة الذكر منه،أ
قدرها من مقطوعها يف فرج، ويصْي اآلدمي املوجل فيه جنبًا إبيالج ما ذكر، أما امليت فال يعاد 
غسله إبيالج فيه، وأما اخلنثى املشكل، فال غسل عليه إبيالج حشفته، وال إبيالج يف قبله )و( من 

كانت على لون   املشرتك )إنزال( أي خروج )املّنه( من شخص بغْي إيالج، وإن قل املّن كقطرة، ولو
الدم، ولو كان اخلارج جبماع أو غْيه يف يقظة أو نوم بشهوة أو غْيها من طريقه املعتاد، أو غْيه كأن 
انكسر صلبه، فخرج منيه )و( من املشرتك )املوت( إال يف الشهيد )وثالثة ختتص هبا النساء وهي 

الدم اخلارج عقب الوالدة، احليض( أي الدم اخلارج من امرأة بلغت تسع سنني، )والنفاس( وهو 
فإنه موجب للغسل قطعاً )والوالدة( املصحوبة ابلبلل موجبة للغسل قطعاً، واجملردة عن البلل موجبة 

 للغسل يف األصح. 
 

أحدها )النية( فينوي اجلنب رفع اجلنابة أو احلدث . فصل(: وفرائض الغسل ثالثة أشياء)     
فساء رفع حدث احليض أو النفاس، وتكون النية مقرونة األكرب وحنو ذلك، وتنوي احلائض أو الن



أبول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته 
)وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه( أي املغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فال تكفي غسلة 

الكتفاء بغسلة واحدة عنهما، وحمله ما إذا كانت واحدة عن احلدث والنجاسة، ورجح النووي ا
النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندمها )وإيصال املاء إىل مجيع الشعر 
والبشرة( ويف بعض النسخ بدل مجيع أصول، وال فرق بني شعر الرأس وغْيه، وال بني اخلفيف منه 

اء إىل ابطنه إال ابلنقض وجب نقضه، واملراد ابلبشرة والكثيف، والشعر املضفور إن مل يصل امل
ظاهر اجللد، وجيب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه ومن أنف جمدوع، ومن شقوق بدن، وجيب 
إيصال املاء إىل ما حتت القلفة من األقلف، وإىل ما يبدو من فرج املرأة عند قعودها لقضاء 

 وقت قضاء احلاجة، فتصْي من ظاهر البدن حاجتها، ومما جيب غسله املسربة، ألهنا تظهر يف
)وسننه( أي الغسل )مخسة أشياء التسمية والوضوء( كاماًل )قبله( وينوي به املغتسل سنة الغسل إن 
جتردت جنابته عن احلدث األصغر )وإمرار اليد على( ما وصلت إليه من )احلسد( ويعرب عن هذا 

وضوء )وتقدمي اليمىن( من شقيه )على اليسرى( وبقي اإلمرار ابلدلك)واملواالة( وسبق معناها يف ال
 من سنن الغسل أمور مذكورة يف املبسوطات منها التثليث وختليل الشعر. 

 

غسل اجلمعة( حلاضرها ووقته من الفجر ) فصل(: واالغتساالت املسنونة سبعة عشر غسال)     
بنصف الليل  الصادق )و( غسل )العيدين( الفطر واألضحى، ويدخل وقت هذا الغسل

)واالستسقاء( أي طلب السقيا من هللا )واخلسوف( للقمر )والكسوف( للشمس )والغسل من( 
أجل )غسل امليت( مسلمًا كان أو كافرًا )و( غسل )الكافر إذا أسلم( إن مل جينب يف كفره أو مل 

ن واملغمى حتض الكافرة، وإال وجب الغسل بعد اإلسالم يف األصح، وقيل يسقط إذا أسلم )واجملنو 
عليه إذا أفاقا( ومل يتحقق منهما إنزال فإن حتقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما )والغسل 
عند( إرادة )اإلحرام( وال فرق يف هذا الغسل بني ابلغ وغْيه، وال بني جمنون وعاقل، وال بني طاهر 

حبج أو عمرة )وللوقوف  وحائض، فإن مل جيد احملرم املاء تيمم. )و( الغسل )لدخول مكة( حملرم
بعرفة( يف اتسع ذي احلجة )وللمبيت مبزدلفة ولرمي اجلمار الثالث( يف أايم التشريق الثالث، 
فيغتسل لرمي كل يوم منها غساًل، أما رمي مجرة العقبة يف يوم النحر، فال يغتسل له لقرب زمنه من 

داع، وبقية األغسال غسل الوقوف )و( الغسل )للطواف( الصادق بطواف قدوم وإفاضة وو 
 املسنونة مذكورة يف املطوالت. 

 



يف الوضوء ال يف غسل فرض أو نفل، وال يف إزالة جناسة،  فصل(: واملسح على اخلفني جائز)     
فلو أجنب أو دميت رجله، فأراد املسح بداًل عن غسل الرجل مل جيز، بل ال بد من الغسل وأشعر 

أن  املسح، وإمنا جيوز مسح اخلفني ال أحدمها فقط، إالقوله جائز أن غسل الرجلني أفضل من 
يكون فاقد األخرى )بثالثة شرائط أن يبتدىء( أي الشخص )لبسهما بعد كمال الطهارة( فلو 
غسل رجاًل وألبسها خفها، مث فعل ابألخرى كذلك، مل يكف ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة، 

ز املسح )وأن يكوان( أي اخلفان )ساترين حملل غسل مث أحدث قبل وصول الرجل قدم اخلف مل جي
الفرض من القدمني( بكعبيهما فلو كاان دون الكعبني كاملداس، مل يكف املسح عليهما، واملراد 
ابلساتر هنا احلائل ال مانع الرؤية، وأن يكون السرت من جوانب اخلفني ال من أعالمها )وأن يكوان مما 

دد مسافر يف حوائجه من حط وترحال، ويؤخذ من كالم املصنف  ميكن تتابع الشيء عليهما( لرت 
كوهنما قويني حبيث مينعان نفود املاء، ويشرتط أيضًا طهارهتما، ولو لبس خفًا فوق خف لشدة الربد 
مثاًل، فإن كان األعلى صاحلًا للمسح دون األسفل صح املسح على األعلى، وإن كان األسفل 

األسفل صح أو األعلى فوصل البلل لألسفل صح إن قصد  صاحلًا للمسح دون األعلى، فمسح
األسفل أو قصدمها معاً، ال إن قصد األعلى فقط، وإن مل يقصد واحدًا منهما، بل قصد املسح يف 
اجلملة أجزأ يف األصح )وميسح املقيم يومًا وليلة و( ميسح )املسافر ثالثة أايم بلياليهن( املتصلة هبا 

بتداء املدة( حتسب )من حني حيدث( أي من انقضاء احلدث الكائن سواء تقدمت أو أتخرت )وا
)بعد( متام )لبس اخلفني( ال من ابتداء احلدث و ال من وقت املسح، وال من ابتداء اللبس والعاصي 
ابلسفر واهلائم ميسحان مسح مقيم، ودائم احلدث إذا أحدث بعد لبس اخلف حداًث آخر مع حدثه 

ضًا ميسح، ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه الدائم قبل أن يصلي به فر 
خفه، وهو فرض ونوافل، فلو صلى بطهره فرضًا قبل أن حتدث مسح، واستباح نوافل فقط،)فإن 
مسح( الشخص )يف احلضر مث سافر أو مسح يف السفر مث أقام( قبل مضي يوم وليلة )أمت مسح 

ليه اسم املسح إذا كان على ظاهر اخلف، وال جيزىء مقيم( والواجب يف مسح اخلف ما يطلق ع
املسح على ابطنه، وال على عقب اخلف، وال على حرفه وال أسفله والسنة يف مسحه أن يكون 
خطوطاً أبن يفرج املاسح بني أصابعه وال يضمها )ويبطل املسح( على اخلفني )بثالثة أشياء خبلعهما( 

ف عن صالحية املسح كتخرقه )وانقضاء املدة( ويف بعض أو خلع أحدمها أو اخنالعه أو خروج اخل
النسخ مدة املسح من يوم وليلة ملقيم وثالثة أايم بلياليها ملسافر )و( بعروض )ما يوجب الغسل(  

 كجنابة أو حيض أو نفاس لالبس اخلف. 
 



ة ويف بعض نسخ املنت تقدمي هذا الفصل على الذي قبله، والتيمم لغ. فصل(: يف التيمم)     
القصد وشرعاً إيصال تراب طهور للوجه واليدين بداًل عن وضوء أو غسل، أو غسل عضو بشرائط 
خمصوصة )وشرائط التيمم مخسة أشياء( ويف بعض نسخ املنت مخس خصال: أحدها )وجود العذر 
بسفر أو مرض. و( الثاّن )دخول وقت الصالة( فال يصح التيمم هلا قبل دخول وقتها، )و( الثالث 

املاء( بعد دخول الوقت بنفسه أو مبن أذن له يف طلبه، فيطلب املاء من رحله ورفقته فإن   )طلب
كان منفرداً نظر حواليه من اجلهات األربع إن كان مبستو من األرض، فإن كان فيها ارتفاع واخنفاض 

اب نفس تردد قدر نظره )و( الرابع )تعذر استعماله( أي املاء أبن خياف من استعمال املاء على ذه
أو منفعة عضو، ويدخل يف العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو 
عدو، أو على ماله من سارق أو غاصب، ويوجد يف بعض نسخ املنت يف هذا الشرط زايدة بعد 
تعذر استعماله وهي )وإعوازه بعد الطلب و( اخلامس )الرتاب الطاهر( أي الطهور غْي املندى، 

دق الطاهر ابملغصوب وتراب مقربة مل تنبش، ويوجد يف بعض النسخ زايدة يف هذا الشرط وهي ويص
)له غبار فإن خالطه جص أو رمل مل جيز( وهذا موافق ملا قاله النووي يف شرح املهذب والتصحيح، 
لكنه يف الروضة والفتاوى جوز ذلك. ويصح التيمم أيضًا برمل فيه غبار، وخرج بقول املصنف 

اب غْيه كنورة وسحاقة خزف، وخرج ابلطاهر النجس، وأما الرتاب املستعمل فال يصح التيمم الرت 
 به، 

وفرائضه أربعة أشياء( أحدها )النية( ويف بعض النسخ أربع خصال نية الفرض، فإن نوى )     
أو  املتيمم الفرض أو النفل استباحهما، أو الفرض فقط استباح معه النفل، وصالة اجلنازة أيضاً 

النفل فقط مل يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى الصالة وجيب قرن نية التيمم بنقل الرتاب للوجه 
واليدين، واستدامة هذه النية إىل مسح شيء من الوجه. ولو أحدث بعد نقل الرتاب، مل ميسح 

 بعض بذلك الرتاب بل ينقل غْيه )و( الثاّن والثالث )مسح الوجه ومسح اليدين مع املرفقني( ويف
نسخ املنت إىل املرفقني، ويكون مسحهما بضربتني، ولو وضع يده على تراب انعم، فعلق هبا تراب 
من غْي ضرب كفى )و( الرابع )الرتتيب( فيجب تقدمي مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم 

رتط عن حدث أصغر أو أكرب، ولو ترك الرتتيب مل يصح، وأما أخذ الرتاب للوجه واليدين فال يش
فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعة على تراب، ومسح بيمينه وجهه وبيساره ميينه جاز )وسننه( أي 
التيمم )ثالثة أشياء( ويف بعض نسخ املنت ثالث خصال )التسمية وتقدمي اليمىن( من اليدين )على 

قي للتيمم اليسرى( منهما وتقدمي أعلى الوجه على أسفله )واملواالة( وسبق معناها يف الوضوء وب
سنن أخرى مذكورة يف املطوالت منها نزع املتيمم خامته يف الضربة األوىل، أما الثانية فيجب نزع 



اخلامت فيها )والذي يبطل التيمم ثالثة أشياء( أحدها كل )ما أبطل الوضوء( )وسبق بيانه يف أسباب( 
ويف بعض نسخ املنت وجود  احلدث فمىت كان متيممًا مث أحدث بطل تيممه )و( الثاّن )رؤية املاء(

املاء )يف غْي وقت الصالة( فمن تيمم لفقد املاء مث رأى املاء أو تومهه قبل دخوله يف الصالة بطل 
تيممه، فإن رآه بعد دخوله فيها، وكانت الصالة مما ال يسقط فرضها ابلتيمم كصالة مقيم، بطلت 

تبطل فرضًا كانت الصالة أو نفاًل، وإن  يف احلال، أو مما يسقط فرضها ابلتيمم كصالة مسافر، فال 
كان تيمم الشخص ملرض، وحنوه مث رأى املاء، فال أثر لرؤيته بل تيممه ابق حباله. )و( الثالث 
)الردة( وهي قطع اإلسالم وإذا امتنع شرعًا استعمال املاء يف عضو، فإن مل يكن عليه ساتر وجب 

جنب، أما احملدث فإمنا يتيمم وقت دخول غسل عليه التيمم وغسل الصحيح، وال ترتيب بينهما لل
 العضو العليل، فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور يف قول املصنف. 

وصاحب اجلبائر( مجع جبْية بفتح اجليم وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع )     
يمم( صاحب اجلبائر الكسر ليلتحم )ميسح عليها( ابملاء إن مل ميكنه نزعها خلوف ضرر مما سبق )ويت

يف وجهه ويديه كما سبق )ويصلي وال إعادة عليه إن كان وضعها( أي اجلبائر )على طهر( وكانت يف 
غْي أعضاء التيمم وإال أعادوا هذا ما قاله النووي يف الروضة. لكنه قال يف اجملموع: إن إطالق 

 اجلبْية أن ال أتخذ من اجلمهور يقتضي عدم الفرق، أي بني أعضاء التيمم وغْيها، ويشرتط يف
الصحيح إال ما ال بد منه لالستمساك واللصوق والعصابة، واملرهم وحنوها على اجلرح كاجلبْية 
)ويتيمم لكل فريضة( أو منذورة فال جيمع بني صاليت فرض بتيمم واحد، وال بني طوافني وال بني 

احلليل أن تفعله مرارًا وجتمع صالة وطواف، وال بني مجعة وخطبتها، وللمرأة إذا تيممت لتميكن 
بينه وبني الصالة بذلك التيمم وقوله )ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل( ساقط من بعض 

 النسخ. 
 

وهذا الفصل مذكور يف بعض النسخ قبيل كتاب الصالة، . فصل(: يف بيان النجاسات وإزالتها)     
تناوهلا على اإلطالق حالة االختيار مع سهولة والنجاسة لغة الشيء املستقذر. وشرعًا كل عني حرم 

التمييز ال حلرمتها وال الستقذارها، وال لضررها يف بدن أو عقل، ودخل يف اإلطالق قليل النجاسة 
وكثْيها، وخرج ابالختيار الضرورة، فإهنا تبيح تناول النجاسة، وبسهولة التمييز أكل الدود امليت يف 

قوله ال حلرمتها ميتة اآلدمي، وبعدم االستقذار املّن وحنوه، وبنفي جنب أو فاكهة، وحنو ذلك وخرج ب
الضرر احلجز والنبات املضر ببدن أو عقل. مث ذكر املصنف ضابطًا للنجس اخلارج من القبل 

وكل مائع خرج من السبيلني جنس( هو صادق ابخلارج املعتاد كالبول والغائط، )والدبر بقوله 



 املّن( من آدمي أو حيوان غْي كلب وخنزير، وما تولد منهما أو من وابلنادر كالدم والقيح. )إال
أحدمها مع حيوان طاهر، وخرج مبائع الدود، وكل متصلب ال حتيله املعدة، فليس بنجس بل يطهر 

 ابلغسل، ويف بعض النسخ، وكل ما خيرج بلفظ املضارع وإسقاط مائع
كول اللحم )واجب( وكيفية غسل النجاسة إن  وغسل مجيع األبوال واألرواث( ولو كاان من مأ)     

كانت مشاهدة ابلعني، وهي املسماة ابلعينية تكون بزوال عينها، وحماولة زوال أوصافها من طعم أو 
لون أو ريح، فإن بقي طعم النجاسة ضر أو لون أو ريح، عسر زواله مل يضر، وإن كانت النجاسة 

املاء على املتنجس هبا، ولو مرة واحدة مث  غْي مشاهدة، وهي املسماة ابحلكمية فيكفي جري
استثىن املصنف من األبوال قوله )إال بول الصيب الذي مل أيكل الطعام( أي مل يتناول مأكواًل وال 
مشروابً على جهة التغذي )فإنه( أي بول الصيب )يطهر برش املاء عليه( وال يشرتط يف الرش سيالن 

التغذي غسل بوله قطعاً، وخرج ابلصيب الصبية واخلنثى  املاء، فإن أكل الصيب الطعام على جهة
فيغسل من بوهلما، ويشرتط يف غسل املتنجس ورود املاء عليه إن كان قلياًل، فإن عكس مل يطهر 
أما الكثْي فال فرق بني كون املتنجس واردًا أو مورودًا )وال يعفى عن شيء من النجاسات إال 

ا يف ثوب أو بدن، وتصح الصالة معهما )و( إال )ما( أي اليسْي من الدم والقيح( فيعفى عنهم
شيء )ال نفس له سائلة( كذابب ومنل )إذا وقع يف اإلانء ومات فيه فإنه ال ينجسه( ويف بعض 
النسخ إذا مات يف اإلانء وأفهم قوله وقع، أي بنفسه أنه لو طرح ما ال نفس له سائلة يف املائع 

رح الصغْي، ومل يتعرض هلذه املسألة يف الكبْي، وإذا كثرت ميتة ضر، وهو ما جزم به الرافعي يف الش
ما ال نفس له سائلة، وغْيت ما وقعت فيه جنسته، وإذا نشأت هذه امليتة من املائع كدود خل 
وفاكهة، مل تنجسه قطعًا ويستثىن مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة يف املبسوطات سبق بعضها يف  

 كتاب الطهارة. 
ن كله طاهر إال الكلب واخلنزير وما تولد منهما أو من أحدمها( مع حيوان طاهر واحليوا)     

وعبارته تصدق بطهارة الدود املتولد من النجاسة وهو كذلك )وامليتة كلها جنسة إال السمك واجلراد 
واآلدمي( ويف بعض النسخ وابن آدم أي ميتة كل منها فإهنا طاهرة )ويغسل اإلانء من ولوغ الكلب 

نزير سبع مرات( مباء طهور )إحداهن( مصحوبة )ابلرتاب( الطهور يعم احملل املتنجس، فإن كان واخل
املتنجس مبا ذكر يف ماء جار كدر كفي مرور سبع جرايت عليه بال تعفْي، وإذا مل تزل عني النجاسة 

لى الكلبية إال بست مثاًل، حسبت كلها غسلة واحدة، واألرض الرتابية ال جيب الرتاب فيها ع
األصح )ويغسل من سائر( أي ابقي )النجاسات مرة واحدة( ويف بعض النسخ مرة )أتيت عليه 
والثالث( ويف بعض النسخ والثالثة ابلتاء )أفضل( واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة احملل 



ما املغسول طاهرة إن انفصلت غْي متغْية، ومل يزد وزهنا بعد انفصاهلا عما كان بعد اعتبار مقدار 
يتشربه املغسول من املاء هذا إذا مل يبلغ قلتني، فإن بلغهما فالشرط عدم التغْي. وملا فرغ املصنف 
مما يطهر ابلغسل شرع فيما يطهر ابالستحالة، وهي انقالب الشيء من صفة إىل صفة أخرى فقال 

ختللت صارت )وإذا ختللت اخلمرة( وهي املتخذة من ماء العنب حمرتمة كانت اخلمرة أم ال ومعىن 
خاًل وكانت صْيورهتا خاًل )بنفسها طهرت( وكذا لو ختللت بنقلها من مشس إىل ظل وعكسه )وإن( 
 مل تتخلل اخلمرة بنفسها بل )خللت بطرح شيء فيها مل تطهر( وإذا طهرت اخلمرة طهر دهنا تبعاً هلا. 

 

ء دم احليض والنفاس وخيرج من الفرج ثالثة دما) فصل(: يف احليض والنفاس واالستحاضة)     
واالستحاضة فاحليض هو الدم اخلارج( يف سن احليض وهو تسع سنني فأكثر من فرج املرأة على 
سبيل الصحة أي ال لعلة بل للجبلة )من غْي سبب الوالدة( وقوله )ولونه أسود حمتدم لذاع( ليس 

ته النار حىت أحرقته يف أكثر نسخ املنت، ويف الصحاح احتدم الدم اشتدت محرته حىت اسود، ولذع
)والنفاس هو الدم اخلارج عقب الوالدة( فاخلارج مع الولد أو قبله ال يسمى نفاسًا وزايدة الياء يف 
عقب لغة قليلة، واألكثر حذفها )واالستحاضة( أي دمها )هو الدم اخلارج يف غْي أايم احليض 

ي مقدار ذلك وهو أربعة وعشرون والنفاس( ال على سبيل الصحة )وأقل احليض( زمناً )يوم وليلة( أ
ساعة على االتصال املعتاد يف احليض )وأكثره مخسة عشر يوماً( بلياليها فإن زاد عليها فهو 
استحاضة )وغالبه ست أو سبع( واملعتمد يف ذلك االستقراء )وأقل النفاس حلظة( وأريد هبا زمن 

غالبه أربعون يوماً( واملعتمد يف ذلك يسْي وابتداء النفاس من انفصال الولد )وأكثره ستون يومًا و 
االستقراء أيضًا )وأقل الطهر( الفاصل )بني احليضتني مخسة عشر يوماً( واحرتز املصنف بقوله بني 
احليضتني عن الفاصل بني حيض ونفاس إذا قلنا ابألصح أن احلامل حتيض، فإنه جيوز أن يكون دون 

متكث املرأة دهرها بال حيض، أما غالب الطهر،  مخسة عشر يومًا )وال حد ألكثره( أي الطهر فقد
فيعترب بغالب احليض فإن كان احليض ستاً، فالطهر أربع وعشرون يوماً، أو كان احليض سبعاً فالطهر 
ثالثة وعشرون يومًا )وأقل زمن حتيض فيه املرأة( ويف بعض النسخ اجلارية )تسع سنني( قمرية فلو 

حيض وطهر، فهو حيض وإال فال )وأقل احلمل( زمنًا )ستة  رأته قبل متام التسع بزمن يضيق عن
 أشهر( وحلظتان )وأكثره( زمناً )أربع سنني وغالبه تسعة أشهر( واملعتمد يف ذلك الوجود 

وحيرم ابحليض( ويف بعض النسخ وحيرم على احلائض )مثانية أشياء( أحدها )الصالة( فرضًا أو )     
نفاًل )و( الثالث )قراءة القرآن و(  و( الثاّن )الصوم( فرضًا أونفاًل وكذا سجدة التالوة والشكر )

الرابع )مس املصحف( وهو اسم للمكتوب من كالم هللا بني الدفتني )ومحله( إال إذا خافت عليه 



)و( اخلامس )دخول املسجد( للحائض إن خافت تلويثه )و( السادس )الطواف( فرضاً أو نفالً )و( 
وطىء يف إقبال الدم التصدق بدينار، وملن وطىء يف إدابره التصدق  السابع )الوطء( ويسن ملن

بنصف دينار )و( الثامن )االستمتاع مبا بني السرة والركبة( من املرأة فال حيرم االستمتاع هبما وال مبا 
فوقهما على املختار يف شرح املهذب. مث استطرد املصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق يف 

ل فقال )وحيرم على اجلنب مخسة أشياء( أحدها )الصالة( فرضًا أو نفاًل )و( فصل موجب الغس
الثاّن )قراءة القرآن( غْي منسوخ التالوة آية كان أو حرفًا سرًا أو جهراً، وخرج ابلقرآن التوراة 
واإلجنيل أما أذكار القرآن فتحل ال بقصد قرآن )و( الثالث )مس املصحف ومحله( من ابب أوىل 

بع )الطواف( فرضًا أو نفاًل )و( اخلامس )اللبث يف املسجد( جلنب مسلم إال لضرورة كمن )و( الرا
احتلم يف املسجد وتعذر خروجه منه خلوف على نفسه أو ماله، أما عبور املسجد مارًا به من غْي 
مكث، فال حيرم بل وال يكره يف األصح، وتردد اجلنب يف املسجد مبنزلة اللبث، وخرج ابملسجد 

دارس والربط، مث استطرد املصنف أيضًا من أحكام احلدث األكرب إىل أحكام احلدث األصغر امل
فقال )وحيرم على احملدث( حداًث أصغر )ثالثة أشياء الصالة والطواف ومس املصحف ومحله( وكذا 
خريطة وصندوق فيهما مصحف وحيل محله يف أمتعة، ويف تفسْي أكثر من القرآن، ويف دراهم 

خوامت نقش على كل منهما قرآن، وال مينع املميز احملدث من مس مصحف ولوح لدراسة وداننْي و 
 وتعلم. 

 
 
 
 

 

 كتاب أحكام الصالة
 
 

وشرعًا كما قال الرافعي أقوال وأفعال، مفتتحة ابلتكبْي خمتتمة ابلتسليم  وهي لغة الدعاء     
روضات )مخس( جيب كل بشرائط خمصوصة )والصالة املفروضة( ويف بعض النسخ الصلوات املف



منها أبول الوقت وجواًب موسعًا إىل أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ)الظهر( أي صالته. 
قال النووي: مسيت بذلك ألهنا ظاهرة وسط النهار )وأول وقتها زوال( أي ميل )الشمس( عن 

حول الظل إىل جهة وسط السماء ال ابلنظر لنفس األمر، بل ملا يظهر لنا ويعرف ذلك امليل بت
املشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس )وآخره( أي وقت الظهر )إذا صار ظل كل 
شيء مثله بعد( أي غْي )ظل الزوال( والظل لغة السرت تقول أان يف ظل فالن أي سرته، وليس الظل 

وغْيه )والعصر( أي  عدم الشمس كما قد يتوهم، بل هو أمر وجودي خيلقه هللا تعاىل لنفع البدن
صالهتا، ومسيت بذلك ملعاصرهتا وقت الغروب )وأول وقتها الزايدة على ظل املثل( وللعصر مخسة 
أوقات أحدها وقت الفضيلة، وهو فعلها أول الوقت والثاّن وقت االختيار وأشار له املصنف بقوله 

بقوله )ويف اجلواز إىل غروب )وآخره يف االختيار إىل ظل املثلني( والثالث وقت اجلواز وأشار له 
الشمس( والرابع وقت جواز بال كراهة، وهو من مصْي الظل مثلني إىل االصفرار، واخلامس وقت 
حترمي وهو أتخْيها إىل أن يبقى من الوقت ما ال يسعها )واملغرب( أي صالهتا ومسيت بذلك لفعلها 

ال يضر بقاء شعاع بعده وقت الغروب )ووقتها واحد وهو غروب الشمس( أي جبميع قرصها و 
)ومبقدار ما يؤذن( أي الشخص )ويتوضأ( أو يتيمم )ويسرت العورة ويقيم الصالة ويصلي مخس 
ركعات( وقوله ومبقدار اخل ساقط من بعض نسخ املنت، فإن انقضى املقدار املذكور خرج وقتها هذا 

فق األمحر )والعشاء( بكسر هو القول اجلديد، والقدمي ورجحه النووي أن وقتها ميتد إىل مغيب الش
العني ممدودًا اسم ألول الظالم ومسيت الصالة بذلك لفعلها فيه )وأول وقتها إذا غاب الشفق 
األمحر( وأما البلد الذي ال يغيب فيه الشفق، فوقت العشاء يف حق أهله أن ميضي بعد الغروب 

وأشار له املصنف بقوله )وآخره( زمن يغيب فيه شفق أقرب البالد إليهم وهلا وقتان: أحدمها اختيار 
ميتد )يف االختيار إىل ثلث الليل( والثاّن جواز وأشار له بقوله )ويف اجلواز إىل طلوع الفجر الثاّن( 
أي الصادق وهو املنتشر ضوءه معرتضًا ابألفق، وأما الفجر الكاذب، فيطلع قبل ذلك ال معرتضاً 

ظلمة، وال يتعلق به حكم وذكر الشيخ أبو حامد أن  بل مستطياًل ذاهبًا يف السماء مث يزول وتعقبه
للعشاء وقت كراهة وهو ما بني الفجرين )والصبح( أي صالته وهو لغة أول النهار ومسيت الصالة 
بذلك لفعلها يف أوله وهلا كالعصر مخسة أوقات: أحدها وقت الفضيلة وهو أول الوقت. والثاّن 

وقتها طلوع الفجر الثاّن وآخره يف االختيار إىل وقت اختيار وذكره املصنف يف قوله )وأول 
اإلسفار( وهو اإلضاءة. والثالث وقت اجلواز وأشار له املصنف بقوله )ويف اجلواز( أي بكراهة )إىل 
طلوع الشمس(. والرابع جواز بال كراهة إىل طلوع احلمرة. واخلامس وقت حترمي وهو أتخْيها إىل أن 

 يبقى من الوقت ما ال يسعها. 



 

أحدها )اإلسالم( فال جتب الصالة على الكافر . فصل(: وشرائط وجوب الصالة ثالثة أشياء)     
األصلي، وال جيب عليه قضاؤها إذا أسلم، وأما املرتد فتجب عليه الصالة وقضاؤها إن عاد إىل 

 اإلسالم )و( الثاّن )البلوغ( فال جتب على صيب وصبية لكن يؤمران هبا بعد سبع سنني إن حصل
التمييز هبا، وإال فبعد التمييز ويضرابن على تركها بعد كمال عشر سنني )و( الثالث )العقل( فال 
جتب على جمنون وقوله )وهو حد التكليف( ساقط يف بعض نسخ املنت )والصلوات املسنونة( ويف 
بعض النسخ املسنوانت )مخس العيدان( أي صالة عيد الفطر وعيد األضحى )والكسوفان( أي 

ة كسوف الشمس وخسوف القمر )واالستسقاء( أي صالته )والسنن التابعة للفرائض( ويعرب صال
عنها أيضًا ابلسنة الراتبة وهي )سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع 
قبل العصر وركعتان بعد املغرب وثالث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن( والواحدة هي أقل الوتر 
وأكثره إحدى عشرة ركعة، ووقته بني صالة العشاء وطلوع الفجر، فلو أوتر قبل العشاء عمدًا، أو 
سهوًا، مل يعتد به، والراتب املؤكد من ذلك، كله عشر ركعات قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر 

عة وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، )وثالث نوافل مؤكدات( غْي اتب
للفرائض أحدها )صالة الليل( والنفل املطلق يف الليل أفضل من النفل املطلق يف النهار، والنفل 
وسط الليل أفضل مث آخره أفضل، وهذا ملن قسم الليل أثالاًث )و( الثاّن )صالة الضحى( وأقلها 

وي يف التحقيق ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة وقتها من ارتفاع الشمس إىل زواهلا كما قاله النو 
وشرح املهذب )و( الثالث )صالة الرتاويح( وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات يف كل ليلة من 
رمضان ومجلتها مخس تروحيات، وينوي الشخص بكل ركعتني منها سنة الرتاويح، وقيام رمضان، ولو 

 . صلى أربع ركعات منها بتسليمة واحدة مل تصح ووقتها بني صالة العشاء وطلوع الفجر
 

والشروط مجع شرط، وهو لغة . فصل(: وشرائط الصالة قبل الدخول فيها مخسة أشياء)     
العالمة وشرعًا ما تتوقف صحة الصالة عليه، وليس جزءًا منها، وخرج هبذا القيد الركن، فإنه جزء 

 من الصالة. الشرط األول )طهارة األعضاء من احلدث( األصغر واألكرب عند القدرة، أما فاقد
الطهورين فصالته صحيحة مع وجوب اإلعادة عليه )و( طهارة )النجس( الذي ال يعفى عنه يف 
ثوب وبدن ومكان، وسيذكر املصنف هذا األخْي قريبًا )و( الثاّن )سرت( لون )العورة( عند القدرة، 

 ولو كان الشخص خاليًا يف ظلمة، فإن عجز عن سرتها صلى عاراًي وال يومىء ابلركوع والسجود،
بل يتمهما وال إعادة عليه ويكون سرت العورة )بلباس طاهر( وجيب سرتها أيضًا يف غْي الصالة عن 



الناس، ويف اخللوة إال حلاجة من اغتسال وحنوه، وأما سرتها عن نفسه فال جيب، لكنه يكره نظره 
ى وجهها وكفيها إليها، وعورة الذكر ما بني سرهته وركبته، وكذا األمة وعورة احلرة يف الصالة ما سو 

ظهرًا وبطنًا إىل الكوعني، أما عورة احلرة خارج الصالة، فجميع بدهنا وعورهتا يف اخللوة كالذكر، 
والعورة لغة النقص وتطلق شرعًا على ما جيب سرته، وهو املراد هنا وعلى ما حيرم نظره، وذكره 

صح صالة شخص يالقي األصحاب يف كتاب النكاح )و( الثالث )الوقوف على مكان طاهر( فال ت
بعض بدنه أو لباسه جناسة يف قيام أو قعود أو ركوع أو سجود )و( الرابع )العلم بدخول الوقت( أو 
ظن دخوله ابالجتهاد، فلو صلى بغْي ذلك مل تصح صالته، وإن صادف الوقت )و( اخلامس 

ها، واستقباهلا ابلصدر )استقبال القبلة( أي الكعبة ومسيت قبلة ألن املصلي يقابلها، وكعبة الرتفاع
شرط ملن قدر عليه، واستثىن املصنف من ذلك ما ذكره بقوله )وجيوز ترك استقبال القبلة( يف 
الصالة )يف حالتني يف شدة اخلوف( يف قتال مباح فرضًا كانت الصالة أو نفاًل )ويف النافلة يف 

قصده وراكب الدابة ال جيب السفر على الراحلة( فلمسافر سفرًا مباحاً، ولو قصْي التنفل صوب م
عليه وضع جبهته على سرجها مثاًل، بل يومىء بركوعه وسجوده، ويكون سجوده أخفض من 

 ركوعه، وأما املاشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما، وال ميشي إال يف قيامه وتشهده. 
 

ان الصالة مثانية عشر ركناً( وتقدم معىن الصالة لغًة وشرعًا )وأرك. فصل(: يف أركان الصالة)     
أحدها )النية( وهي قصد الشيء مقرتاًن بفعله وحملها القلب، فإن كانت الصالة فرضًا وجب نية 
الفرضية وقصد فعلها، وتعيينها من صبح أو ظهر مثاًل أو كانت الصالة نفاًل ذات وقت كراتبة أو 

ية )و( الثاّن )القيام مع القدرة( عليه ذات سبب كاالستسقاء، وجب قصد فعلها وتعيينه ال نية النفل
فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء. وقعوده مفرتشًا أفضل )و( الثالث )تكبْية اإلحرام( فيتعني 
على القادر ابلنطق هبا أبن يقول هللا أكرب، فال يصح الرمحن أكرب وحنوه، وال يصح فيها تقدمي اخلرب 

ن النطق هبا ابلعربية ترجم عنها أبي لغة شاء، وال يعدل على املبتدإ كقوله أكرب هللا، ومن عجز ع
عنها إىل ذكر آخر، وجيب قرن النية ابلتكبْي، وأما النووي فاختار االكتفاء ابملقارنة العرفية حبيث 

و( الرابع )قراءة الفاحتة( أو بدهلا ملن مل حيفظها فرضاً كانت الصالة )يعد عرفاً أنه مستحضر للصالة 
م هللا الرمحن الرحيم آية منها( كاملة ومن أسقط من الفاحتة حرفاً أو تشديدة، أو أبدل أو نفاًل )وبس

حرفًا منها حبرف مل تصح قراءته وال صالته إن تعمد، وإال وجب عليه إعادة القراءة، وجيب ترتيبها 
غْي أبن يقرأ آايهتا على نظمها املعروف، وجيب أيضًا مواالهتا أبن يصل بعض كلماهتا ببعض من 

فصل إال بقدر التنفس، فإن ختلل الذكر بني مواالهتا قطعها، إال أن يتعلق الذكر مبصلحة الصالة  



كتأمني املأموم يف أثناء فاحتته لقراءة إمامه، فإنه ال يقطع املواالة، ومن جهل الفاحتة وتعذرت عليه 
ضًا عن الفاحتة أو لعدم معلم مثاًل وأحسن غْيها من القرآن، وجب عليه سبع آايت متوالية عو 

متفرقة فإن عجز عن القرآن أتى بذكر بداًل عنها حبيث ال ينقص عن حروفها، فإن مل حيسن قرآانً 
وال ذكرًا وقف قدر الفاحتة، ويف بعض النسخ وقراءة الفاحتة بعد بسم هللا الرمحن الرحيم، وهي آية 

عتدل اخللقة سليم يديه وركبتيه أن منها )و( اخلامس )الركوع( وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع م
ينحّن بغْي اخنناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، ولو أراد وضعهما عليهما، فإن مل يقدر على هذا الركوع 
احنىن مقدوره وأومأ بطرفه، وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه حبيث يصْيان كصفيحة 

لسادس )الطمأنينة( وهي سكون بعد حركة واحدة، ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه )و( ا
)فيه( أي الركوع واملصنف جيعل الطمأنينة يف األركان ركنًا مستقاًل ومشى عليه النووي يف التحقيق، 

و( السابع )الرفع( من الركوع )واالعتدال( قائمًا على )وغْي املصنف جيعلها هيئة اتبعة لألركان 
ام قادر وقعود عاجز عن القيام )و( الثامن )الطمأنينة فيه( اهليئة اليت كان عليها قبل ركوعه من قي

أي االعتدال )و( التاسع )السجود( مرتني يف كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهة املصلي موضع 
سجوده من األرض أو غْيها، وأكمله أن يكرب هلويه للسجود بال رفع يديه، ويضع ركبتيه مث يديه مث 

طمأنينة فيه( أي السجود حبيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه، وال جبهته وأنفه )و( العاشر )ال
يكفي إمساس رأسه موضع سجوده، بل يتحامل حبيث لو كان حتته قطن مثاًل النكبس، وظهر أثره 
على يد لو فرضت حتته )و( احلادي عشر )اجللوس بني السجدتني( يف كل ركعة سواء صلى قائماً 

أعضائه، وأكمله الزايدة على ذلك ابلدعاء الوارد فيه، فلو مل  أو مضطجعاً، وأقله سكون بعد حركة
جيلس بني السجدتني، بل صار إىل اجللوس أقرب مل يصح )و( الثاّن عشر )الطمأنينة فيه( أي 
اجللوس بني السجدتني )و( الثالث عشر )اجللوس األخْي( أي الذي يعقبه السالم )و( الرابع عشر 

ْي وأقل التشهد التحيات هلل سالم عليك أيها النيب ورمحة هللا )التشهد فيه( أي اجللوس األخ
وبركاته سالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إاله هللا وأشهد أن حممدًا رسول هللا 
)و( اخلامس عشر )الصالة على النيب فيه( أي اجللوس األخْي بعد الفراغ من التشهد، وأقل الصالة 

هم صل على حممد، وأشعر كالم املصنف أن الصالة على اآلل ال جتب وهو كذلك على النيب الل
بل هي سنة )و( السادس عشر )التسليمة األوىل( وجيب إيقاع السالم حال القعود وأقله السالم 
عليكم مرة واحدة، وأكمله السالم عليكم ورمحة هللا مرتني ميينًا ومشااًل )و( السابع عشر )نية 

الة( وهذا وجه مرجوح وقيل ال جيب ذلك، أي نية اخلروج وهذا الوجه هو األصح اخلروج من الص
)و( الثامن عشر )ترتيب األركان( حىت بني التشهد األخْي والصالة على النيب فيه وقوله )على ما 



ذكرانه( يستثىن منه وجوب مقارنة النية لتكبْية اإلحرام ومقارنة اجللوس األخْي للتشهد والصالة 
نيب )و( الصالة )سننها قبل الدخول فيها شيئان األذان( وهو لغة اإلعالم وشرعًا ذكر على ال

خمصوص لإلعالم بدخول وقت صالة مفروضة، وألفاظه مثىن إال التكبْي أوله فأربع، وإال التوحيد 
آخره فواحد )واإلقامة( وهي مصدر أقام مث مسي به الذكر املخصوص، ألنه يقيم إىل الصالة وإمنا 

 رع كل من األذان واإلقامة للمكتوبة، وأما غْيها فينادى هلا الصالة جامعة يش
و( سننها )بعد الدخول فيها شيئان التشهد األول والقنوت يف الصبح( أي يف اعتدال الركعة )     

الثانية منه، وهو لغة الدعاء وشرعًا ذكر خمصوص، وهو اللهم اهدّن فيمن هديت وعافّن فيمن 
( القنوت )يف( آخر )الوتر يف النصف الثاّن من شهر رمضان( وهو كقنوت الصبح عافيت اخل )و

املتقدم يف حمله ولفظه، وال تتعني كلمات القنوت السابقة، فلو قنت آبية تتضمن دعاء وقصد 
القنوت حصلت سنة القنوت )وهيئاهتا( أي الصالة وأراد هبيئاهتا ما ليس ركنًا فيها، وال بعضًا جيرب 

سهو )مخسة عشر خصلة: رفع اليدين عند تكبْية اإلحرام( إىل حذو منكبيه )و( رفع بسجود ال
اليدين )عند الركوع و( عند )الرفع منه ووضع اليمني على الشمال( ويكوانن حتت صدره وفوق 
سرته )والتوجه( أي قول املصلي عقب التحرم: وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض اخل. 

صلي بعد التحرم دعاء االفتتاح هذه اآلية أو غْيها مما ورد يف االستفتاح واملراد أن يقول امل
)واالستعاذة( بعد التوجه وحتصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، واألفضل أعوذ ابهلل من الشيطان 
الرجيم )واجلهر يف موضعه( وهوالصبح وأولتا املغرب والعشاء واجلمعة والعيدان )واإلسرار يف 

دا الذي ذكر )والتأمني( أي قول آمني عقب الفاحتة لقارئها يف صالة وغْيها، موضعه( وهي ما ع
لكن يف الصالة آكد ويؤمن املأموم مع أتمني إمامه، وجيهر به )وقراءة السورة بعد الفاحتة( إلمام 
ومنفرد يف ركعيت الصبح وأوليت غْيها، وتكون قراءة السورة بعد الفاحتة، فلو قدم السورة عليها مل 

سب )والتكبْيات عند اخلفض( للركوع )والرفع( أي رفع الصلب من الركوع )وقول مسع هللا ملن حت
محده( حني يرفع رأسه من الركوع. ولو قال من محد هللا مسع له كفى، ومعىن مسع هللا ملن محده تقبل 

يف الركوع(  هللا منه محده وجازاه عليه وقول املصلي )ربنا لك احلمد( إذا انتصب قائمًا )والتسبيح
وأدىن الكمال يف التسبيح سبحان ريب العظيم ثالاًث )و( التسبيح يف )السجود( وأدىن الكمال فيه 
سبحان ريب األعلى ثالاًث واألكمل يف تسبيح الركوع والسجود مشهور )ووضع اليدين على 

ها الركبة الفخذين يف اجللوس( للتشهد األول واألخْي )يبسط( اليد )اليسرى( حبيث تسامت رؤوس
)ويقبض( اليد )اليمىن( أي أصابعها )إال املسبحة( من اليمىن فال يقبضها )فإنه يشْي هبا( رافعًا هلا 
حال كونه )متشهداً( وذلك عند قوله إال هللا وال حيركها، فإن حركها كره وال تبطل صالته يف األصح 



حة، واجللوس بني السجدتني، )واالفرتاش يف مجيع اجللسات( الواقعة يف الصالة كجلوس االسرتا
وجلوس التشهد األول، واالفرتاش أن جيلس الشخص على كعب اليسرى جاعاًل ظهرها لألرض، 
وينصب قدمه اليمىن ويضع ابألرض أطراف أصابعها جلهة القبلة )والتورك يف اجللسة األخْية( من 

ن املصلي خيرج يساره جلسات الصالة، وهي جلوس التشهد األخْي والتورك مثل االفرتاش، إال أ
على هيئتها يف االفرتاش من جهة ميينه، ويلصق وركه ابألرض، أما املسبوق والساهي فيفرتشان وال 

 يتوركان )والتسليمة الثانية( أما األوىل فسبق أهنا من أركان الصالة.  
 

)واملرأة  وذكر املصنف ذلك يف قوله. فصل(: يف أمور ختالف فيها املرأة الرجل يف الصالة)     
ختالف الرجل يف مخسة أشياء فالرجل جيايف( أي يرفع )مرفقيه عن جنبيه ويقل( أي يرفع )بطنه عن 
فخذيه يف الركوع والسجود وجيهر يف موضع اجلهر( وتقدم بيانه يف موضعه )وإذا انبه( أي أصابه 

طلق، مل تبطل )شيء يف الصالة سبح( فيقول: سبحان هللا بقصد الذكر فقط أو مع اإلعالم أو أ
صالته أو اإلعالم فقط بطلت )وعورة الرجل ما بني سرته وركبته( أما مها فليسا من العورة، وال ما 
فوقهما )واملرأة( ختالف الرجل يف اخلمسة املذكورة فإهنا )تضم بعضها إىل بعض( فتلصق بطنها 

نب( فإن صلت بفخذيها يف ركوعها وسجودها )وختفض صوهتا( إن صلت )حبضرة الرجال األجا
منفردة عنهم جهرت )وإذا انهبا شيء يف الصالة صفقت( بضرب بطن اليمني على ظهر الشمال، 
فلو ضربت بطنًا ببطن بقصد اللعب، ولو قلياًل مع علم التحرمي بطلت صالهتا واخلنثى كاملرأة 

فعورهتا مجيع  )ومجيع بدن احلرة عورة إال وجهها وكفيها( وهذه عورهتا يف الصالة أما خارج الصالة
 البدن )واألمة كالرجل( فتكون عورهتا ما بني سرهتا وركبتها. 

 

والذي يبطل به الصالة أحد عشر شيئًا الكالم العمد( ) فصل(: يف عدد مبطالت الصالة)     
الصاحل خلطاب اآلدميني سواء تعلق مبصلحة الصالة أو ال. )والعمل الكثْي( املتوايل كثالث 

ذلك أو سهوًا، أما العمل القليل فال تبطل الصالة به )واحلدث( األصغر خطوات عمدًا كان 
واألكرب )وحدوث النجاسة( اليت ال يعفى عنها، ولو وقع على ثوبه جناسة ايبسة، فنفض ثوبه حاالً مل 
تبطل صالته )وانكشاف العورة( عمدًا فإن كشفها الريح فسرتها يف احلال مل تبطل صالته )وتغيْي 

اخلروج من الصالة )واستدابر القبلة( كأن جيعلها خلف ظهره )واألكل والشرب(   ينوي النية( كأن
كثْيًا كان املأكول واملشروب أو قلياًل إال أن يكون الشخص يف هذه الصورة جاهاًل حترمي ذلك 

  .)والقهقهة( ومنهم من يعرب عنها ابلضحك. )والردة( وهي قطع اإلسالم بقول أو فعل
 



وركعات الفرائض( أي يف كل يوم وليلة يف صالة احلضر إال ) عدد ركعات الصالة فصل(: يف)     
يوم اجلمعة )سبعة عشر ركعة( أما يوم اجلمعة فعدد ركعات الفرائض يف يومها مخسة عشر ركعة، 
وأما عدد ركعات صالة السفر يف كل يوم للقاصر فإحدى عشرة ركعة وقوله )فيها أربع وثالثون 

تكبْية وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثالث ومخسون تسبيحة  ونسجدة وأربع وتسع
ومجلة األركان يف الصالة مائة وستة وعشرون ركنًا يف الصبح ثالثون ركنًا ويف املغرب اثنان وأربعون 
ركنًا ويف الرابعية أربعة ومخسون ركناً( إىل آخره ظاهر غّنه عن الشرح )ومن عجز عن القيام يف 

قة تلحقه يف قيامه )صلى جالساً( على أي هيئة شاء، ولكن افرتاشه يف موضع قيامه الفريضة( ملش
أفضل من تربعه يف األظهر )ومن عجز عن اجللوس صلى مضطجعاً( فإن عجز عن االضطجاع 
صلى مستلقيًا على ظهره ورجاله للقبلة، فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه، ونوى بقلبه، وجيب 

بوضع شيء حتت رأسه، ويومىء برأسه يف ركوعه وسجوده، فإن عجز عن  عليه استقباهلا بوجهه
اإلمياء برأسه أومأ أبجفانه، فإن عجز عن اإلمياء هبا أجرى أركان الصالة على قلبه، وال يرتكها ما 
دام عقله اثبتاً، واملصلي قاعدًا ال قضاء عليه وال ينقص أجره ألنه معذور وأما قوله: "من صلى 

ف أجر القائم، ومن صلى انئماً، فله نصف أجر القاعد" فمحمول على النفل عند قاعدًا فله نص
 القدرة. 

 

ويسمى ابلركن أيضًا )وسنة وهيئة( ومها ما . فصل(: واملرتوك من الصالة ثالثة أشياء فرض)     
عدا الفرض وبني املصنف الثالثة يف قوله )فالفرض ال ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره( أي 

رض، وهو يف الصالة أتى به ومتت صالته أو ذكره بعد السالم )والزمان قريب أتى به وبىن عليه( الف
ما بقي من الصالة )وسجد للسهو( وهو سنة كما سيأيت، لكن عند ترك مأمور به يف الصالة أو 
فعل منهي عنه فيها )والسنة( إن تركها املصلي )ال يعود إليها بعد التلبس ابلفرض( فمن ترك 

لتشهد األول مثاًل فذكره بعد اعتداله مستواًي ال يعود إليه فإن عاد إليه عامدًا عاملًا بتحرميه بطلت ا
صالته، أو انسيًا أنه يف الصالة أو جاهاًل فال تبطل صالته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان 

لعود أو العود انسياً وأراد مأمومًا عاد وجواًب ملتابعة إمامه )لكنه يسجد للسهو عنها( يف صورة عدم ا
املصنف ابلسنة هنا األبعاض الستة، وهي التشهد األول وقعوده والقنوت يف الصبح، ويف آخر 
الوتر يف النصف الثاّن من رمضان والقيام للقنوت، والصالة على النيب يف التشهد األول، والصالة 

ال جيرب ابلسجود )ال يعود( املصلي  على اآلل يف التشهد األخْي. واهليئة كالتسبيحات وحنوها مما
)إليها بعد تركها وال يسجد للسهو عنها( سواء تركها عمدًا أو سهوًا )وإذا شك( املصلي )يف عدد 



ما أتى به من الركعات( كمن شك هل صلى ثالاًث أو أربعًا )بىن على اليقني وهو األقل( كالثالثة يف 
فعه غلبة الظن أنه صلى أربعاً، وال يعمل بقول غْيه له هذا املثال وأتى بركعة )وسجد للسهو( وال ين

أنه صلى أربعاً، ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر )وسجود السهو سنة( كما سبق )وحمله قبل 
السالم( فإن سلم املصلي عامدًا عاملًا ابلسهو أو انسيًا وطال الفصل عرفًا فات حمله، وإن قصر 

 لسجود وتركه. الفصل عرفاً مل يفت وحينئذ فله ا
 

كما يف الروضة، وشرح املهذب هنا وتنزيهاً    فصل(: يف األوقات اليت تكره الصالة فيها حترميا)     
كما يف التحقيق، وشرح املهذب يف نواقض الوضوء )ومخسة أوقات ال يصلي فيها إال صالة هلا 

ن اخلمسة الصالة اليت سبب( إما متقدم كالفائتة أو مقارن كصالة الكسوف واالستسقاء، فاألول م
ال سبب هلا إذا فعلت )بعد صالة الصبح( وتستمر الكراهة )حىت تطلع الشمس و( الثاّن الصالة 
)عند طلوعها( فإذا طلعت )حىت تتكامل وترتفع قدر رمح( يف رأي العني )و( الثالث الصالة )إذا 

ره الصالة فيه وقت استوت حىت تزول( عن وسط السماء ويستثىن من ذلك يوم اجلمعة، فال تك
االستواء. وكذا حرم مكة املسجد وغْيه، فال تكره الصالة فيه يف هذه األوقات كلها سواء صلى 
سنة الطواف أو غْيها )و( الرابع من )بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس و( اخلامس )عند 

 الغروب( للشمس إذا دنت للغروب )حىت يتكامل غروهبا(. 
 

للرجال يف الفرائض غْي اجلمعة )سنة مؤكدة( عند املصنف والرافعي، . ماعةفصل(: وصالة اجل)     
واألصح عند النووي أهنا فرض كفاية، ويدرك املأموم اجلماعة مع اإلمام يف غْي اجلمعة ما مل يسلم 
التسليمة األوىل، وإن مل يقعد معه أما اجلماعة يف اجلمعة ففرض عني، وال حتصل أبقل من ركعة )و( 

على املأموم أن ينوي االئتمام( أو االقتداء ابإلمام وال جيب تعيينه بل يكفي االقتداء ابحلاضر جيب )
إن مل يعرفه، فإن عينه وأخطأ بطلت صالته إال إن انضمت إليه إشارة كقوله: نويت االقتداء بزيد 

اإلمامة، بل  هذا فبان عمرًا فتصح )دون اإلمام( فال جيب يف صحة االقتداء به يف غْي اجلمعة نية
هي مستحبة يف حقه، فإن مل ينو فصالته فرادى )وجيوز أن أيمت احلره ابلعبد والبالغ ابملراهق( أما 
الصيب غْي املميز فال يصح االقتداء به )وال تصح قدوة رجل ابمرأة( وال خبنثى مشكل وال خنثى 

اقتداؤه )أبمي( وهو من  مشكل ابمرأة وال مبشكل )وال قارىء( وهو من حيسن الفاحتة، أي ال يصح
خيله حبرف أو تشديدة من الفاحتة. مث أشار املصنف لشروط القدوة بقوله )وأي موضع صلى يف 
املسجد بصالة اإلمام فيه( أي يف املسجد )وهو( أي املأموم )عامل بصالته( أي اإلمام مبشاهدة 



اء به )ما مل يتقدم عليه( املأموم له أو مبشاهدته بعض صف )أجزأه( أي كفاه ذلك يف صحة االقتد
فإن تقدم عليه بعقبه يف جهته مل تنعقد صالته، وال تضر مساواته إلمامه، ويندب ختلفه عن إمامه 
قلياًل وال يصْي هبذا التخلف منفردًا عن الصف حىت ال جيوز فضيلة اجلماعة )وإن صلى( اإلمام )يف 

أي اإلمام أبن مل تزد مسافة ما بينهما على املسجد واملأموم خارج املسجد( حال كونه )قريبًا منه( 
ثالمثائة ذراع تقريبًا )وهو( أي املأموم )عامل بصالته( أي اإلمام )وال حائل هناك( أي بني اإلمام 
واملأموم )جاز( االقتداء به، وتعترب املسافة املذكورة من آخر املسجد، وإن كان اإلمام واملأموم يف 

فالشرط أن ال يزيد ما بينهما على ثالمثائة ذراع، وأن ال يكون  غْي املسجد إما فضاء أو بناء،
 بينهما حائل. 

 

وجيوز للمسافر( أي املتلبس ابلسفر )قصر الصالة الرابعية( ) فصل(: يف قصر الصالة ومجعها)     
ال غْيها من ثنائية وثالثية. وجواز قصر الصالة الرابعية )خبمس شرائط( األول )أن يكون سفره( 

لشخص )يف غْي معصية( هو شامل للواجب كقضاء دين، وللمندوب كصلة الرحم، وللمباح  أي ا
كسفر جتارة، أما سفر املعصية كالسفر لقطع الطريق فال يرتخص فيه بقصر وال مجع )و( الثاّن )أن 
تكون مسافته( أي السفر )ستة عشر فرسخاً( حتديدًا يف األصح وال حتسب مدة الرجوع منها، 

ثة أميال، وحينئذ فمجموع الفراسخ مثانية وأربعون مياًل، وامليل أربعة آالف خطوة، والفرسخ ثال
واخلطوة ثالثة أقدام، واملراد ابألميال اهلامشية )و( الثالث )أن يكون( القاصر )مؤداًي للصالة 

 الرابعية( أما الفائتة حضرًا فال تقضى فيه مقصورة، والفائتة يف السفر تقضى فيه مقصورة ال يف
احلضر )و( الرابع )أن ينوي( املسافر )القصر( للصالة )مع اإلحرام( هبا )و( اخلامس )أن ال أيمت( 
يف جزء من صالته )مبقيم( أي مبن يصلي صالة اتمة ليشمل املسافر املتم )وجيوز للمسافر( سفراً 

قوله )يف وقت أيهما طوياًل مباحًا )أن جيمع بني( صاليت )الظهر والعصر( تقدميًا وأتخْيًا وهو معىن 
شاء و( أن جيمع )بني( صاليت )املغرب والعشاء( تقدميًا وأتخْيًا وهو معىن قوله )يف وقت أيهما 
شاء( وشروط مجع التقدمي ثالثة: األول أن يبدأ ابلظهر قبل العصر، وابملغرب قبل العشاء، فلو 

راد اجلمع. والثاّن نية اجلمع عكس كأن بدأ ابلعصر قبل الظهر مثاًل مل يصح، ويعيدها بعدها إن أ
أول الصالة األوىل أبن تقرتن نية اجلمع بتحرمها، فال يكفي تقدميها على التحرم، وال أتخْيها عن 
السالم من األوىل، وجتوز يف أثنائها على األظهر. والثالث املواالة بني األوىل والثانية أبن ال يطول 

م، وجب أتخْي الصالة الثانية إىل وقتها، وال يضر يف الفصل بينهما، فإن طال عرفًا ولو بعذر كنو 
املواالة بينهما فصل يسْي عرفاً، وأما مجع التأخْي، فيجب فيه أن يكون بنية اجلمع، وتكون النية 



هذه يف وقت األوىل، وجيوز أتخْيها إىل أن يبقى من وقت األوىل زمن لو ابتدئت فيه كانت أداء، 
ب، وال مواالة وال نية مجع على الصحيح يف الثالثة. )وجيوز للحاضر( وال جيب يف مجع التأخْي ترتي

أي املقيم )يف( وقت )املطر أن جيمع بينهما( أي الظهر والعصر واملغرب والعشاء ال يف وقت الثانية 
بل )يف وقت األوىل منهما( إن بله املطر أعلى الثوب، وأسفل النعل، ووجدت الشروط السابقة يف 

ويشرتط أيضًا وجود املطر يف أول الصالتني، وال يكفي وجوده يف أثناء األوىل منهما، مجع التقدمي، 
ويشرتط أيضًا وجوده عند السالم من األوىل، سواء استمر املطر بعد ذلك أم ال، وختتص رخصة 
اجلمع ابملطر ابملصلي يف مجاعة مبسجد أو غْيه من مواضع اجلماعة بعيد عرفاً، ويتأذى الذاهب 

 أو غْيه من مواضع اجلماعة ابملطر يف طريقه.  للمسجد
 

وهذه شروط أيضًا لغْي . فصل(: وشرائط وجوب اجلمعة سبعة أشياء اإلسالم والبلوغ والعقل)     
اجلمعة من الصلوات )واحلرية والذكورية والصحة واالستيطان( فال جتب اجلمعة على كافر أصلي 

سافر، )وشرائط( صحة )فعلها ثالثة( األول دار وصيب وجمنون، ورقيق وأنثى ومريض وحنوه وم
اإلقامة اليت يستوطنها العدد اجملمعون سواء يف ذلك املدن والقرى اليت تتخذ وطناً، وعرب املصنف 
عن ذلك بقوله )أن تكون البلد مصراً( كانت البلد )أو قرية و( الثاّن )أن يكون العدد( يف مجاعة 

معة( وهم املكلفون الذكور األحرار املستوطنون حبيث ال يظعنون اجلمعة )أربعني( رجاًل )من أهل اجل
عما استوطنوه شتاًء، وال صيفًا إال حلاجة. )و( الثالث )أن يكون الوقت ابقياً( وهو وقت الظهر 
فيشرتط أن تقع اجلمعة كلها يف الوقت، فلو ضاق وقت الظهر عنها أبن مل يبق منه ما يسع الذي ال 

تيها وركعتيها صليت ظهرًا )فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط( أي مجيع بد منه فيها من خطب
وقت الظهر يقينًا أو ظنًا وهم فيها )صليت ظهراً( بناء على ما فعل منها، وفاتت اجلمعة سواء 
أدركوا منها ركعة أم ال، ولو شكوا يف خروج وقتها وهم فيها أمتوها مجعة على الصحيح )وفرائضها( 

ها ابلشروط )ثالثة( أحدها واثنيها )خطبتان يقوم( اخلطيب )فيهما وجيلس بينهما( ومنهم من عرب عن
قال املتويل بقدر الطمأنينة بني السجدتني، ولو عجز عن القيام وخطب قاعدًا أو مضطجعاً، صح 
وجاز االقتداء به، ولو مع اجلهل حباله وحيث خطب قاعدًا فصل بني اخلطبتني بسكتة ال 

اخلطبتني مخسة: محد هللا تعاىل، مث الصالة على رسول هللا ولفظهما متعني، مث ابضطجاع. وأركان 
الوصية ابلتقوى وال يتعني لفظها على الصحيح، وقراءة آية يف إحدامها، والدعاء للمؤمنني 
واملؤمنات يف اخلطبة الثانية، ويشرتط أن يسمع اخلطيب أركان اخلطبة ألربعني تنعقد هبم اجلمعة، 

واالة بني كلمات اخلطبة وبني اخلطبتني، فلو فرق بني كلماهتا، ولو بعذر بطلت، ويشرتط ويشرتط امل



فيها سرت العورة وطهارة احلدث واخلبث يف ثوب وبدن ومكان )و( الثالث من فرائض اجلمعة )أن 
تصلى( بضم أوله )ركعتني يف مجاعة( تنعقد هبم اجلمعة، ويشرتط وقوع هذه الصالة بعد اخلطبتني 

ف صالة العيد، فإهنا قبل اخلطبتني )وهيئاهتا( وسبق معىن اهليئة )أربع خصال( أحدها )الغسل( خبال
ملن يريد حضورها من ذكر أو أنثى حر أو عبد مقيم أو مسافر، ووقت غسلها من الفجر الثاّن 
وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل هلا )و( الثاّن )تنظيف اجلسد( 
إبزالة الريح الكريه منه كصنان فيتعاطى ما يزيله من مرتك وحنوه )و( الثالث )لبس الثياب البيض( 
فإهنا أفضل الثياب )و( الرابع )أخذ الظفر( إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه، ويقص شاربه، 

 وحيلق عانته )والتطيب( أبحسن ما وجد منه )ويستحب اإلنصات( وهو السكوت مع اإلصغاء )يف
وقت اخلطبة( ويستثىن من اإلنصات أمور مذكورة يف املطوالت منها إنذار أعمى أن يقع يف بئر، 
ومن دب إليه عقرب مثاًل )ومن دخل( املسجد )واإلمام خيطب صلى ركعتني خفيفتني مث جيلس( 
وتعبْي املصنف بدخل يفهم أن احلاضر ال ينشىء صالة ركعتني، سواء صلى سنة اجلمعة أو وال 

من هذا املفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه، لكن النووي يف شرح املهذب صرح ابحلرمة،  يظهر
 ونقل اإلمجاع عليها عن املاوردي. 

 

أي الفطر واألضحى )سنة مؤكدة( وتشرع مجاعة وملنفرد ومسافر  فصل(: وصالة العيدين)     
ر العيد يف ثياب بيتها بال وحر وعبد وخنثى، وامرأة ال مجيلة وال ذات هيئة، أما العجوز فتحض

طيب، ووقت صالة العيدين ما بني طلوع الشمس وزواهلا )وهي( أي صالة العيد )ركعتان( حيرم 
هبما بنية عيد الفطر أو األضحى وأييت بدعاء االفتتاح و )يكرب يف( الركعة )األوىل سبعاً سوى تكبْية 

ق جهرًا )و( يكرب )يف( الركعة )الثانية مخساً اإلحرام( مث يتعوذ ويقرأ الفاحتة، مث يقرأ بعدها سورة 
سوى تكبْية القيام( مث يتعوذ مث يقرأ الفاحتة وسورة اقرتبت جهرًا )وخيطب( نداًب )بعدمها( أي 
الركعتني )خطبتني يكرب يف( ابتداء )األوىل تسعاً( والء )و( يكرب )يف( ابتداء )الثانية سبعاً( والء، ولو 

ل وثناء كان حسناً، والتكبْي على قسمني: مرسل وهو ما ال يكون عقب فصل بينهما بتحميد وهتلي
صالة. ومقيد وهو ما يكون عقبها. وبدأ املصنف ابألول فقال )ويكرب( نداًب كل من ذكر وأنثى 
وحاضر ومسافر يف املنازل، والطرق واملساجد واألسواق. )من غروب الشمس من ليلة العيد( أي 

كبْي )إىل أن يدخل اإلمام يف الصالة( للعيد وال يسن التكبْي ليلة عيد عيد الفطر ويستمر هذا الت
الفطر عقب الصلوات، ولكن النووي يف األذكار اختار أنه سنة. مث شرع يف التكبْي املقيد فقال )و( 
يكرب )يف( عيد )األضحى خلف الصلوات املفروضات( من مؤداة وفائتة وكذا خلف راتبة، ونفل 



)من صبح يوم عرفة إىل العصر من آخر أايم التشريق( وصيغة التكبْي: هللا أكرب  مطلق وصالة جنازة
هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا وهللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمد هللا أكرب كبْيًا واحلمد هلل كثْياً 

م األحزاب وسبحان هللا بكرة وأصياًل، ال إله إال هللا وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهز 
 وحده. 

 

للشمس وصالة اخلسوف للقمر كل منهما )سنة مؤكدة فإن فاتت(  فصل(: وصالة الكسوف)     
هذه الصالة )مل تقض( أي مل يشرع قضاؤها )ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتني( 

ذ يقرأ الفاحتة، ويركع مث يرفع رأسه  من الركوع، مث حيرم بنية صالة الكسوف، مث بعد االفتتاح والتعوه
يعتدل مث يقرأ الفاحتة اثنياً، مث يركع اثنيًا أخف من الذي قبله، مث يعتدل اثنيًا مث يسجد السجدتني 
بطمأنينة يف الكل، مث يصلي ركعة اثنية بقيامني وقراءتني وركوعني، واعتدالني وسجودين وهذا معىن 

سيأيت )و( يف كل ركعة )ركوعان يطيل  قوله )يف كل ركعة( منهما )قيامان يطيل القراءة فيهما( كما
التسبيح فيهما دون السجود( فال يطوله، وهذا أحد وجهني، لكن الصحيح أنه يطوله حنو الركوع 
الذي قبله )وخيطب( اإلمام )بعدمها( أي بعد صالة الكسوف واخلسوف )خطبتني( كخطبيت اجلمعة 

ة من الذنوب، وعلى فعل اخلْي من صدقة يف األركان والشروط، وحيث الناس يف اخلطبتني على التوب
( ابلقراءة )يف كسوف الشمس وجيهر( ابلقراءة )يف خسوف القمر( وتفوت  وعتق وحنو ذلك )ويسره
صالة كسوف الشمس ابالجنالء للمنكسف وبغروهبا كاسفة، وتفوت صالة خسوف القمر ابالجنالء 

 الصالة.  وطلوع الشمس ال بطلوع الفجر وال بغروبه خاسفاً فال تفوت 
 

أي طلب السقيا من هللا تعاىل )وصالة االستسقاء . فصل(: يف أحكام صالة االستسقاء)     
مسنونة( ملقيم ومسافر عند احلاجة من انقطاع غيث أو عني ماء وحنو ذلك، وتعاد صالة االستسقاء 

حنوه )ابلتوبة( نداًب )اإلمام( و  (اثنيًا وأكثر من ذلك، إن مل يسقوا حىت يسقيهم هللا )فيأمرهم
ويلزمهم امتثال أمره كما أفىت به النووي والتوبة من الذنب واجبة أمر اإلمام هبا أواًل )والصدقة 
واخلروج من املظامل( للعباد )ومصاحلة األعداء وصيام ثالثة أايم( قبل ميعاد اخلروج فيكون به أربعة 

زينني بل خيرجون )يف ثياب بذلة( مبوحدة )مث خيرج هبم يف اليوم الرابع( صيامًا غْي متطيبني وال مت
مكسورة وذال معجمة ساكنة، وهي ما يلبس من ثياب املهنة وقت العمل )واستكانة( أي خشوع 
)وتضرع( أي خضوع وتذلل، وخيرجون معهم الصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم )ويصلي هبم( 

الفتتاح والتعوذ والتكبْي سبعًا يف الركعة يف كيفيتهما من ا (اإلمام أو انئبه )ركعتني كصالة العيدين



األوىل، ومخسًا يف الركعة الثانية يرفع يديه )مث خيطب( نداًب خطبتني كخطبيت العيدين يف األركان، 
وغْيها لكن يستغفر هللا تعاىل يف اخلطبتني بدل التكبْي أوهلما يف خطبيت العيدين، فيفتتح اخلطبة 

ة الثانية سبعاً. وصيغة االستغفار أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال األوىل ابالستغفار تسعًا واخلطب
هو احلي القيوم وأتوب إليه وتكون اخلطبتان )بعدمها( أي الركعتني )وحيول( اخلطيب )رداءه( فيجعل 

سراً  (ميينه يساره وأعاله أسفله، وحيول الناس أرديتهم مثل حتويل اخلطيب )ويكثر من الدعاء
ث أسر اخلطيب أسر القوم ابلدعاء، وحيث جهر أمنوا على دعائه )و( يكثر اخلطيب وجهرًا، فحي

َماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا{  من )االستغفار( ويقرأ قوله تعاىل: }اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم إنَُّه َكاَن َغفهارًا يُ ْرِسل السَّ
دعو بدعاء رسول هللا: ( ويف بعض نسخ املنت زايدة، وهي )وي11 - 10)سورة نوح، اآليتان: 

مَّ َعلى "اللَُّهمَّ اْجَعْلها ُسْقيا َرمْحٍَة َوال جَتَْعْلها ُسْقيا َعَذاٍب َوال حَمٍق َوال َبالٍء، َوال َهْدٍم َوال َغَرٍق، اللَّهُ 
نَ  َجِر َوُبطُوِن األوِديَِة، اللَُّهمَّ َحَوالَْينا َواَل َعَلي ْ ا، اللَُّهمَّ اْسِقنا َغْيثًا مِغيثاً الظِهَراِب َواآلَكاِم َوَمَناِبِت الشه

يِن، اللَُّهمَّ اْسِقنا الَغْيَث وَ  ًا عامهًا َغَدقًا طََبقًا جُمَلَّاًل دائمًا إىل يَ ْوِم الدِه ال جَتَعْلنا ِمَن َهِنيئًا َمرِيئًا ُمرِيعًا َسحه
 والضهْنِك ما ال َنْشُكو إاله إلَْيَك، اللَُّهمَّ أَْنِبْت لََنا الَقاِنِطنَي، اللَُّهَم إنَّ اِبلِعباِد َوالِباَلِد ِمَن اجلْهِد َواجْلوعِ 

َماِء َوأْنِبْت لََنا ِمْن بَ رََكاِت اأَلْرِض، َواكْ  َنا ِمْن بَ رَكاِت السَّ ِشْف َعنها الزهرَْع َوَأِدرَّ لََنا الضهْرَع َوأَْنِزْل َعَلي ْ
َنا ِمْدرَاراً  ِمَن الَبالِء َما اَل َيْكِشُفُه َغْْيَُك، اللَُّهمَّ  َماَء َعَلي ْ ِإانَّ َنْستَ ْغِفُرَك إنََّك ُكْنَت َغفَّارًا فََأْرِسل السَّ

َويَ ْغَتِسُل يف الَواِدي إَذا ساَل َوُيَسبِهُح للرَّْعِد َوالرَبِْق"( انتهت الزايدة وهي لطوهلا ال تناسب حال املنت 
 من االختصار وهللا أعلم. 

 

وإمنا أفردها املصنف عن غْيها من الصلوات برتمجة، ألنه . خلوففصل(: يف كيفية صالة ا)     
حيتمل يف إقامة الفرض يف اخلوف ما ال حيتمل يف غْيه )وصالة اخلوف( أنواع كثْية تبلغ ستة أضرب  

كما يف صحيح مسلم اقتصر املصنف منها )على ثالثة أضرب: أحدها أن يكون العدو يف غْي جهة 
سلمني كثرة حبيث تقاوم كل فرقة منهم العدو )فيفرقهم اإلمام فرقتني فرقة القبلة( وهو قليل ويف امل

تقف يف وجه العدو( حترسه )وفرقة تقف خلفه( أي اإلمام )فيصلي ابلفرقة اليت خلفه ركعة مث( بعد 
قيامه للركعة الثانية )تتم لنفسها( بقية صالهتا )ومتضي( بعد فراغ صالهتا )إىل وجه العدو( حترسه 

الطائفة األخرى( اليت كانت حارسة يف الركعة األوىل. )فيصلي( اإلمام )هبا ركعة( فإذا جلس  )وأتيت
اإلمام للتشهد تفارقه )وتتم لنفسها( مث ينتظرها اإلمام )ويسلم هبا( وهذه صالة رسول هللا بذات 

القبلة( يف الرقاع، مسيت بذلك ألهنم رقعوا فيها راايهتم وقيل غْي ذلك )والثاّن أن يكون يف جهة 
مكان ال يسرتهم عن أعني املسلمني شيء، ويف املسلمني كثرة حتتمل تفرقهم )فيصفهم اإلمام 



صفني( مثاًل )وحيرم هبم( مجيعًا )فإذا سجد( اإلمام يف الركعة األوىل )سجد معه أحد الصفني( 
اإلمام سجدتني )ووقف الصف اآلخر حيرسهم فإذا رفع( اإلمام رأسه )سجدوا وحلقوه( ويتشهد 

ابلصفني ويسلم هبم وهذه صالة رسول هللا بعسفان، وهي قرية يف طريق احلاج املصري بينها وبني 
مكة مرحلتان، مسيت بذلك لعسف السيول فيها. )والثالث أن يكون يف شدة اخلوف والتحام 

 احلرب( هو كناية عن شدة االختالط بني القوم حبيث يلتصق حلم بعضهم ببعض، فال يتمكنون من
ترك القتال وال يقدرون على النزول إن كانوا ركباانً، وال على االحنراف إن كانوا مشاة )فيصلي( كل 
من القوم )كيف أمكنه راجاًل( أي ماشيًا )أو راكبًا مستقبل القبلة وغْي مستقبل هلا( ويعذرون يف 

 األعمال الكثْية يف الصالة كضرابت متوالية. 
 

م على الرجال لبس احلرير والتختم ابلذهب( والقز يف حالة االختيار، وحير ) فصل(: يف اللباس)     
وكذا حيرم استعمال ما ذكر على جهة االفرتاش وغْي ذلك من وجوه االستعماالت، وحيل للرجال 
لبسه للضرورة كحره وبرد مهلكني، )وحيل للنساء( لبس احلرير وافرتاشه وحيل للويله إلباس الصيب 

وبعدها )وقليل الذهب وكثْيه( أي استعماهلما )يف التحرمي سواء وإذا كان  احلرير قبل سبع سنني
بعض الثوب إبريسماً( أي حريرًا )وبعضه( اآلخر )قطنًا أو كتاانً( مثاًل )جاز( للرجل )لبسه ما مل 

 يكن اإلبريسم غالباً( على غْيه فإن كان غْي اإلبريسم غالباً حله وكذا إن استواي يف األصح. 
 

ويلزم( على طريق فرض ) فصل(: فيما يتعلق ابمليت من غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه)     
الكفاية )يف امليت( املسلم غْي احملرم والشهيد )أربعة أشياء غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه( 

ياً كان أو وإن مل يعلم ابمليت إال واحد تعني عليه ما ذكر، وأما امليت الكافر فالصالة عليه حرام حرب
ذمياً. وجيوز غسله يف احلالني، وجيب تكفني الذمي ودفنه دون احلريب واملرتد، وأما احملرم إذا كفن 
فال يسرت رأسه، وال وجه احملرمة وأما الشهيد فال يصلى عليه كما ذكره املصنف بقوله )واثنان ال 

من مات يف قتال الكفار يغسالن وال يصلى عليهما( أحدمها )الشهيد يف معركة املشركني( وهو 
بسببه سواء قتله كافر مطلقًا أو مسلم خطأ، أو عاد سالحه إليه أو سقط عن دابته أو حنو ذلك، 
فإن مات بعد انقضاء القتال جبراحة فيه يقطع مبوته منها، فغْي شهيد يف األظهر وكذا لو مات يف 

سقط الذي مل يستهل( أي مل يرفع قتال البغاة أو مات يف القتال ال بسبب القتال )و( الثاّن )ال
صوته )صارخاً( فإن استهل صارخًا أو بكى فحكمه كالكبْي، والسقط بتثليث السني الولد النازل 
قبل متامه مأخوذ من السقوط )ويغسل امليت وتراً( ثالاًث أو مخسًا أو أكثر من ذلك )ويكون يف أول 



 من غسالت امليت بسدر أو خطمي، غسله سدر( أي يسن أن يستعني الغاسل يف الغسلة األوىل
)و( يكون )يف آخره( أي آخر غسل امليت غْي احملرم )شيء( قليل )من كافور( حبيث ال يغْي املاء. 
واعلم أن أقل غسل امليت تعميم بدنه ابملاء مرة واحدة، وأما أكمله فمذكور يف املبسوطات 

ثالثة أثواب بيض( وتكون كلها لفائف )ويكفن( امليت ذكرًا كان أو أنثى ابلغًا كان أو ال )يف 
متساوية طواًل وعرضًا أتخذ كل واحدة منها مجيع البدن )ليس فيها قميص وال عمامة( وإن كفن 
الذكر يف مخسة فهي الثالثة املذكورة وقميص وعمامة، أو املرأة يف مخسة فهي إزار ومخار وقميص 

األصح يف الروضة وشرح املهذب،  ولفافتان، وأقل الكفن ثوب واحد يسرت عورة امليت على
وخيتلف بذكورة امليت وأنوثته، ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص يف حياته )ويكرب عليه( 
أي امليت إذا صلى عليه )أربع تكبْيات( بتكبْية اإلحرام، ولو كرب مخسًا مل تبطل، لكن لو مخس 

و)يقرأ( املصلي )الفاحتة بعد( التكبْية إمامه مل يتابعه بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل 
)األوىل( وجيوز قراءهتا بعد غْي األوىل )ويصلي على النيب بعد( التكبْية )الثانية( وأقل الصالة عليه 
اللهم صل على حممد اللهم صل على حممد )ويدعو للميت بعد الثالثة( وأقل الدعاء للميت، اللهم 

يف بعض نسخ املنت )وهو اللهم إن هذا عبدك وابن اغفر له وأكمله مذكور يف قول املصنف 
عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها وحمبوبه وأحبائه فيها إىل ظلمة القرب، وما هو القيه كان يشهد 
أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأن حممدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه 

ْيًا إىل رمحتك، وأنت غّن عن عذابه، وقد جئناك راغبني نزل بك وأنت خْي منزول به، وأصبح فق
إليك شفعاء له، اللهم إن كان حمسنًا فزد يف إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، ولقه برمحتك 
رضاك، وقه فتنة القرب وعذابه، وافسح له يف قربه وجاف األرض عن جنبيه ولقه برمحتك األمن من 

تك برمحتك اي أرحم الرامحني ويقول يف الرابعة: اللهم ال حترمنا أجره عذابك حىت تبعثه آمنًا إىل جن
وال تفتنا بعده، واغفر لنا وله ويسلم( املصلي )بعد( التكبْية )الرابعة( والسالم هنا، كالسالم يف 

ويدفن( امليت )يف ) صالة غْي اجلنازة يف كيفيته وعدده، لكن يستحب هنا زايدة ورمحة هللا وبركاته 
ستقبل القبلة( واللحد بفتح الالم وضمها وسكون احلاء ما حيفر يف أسفل جانب القرب من حلد م

جهة القبلة قدر ما يسع امليت ويسرته، والدفن يف اللحد أفضل من الدفن يف الشق إن صلبت 
األرض والشق أن حيفر يف وسط القرب كالنهر، ويبّن جانباه ويوضع امليت بينهما، ويسقف عليه بلنب 

ه، ويوضع امليت عند مؤخر القرب ويف بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زايدة، وهي ويسل من وحنو 
قبل رأسه ساًل برفق ال بعنف، ويقول الذي يلحده: بسم هللا وعلى ملة ورسول هللا. )ويضجع يف 
القرب بعد أن يعمق قامة وبسطة( ويكون اإلضجاع مستقبل القبلة على جنبه األمين، فلو دفن 



القبلة أو مستلقياً نبش ووجه للقبلة ما مل يتغْي )ويسطح القرب( وال يسنم )وال يبّن عليه وال  مستدبر
جيصص( أي يكره جتصيصه ابجلص، وهو النورة املسماة ابجلْي )وال أبس ابلبكاء على امليت( أي 

صوت  جيوز البكاء عليه قبل املوت وبعده وتركه أوىل ويكون البكاء عليه )من غْي نوح( أي رفع
ابلندب )وال شق ثوب( ويف بعض النسخ جيب بدل ثوب واجليب طوق القميص )ويعزي أهله( أي 
أهل امليت صغْيهم وكبْيهم ذكرهم وأنثاهم إال الشابة فال يعزيها إال حمارمها، والتعزية سنة قبل 

أحدمها  الدفن وبعده )إىل ثالثة أايم من( بعد )دفنه( إن كان املعزي، واملعزي حاضرين فإن كان
غائباً امتدت التعزية إىل حضوره. والتعزية لغة التسلية ملن أصيب مبن يعز عليه، وشرعاً األمر ابلصرب 
واحلث عليه بوعد األجر، والدعاء للميت ابملغفرة،  وللمصاب جبرب املصيبة، )وال يدفن اثنان يف 

 قرب( واحد )إال حلاجة( كضيق األرض وكثرة املوتى. 
 

 كاةكتاب أحكام الز 
 

وشرعاً اسم ملال خمصوص يؤخذ من مال خمصوص على وجه خمصوص يصرف ، وهي لغة النماء     
لطائفة خمصوصة )جتب الزكاة يف مخسة أشياء وهي املواشي( ولو عرب ابلنعم لكان أوىل ألهنا أخص 

هبا من املواشي، والكالم هنا يف األخص )واألمثان( وأريد هبا الذهب والفضة )والزروع( وأريد 
األقوات )والثمار وعروض التجارة( وسيأيت كل من اخلمسة مفصاًل )فأما املواشي فتجب الزكاة يف 
ثالثة أجناس منها وهي اإلبل والبقر والغنم( فال جتب يف اخليل والرقيق واملتولد مثاًل بني غنم وظباء 

ب على كافر )وشرائط وجوهبا ستة أشياء( ويف بعض نسخ املنت ست خصال )اإلسالم( فال جت
أصلي، وأما املرتد فالصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد إىل اإلسالم وجبت عليه وإال فال )واحلرية( 
فال زكاة على رقيق، وأما املبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه احلر. )وامللك التام( أي 

يقتضيه كالم املصنف تبعاً فامللك الضعيف ال زكاة فيه كاملشرتي قبل قبضه ال جتب فيه الزكاة، كما 
للقول القدمي، لكن اجلديد الوجوب )والنصاب واحلول( فلو نقص كل منهما فال زكاة )والسوم( 
وهو الرعي يف كأل مباح فلو علفت املاشية معظم احلول فال زكاة فيها، وإن علفت نصفه فأقل قدراً 

فشيئان الذهب والفضة( مضروبني   تعيش بدونه بال ضرر بني وجبت زكاهتا وإال فال )وأما األمثان
كاان أو ال وسيأيت نصاهبما )وشرائط وجوب الزكاة فيها( أي األمثان )مخسة أشياء اإلسالم واحلرية 
وامللك التام والنصاب واحلول( وسيأيت بيان ذلك )وأما الزروع( وأراد املصنف هبا املقتات من حنطة 



ة ومحص )فتجب الزكاة فيها بثالثة شرائط أن يكون وشعْي وعدس وأرز، وكذا ما يقتات اختياراً كذر 
مما يزرعه( أي يستنبته )اآلدميون( فإن نبت بنفسه حبمل ماء أو هواء فال زكاة فيه )وأن يكون قواتً 
مدخرًا( وسبق قريبًا بيان املقتات، وخرج ابلقوت ما ال يقتات من األبرار حنو الكمون )وأن يكون 

عليها( ويف بعض النسخ أن يكون مخسة أوسق إبسقاط نصاب  نصااًب وهو مخسة أوسق ال قشر
)وأما الثمار فتجب الزكاة يف شيئني منها مثرة النخل ومثرة الكرم( واملراد هباتني الثمرتني التمر 
والزبيب. )وشرائط وجوب الزكاة فيها( أي الثمار)أربع خصال اإلسالم واحلرية وامللك التام 

ذلك فال وجوب )وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها والنصاب( فمىت انتفى شرط من 
 ابلشرائط املذكورة( سابقاً )يف األمثان( والتجارة هي التقليب يف املال لغرض الربح. 

 

أي جذعة ضأن هلا سنة ودخلت يف الثانية أو . فصل(: وأول نصاب اإلبل مخس وفيها شاة)     
)ويف عشر شااتن ويف خسمة عشر ثالث شياه ويف  ثنية معز هلا سنتان، ودخلت يف الثالثة وقوله

عشرين أربع شياه ويف مخس وعشرين بنت خماض( من اإلبل )ويف ست وثالثني بنت لبون ويف ست 
وأربعني حقة ويف إحدى وستني جذعة ويف ست وسبعني بنتًا لبون ويف إحدى وتسعني حقتان ويف 

عن الشرح وبنت املخاض هلا سنة، وعشرين ثالث بنات لبون( اخل. ظاهر غّن  مائة وإحدى
ودخلت يف الثانية وبنت اللبون هلا سنتان، ودخلت يف الثالثة واحلقة هلا ثالث سنني، ودخلت يف 
الرابعة، واجلذعة هلا أربع سنني ودخلت يف اخلامسة وقوله )مث يف كل( أي مث بعد زايدة التسع على 

ومجلة ذلك مائة وأربعون يستقيم احلساب مائة وإحدى وعشرين، وزايدة عشر بعد زايدة التسع، 
على أن يف كل )أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة( ففي مائة وأربعني حقتان وبنت لبون، ويف 

 .مائة ومخسني ثالثة حقاق، وهكذا
 

ويف بعض النسخ وفيه أي النصاب )تبيع( . فصل(: وأول نصاب البقر ثالثون فيجب فيها)     
انية مسي بذلك لتبعيته أمه يف املرعى، ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق األوىل ابن سنة ودخل يف الث

)و( جيب )يف أربعني مسنة( هلا سنتان ودخلت يف الثالثة، مسيت بذلك لتكامل أسناهنا، ولو أخرج 
عن أربعني تبيعني أجزأ على الصحيح. )وعلى هذا أبدًا فقس( ويف مائة وعشرين ثالث مسنات أو 

  أربعة أتبعة.
 



جذعة من الضأن أو ثنية من املعز وسبق بيان  فصل(: وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة)     
اجلذعة والثنية وقوله )ويف مائة وإحدى وعشرين شااتن ويف مائتني وواحدة ثالث شياه ويف أربعمائة 

  .ظاهر غّن عن الشرح أربع شياه مث يف كل مائة شاة( اخل
 

بكسر الكاف )زكاة( الشخص )الواحد( واخللطة قد تفيد . يزكيانفصل(: واخلليطان )     
الشريكني ختفيفًا أبن ميلكا مثانني شاة ابلسوية بينهما، فيلزمهما شاة، وقد تفيد تثقياًل أبن ميلكا 
أربعني شاة ابلسوية بينهما، فيلزمهما شاة، وقد تفيد ختفيفًا على أحدمها، وتثقياًل على اآلخر، كأن 

ألحدمها ثلثها، ولآلخر ثلثاها، وقد ال تفيد ختفيفًا وال تثقياًل، كأن ميلكا مائيت شاة  ميلكا ستني
ابلسوية بينهما وإمنا يزكيان زكاة الواحد )بسبع شرائط إذا كان( ويف بعض النسخ إن كان )املراح 

لذي تسرح إليه واحدًا( وهو بضم امليم مأوى املاشية ليالً )واملسرح واحدًا( واملراد ابملسرح املوضع ا
املاشية )واملرعى( والراعي )واحدًا والفحل واحدًا( أي إن احتد نوع املاشية، فإن اختلف نوعها  

كضأن ومعز، فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته. )والشرب( أي الذي تشرب منه 
 يف هذه املسألة، املاشية كعني أو هنر أو غْيمها )واحدًا( وقوله )واحلالب واحدًا( هو أحد الوجهني

واألصح عدم اشرتاط االحتاد يف احلالب، وكذا احمللب بكسر امليم وهو اإلانء الذي حتلب فيه 
)وموضع احلَلب( بفتح الالم )واحدًا( وحكى النووي إسكان الالم وهو اسم للنب احمللوب، ويطلق 

 على املصدر، وقال بعضهم وهو املراد هنا. 
 

حتديدًا بوزن مكة واملثقال درهم وثالثة أسباع درهم  شرون مثقاالفصل(: ونصاب الذهب ع)     
)وفيه( نصاب الذهب )ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد( على عشرين مثقااًل )حبسابه( وإن 
قل الزائد )ونصاب الورق( بكسر الراء وهو الفضة )مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو مخسة دراهم 

)حبسابه( وإن قل الزائد وال شيء يف املغشوش من ذهب أو فضة حىت يبلغ  وفيما زاد( على املائتني
خالصه نصااًب )وال جيب يف احللي املباح زكاة( أما احملرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة 

  .فيه

 

من الوسق مصدر مبعىن اجلمع،ألن الوسق جيمع  فصل(: ونصاب الزروع والثمار مخسة أوسق)     
)وهي( أي اخلمسة أوسق )ألف وستمائة رطل ابلعراق( ويف بعض النسخ ابلبغدادي )وما الصيعان 

زاد فبحسابه( ورطل بغداد عند النووي مائة ومثانية وعشرون درمهًا وأربعة أسباع درهم )وفيها( أي 
لى الزروع والثمار )إن سقيت مباء السماء( وهو املطر وحنوه كالثلج )أو السيح( وهو املاء اجلاري ع



األرض بسبب سد النهر، فيصعد املاء على وجه األرض فيسقيها )العشر وإن سقيت بدوالب( 
بضم الدال وفتحها ما يديره احليوان )أو( سقيت ب )نضح( من هنر أو بئر حبيوان كبعْي أو بقرة 

 )نصف العشر( وفيما سقي مباء السماء والدوالب مثالً سواء ثالثة أرابع العشر. 
 

سواء كان مثن مال التجارة  وتقوم عروض التجارة عند آخر احلول مبا اشرتيت بهفصل(: )     
نصااًب أم ال، فإن بلغت قيمة العروض آخر احلول نصااًب زكاها وإال فال )وخيرج من ذلك( بعد بلوغ 
قيمة مال التجارة نصااًب )ربع العشر( منه )وما استخرج من معادن الذهب والفضة خيرج منه( إن 

اابً )ربع العشر يف احلال( إن كان املستخرج من أهل وجوب الزكاة واملعادن مجع معدن بفتح بلغ نص
داله وكسرها اسم ملكان خلق هللا تعاىل فيه ذلك من موات أو ملك )وما يوجد من الركاز( وهو 

ع دفني اجلاهلية، وهي احلالة اليت كانت عليها العرب قبل اإلسالم من اجلهل ابهلل ورسوله وشرائ
اإلسالم )ففيه( أي للركاز )اخلمس( ويصرف مصرف الزكاة على املشهور ومقابله أنه يصرف إىل 

 أهل اخلمس املذكورين يف آية الفيء. 
 

ويقال هلا زكاة الفطرة أي اخللقة )بثالثة أشياء اإلسالم( فال فطرة  فصل(: وجتب زكاة الفطر)     
)وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان(  على كافر أصلي إال يف رقيقه وقريبه املسلمني

وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده )ووجود الفضل( وهو يسار 
أيضاً.  الشخص مبا يفضل )عن قوته وقوت عياله يف ذلك اليوم( أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته

فال يلزم املسلم فطرة عبد وقريب  ويزكي الشخص )عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من املسلمني(
وزوجة كفار، وإن وجبت نفقتهم وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج )صاعًا من قوت بلده( 
إن كان بلداًي فإن كان يف البلد أقوات غلب بعضها، وجب اإلخراج منه، ولو كان الشخص يف 

صاع بل ببعضه لزمه ذلك ابدية ال قوت فيها أخرج من قوت أقرب البالد إليه، ومن مل يوسر ب
البعض )وقدره( أي الصاع )مخسة أرطال وثلث ابلعراقي( وسبق بيان الرطل العراقي يف نصاب 

  .الزروع

 

الذين ذكرهم هللا تعاىل يف كتابه العزيز يف قوله  فصل(: وتدفع الزكاة إىل األصناف الثمانية)     
ا الصََّدقَاُت لْلُفَقَراِء ِواملَسا  ِكنِي َوالَعاِمِلنَي َعَلْيها َواملَؤلَّفِة قُ ُلوهُبْم َويف الرهِقاِب َوالَغارِِمنَي َويف تعاىل }ِإمنَّ

بيِل{ )سورة التوبة: اآلية:  ِ َواْبِن السَّ ( اخل وهو ظاهر غّن عن الشرح إال معرفة 60َسبيِل اّلله
من حاجته، أما فقْي األصناف املذكورة فالفقْي يف الزكاة هو الذي ال مال له وال كسب يقع موقعًا 



العرااي فهو من ال نقد بيده، واملسكني من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعًا من كفايته، 
وال يكفيه كمن حيتاج إىل عشرة دراهم، وعنده سبعة والعامل من استعمله اإلمام على أخذ 

ؤلفة املسلمني وهو من الصدقات ودفعها ملستحقيها، واملؤلفة قلوهبم وهم أربعة أقسام: أحدها م
أسلم، ونيته ضعيفة فيتألف بدفع الزكاة له، وبقية األقسام مذكورة يف املبسوطات. ويف الرقاب وهم 
املكاتبون كتابة صحيحة، أما املكاتب كتابة فاسدة، فال يعطى من سهم املكاتبني والغارم على ثالثة 

يف قتيل مل يظهر قاتله، فتحمل دينه  أقسام: أحدها من استدان دينًا لتسكني فتنة بني طائفتني
ين  بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمني غنيًا كان أو فقْيًا، وإمنا يعطى الغارم عند بقاء الدَّ
عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء مل يعط من سهم الغارمني، وبقية أقسام الغارمني يف 

ال سهم هلم يف ديوان املرتزقة بل هم متطوعون  املبسوطات. وأما سبيل هللا فهم الغزاة الذين
ابجلهاد. وأما ابن السبيل فهو من ينشىء سفرًا من بلد الزكاة، أو يكون جمتازًا ببلدها، ويشرتط فيه 
احلاجة وعدم املعصية وقوله )وإىل من يوجد منهم( أي األصناف فيه إشارة إىل أنه فقد بعض 

إن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حىت يوجدوا كلهم أو األصناف، ووجد البعض تصرف ملن وجد، ف
بعضهم )وال يقتصر( يف إعطاء الزكاة )على أقل من ثالثة من كل صنف( من األصناف الثمانية )إال 
العامل( فإنه جيوز أن يكون واحدًا إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف الثنني من كل صنف غرم 

سة ال جيوز دفعها( أي الزكاة )إليهم الغّن( مبال أو  للثالث أقل متمول وقيل يغرم له الثلث )ومخ
كسب )والعبد وبنو هاشم وبنو املطلب( سواء منعوا حقهم من مخس اخلمس أو ال، وكذا عتقاؤهم 
ال جيوز دفع الزكاة إليهم، وجيوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على املشهور )والكافر( ويف بعض 

كي نفقته ال يدفعها( أي الزكاة )إليهم ابسم الفقراء النسخ وال تصح للكافر )ومن تلزم املز 
 واملساكني( وجيوز دفعها اليهم ابسم كوهنم غزاة أو غارمني مثاًل. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب بيان أحكام الصيام
 

وشرعًا إمساك عن مفطر بنية خمصوصة مجيع هنار ، وهو والصوم مصدران معنامها لغة اإلمساك     
سلم عاقل طاهر من حيض ونفاس )وشرائط وجوب الصيام ثالثة أشياء( ويف قابل للصوم من م

بعض النسخ أربعة أشياء )اإلسالم والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم( وهذا هو الساقط على 
نسخة الثالثة، فال جيب الصوم على أضداد ذلك. )وفرائض الصوم أربعة أشياء( أحدها )النية( 

ًا كرمضان أو نذراً، فال بد من إيقاع النية ليالً، وجيب التعيني يف صوم ابلقلب فإن كان الصوم فرض
الفرض كرمضان، وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه 
السنة هلل تعاىل )و( الثاّن )اإلمساك عن األكل والشرب( وإن قل املأكول واملشروب عند التعمد، 

اًل مل يفطر إن كان قريب عهد ابإلسالم، أو نشأ بعيدًا عن العلماء وإال أفطر فإن أكل انسياً أو جاه
)و( الثالث )اجلماع( عامدًا وأما اجلماع انسيًا فكاألكل انسيًا )و( الرابع )تعمد القيء( فلو غلبه 
القيء مل يبطل صومه )والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء( أحدها واثنيها )ما وصل عمدًا إىل 

ف( املنفتح )أو( غْي املنفتح كالوصول من مأمومة إىل )الرأس( واملراد إمساك الصائم عن اجلو 
وصول عني إىل ما يسمى جوفًا )و( الثالث )احلقنة يف أحد السبيلني( وهو دواء حيقن به املريض يف 

يبطل صومه  قبل أو دبر املعرب عنهما يف املنت ابلسبيلني )و( الرابع )القيء عمداً( فإن مل يتعمد مل 
كما سبق. )و( اخلامس )الوطء عامدًا( يف الفرج فال يفطر الصائم ابجلماع انسيًا كما سبق )و( 

السادس )اإلنزال( وهو خروج املّن )عن مباشرة( بال مجاع حمرمًا كان كإخراجه بيده أو غْي حمرم  



إفطار به جزمًا )و(  كإخراجه بيد زوجته أو جاريته واحرتز مبباشرة عن خروج املّن ابالحتالم فال
 السابع إىل آخر العشرة )احليض والنفاس واجلنون والردة( فمىت طرأ شيء منها يف أثناء الصوم أبطله 

ويستحب يف الصوم ثالثة أشياء( أحدها )تعجيل الفطر( إن حتقق غروب الشمس فإن شك )     
ْي السحور( ما مل يقع يف شك فال يعجل الفطر، ويسن أن يفطر على متر وإال فماء )و( الثاّن )أتخ

فال يؤخر، وحيصل السحور بقليل األكل والشرب )و( الثالث )ترك اهلجر( أي الفحش )من 
الكالم( الفاحش، فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة وحنو ذلك كالشتم، وإن شتمه أحد 

أو بقلبه كما نقله الرافعي  فليقل مرتني أو ثالاثً: إّن صائم إما بلسانه كما قال النووي يف األذكار،
عن األئمة واقتصر عليه. )وحيرم صيام مخسة أايم العيدان( أي صوم يوم عيد الفطر وعيد األضحى 
)وأايم التشريق( وهي )الثالثة( اليت بعد يوم النحر )ويكره( حترميًا )صوم يوم الشك( بال سبب 

أن يوافق عادة له( يف تطوعه   يقتضي صومه. وأشار املصنف لبعض صور هذا السبب بقوله )إال
كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك أيضًا عن قضاء 
ونذر، ويوم الشك هو يوم الثالثني من شعبان إذا مل ير اهلالل ليلتها مع الصحو أو حتدث الناس 

 سقه برؤيته، ومل يعلم عدل رآه أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو ف
ومن وطىء يف هنار رمضان( حال كونه )عامداً يف الفرج( وهو مكلف ابلصوم، ونوى من الليل )     

وهو آمث هبذا الوطء ألجل الصوم )فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة( ويف بعض النسخ 
إن مل يستطع( سليمة من العيوب املضرة ابلعمل والكسب )فإن مل جيد( ها )فصيام شهرين متتابعني ف

صومهما)فإطعام ستني مسكيناً( أو فقْيًا )لكل مسكني مد( أي مما جيزىء يف صدقة الفطر فإن 
عجز عن اجلميع استقرت الكفارة يف ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة 

 فعلها )ومن مات وعليه صيام( فائت )من رمضان( بعذر كمن أفطر فيه ملرض، ومل يتمكن من
قضائه كأن استمر مرضه حىت مات فال إمث عليه يف هذا الفائت، وال تدارك ابلفدية، وإن فات بغْي 
عذر ومات قبل التمكن من قضائه )أطعم عنه( أي أخرج الويل عن امليت من تركته )لكل يوم( 
فات )مد( طعام وهو رطل وثلث ابلبغدادي وهو ابلكيل نصف قدح مصري، وما ذكره املصنف 

ل اجلديد والقدمي، ال يتعني اإلطعام، بل جيوز للويل أيضاً أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك كما هوالقو 
يف شرح املهذب وصوب يف الروضة اجلزم ابلقدمي )والشيخ( والعجوز واملريض الذي ال يرجى برؤه 

، )إن عجز( كل منهم )عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مداً( وال جيوز تعجيل املد قبل رمضان
وجيوز بعد فجر كل يوم )واحلامل واملرضع إن خافتا على أنفسهما( ضررًا يلحقهما ابلصوم كضرر 
املريض )أفطرات و( وجب )عليهما القضاء وإن خافتا على أوالدمها( أي إسقاط الولد يف احلامل 



ارة أن وقلة اللنب يف املرضع )أفطرات و( وجب )عليهما القضاء( لإلفطار )والكفارة( أيضًا والكف
خيرج )عن كل يوم مد وهو( كما سبق )رطل وثلث ابلعراقي( ويعرب عنه ابلبغدادي )واملريض 
واملسافر سفرًا طوياًل( مباحًا إن تضررا ابلصوم )يفطران ويقضيان( وللمريض إن كان مرضه مطبقاً 

الشروع يف  ترك النية من الليل، وإن مل يكن مطبقًا كما لو كان حيمُّ وقتًا دون وقت، وكان وقت
الصوم حممومًا فله ترك النية، وإال فعليه النية لياًل فإن عادت احلمى واحتاج للفطر أفطر. وسكت 
املصنف عن صوم التطوع، وهو مذكور يف املطوالت، ومنه صوم عرفة وعاشوراء واتسوعاء وأايم 

 البيض وستة من شوال. 
 

الشيء من خْي أو شر، وشرعًا إقامة  وهو لغة اإلقامة على فصل(: يف أحكام االعتكاف)     
مبسجد بصفة خمصوصة )واالعتكاف سنة مستحبة( يف كل وقت وهو يف العشر األواخر من رمضان 
أفضل منه يف غْيه ألجل طلب ليلة القدر، وهي عند الشافعي رضي هللا عنه منحصرة يف العشر 

أرجاها وأرجى ليايل الوتر ليلة احلادي األخْي من رمضان، فكل ليلة منه حمتملة هلا، لكن ليايل الوتر 
أو الثالث والعشرين. )وله( أي لالعتكاف املذكور )شرطان( أحدمها )النية( وينوي يف االعتكاف 
املنذور الفرضية أو النذر )و( الثاّن )اللبث يف املسجد( وال يكفي يف اللبث قدر الطمأنينة، بل 

رعًا املعتكف إسالم وعقل ونقاء عن حيض أو الزايدة عليه حبيث يسمى ذلك اللبث عكوفًا وش
نفاس وجنابة، فال يصح اعتكاف كافر وجمنون وحائض ونفساء وجنب، ولو ارتد املعتكف أو سكر 
بطل اعتكافه )وال خيرج( املعتكف )من االعتكاف املنذور إال حلاجة اإلنسان( من بول وغائط وما 

فتخرج املرأة من املسجد ألجلهما )أو( عذر  يف معنامها كغسل جنابة )أو عذر من حيض( أو نفاس
من )مرض ال ميكن املقام معه( يف املسجد أبن كان حيتاج لفرش وخادم وطبيب، أو خياف تلويث 
املسجد كإسهال وإدرار بول، وخرج بقول املصنف ال ميكن اخل ابملرض اخلفيف كحمى خفيفة، فال 

)ابلوطء( خمتارًا ذاكرًا لالعتكاف عاملاً جيوز اخلروج من املسجد بسببها )ويبطل( االعتكاف 
 ابلتحرمي. وأما مباشرة املعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل وإال فال. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب أحكام احلج
 

وشرائط وجوب احلج سبعة أشياء( ويف ) وهو لغة القصد وشرعًا قصد البيت احلرام للنسك     
غ والعقل واحلرية( فال جيب احلج على املتصف بضد بعض النسخ سبع خصال )اإلسالم والبلو 

ذلك )ووجود الزاد( وأوعيته إن احتاج إليها وقد ال حيتاج إليها كشخص قريب من مكة، ويشرتط 
أيضًا وجود املاء يف املواضع املعتاد محل املاء منها بثمن املثل )و( وجود )الراحلة( اليت تصح له 

خص بينه وبني مكة مرحلتان فأكثر سواء قدر على املشي أم بشراء أو استئجار هذا إذا كان الش
ال، فإن كان بينه وبني مكة دون مرحلتني، وهو قوي على املشي لزمه احلج بال راحلة، ويشرتط كون 
ما ذكر فاضاًل عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإايبه، وفاضاًل أيضًا عن مسكنه 

)وختلية الطريق( واملراد ابلتخلية هنا أمن الطريق ظنًا حبسب ما يليق الالئق به، وعن عبد يليق به 
بكل مكان، فلو مل أيمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه، مل جيب عليه احلج وقوله )وإمكان 
املسْي( اثبت يف بعض النسخ، واملراد هبذا اإلمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما 

ْي املعهود إىل احلج، فإن أمكن إال أنه حيتاج لقطع مرحلتني يف بعض األايم مل يلزمه ميكن فيه الس
  .احلج للضرر

وأركان احلج أربعة( أحدها )اإلحرام مع النية( أي نية الدخول يف احلج )و( الثاّن )الوقوف      
التاسع من ذي بعرفة( واملراد حضور احملرم ابحلج حلظة بعد زوال الشمس يوم عرفة، وهو اليوم 

احلجة بشرط كون الواقف أهاًل للعبادة ال مغمى عليه، ويستمر وقت الوقوف إىل فجر يوم النحر، 
وهو العاشر من ذي احلجة )و( الثالث )الطواف ابلبيت( سبع طوفات جاعاًل يف طوافه البيت عن 



 احلجر مل حيسب له )و( يساره مبتداًئ ابحلجر األسود حماذاًي له يف مروره جبميع بدنه، فلو بدأ بغْي
الرابع )السعي بني الصفا واملروة( سبع مرات وشرطه أن يبدأ يف أول مرة ابلصفا، وخيتم ابملروة 
وحيسب ذهابه من الصفا إىل املروة مرة وعوده إليه مرة أخرى، والصفا ابلقصر طرف جبل أيب 

إن جعلنا كالًّ منهما نسكاً، وهو قبيس، واملروة بفتح امليم وبقي من أركان احلج احللق أو التقصْي 
املشهور، فإن قلنا إن كالًّ منهما استباحة حمظور فليسا من األركان، وجيب تقدمي اإلحرام على كل 

 األركان السابقة 
وأركان العمرة ثالثة( كما يف بعض النسخ، ويف بعضها أربعة أشياء )اإلحرام والطواف والسعي )     

القولني( وهو الراجح كما سبق قريبًا وإال فال يكون من أركان العمرة واحللق أو التقصْي يف أحد 
)وواجبات احلج غْي األركان ثالثة أشياء( أحدها )اإلحرام من امليقات( الصادق ابلزماّن واملكاّن، 
فالزماّن ابلنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي احلجة، وأما ابلنسبة للعمرة، فجميع 

حرامه وامليقات املكاّن للحج يف حق املقيم مبكة نفس مكة مكيًا كان أو آفاقياً، وأما السنة وقت إل
غْي املقيم مبكة فميقات املتوجه من املدينة الشريفة ذو احلليفة واملتوجه من الشام ومصر واملغرب 

توجه من اجلحفة، واملتوجه من هتامة اليمن يلملم، واملتوجه من جند احلجاز وجند، اليمن قرن وامل
املشرق ذات عرق )و( الثاّن من واجبات احلج )رمي اجلمار الثالث( يبدأ ابلكربى مث الوسطى، مث 
مجرة العقبة ويرمي كل مجرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتني دفعة حسبت 

  واحدة، ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى، ويشرتط كون املرمى به حجرًا، فال يكفي غْيه
كلؤلؤ وجص )و( الثالث )احللق( أو التقصْي واألفضل للرجل احللق وللمرأة التقصْي، وأقل احللق 
إزالة ثالث شعرات من الرأس حلقًا أو تقصْيًا أو نتفًا أو إحراقًا أو قصاً، ومن ال شعر برأسه يسن 

 لرأس له إمراراً ملوسى عليه، وال يقوم شعر غْي الرأس من اللحية، وغْيها مقام شعر ا
وسنن احلج سبع( أحدها )اإلفراد وهو تقدمي احلج على العمرة( أبن حيرم أوالً ابحلج من ميقاته )     

يفرغ منه مث خيرج من مكة إىل أدىن احلل، فيحرم ابلعمرة وأييت بعملها ولو عكس مل يكن مفردًا )و( 
وته هبا. ولفظها لبيك اللهم الثاّن )التلبية( ويسن اإلكثار منها يف دوام اإلحرام ويرفع الرجل ص

لبيك لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك، وإذا فرغ من التلبية 
صلى على النيب، وسأل هللا تعاىل اجلنة ورضوانه، واستعاذ به من النار. )و( الثالث )طواف القدوم( 

اف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم )و( وخيتص حباج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، واملعتمر إذا ط
الرابع )املبيت مبزدلفة( وعده من السنن هو ما يقتضيه كالم الرافعي، لكن الذي يف زايدة الروضة، 
وشرح املهذب أن املبيت مبزدلفة واجب )و( اخلامس )ركعتا الطواف( بعد الفراغ منه ويصليهما 



لقراءة فيهما هناراً، وجيهر هبا لياًل وإذا مل يصلهما خلف مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم ويسره اب
خلف املقام، ففي احلجر وإال ففي املسجد، وإال ففي أي موضع شاء من احلرم وغْيه )و( السادس 
)املبيت مبىن( هذا ما صححه الرافعي لكن صحح النووي يف زايدة الروضة الوجوب )و( السابع 

كة لسفر حاجًا كان أو ال طوياًل كان السفر أو قصْيًا. وما )طواف الوداع( عند إرادة اخلروج من م
ذكره املصنف من سنيته قول مرجوح، لكن األظهر وجوبه )ويتجرد الرجل( حتمًا كما يف شرح 
املهذب )عند اإلحرام عن املخيط( من الثياب وعن منسوجها ومعقودها، وعن غْي الثياب من خف 

 يدين وإال فنظيفني. ونعل )ويلبس إزاراً ورداء أبيضني( جد
 

وحيرم على احملرم عشرة ) فصل(: يف أحكام حمرمات اإلحرام وهي ما حيرم بسبب اإلحرام)     
أشياء( أحدها )لبس املخيط( كقميص وقباء وخف، ولبس املنسوج كدرع أو املعقود كلبد يف مجيع 

عمامة وطني، فإن مل يعد أو بعضها )من الرجل( مبا يعد ساترًا ك (بدنه )و( الثاّن )تغطية الرأس
ساترًا مل يضر كوضع يده على بعض رأسه وكانغماسه يف ماء واستظالله مبحمل، وإن مس رأسه )و( 
تغطية )الوجه( أو بعضه )من املرأة( مبا يعد ساترًا وجيب عليها أن تسرت من وجهها ما ال يتأتى سرت 

ًا عنه خبشبة وحنوها، واخلنثى كما قال مجيع الرأس إال به، وهلا أن تسبل على وجهها ثواًب متجافي
القاضي أبو الطيب يؤمر ابلسرت، ولبس املخيط، وأما الفدية فالذي عليه اجلمهور، أنه إن سرت 

وجهه أو رأسه، مل جتب الفدية للشك وإن سرتمها وجبت )و( الثالث )ترجيل( أي تسريح )الشعر(  
ب أنه مكروه، وكذا حك الشعر ابلظفر كذا عده املصنف من احملرمات لكن الذي يف شرح املهذ

)و( الرابع )حلقه( أي الشعر أو نتفه أو إحراقه واملراد إزالته أبي طريق كان ولو انسيًا )و( اخلامس 
)تقليم األظفار( أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غْيه إال إذا انكسر بعض ظفر احملرم وأتذى به 

الطيب( أي استعماله قصدًا مبا يقصد منه رائحة الطيب حنو فله إزالة املنكسر فقط )و( السادس )
مسك وكافور يف ثوبه أبن يلصقه به على الوجه املعتاد يف استعماله أو يف بدنه ظاهره أو ابطنه،  

كأكله الطيب، وال فرق يف مستعمل الطيب بني كونه رجاًل أو امرأة أخشم كان أو ال وخرج بقصد 
، أو أكره على استعماله أو جهل حترميه، أو نسي أنه حمرم، فإنه ال أما لو ألقت عليه الريح طيباً 

و( السابع )قتل الصيد( الربي املأكول أو ما يف )فدية عليه، فإن علم حترميه وجهل الفدية وجبت 
أصله مأكول من وحش وطْي وحيرم أيضاً صيده، ووضع اليد عليه والتعرض جلزئه وشعره وريشه )و( 

ح( فيحرم على احملرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غْيه بوكالة أو والية )و( التاسع الثامن )عقد النكا 
)الوطء( من عاقل عامل ابلتحرمي سواء جامع يف حج أو عمرة يف قبل أو دبر من ذكر أو أنثى زوجة 



أو مملوكة أو أجنبية )و( العاشر )املباشرة( فيما دون الفرج كلمس وقبلة )بشهوة( أما بغْي شهوة 
 حيرم )ويف مجيع ذلك( أي احملرمات السابقة )الفدية( وسيأيت بياهنا. واجلماع املذكور تفسد به فال

العمرة املفردة أما اليت يف ضمن حج يف قران، فهي اتبعة له صحة وفسادًا وأما اجلماع،  فيفسد 
قد النكاح( احلج قبل التحلل األول بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل األول فال يفسد )إال ع

فإنه ال ينعقد )وال يفسده إال الوطء يف الفرج( خبالف املباشرة يف غْي الفرج فإهنا ال تفسده )وال 
خيرج( احملرم )منه ابلفساد( بل جيب عليه املضي يف فاسده وسقط يف بعض النسخ قوله يف فاسده، 

)فاته الوقوف بعرفة(  أي النسك من حج أو عمرة أبن أييت ببقية أعماله )ومن( أي واحلاج الذي
بعذر أو غْيه )حتلل( حتمًا )بعمل عمرة( فيأيت بطواف وسعي إن مل يكن سعى بعد طواف القدوم، 
وعليه أي الذي فاته الوقوف )القضاء( فورًا فرضًا كان نسكه أو نفاًل، وإمنا جيب القضاء يف فوات 

حلصر فيها لزمه سلوكها، وإن مل ينشأ عنه حصر، فإن أحصر شخص، وكان له طريق غْي اليت وقع ا
علم الفوات، فإن مات مل يقض عنه يف األصح )و( عليه مع القضاء )اهلدي( ويوجد يف بعض 
النسخ زايدة وهي )ومن ترك ركناً( مما يتوقف عليه احلج )مل حيل من إحرامه حىت أييت به( وال جيرب 

وسيأيت بيان الدم )ومن ترك سنة(  ذلك الركن بدم )ومن ترك واجباً( من واجبات احلج )لزمه الدم(
 من سنن احلج )مل يلزمه برتكها شيء( وظهر من كالم املنت الفرق بني الركن والواجب والسنة. 

 

برتك واجب أو فعل حرام )والدماء الواجبة يف  فصل(: يف أنواع الدماء الواجبة يف اإلحرام)     
ي ترك مأمور به كرتك اإلحرام من امليقات. اإلحرام مخسة أشياء أحدها الدم الواجب برتك نسك( أ

)وهو( أي هذا الدم )على الرتتيب( فيجب أواًل برتك املأمور به )شاة( جتزىء يف األضحية )فإن مل 
يوم  جيد( ها أصاًل أو وجدها بزايدة على مثن مثلها )فصيام عشرة أايم ثالثة يف احلج( تسن قبل

)و( صيام )سعة إذا رجع إىل أهله( ووطنه وال جيوز  عرفة فيصوم سادس ذي احلجة وسابعه واثمنه
صومها يف أثناء الطريق، فإن أراد اإلقامة مبكة صامها كما يف احملرر، ولو مل يصم الثالثة يف احلج، 
ورجع لزمه صوم العشرة وفرق بني الثالثة والسبعة أبربعة أايم، ومدة إمكان السْي إىل الوطن وما 

املذكور دم ترتيب موافق ملا يف الروضة وأصلها، وشرح املهذب لكن ذكره املصنف من كون الدم 
الذي يف املنهاج تبعاً للمحرر أنه دم ترتيب وتعديل، فيجب أواًل شاة فإن عجز عنها اشرتى بقيمتها 
طعامًا وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يومًا )والثاّن الدم الواجب ابحللق والرتفه( كالطيب 

ما جلميع الرأس أو لثالث شعرات )وهو( أي هذا الدم )على التخيْي( فيجب إما والدهن واحللق إ
)شاة( جتزىء يف األضحية )أو صوم ثالثة أايم والتصدق بثالثة آصع على ستة مساكني( أو فقراء 



لكل منهم نصف صاع من طعام جيزىء يف الفطرة )والثالث الدم الواجب ابإلحصار فيتحلل( احملرم 
أبن يقصد اخلروج من نسكه ابإلحصار )ويهدي( أي يذبح )شاة( حيث أحصر وحيلق بنية التحلل، 

 رأسه بعد الذبح 
والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو( أي هذا الدم )على التخيْي( بني ثالثة أمور )إن كان )

لثالثة يف الصيد مما له مثل( واملراد مبثل الصيد ما يقاربه يف الصورة، وذكر املصنف األول من هذه ا
قوله )أخرج املثل من النعم( أي يذبح املثل من النعم ويتصدق به على مساكني احلرم وفقرائه، 
فيجب يف قتل النعامة بدنة، ويف بقرة الوحش أو محاره بقرة، ويف الغزال عنز وبقية صور الذي له 

بدراهم بقيمة مكة يوم مثل من النعم مذكورة يف املطوالت وذكر الثاّن يف قوله )أو قومه( أي املثل 
اإلخراج )واشرتى بقيمته طعاماً( جمزاًئ يف الفطرة )وتصدق به( على مساكني احلرم وفقرائه، وذكر 
املصنف الثالث يف قوله )أو صام عن كل مد يومًا( فإن بقي أقل من مد صام عنه يومًا )وإن كان 

ه )أخرج بقيمته طعامًا وتصدق به( الصيد مما ال مثل له( فيتخْي بني أمرين ذكرمها املصنف يف قول
)وصام عن كل مد يوماً( وإن بقي أقل من مد صام عنه يومًا )واخلامس الدم الواجب ابلوطء( من 
عاقل عامد عامل ابلتحرمي خمتار سواء جامع يف قبل أو دبر كما سبق )وهو( أي هذا الواجب )على 

ثى من اإلبل )فإن مل جيدها فبقرة فإن مل الرتتيب( فيجب به أواًل )بدنة( وتطلق على الذكر واألن
جيدها فسبع من الغنم فإن مل جيدها قوم البدنة( بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب )واشرتى بقيمتها 
طعامًا وتصدق به( على مساكني احلرم وفقرائه، وال تقدير يف الذي يدفع لكل فقْي، ولو تصدق 

كل مد يوماً( واعلم أن اهلدي على قسمني أحدمها ما    ابلدراهم مل جيزه )فإن مل جيد( طعاماً )صام عن
كان عن إحصار، وهذا ال جيب بعثه إىل احلرم، بل يذبح يف موضع اإلحصار، والثاّن اهلدي 
الواجب بسبب ترك واجب أو فعل حرام، وخيتص ذحبه ابحلرم، وذكر املصنف هذا يف قوله )وال 

جيزىء أن يدفع اهلدي إىل ثالثة مساكني أو فقراء جيزئه اهلدي وال اإلطعام إال ابحلرم( وأقل ما 
)وجيزئه أن يصوم حيث شاء( من حرم أو غْيه )وال جيوز قتل صيد احلرم( ولو كان مكرهًا على 
القتل ولو أحرم مث جن فقتل صيدًا مل يضمنه يف األظهر )وال( جيوز )قطع شجره( أي احلرم ويضمن 

منهما بصفة األضحية، وال جيوز أيضًا قطع، وال قلع  الشجرة الكبْية ببقرة، والصغْية بشاة كل
نبات احلرم الذي ال يستثنيه الناس، بل ينبت بنفسه أما احلشيش اليابس، فيجوز قطعه ال قلعه 

 )واحملل( بضم امليم أي احلالل )واحملرم يف ذلك( احلكم السابق )سواء(
 

 معاملة اخلالئق فقال: وملا فرغ املصنف من معاملة اخلالق وهي العبادات أخذ يف  



 
 
 
 
 

 كتاب أحكام البيوع
 

مجع بيع، والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، فدخل ما ليس  وغْيها من املعامالت كقراض وشركة     
مبال كخمر، وأما شرعًا فأحسن ما قيل يف تعريفه إنه متليك عني مالية مبعاوضة إبذن شرعي أو 

، فخرج مبعاوضة القرض، وإبذن شرعي الراب، ودخل يف متليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مايل
منفعة متليك حق البناء، وخرج بثمن األجرة يف اإلجارة، فإهنا ال تسمى مثنًا )البيوع ثالثة أشياء( 
أحدها )بيع عني مشاهدة( أي حاضرة )فجائز( إذا وجدت الشروط من كون املبيع طاهرًا منتفعًا به 

عليه والية، وال بد يف البيع من إجياب وقبول، فاألول كقول البائع أو مقدورًا على تسليمه للعاقد 
القائم مقامه بعتك، وملكتك بكذا، والثاّن كقول املشرتي أو القائم مقامه اشرتيت ومتلكت وحنومها 
)و( الثاّن من األشياء )بيع شيء موصوف يف الذمة( ويسمى هذا ابلسلم )فجائز إذا وجدت( فيه 

وصف به( من صفات السلم اآلتية يف فصل السلم )و( الثالث )بيع عني غائبة مل )الصفة على ما 
تشاهد( للمتعاقدين )فال جيوز( بيعها واملراد ابجلواز يف هذه الثالثة الصحة، وقد يشعر قوله مل 
تشاهد أبهنا إن شوهدت مث غابت عند العقد أنه جيوز، ولكن حمل هذا يف عني ال تتغْي غالبًا يف 

ملتخللة بني الرؤية والشراء )ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك( وصرح املصنف مبفهوم هذه املدة ا
األشياء يف قوله )وال يصح بيع عني جنسة( وال متنجسة كخمر ودهن وخل متنجس وحنوها مما ال 

 ميكن تطهْيه )وال( بيع )ما ال منفعة فيه( كعقرب ومنل وسبع ال ينفع. 
 

أبلف مقصورة لغة الزايدة وشرعًا مقابلة عوض آبخر جمهول التماثل يف معيار  فصل(: يف الراب)     
الشرع حالة العقد، أو مع أتخْي يف العوضني، أو أحدمها )والراب( حرام وإمنا يكون )يف الذهب 
والفضة و( يف )املطعومات( وهي ما يقصد غالباً للطعم اقتيااًت أو تفكهًا أو تداواًي وال جيري الراب يف 

ْي ذلك )وال جيوز بيع الذهب ابلذهب وال الفضة كذلك( أي ابلفضة مضروبني كاان أو غْي غ
مضروبني )إال متماثاًل( أي مثال مبثل فال يصح بيع شيء من ذلك متفاضاًل وقوله )نقداً( أي حاالً 



( يدًا بيد، فلو بيع شيء من ذلك مؤجاًل مل يصح )وال( يصح )بيع ما ابتاعه( الشخص )حىت يقبضه
سواء ابعه للبائع أو لغْيه )وال( جيوز )بيع اللحم ابحليوان( سواء كان من جنسه كبيع حلم شاة بشاة 
أو من غْي جنسه، لكن من مأكول كبيع حلم بقرة بشاة )وجيوز بيع الذهب ابلفضة متفاضاًل( لكن 

مبثله إال متماثالً  )نقدًا( أي حااًل مقبوضًا قبل التفرق )وكذلك املطعومات ال جيوز بيع اجلنس منها
نقدًا( أي حااًل مقبوضًا قبل التفرق )وجيوز بيع اجلنس منها بغْيه متفاضاًل( لكن )نقدًا( أي حاالً 
مقبوضًا قبل التفرق، فلو تفرق املتبايعان قبل قبض كله بطل، أو بعد قبض بعضه ففيه قواًل تفريق 

 يف اهلواء.  الصفقة )وال جيوز بيع الغرر( كبيع عبد من عبيده أو طْي
 

واملتبايعان ابخليار( بني إمضاء البيع وفسخه أي يثبت هلما خيار ) فصل(: يف أحكام اخليار)     
اجمللس يف أنواع البيع كالسلم )ما مل يتفرقا( أي مدة عدم تفرقهما عرفًا أي ينقطع خيار اجمللس، إما 

بايعان لزوم العقد، فلو اختار أحدمها لزوم بتفرق املتبايعني ببدهنما عن جملس العقد، أو أبن خيتار املت
العقد، ومل خيرت اآلخر فورًا سقط حقه من اخليار، وبقي احلق لآلخر )وهلما( أي املتبايعني وكذا 
ألحدمها إذا وافقه اآلخر )أن يشرتطا اخليار( يف أنواع البيع )إىل ثالثة أايم( وحتسب من العقد ال 

ثالثة بطل العقد، ولو كان املبيع مما يفسد يف املدة املشرتطة بطل من التفرق، فلو زاد اخليار على ال
العقد )وإذا وجد ابملبيع عيب( موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العني نقصًا يفوت به غرض 
صحيح، وكان الغالب يف جنس ذلك املبيع عدم ذلك العيب، كزىن رقيق وسرقته وإابقه )فللمشرتي 

وز بيع الثمرة( املنفردة عن الشجرة )مطلقاً( أي عن شرط القطع )إال بعد رده( أي املبيع )وال جي
ن انتهاء حاهلا إىل ما يقصد منها غالبًا كحالوة قصب  بدو( أي ظهور )صالحها( وهو فيما ال يتلوه
ن أبن أيخذ يف محرة أو سواد أو صفرة كالعناب واإلجاص  ومحوضة رمان ولني تني، وفيما يتلوه

ل بدو الصالح، فال يصح بيعها مطلقًا ال من صاحب الشجرة، وال من غْيه إال والبلح، أما قب
بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم ال، ولو قطعت شجرة عليها مثرة جاز بيعها بال 
شرط قطعها، وال جيوز بيع الزرع األخضر يف األرض إال بشرط قطعه أو قلعه، فلو بيع الزرع مع 

ًا عنها بعد اشتداد احلب جاز بال شرط، ومن ابع مثرًا أو زرعًا مل يبد صالحه لزمه األرض أو منفرد
سقيه قدر ما تنمو به الثمرة، وتسلم عن التلف سواء خلى البائع بني املشرتي واملبيع أو مل خيل 

 بيع )وال( جيوز )بيع ما فيه الراب جبنسه رطباً( بسكون الطاء املهملة، وأشار بذلك إىل أنه يعترب يف
الربوايت حالة الكمال، فال يصح مثاًل بيع عنب بعنب مث استثىن املصنف مما سبق قوله )إال اللنب( 



أي فإنه جيوز بيع بعضه ببعض قبل جتبينه، وأطلق املصنف اللنب، فشمل احلليب والرائب واملخيض 
 اوات وزانً. واحلامض، واملعيار يف اللنب الكيل حىت يصح بيع الرائب ابحلليب كيالً وإن تف

 

وهو والسلف لغة مبعىن واحد، وشرعًا بيع شيء موصوف يف الذمة،  فصل(: يف أحكام السلم)     
وال يصح إال إبجياب وقبول )ويصح السلم حااًل ومؤجاًل( فإن أطلق السلم انعقد حااًل يف األصح، 

ن( املسلم فيه وإمنا يصح السلم )فيما( أي يف شيء )تكامل فيه مخس شرائط( أحدها )أن يكو 
)مضبوطًا ابلصفة اليت خيتلف هبا الغرض( يف املسلم فيه حبيث ينتفي ابلصفة اجلهالة فيه، وال يكون 
ذكر األوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود يف املسلم فيه كلؤلؤ كبار، وجارية وأختها أو ولدها )و( 

ختلط املقصود األجزاء اليت ال الثاّن )أن يكون جنسًا مل خيتلط به غْيه( فال يصح السلم يف امل
تنضبط كهريسة ومعجون، فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجنب وأقط، والشرط الثالث 

مذكور يف قوله )ومل تدخله النار إلحالته( أي أبن دخلته لطبخ أو شيء فإن دخلته النار للتمييز  
)معيناً( بل دينًا فلو كان  كالعسل والسمن صح السلم فيه )و( الرابع )أن ال يكون( املسلم فيه

معيناً، كأسلمت اليك هذا الثوب مثاًل يف هذا العيد، فليس بسلم قطعًا وال ينعقد أيضًا بيعًا يف 
األظهر )و( اخلامس أن )ال( يكون )من معني( كأسلمت إليك هذا الدرهم يف صاع من هذه الصربة 

السلم بثمانية شرائط: األول مذكور )مث لصحة املسلم فيه مثانية شرائط( ويف بعض النسخ ويصح 
يف قول املصنف )وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه ابلصفات اليت خيتلف هبا الثمن( فيذكر يف 
السلم يف رقيق مثاًل نوعه كرتكي أو هندي وذكورته أو أنوثته وسنه تقريباً، وقده طواًل أو قصرًا أو 

ويذكر يف اإلبل والبقر والغنم واخليل والبغال ربعة، ولونه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، 
واحلمْي، الذكورة واألنوثة والسن واللون والنوع، ويذكر يف الطْي النوع والصغر والكرب والذكورة 
واألنوثة، والسن إن عرف، ويذكر يف الثوب اجلنس كقطن أو كتان أو حرير، والنوع كقطن عراقي 

ة والرقة والنعومة واخلشونة، ويقاس هبذه الصور غْيها والطول والعرض، والغلظ والدقة والصفاف
ومطلق السلم يف ثوب حيمل على اخلام ال املقصور )و( الثاّن )أن يذكر قدره مبا ينفي اجلهالة عنه( 
أي أن يكون املسلم فيه معلوم القدر كياًل يف مكيل، ووزاًن يف موزون، وعدًا يف معدود، وذرعًا يف 

يف قول املصنف )وإن كان( السلم )مؤجاًل ذكر( العاقد )وقت حمله( أي مذروع. والثالث مذكور 
األجل كشهر كذا فلو أجل السلم بقدوم زيد مثاًل مل يصح. )و( الرابع )أن يكون( املسلم فيه 
)موجودًا عند االستحقاق يف الغالب(أي استحقاق تسليم املسلم فيه، فلو أسلم فيما ال يوجد عند 

ء مل يصح )و( اخلامس )أن يذكر موضع قبضه( أي حمل التسليم إن كان احملل كرطب يف الشتا



املوضع ال يصلح له أو صلح له، ولكن حلمله إىل موضع التسليم مؤنة. )و( السادس )أن يكون 
الثمن معلوماً( ابلقدر أو ابلرؤية له )و( السابع )أن يتقابضا( أي املسلم واملسلم إليه يف جملس 

لو تفرقا قبل قبض رأس املال بطل العقد أو بعد قبض بعضه، ففيه خالف العقد )قبل التفرق( ف
تفريق الصفة واملعترب القبض احلقيقي، فلو أحال املسلم برأس مال السلم وقبضه احملتال، وهو 
املسلم إليه من احملال عليه يف اجمللس مل يكف )و( الثامن )أن يكون عقد السلم انجزًا ال تدخله 

 ف خيار اجمللس فإنه يدخله. خيار الشرط( خبال
 

وشرعاً جعل عني مالية وثيقة بدين يستوىف منها عند  فصل(: يف أحكام الرهن وهو لغة الثبوت)     
تعذر الوفاء، وال يصح الرهن إال إبجياب وقبول، وشرط كل من الراهن واملرهتن أن يكون مطلق 

بيعه جاز رهنه يف الديون إذا استقر التصرف، وذكر املصنف ضابط املرهون يف قوله )وكل ما جاز 
ثبوهتا يف الذمة( واحرتز املصنف ابلديون عن األعيان، فال يصح الرهن عليها كعني مغصوبة، 
ومستعارة وحنومها من األعيان املضمونة. واحرتز ابستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم، 

ضه( أي املرهتن فإن قبض العني املرهونة ممن وعن الثمن مدة اخليار )وللراهن الرجوع فيه ما مل يقب
يصح إقباضه لزم الرهن، وامتنع على الراهن الرجوع فيه والرهن وضعه على األمانة )و( حينئذ )ال 
يضمنه املرهتن إال ابلتعدي( فيه وال يسقط بتلفه شيء من الدين، ولو ادعى تلفه ومل يذكر سبباً 

ًا مل يقبل إال ببينة، ولو ادعى املرهتن رد املرهون على الراهن لتلفه صدق بيمينه، فإن ذكر سبباً ظاهر 
مل يقبل إال ببينة، )وإذا قبض( املرهتن )بعض احلق( الذي على الراهن )مل خيرج( أي مل ينفك )شيء 

 من الرهن حىت يقضى مجيعه( أي احلق الذي على الراهن. 
 

نع وشرعًا منع التصرف يف املال خبالف واحلْجر( لغًة امل) فصل(: يف حجر السفيه واملفلس)     
التصرف يف غْيه كالطالق فينفذ من السفيه، وجعل املصنف احلجر )على ستة( من األشخاص 

غْي مصارفه  )الصيب واجملنون والسفيه( وفسره املصنف بقوله )املبذر ملاله( أي يصرفه يف
ل أو عدمه وشرعًا الشخص )الذي )واملفلس( وهو لغة من صار ماله فلوساً، مث كىن به عن قلة املا

ارتكبته الديون( وال يفي ماله بدينه أو ديونه. )واملريض( املخوف عليه من مرضه واحلجر عليه 
)فيما زاد على الثلث( وهو ثلثا الرتكة ألجل حق الورثة هذا إن مل يكن على املريض دين، فإن كان 

يه )والعبد الذي مل يؤذن له يف التجارة( فال عليه دين يستغرق تركته حجر عليه يف الثلث وما زاد عل
يصح تصرفه بغْي إذن سيده، وسكت املصنف عن أشياء من احلجر مذكورة يف املطوالت منها 



احلجر على املرتد حلق املسلمني، ومنها احلجر على الراهن حلق املرهتن )وتصرف الصيب واجملنون 
ال هبة وال غْيها من التصرفات، وأما السفيه والسفيه غْي صحيح(. فال يصح منهم بيع وال شراء و 

فيصح نكاحه إبذن وليه )وتصرف املفلس يصح يف ذمته( فلو ابع سلمًا طعامًا أو غْيه أو اشرتى  
كالًّ منهما بثمن يف ذمته صح )دون( تصرفه يف )أعيان ماله( فال يصح وتصرفه يف نكاح مثاًل أو 

ن اختلعت على عني مل يصح أو دين يف ذمتها صح طالق أو خلع صحيح، وأما املرأة املفلسة فإ
)وتصرف املريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة( فإن أجازوا الزائد على الثلث 
صح وإال فال، وإجازة الورثة وردهم حال املرض ال يعتربان، وإمنا يعترب ذلك )من بعده( أي من بعد 

منا أجزت لظّن أن املال قليل، وقد ابن خالفه صدق موت املريض، وإذا أجاز الوارث مث قال إ
بيمينه )وتصرف العبد( الذي مل يؤذن له يف التجارة )يكون يف ذمته( ومعىن كونه يف ذمته أنه )يتبع 

 به بعد عتقه( إذا اعتق فإن أذن له السيد يف التجارة صح تصرفه حبسب ذلك اإلذن. 
 

عة وشرعًا عقد حيصل به قطعها )ويصح الصلح مع وهو لغًة قطع املناز  فصل(: يف الصلح)     
اإلقرار( أي إقرار املدعى عليه ابملدعى به )يف األموال( وهو ظاهر )و( كذا )ما أفضى إليها( أي 
األموال كمن ثبت له على شخص قصاص، فصاحله عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح أو 

وضة فاإلبراء( أي صلحه )اقتصاره من حقه( بلفظ البيع فال )وهو( أي الصلح )نوعان إبراء ومعا
أي دينه )على بعضه( فإذا صاحله من األلف الذي له يف ذمة شخص على مخسمائة منها، فكأنه 
قال له أعطّن مخسمائة وأبرأتك من مخسمائة )وال جيوز( مبعىن ال يصح )تعليقه( أي تعليق الصلح 

فقد صاحلتك )واملعارضة( أي صلحها )عدوله  مبعىن اإلبراء )على شرط( كقوله إذا جاء رأس الشهر
عن حقه إىل غْيه( كأن ادعى عليه دارًا أو شقصًا منها وأقر له بذلك، وصاحله منها على معني  

كثوب، فإنه يصح )وجيري عليه( أي على هذا الصلح )حكم البيع( فكأنه يف املثال املذكور ابعه 
حكام البيع كالرد ابلعيب، ومنع التصرف قبل الدار ابلثوب، وحينئذ فيثبت يف املصاحل عليه أ

القبض، ولو صاحله على بعض العني املدعاة، فهبة منه لبعضها املرتوك منها، فيثبت يف هذه اهلبة 
أحكامها اليت تذكر يف ابهبا، ويسمى هذا صلح احلطيطة، وال يصح بلفظ البيع للبعض املرتوك، كأن 

نسان( املسلم )أن يشرع( بضم أوله وكسر ما قبل آخره أي يبيعه العني املدعاة ببعضهما )وجيوز لإل
خيرج )روشناً( ويسمى أيضًا ابجلناح وهو إخراج خشب على جدار )يف( هواء )طريق انفذ( ويسمى 
أيضًا ابلشارع. )حبيث ال يتضرر املار به( أي الروشن بل يرفع حبيث مير حتته املار التام الطويل 

يكون على رأسه احلمولة الغالبة، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان  منتصباً، واعترب املاوردي أن



وقوافل، فلْيفع الروشن حبيث مير حتته احململ على البعْي مع أخشاب املظلة الكائنة فوق احململ، 
أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساابط، وإن جاز له املرور يف الطريق النافذ )وال جيوز( إشراع 

يف الدرب املشرتك إال إبذن الشركاء( يف الدرب واملراد هبم من نفذ ابب داره منهم إىل الروشن )
الدرب، وليس املراد هبم من الصقه منهم جداره بال نفوذ ابب إليه، وكل من الشركاء يستحق 
االنتفاع من ابب داره إىل رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب )وجيوز تقدمي الباب يف الدرب 

وال جيوز أتخْيه( أي الباب )إال إبذن الشركاء( فحيث منعوه مل جيز أتخْيه، وحيث منع من املشرتك 
 التأخْي فصاحل شركاء الدرب مبال صح. 

 

بفتح احلاء وحكي كسرها وهي لغًة التحول أي االنتقال وشرعًا نقل احلق  فصل(: يف احلوالة)     
لة أربعة( أحدها )رضا احمليل( وهو من عليه الدين من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه )وشرائط احلوا

ال احملال عليه، فإنه ال يشرتط رضاه يف األصح، وال تصح احلوالة على من ال دين عليه. )و( الثاّن 
)قبول احملتال( وهو مستحق الدين على احمليل )و( الثالث )كون احلق( احملال به )مستقرًا يف الذمة( 

ق ملا قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه يف الروضة، وحينئذ فاملعترب يف والتقييد ابالستقرار مواف
دين احلوالة أن يكون الزماً، أو يؤول إىل اللزوم )و( الرابع )اتفاق ما( أي الدين الذي )يف ذمة 

ي احمليل واحملال عليه يف اجلنس( والقدر )والنوع واحللول والتأجيل( والصحة والتكسْي )وتربأ هبا( أ
احلوالة )ذمة احمليل( أي عن دين احملتال ويربأ أيضًا احملال عليه من دين احمليل، ويتحول حق احملتال 
إىل ذمة احملال عليه حىت لو تعذر أخذه من احملال عليه بفلس، أو جحد للدين وحنومها مل يرجع على 

 جوع له أيضاً على احمليل. احمليل، ولو كان احملال عليه مفلساً عند احلوالة، وجهله احملتال فال ر 
 

وهو مصدر ضمنت الشيء ضمااًن إذا كفلته وشرعًا التزام ما يف ذمة الغْي  فصل(: يف الضمان)     
من املال وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف )ويصح ضمان الديون املستقرة يف الذمة إذا 

ق قبل الدخول، فإنه حينئذ غْي علم قدرها( والتقييد ابملستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصدا
مستقر يف الذمة، وهلذا مل يعترب الرافعي والنووي إال كون الدين اثبتًا الزمًا وخرج بقوله إذا علم 
قدرها الديون اجملهولة، فال يصح ضماهنا، كما سيأيت. )ولصاحب احلق( أي الدين )مطالبة من شاء 

له )إذا كان الضمان على ما بينا( ساقط يف من الضامن واملضمون عنه( وهو من عليه الدين وقو 
أكثر نسخ املنت )وإذا غرم الضامن رجع على املضمون عنه( ابلشرط املذكور يف قوله )إذا كان 
الضمان والقضاء( أي كل منهما )إبذنه( أي املضمون عنه مث صرح مبفهوم قوله سابقًا إذا علم 



ع فالانً كذا وعلي ضمان الثمن )وال( ضمان )ما قدرها بقوله هنا )وال يصح ضمان اجملهول( كقوله ب
مل جيب( كضمان مائة جتب على زيد يف املستقبل )إال درك املبيع( أي ضمان درك املبيع أبن يضمن 

 للمشرتي الثمن إن خرج املبيع مستحقاً أو يضمن للبائع املبيع إن خرج الثمن مستحقاً. 
 

يسمى كفالة الوجه أيضًا وكفالة البدن كما قال و  فصل(: يف ضمان غْي املال من األبدان)     
)والكفالة ابلبدن جائزة إذا كان على املكفول به( أي ببدنه )حق آلدمي( كقصاص وحد قذف، 
وخرج حبق اآلدمي حق هللا تعاىل، فال تصح الكفالة ببدن من عليه حق هللا تعاىل كحد سرقة وحد 

نه يف مكان التسليم بال حائل مينع املكفول له عنه، مخر وحد زىن ويربأ الكفيل بتسليم املكفول ببد
 .وأما مع وجود احلائل فال يربأ الكفيل

 

 وهي لغة االختالط وشرعًا ثبوت احلق على جهة الشيوع يف شيء واحد فصل(: يف الشركة)     

الثنني فأكثر )وللشركة مخس شرائط( األول )أن تكون( الشركة )على انض( أي نقد )من الدراهم 
الداننْي( وإن كاان مغشوشني واستمر رواجهما يف البلد، وال تصح يف ترب وحلي وسبائك، وتكون و 

م كالعروض من الثياب وحنوها )و( الثاّن )أن يتفقا يف  الشركة أيضًا على املثلي كاحلنطة ال املتقوه
طة بيضاء اجلنس والنوع( فال تصح الشركة يف الذهب والدراهم، وال يف صحاح ومكسرة، وال يف حن

ومحراء )و( الثالث )أن خيلطا املالني( حبيث ال يتميزان )و( الرابع )أن أيذن كل واحد منهما( أي 
منهما نسيئته،  الشريكني )لصاحبه يف التصرف( فإذا أذن له فيه تصرف بال ضرر، فال يبيع كل

ن فعل أحد الشريكني ما وال بغْي نقد البلد، وال بغنب فاحش، وال يسافر ابملال املشرتك، إال إبذن فإ
هني عنه، مل يصح يف نصيب شريكه، ويف نصيبه قواًل تفريق الصفقة )و( اخلامس )أن يكون الربح 
واخلسران على قدر املالني( سواء تساوى الشريكان يف العمل يف املال املشرتك أو تفاوات فيه، فإن 

شركة عقد جائز من الطرفني )و( شرط التساوي يف الربح مع تفاوت املالني أو عكسه مل يصح، وال
حينئذ ف  )لكل واحد منهما( أي الشريكني )فسخها مىت شاء( وينعزالن عن التصرف بفسخهما 

 . )ومىت مات أحدمها( أو جن أو أغمي عليه )بطلت( تلك الشركة

 

وهي بفتح الواو وكسرها يف اللغة التفويض، ويف الشرع تفويض  فصل(: يف أحكام الوكالة)     
شيئًا له فعله مما يقبل النيابة إىل غْيه، ليفعله حال حياته، وخرج هبذا القيد اإليصاء، وذكر  شخص

املصنف ضابط الوكالة يف قوله: )وكل ما جاز لإلنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل( فيه 
وشرط املوكل غْيه )أو يتوكل فيه( عن غْيه فال يصح من صيبه أو جمنون أن يكون موكاًل وال وكياًل، 



فيه أن يكون قاباًل للنيابة، فال يصح التوكيل يف عبادة بدنية إال احلج وتفرقة الزكاة مثاًل. وأن ميلكه 
سينكحها بطل )والوكالة عقد  املوكل فلو وكل شخصًا يف بيع عبد سيملكه أو يف طالق امرأة

مىت شاء وتنفسخ( الوكالة  جائز( من الطرفني )و( حينئذ )لكل منهما( أي املوكل والوكيل )فسخها
)مبوت أحدمها( أو جنونه أو إغمائه )والوكيل أمني( وقوله )فيما يقبضه وفيما يصرفه( ساقط يف 
أكثر النسخ )وال يضمن( الوكيل )إال ابلتفريط( فيما وكل فيه، ومن التفريط تسليمه املبيع قبل 

إال بثالثة شرائط( أحدها )أن يبيع قبض مثنه. )وال جيوز( للوكيل وكالة مطلقة )أن يبيع ويشرتي 
بثمن املثل( ال بدونه وال بغنب فاحش وهو ما ال حيتمل يف الغالب. )و( الثاّن )أن يكون( مثن املثل 
)نقدًا( فال يبيع الوكيل نسيئة وإن كان قدر مثن املثل. والثالث أن يكون النقد )بنقد البلد( فلو كان 

فإن استواي ابع ابألنفع للموكل فإن استواي ختْي، وال يبيع يف البلد نقدان ابع ابألغلب منهما، 
ابلفلوس، وإن راجت رواج النقود )وال جيوز أن يبيع( الوكيل بيعًا مطلقاً)من نفسه( وال من ولده 
الصغْي، ولو صرهح املوكل للوكيل يف البيع من الصغْي كما قاله املتويل خالفًا للبغوي، واألصح أنه 

 واليته البالغ وإن سفل إن مل يكن سفيهًا وال جمنوانً، فإن صرح املوكل ابلبيع يبيع ألبيه وإن عال
منهما صح جزمًا )وال يقر( الوكيل )على موكله( فلو وكل شخصًا يف خصومة مل ميلك اإلقرار على 
املوكل، وال اإلبراء من دينه وال الصلح عنه وقوله )إال إبذنه( ساقط يف بعض النسخ، واألصح أن 

 كيل يف اإلقرار ال يصح. التو 
 

وهو لغًة اإلثبات وشرعًا إجبار حبق على املقر، فخرجت الشهادة  فصل(: يف أحكام اإلقرار)       
ألهنا إخبار حبق للغْي على الغْي )واملقره به ضرابن( أحدمها )حق هللا تعاىل( كالسرقة والزىن )و( 

 يصح الرجوع فيه عن اإلقرار به( كأن الثاّن )حق اآلدمي( كحد القذف لشخص )فحق هللا تعاىل
يقول من أقر ابلزىن، رجعت عن هذا اإلقرار أو كذبت فيه ويسن للمقر ابلزىن الرجوع عنه )وحق 
اآلدمي ال يصح الرجوع فيه عن اإلقرار به( وفرق بني هذا والذي قبله أبن حق هللا تعاىل مبّن على 

قر صحة اإلقرار إىل ثالثة شروط( أحدها)البلوغ( املساحمة، وحق اآلدمي مبّن على املشاحة )وتفت
فال يصح إقرار الصيب، ولو مراهقًا ولو إبذن وليه. )و( الثاّن )العقل( فال يصح إقرار اجملنون 
واملغمي عليه، وزائل العقل مبا يعذر فيه، فإن مل يعذر فحكمه كالسكران )و( الثالث )االختيار( فال 

)وإن كان اإلقرار مبال اعترب فيه شرط رابع وهو الرشد( واملراد به  يصح إقرار مكره مبا أكره عليه 
كون املقر مطلق التصرف، واحرتز املصنف مبال عن اإلقرار بغْيه كطالق وظهار وحنومها، فال 
يشرتط يف املقر بذلك الرشد بل يصح من الشخص السفيه )وإذا أقر( الشخص )مبجهول( كقوله 



)إليه( أي املقر )يف بيانه( أي اجملهول فيقبل تفسْيه بكل ما  لفالن على شيء )رجع( بضم أوله
يتمول، وإن قل كفلس ولو فسر اجملهول مبا ال يتمول، لكن من جنسه كحبة حنطة أو ليس من 
جنسه، لكن حيل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم، وزبل قبل تفسْيه يف مجيع ذلك على األصح، 

د أن طولب به حبس حىت يبني اجملهول، فإن مات قبل البيان ومىت أقر مبجهول وامتنع من بيانه بع
طولب به الوارث، ووقف مجيع الرتكة )ويصح االستثناء يف اإلقرار إذا وصله به( أي وصل املقر 

االستثناء ابملستثىن منه، فإن فصل بينهما بسكوت أو كالم كثْي أجنيب ضرا، أما السكوت اليسْي  
يضًا يف االستثناء أن ال يستغرق املستثىن منه، فإن استغرقه حنو كسكتة تنفس، فال يضر ويشرتط أ

لزيد على عشرة إال عشر ضر )وهو( أي اإلقرار )يف حال الصحة واملرض سواء( حىت لو أقر 
شخص يف صحته بدين لزيد ويف مرضه بدين لعمر ومل يقدم اإلقرار األول، وحينئذ فيقسم املقر به 

 بينهما ابلسوية. 
 

وهي بتشديد الياء يف األفصح مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقتها  : يف أحكام العاريةفصل()     
الشرعية إابحة االنتفاع من أهل التربع مبا حيل االنتفاع به مع بقاء عينه لْيده على املتربع، وشرط 

عارته، املعْي صحة تربعه وكونه مالكًا ملنفعة ما يعْيه، فمن ال يصح تربعه كصيب وجمنون ال تصح إ
ومن ال ميلك املنفعة كمستعْي ال تصح إعارته إال إبذن املعْي، وذكر املصنف ضابط املعار يف قوله: 
)وكل ما أمكن االنتفاع به( منفعة مباحة )مع بقاء عينه جازت إعارته( فخرج مبباحة آلة اللهو فال 

نت منافعه آاثرًا( خمرج تصح إعارهتا وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود، فال تصح وقوله )إذا كا
للمنافع اليت هي أعيان كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرهتا وحنو ذلك، فإنه ال يصح فلو قال 
لشخص خذ هذه الشاة فقد أحبتك درها ونسلها، فاإلابحة صحيحة والشاة عارية )وجتوز العارية 

شهرًا ويف بعض النسخ،  مطلقاً( من غْي تقييد بوقت )ومقيدًا مبدة( أي بوقت كأعرتك هذا الثوب
وجتوز العارية مطلقة ومقيدة مبدة وللمعْي الرجوع يف كل منهما مىت شاء )وهي( أي العارية إذا تلفت 
ال ابستعمال مأذون فيه )مضمونة على املستعْي بقيمتها يوم تلفها( ال بقيمتها يوم قبضها وال 

سه، فانسحق أو امنحق ابالستعمال أبقصى القيم فإن تلفت ابستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للب
 فال ضمان. 

 

وهو لغًة أخذ الشيء ظلمًا جماهرة وشرعًا االستيالء على حق  فصل(: يف أحكام الغصب)      
للعرف ودخل يف حق ما يصح غصبه مما ليس مبال كجلد ميتة،  الغْي عدواانً، ويرجع يف االستيالء



 ألحد لزمه رده( ملالكه ولو غرم على رده أضعاف وخرج بعدوااًن االستيالء بعقد )ومن غصب ماالً 
قيمته )و( لزمه أيضًا )أرش نقصه( إن نقص كمن غصب ثواًب فلبسه أو نقص بغْي لبس )و( لزمه 
أيضًا )أجرة مثله( أما لو نقص املغصوب برخص سعره، فال يضمنه الغاصب على الصحيح، ويف 

)فإن تلف( املغصوب )ضمنه( الغاصب  بعض النسخ ومن غصب مال امرىء أجرب على رده اخل،
)مبثله إن كان له( أي املغصوب )مثل( واألصح أن املثلي ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه  

كنحاس وقطن ال غالية ومعجون. وذكر املصنف ضمان املتقوم يف قوله )أو( ضمنه )بقيمته إن مل 
كانت من يوم الغصب إىل يوم التلف( يكن له مثل( أبن كان متقومًا واختلفت قيمته )أكثر ما  

 والعربة يف القيمة ابلنقد الغالب فإن غلب نقدان وتساواي قال الرافعي: عني القاضي واحداً منهما. 
 

وهي بسكون الفاء وبعض الفقهاء يضمها ومعناها لغة الضم،  فصل(: يف أحكام الشفعة)      
وشرعًا حق متلك قهري يثبت للشريك القدمي على الشريك احلادث بسبب الشركة ابلعوض الذي 
ملك به، وشرعت لدفع الضرر )والشفعة واجبة( أي اثبتة )للشريك ابخللطة( أي خلطة الشيوع 

مالصقًا كان أو غْيه وإمنا تثبت الشفعة )فيما ينقسم( )دون( خلطة )اجلوار( فال شفعة جلار الدار 
أي يقبل القسمة )دون ما ال ينقسم( كحمام صغْي فال شفعة فيه فإن أمكن انقسامه كحمام كبْي، 
ميكن جعله محامني ثبتت الشفعة فيه )و( الشفعة اثبتة أيضًا )يف كل ما ال ينقل من األرض( غْي 

ه( من البناء والشجر تبعًا لألرض، وإمنا أيخذ الشفع شقص العقار املوقوفة واحملتكرة )كالعقار وغْي 
)ابلثمن الذي وقع عليه البيع( فإن كان الثمن مثليًا كحب ونقد أخذه مبثله، أو متقومًا كعبد وثوب 
أخذه بقيمته يوم البيع )وهي( أي الشفعة مبعىن طلبها )على الفور( وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم 

أبخذه، وتكون املبادرة يف طلب الشفعة على العادة، فال يكلف اإلسراع على خالف بيع الشقص 
عادته بعدو أو غْيه بل الضابط يف ذلك أن ماعد توانيًا يف طلب الشفعة أسقطها وإال فال )فإن 
أخرها( أي الشفعة )مع القدرة عليها بطلت( فلو كان مريد الشفعة مريضاً أو غائباً عن بلد املشرتي 

حمبوسًا أو خائفًا من عدو، فليوكل إن قدر وإال فليشهد على الطلب، فإن ترك املقدور عليه من أو 
التوكيل أو اإلشهاد بطل حقه يف األظهر، ولو قال الشفيع مل أعلم أن حق الشفعة على الفور، وكان 

ع( ممن خيفى عليه ذلك صدق بيمينه )وإذا تزوج( شخص )امرأة على شقص أخذه( أي أخذ )الشفي
الشقص )مبهر املثل( لتلك املرأة )وإن كان الشفعاء مجاعة استحقوها( أي الشفعة )على قدر( 
حصصهم من )األمالك( فلو كان ألحدهم نصف عقار ولآلخر ثلثه، ولآلخر سدسه فباع صاحب 

 النصف حصته أخذها اآلخران أثالاثً.



 

قطع، وشرعًا دفع املالك ماالً وهو لغة مشتق من القرض وهو ال فصل(: يف أحكام القراض)     
للعامل يعمل فيه وربح املال بينهما )وللقراض أربعة شرائط( أحدها )أن يكون على انض( أي نقد 
)من الدراهم والداننْي( اخلالصة فال جيوز القراض على ترب وال حلي وال مغشوش وال عروض ومنها 

( إذانً )مطلقاً( فال جيوز للمالك أن يضيق الفلوس )و( الثاّن )أن أيذن رب املال للعامل يف التصرف
التصرف على العامل، كقوله ال تشرت شيئًا حىت تشاورّن أو ال تشرت إال احلنطة البيضاء مثاًل، مث 
عطف املصنف على قوله سابقًا مطلقًا قوله هنا )أو فيما( أي يف التصرف يف شيء )ال ينقطع 

وجوده كاخليل البلق مل يصح )و( الثالث )أن يشرط وجوده غالباً( فلو شرط عليه شراء شيء يندر 
له( أي يشرط املالك للعامل )جزءًا معلومًا من الربح( كنصفه أو ثلثه، فلو قال املالك للعامل 
قارضتك على هذا املال على أن لك فيه شركة أو نصيبًا منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا 

ر( القراض )مبدة( معلومة كقوله قارضتك سنة، وأن ال ويكون الربح نصفني )و( الرابع )أن ال  يقدَّ
يعلق بشرط كقوله: إذا جاء رأس الشهر قارضتك والقراض أمانة )و( حينئذ )ال ضمان على 
العامل( يف مال القراض )إال بعدوان( فيه ويف بعض النسخ ابلعدوان )وإذا حصل( يف مال القراض 

علم أن عقد القراض جائز من الطرفني، فلكل من املالك )ربح وخسران جرب اخلسران ابلربح( وا
 والعامل فسخه.  

 

وهي لغًة مشتقة من السقي وشرعًا دفع الشخص خناًل أو شجر  فصل(: يف أحكام املساقاة)     
عنب ملن يتعهده بسقي وتربية، على أن له قدرًا معلومًا من مثره )واملساقاة جائزة على( شيئني فقط 

( فال جتوز املساقاة على غْيمها كتني ومشمش، وتصح املساقاة من جائز التصرف )النخل والكرم
لنفسه ولصيب وجمنون ابلوالية عليهما عند املصلحة، وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو 
سلمته إليك لتتعهده وحنو ذلك، ويشرتط قبول العامل )وهلا( أي للمساقاة )شرطان أحدمها أن 

مبدة معلومة( كسنة هاللية، وال جيوز تقديرها إبدراك الثمرة يف األصح )والثاّن أن يقدرها املالك )
يعني( املالك )للعامل جزءًا معلومًا من الثمرة( كنصفها أو ثلثها، فلو قال املالك للعامل على أن ما 

دمها فتح هللا به من الثمرة يكون بيننا صح، ومحل على املناصفة )مث العمل فيها على ضربني( أح
)عمل يعود نفعه إىل الثمرة( كسقي النخل وتلقيحه يوضع شيء من طلع الذكور يف طلع اإلانث 
)فهو على العامل و( الثاّن )عمل يعود نفعه إىل األرض( كنصب الدواليب وحفر األهنار )فهو على 

نهر، رب املال( وال جيوز أن يشرط املالك على العامل شيئًا ليس من أعمال املساقاة كحفر ال



ويشرتط انفراد العامل ابلعمل، فلو شرط رب املال عمل غالمه مع العامل مل يصح، واعلم أن عقد 
املساقاة الزم من الطرفني، ولو خرج الثمر مستحقاً كأن أوصى بثمر النخل املساقى عليها، فللعامل 

 على رب املال أجرة املثل لعمله.  
 

هلمزة يف املشهور وحكى ضمها وهي لغة اسم بكسر ا وهي فصل(: يف أحكام اإلجارة)     
لألجرة، وشرعاً عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل واإلابحة بعوض معلوم، وشرط كل من 
املؤجر واملستأجر الرشد، وعدم اإلكراه وخرج مبعلومة اجلعالة ومبقصودة استئجار تفاحة لشمها، 

يسمى إجارة، وابإلابحة إجارة اجلواري للوطء، وبعوض وبقابلة للبذل منفعة البضع فالعقد عليها ال 
اإلعارة، ومبعلوم عوض املساقاة، وال تصح اإلجارة إال إبجياب كآجرتك، وقبول كاستأجرت، وذكر 
املصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله )وكل ما أمكن االنتفاع به مع بقاء عينه( كاستئجار دار 

 فال ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله )إذا للسكىن ودابة للركوب )صحت إجارته( وإال
قدرت منفعته أبحد أمرين( إما )مبدة( كآجرتك هذه الدار سنة )أو عمل( كاستأجرتك لتخيط يل 
هذا الثوب، وجتب األجرة يف اإلجارة بنفس العقد )وإطالقها يقتضي تعجيل األجرة إال أن يشرتط( 

ئذ )وال تبطل( اإلجارة )مبوت أحد املتعاقدين( أي املؤجر فيها )التأجيل( فتكون األجرة مؤجلة حين
واملستأجر، وال مبوت املتعاقدين، بل تبقى اإلجارة بعد املوت إىل انقضاء مدهتا، ويقوم وارث 
املستأجر مقامه يف استيفاء منفعة العني املؤجرة )وتبطل( اإلجارة )بتلف العني املستأجرة( كاهندام 

ينة، وبطالن اإلجارة مبا ذكر ابلنظر للمستقبل ال املاضي، فال تبطل اإلجارة الدار وموت الدابة املع
م املنفعة حال العقد يف املدة  فيه يف األظهر، بل يستقر قسطه من املسمى ابعتبار أجرة املثل، فتقوه
املاضية، فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من املسمى، وما تقدم من عدم االنفساخ يف املاضي مقيد 

ا بعد، قبض العني املؤجرة، وبعد مضي مدة هلا أجرة، وإال انفسخ يف املستقبل واملاضي، وخرج مب
ابملعينة ما إذا كانت الدابة املؤجرة يف الذمة، فإن املؤجر إذا أحضرها وماتت يف أثناء املدة، فال 

رة يد أمانة )و( تنفسخ اإلجارة بل جيب على املؤجر إبداهلا. واعلم أن يد األجْي على العني املؤج
حينئذ )ال ضمان على األجْي إال بعدوان( فيها كأن ضرب الدابة فوق العادة أو أركبها شخصاً 

 أثقل منه. 
 

وهي بتثليث اجليم ومعناها لغة ما جيعل لشخص على شيء يفعله،  فصل(: يف أحكام اجلعالة)     
هول ملعني أو غْيه )واجلعالة جائزة( وشرعاً التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً على عمل معني أو جم



من الطرفني طرف اجلاعل واجملعول له )وهو أن يشرتط يف رد ضالته عوضًا معلوماً( كقول مطلق 
 .التصرف من رد ضاليت فله كذا )فإذا ردها استحق( الراد )ذلك العوض املشروط( له

 

ببعض ما خيرج منها والبذر من  وهي عمل العامل يف أرض املالك فصل(: يف أحكام املخابرة)      
العامل )وإذا دفع( شخص )إىل رجل أرضًا ليزرعها وشرط له جزءًا معلومًا من ريعها مل جيز( ذلك 
لكن النووي تبعًا البن املنذر اختار جواز املخابرة، وكذا املزارعة، وهي عمل العامل يف األرض 

شخص )إايها( أي أرضًا )بذهب أو فضة  ببعض ما خيرج منها، والبذر من املالك )وإن إكراه( أي
أو شرط له طعامًا معلومًا يف ذمته جاز( أما لو دفع لشخص أرضًا فيها خنل كثْي أو قليل، فساقاه 

 عليه وزارعه على األرض فتجوز هذه املزارعة تبعاً للمساقاة. 
 

ض ال مالك هلا، الشرح الصغْي أر  وهو كما قال الرافعي يف فصل(: يف أحكام إحياء املوات)     
وال ينتفع هبا أحد )وإحياء املوات جائز بشرطني( أحدمها )أن يكون احمليي مسلماً( فيسن له إحياء 
األرض امليتة سواء أذن له اإلمام أم ال، اللهم إال أن يتعلق ابملوات حىت كأن محى اإلمام قطعة منه، 

ذمي واملعاهد واملستأمن، فليس هلم فأحياها شخص فال ميلكها إال إبذن اإلمام يف األصح، أما ال
اإلحياء، ولو أذن هلم اإلمام )و( الثاّن )أن تكون األرض حرة مل جيز عليها ملك ملسلم( ويف بعض 
النسخ أن تكون األرض حرة واملراد من كالم املصنف أن ما كان معموراً، وهو اآلن خراب فهو 

راب ابإلحياء فإن مل يعرف مالكه والعمارة وال ميلك هذا اخل ملالكه إن عرف مسلمًا كان أو ذمياً 
إسالمية فهذا املعمور مال ضائع األمر فيه لرأي اإلمام يف حفظه أو بيعه وحفظ مثنه، وإن كان 
املعمور جاهلية ملك ابإلحياء )وصفة اإلحياء ما كان يف العادة عمارة للمحيا( وخيتلف هذا 

يي إحياء املوات مسكنًا اشرتط فيه حتويط البقعة ابختالف الغرض الذي يقصده احمليي، فإن أراد احمل
ببناء حيطاهنا مبا جرت به عادة ذلك املكان من آجر أو حجر أو قصب، واشرتط أيضًا سقف 
بعضها ونصب ابب، وإن أراد احمليي إحياء املوات زريبة دواب فيكفي حتويط دون حتويط السكىن، 

وات مزرعة، فيجمع الرتاب حوهلا ويسوي األرض وال يشرتط السقف، وإن أراد احمليي إحياء امل
بكسح مستعل فيها، وطم منخفض وترتيب ماء هلا بشق ساقية من بئر أو حفر قناة، فإن كفاها 
املطر املعتاد مل حيتج لرتتيب املاء على الصحيح، وإن أراد احمليي إحياء املوات بستااًن فيجمع الرتاب 

عادة، ويشرتط مع ذلك الغرس على املذهب. واعلم أن والتحويط حول أرض البستان إن جرت به 
املاء املختص بشخص ال جيب بذله ملاشية غْيه مطلقًا )و( إمنا )جيب بذل املاء بثالثة شرائط( 



أحدها )أن يفضل عن حاجته( أي صاحب املاء، فإن مل يفضل بدأ بنفسه، وال جيب بذله لغْيه )و( 
سه أو لبهيمته( هذا إذا كان كأل ترعاه املاشية، وال ميكن رعيه إال الثاّن )أن حيتاج إليه غْيه( إما )لنف

بسقي املاء وال جيب عليه بذل املاء لزرع غْيه، وال لشجره )و( الثالث )أن يكون( املاء يف مقره 
وهو )مما يستخلف يف بئر أو عني( فإذا أخذ هذا املاء يف إانء مل جيب بذله على الصحيح، وحيث 

، فاملراد به متكني املاشية من حضورها البئر إن مل يتضرر صاحب املاء يف زرعه أو وجب البذل للماء
ماشيته، فإن تضرر بورودها منعت منه، واستقى هلا الرعاة كما قاله املاوردي وحيث وجب البذل 

 للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح. 
 

مال معني قابل للنقل ميكن االنتفاع  وهو لغة احلبس، وشرعًا حبس فصل(: يف أحكام الوقف)     
به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على أن يصرف يف جهة خْي تقراًب إىل هللا تعاىل، وشرط 
الواقف صحة عبارته وأهلية التربع )والوقف جائز بثالثة شرائط( ويف بعض النسخ الوقف جائز وله 

بقاء عينه( ويكون االنتفاع مباحًا مقصودًا،  ثالثة شروط أحدها أن يكون املوقوف )مما ينتفع به مع
فال يصح وقف آلة اللهو، وال وقف دراهم للزينة، وال يشرتط النفع يف احلال فيصح وقف عبد 
وجحش صغْيين، وأما الذي ال تبقى عينه كمطعوم ورحيان فال يصح وقفه )و( الثاّن )أن يكون( 

على من سيولد للواقف، مث على الفقراء  الوقف )على أصل موجود وفرع ال ينقطع( فخرج الوقف
ويسمى هذا منقطع األول، فإن مل يقل مث الفقراء كان منقطع األول واآلخر، وقوله، ال ينقطع احرتاز 
عن الوقف املنقطع اآلخر. كقوله وقفت هذا على زيد مث نسله، ومل يزد على ذلك، وفيه طريقان 

عليه املصنف، لكن الراجح الصحة )و( الثالث  أحدمها أنه ابطل كمنقطع األول، وهو الذي مشى
)أن ال يكون( الوقف )يف حمظور( بظاء مشالة أي حمرهم فال يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد، 
وأفهم كالم املصنف أنه ال يشرتط يف الوقف ظهور قصد القربة، بل انتفاء املعصية سواء وجد يف 

ء، أو كالوقف على األغنياء، ويشرتط يف الوقف أن ال الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقرا
يكون مؤقتًا كوقفت هذا سنة وأن ال يكون معلقًا كقوله إذا جاء رأس الشهر، فقد وقفت كذا 
)وهو( أي الوقف )على ما شرط الواقف( فيه )من تقدمي( لبعض املوقوف عليهم كوقفت على 

ي فإذا انقرضوا فعلى أوالدهم )أو تسوية(  أوالدي األورع منهم )أو أتخْي( كوقفت على أوالد
كوقفت على أوالدي ابلسوية بني ذكورهم وإانثهم )أو تفضيل( لبعض األوالد على بعض كوقفت 

 على أوالدي، للذكر منهم مثل حظ األنثيني.  
 



من هب من نومه  وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح، وجيوز أن تكون فصل(: يف أحكام اهلبة)     
يقظ، فكأن فاعلها استيقظ لإلحسان وهي يف الشرع متليك منجز مطلق يف عني حال إذا است

احلياة، بال عوض، ولو من األعلى، فخرج ابملنجز الوصية، وابملطلق التمليك املؤقت، وخرج ابلعني 
هبة املنافع وخرج حبال احلياة الوصية، وال تصح اهلبة إال إبجياب وقبول لفظاً. وذكر املصنف ضابط 

وهوب يف قوله )وكل ما جاز بيعه جاز هبته( وما ال جيوز بيعه كمجهول ال جتوز هبته إال حبيت امل
حنطة وحنوها، فال جيوز بيعها وجتوز هبتها وال متلك )وال تلزم اهلبة إال ابلقبض( إبذن الواهب فلو 

لقبض وقام وارثه مقامه يف ا ،مات املوهوب له أو الواهب قبل قبض اهلبة مل تنفسخ اهلبة
واإلقباض )وإذا قبضها املوهوب له مل يكن للواهب أن يرجع فيها إال أن يكون والداً( وإن عال 
)وإذا أعمر( شخص )شيئاً( أي دارًا مثاًل كقوله أعمرتك هذه الدار )أو أرقبه( إايها كقوله أرقبتك 

لك فقبل هذه الدار أو جعلتها لك رقىب، أي إن مت قبلي عادت إيل، وإن مت قبلك استقرت 
وقبض )كان( ذلك الشيء )للمعمر أو للمرقب( بلفظ اسم املفعول فيهما )ولورثته من بعده( 

  .وبلغو الشرط املذكور

 

وهي بفتح القاف اسم للشيء امللتقط ومعناها شرعًا ما ضاع من  فصل(: يف أحكام اللقطة)     
ال مسلمًا كان أو ال فاسقًا كان مالكه بسقوط أو غفلة أو حنومها )وإذا وجد( شخص ابلغًا كان أو 

أو ال )لقطة يف موات أو طريق فله أخذها وتركها و( لكن )أخذها أوىل من تركها إن كان( اآلخذ هلا 
)على ثقة من القيام هبا( فلو تركها من غْي أخذ مل يضمنها، وال جيب اإلشهاد على التقاطها لتملك 

ها عند عدل وال يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، أو حفظ، وينزع القاضي اللقطة من الفاسق، ويضع
بل يضم القاضي إليه رقيباً عداًل مينعه من اخليانة فيها، وينزع الويل اللقطة من يد الصيب، ويعرهفها مث 
بعد تعريفها يتملك اللقطة للصيب إن رأى املصلحة يف متلكها له )وإذا أخذها( أي اللقطة )وجب 

أخذها )ستة أشياء وعاءها( من جلد أو خرقة مثاًل )وعفاصها( هو عليه أن يعرف( يف اللقطة عقب 
مبعىن الوعاء )ووكاءها( ابملد وهو اخليط الذي تربط به )وجنسها( من ذهب أو فضة )وعددها 

و( أن )حيفظها( حتمًا )يف حرز )ووزهنا( ويعرف بفتح أوله وسكون اثنيه من املعرفة ال من التعريف 
ذا أراد( امللتقط )متلكها عرفها( بتشديد الراء من التعريف )سنة على أبواب مثلها مث( بعد ما ذكر )إ

املساجد( عند خروج الناس من اجلماعة )ويف املوضع الذي وجدها فيه( ويف األسواق وحنوها من 
جمامع الناس، ويكون التعريف على العادة زمااًن ومكااًن وابتداء السنة حيسب من وقت التعريف ال 

لتقاط، وال جيب استيعاب السنة ابلتعريف، بل يعرف أواًل كل يوم مرتني طريف النهار ال من وقت اال



ليالً وال وقت القيلولة، مث يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتني، ويذكر امللتقط يف تعريف اللقطة 
بعض أوصافها، فإن ابلغ فيها ضمن، وال يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على 

الكها، بل يرتبها القاضي من بيت املال أو يقرتضها على املالك، وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب م
عليه تعريفها، ولزمه مؤنة تعريفها سواء متلكها بعد ذلك أم ال، ومن التقط شيئاً حقْيًا ال يعرفه سنة، 

بعد تعريفها سنة بل يعرفه زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن )فإن مل جيد صاحبها( 
)كان له أن يتملكها بشرط الضمان( هلا وال ميلكها امللتقط مبجرد مضي السنة، بل ال بد من لفظ 
يدل على التملك، كتملكت هذه اللقطة، فإن متلكها وظهر مالكها، وهي ابقية واتفقا على رد 

تقط العدول إىل بدهلا أجيب عينها أو بدهلا، فاألمر فيه واضح، وإن تنازعا فطلبها املالك، وأراد املل
املالك يف األصح، وإن تلفت اللقطة بعد متلكها غرم امللتقط مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن  

كانت متقومة، يوم التملك هلا، وإن نقصت بغيب فله أخذها مع األرش يف األصح. )واللقطة( ويف 
لى الدوام( كذهب وفضة )فهذا( بعض النسخ ومجلة اللقطة )على أربعة أضرب أحدها ما يبقى ع

أي ما سبق من تعريفها سنة ومتلكها بعد السنة )حكمه( أي حكم ما يبقى على الدوام )و( الضرب 
)الثاّن ما ال يبقى( على الدوام )كالطعام الرطب فهو( أي امللتقط له )خمْيين( خصلتني )أكله 

)والثالث ما يبقى بعالج( فيه وغرمه( أي غرم قيمته )أو بيعه وحفظ مثنه( إىل ظهور مالكه 
)كالرطب( والعنب )فيفعل ما فيه املصلحة من بيعه وحفظ مثنه أو جتفيفه وحفظه( إىل ظهور مالكه 
)والرابع ما حيتاج إىل نفقة كاحليوان وهو ضرابن( أحدمها )حيوان ال ميتنع بنفسه( من صغار السباع  

ة أشياء )أكله وغرم مثنه أو تركه( بال أكل كغنم وعجل )فهو( أي امللتقط )خمْي( فيه )بني( ثالث
)والتطوع ابإلنفاق عليه أو بيعه وحفظ مثنه( إىل ظهور مالكه )و( الثاّن )حيوان ميتنع بنفسه( من 
صغار السباع كبعْي وفرس )فإن وجده( امللتقط )يف الصحراء تركه( وحرم التقاطه للتملك فلو أخذه 

احلضر فهو خمْي بني األشياء الثالثة فيه( واملراد الثالثة للتملك ضمنه )وإن وجده( امللتقط )يف 
 السابقة فيما ال ميتنع. 

 

وهو صيب منبوذ ال كافل له من أب أو جد أو ما يقوم مقامهما،  فصل(: يف أحكام اللقيط)     
ويلحق ابلصيب كما قال بعضهم اجملنون البالغ )وإذا وجد لقيط( مبعىن ملقوط )بقارعة الطريق 

( منها )وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية( فإذا التقطه بعض ممن هو أهل حلضانة اللقيط فأخذه
سقط اإلمث عن الباقي، فإن مل يلتقطه أحد أمث اجلميع، ولو علم به واحد فقط تعني عليه، وجيب يف 

يد أمني( األصح اإلشهاد على التقاطه، وأشار املصنف لشرط امللتقط بقوله )وال يقر( اللقيط )إال ب



حر مسلم رشيد. )فإن وجد معه( أي اللقيط )مال أنفق عليه احلاكم منه( وال ينفق امللتقط عليه منه 
إال إبذن احلاكم )وإن مل يوجد معه( أي اللقيط )مال فنفقته( كائنة )يف بيت املال( إن مل يكن له مال 

 عام كالوقف على اللقطي. 
 

ة من ودع إذا ترك وتطلق لغة على الشيء املودع عند غْي هي فعيل فصل(: يف أحكام الوديعة)     
صاحبه للحفظ، وتطلق شرعًا على العقد املقتضي لالستحفاظ )والوديعة أمانة( يف يد الوديع 
)ويستحب قبوهلا ملن قام ابألمانة فيها( إن كان مث غْيه وإال وجب قبوهلا كما أطلقه مجع. قال يف 

أصل القبول دون إتالف منفعته وحرزه جمااًن )وال يضمن( الروضة كأصلها، وهذا حممول على 
الوديع الوديعة )إال ابلتعدي( فيها وصور التعدي كثْية مذكورة يف املطوالت منها أن يودع الوديعة 
عند غْيه بال إذن من املالك، وال عذر من الوديع ومنها أن ينقلها من حملة أو دار إىل أخرى دوهنا 

دع( بفتح الدال )مقبول يف ردها على املودع( بكسر الدال )وعليه( أي الوديع يف احلرز. )وقول املو 
)أن حيفظها يف حرز مثلها( فإن مل يفعل ضمن )وإذا طولب هبا( أي الوديع ابلوديعة )فلم خيرجها مع 

 القدرة عليها حىت تلفت ضمن( فإن أخر إخراجها لعذر مل يضمن. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اايكتاب أحكام الفرائض والوص



 
 

والفريضة شرعًا اسم نصيب . والفرائض مجع فريضة مبعىن مفروضة من الفرض، مبعىن التقدير     
مقدر ملستحقه، والوصااي مجع وصية من وصيت الشيء ابلشيء، إذا وصلته به، والوصية شرعًا 

ر تربع حبق مضاف ملا بعد املوت )والوارثون من الرجال( اجملمع على إرثهم )عشرة( ابالختصا
وابلبسط مخسة عشر، وعد املصنف العشرة بقوله )االبن وابن االبن وإن سفل واألب واجلد وإن 
عال واألخ وابن األخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج واملوىل املعتق( ولو اجتمع كل 

 امرأة الرجال ورث منهم ثالثة األب واالبن والزوج فقط، وال يكون امليت يف هذه الصورة إال
)والواراثت من النساء( اجملمع على إرثهن )سبع( ابالختصار وابلبسط عشرة وعد املصنف السبع 
يف قوله: )البنت وبنت االبن( وإن سفلت )واألم واجلدة( وإن علت )واألخت والزوجة واملوالة 

واألخت املعتقة( ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن مخس البنت، وبنت االبن واألم والزوجة 
الشقيقة، وال يكون امليت يف هذه الصورة إال رجاًل )ومن ال يسقط( من الورثة )حبال مخسة 
الزوجان( أي الزوج والزوجة )واألبوان( أي األب واألم )وولد الصلب( ذكرًا كان أو أنثى. )ومن ال 

ملكاتب( وأما الذي يرث حبال سبعة العبد( واألمة ولو عرب ابلرقيق لكان أوىل )واملدبر وأم الولد وا
بعضه حر إذا مات عن مال ملكه ببعضه احلر، ورثه قريبه احلر، وزوجته ومعتق بعضه )والقاتل( ال 
يرث ممن قتله سواء كان قتله مضمواًن أم ال )واملرتد( ومثله الزنديق، وهو من خيفي الكفر ويظهر 

فر الكافر، وإن اختلفت اإلسالم )وأهل ملتني( فال يرث مسلم من كافر وال عكسه ويرث الكا
ملتهما كيهودي ونصراّن، وال يرث حريب من ذمي وعكسه، واملرتد ال يرث من مرتد، وال من مسلم 
وال من كافر )وأقرب العصبات( ويف بعض النسخ والعصبة وأريد هبا من ليس له حال تعصيبه سهم 

لتعصيب ليدخل األب واجلد، مقدر من اجملمع على توريثهم وسبق بياهنم. وإمنا اعترب السهم حال ا
فإن لكل منهما سهمًا مقدرًا يف غْي التعصيب، مث عد املصنف األقربية يف قوله )االبن مث ابنه مث 
األب مث أبوه مث األخ لألب واألم مث األخ لألب مث ابن األخ لألب واألم مث ابن األخ لألب( وقوله 

لألبوين مث لألب مث بنومها كذلك، مث يقدم عم )مث العم على هذا الرتتيب مث ابنه( أي فيقدم العم 
األب من األبوين مث من األب مث بنومها كذلك مث يقدم عم اجلد من األبوين، مث من األب وهكذا 
)فإذا عدمت العصبات( من النسب وامليت عتيق )فاملوىل املعتق( يرثه ابلعصوبة ذكرًا كان املعتق أو 

 ب، وال عصبة ابلوالء فماله لبيت املال. أنثى. فإن مل يوجد للميت عصبة ابلنس
 



ويف بعض النسخ والفروض املذكورة )يف كتاب هللا تعاىل ستة( ال  فصل(: والفروض املقدرة)      
يزاد عليها، وال ينقص منها إال لعارض كالعول. والستة هي )النصف والربع والثمن والثلثان والثلث 

رة خمتصرة، وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل والسدس( وقد يعرب الفرضيون عن ذلك بعبا
)فالنصف فرض مخسة البنت وبنت االبن( إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها )واألخت من 
األب واألم واألخت من األب( إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها )والزوج إذا مل يكن معه ولد( 

فرض اثنني الزوج مع الولد أو ولد االبن( سواء كان ذكرًا كان الولد أو أنثى، وال ولد ابن )والربع 
ذلك الولد منه أو من غْيه )وهو( أي الربع )فرض الزوجة( والزوجتني )والزوجات مع عدم الولد أو 
ولد االبن( واألفصح يف الزوجة حذف التاء، ولكن إثباهتا يف الفرائض أحسن للتمييز )والثمن فرض 

الولد أو ولد االبن( يشرتكن كلهن يف الثمن )والثلثان فرض أربعة  الزوجة( والزوجتني والزوجات )مع
واألختني من األب واألم( فأكثر )البنتني( فأكثر )وبنيت االبن( فأكثر ويف بعض النسخ وبنات االبن 

)واألختني من األب( فأكثر وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوهتن، فإن كان معهن ذكر فقد يزدن 
ا لو كنه عشرًا والذكر واحداً، فلهن عشرة من اثّن عشر، وهي أكثر من ثلثيها، على الثلثني، كم

وقد ينقصن كبنتني مع ابنني )والثلث فرض اثنني األم إذا مل حتجب( وهذا إذا مل يكن للميت ولد، 
وال ولد ابن أو اثنان من اإلخوة واألخوات، سواء كن أشقاء أو ألب أو ألم )وهو( أي الثلث 

صاعدًا من اإلخوة واألخوات من ولد األم( ذكورًا كانوا أو إاناًث أو خناثى، أو البعض كذا )لالثنني ف
والبعض كذا )والسدس فرض سبعة األم مع الولد أو ولد االبن أو اثنني فصاعدًا من اإلخوة 
واألخوات( وال فرق بني األشقاء وغْيهم، وال بني كون البعض كذا والبعض كذا. )وهو( أي 

لجدة عند عدم األم( وللجدتني والثالث )ولبنت االبن مع بنت الصلب( لتكلمة الثلثني السدس )ل
)وهو( أي السدس )لألخت من األب مع األخت من األب واألم( لتكملة الثلثني )وهو( أي 
السدس )فرض األب مع الولد أو ولد االبن( ويدخل يف كالم املصنف ما لو خلف امليت بنتًا وأابً، 

ف، ولألب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا )وفرض اجلد( الوارث )عند عدم األب( فللبنت النص
وقد يفرض للجد السدس أيضًا مع اإلخوة كما لو كان معه ذو فرض، وكان سدس املال خْيًا له 
من املقامسة، ومن ثلث الباقي كبنتني وجد وثالثة إخوة. )وهو أي السدس( فرض الواحد من ولد 

أنثى )وتسقط اجلدات( سواء قربن أو بعدن )ابألم( فقط )و( تسقط )األجداد  األم ذكرًا كان أو
ابألب ويسقط ولد األم( أي األخ لألم )مع( وجود )أربعة الولد( ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى )و( 
مع )ولد االبن( كذلك )و( مع )األب واجلد( وإن عال )ويسقط األخ لألب واألم مع ثالثة االبن 

وإن سفل )و( مع )األب ويسقط ولد األب( أبربعة )هبؤالء الثالثة( االبن وابن االبن وابن االبن( 



واألب )وابألخ لألب واألم وأربعة يعصبون أخواهتم( أي اإلانث للذكر مثل حظ األنثيني )االبن 
وابن االبن واألخ من األب واألم واألخ من األب( أما األخ من األم فال يعصب أخته بل هلما 

)وأربعة يرثون دون أخواهتم وهم األعمام وبنو األعمام وبنو اإلخوة وعصبات املوىل املعتق( الثلث 
 وإمنا انفردوا عن أخواهنم ألهنم عصبة وارثون وأخواهتم من ذوي األرحام ال يرثون. 

 

وسبق معناها لغة وشرعًا أوائل كتاب الفرائض، وال يشرتط يف  فصل(: يف أحكام الوصية)     
ه أن يكون معلومًا وموجودًا )و( حينئذ )جتوز الوصية ابملعلوم واجملهول( كاللنب يف الضرع املوصى ب

)وابملوجود واملعدوم( كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة )وهي( أي الوصية )من الثلث( 
رف، أي ثلث مال املوصى )فإن زاد( على الثلث )وقف( الزائد )على إجازة الورثة( املطلقني التص

فإن أجازوا فإجازهتم تنفيذ للوصية ابلزائد، وإن ردوه بطلت يف الزائد )وال جتوز الوصية لوارث( وإن  
كانت ببعض الثلث )إال أن جييزها ابقي الورثة( املطلقني التصرف وذكر املصنف شرط املوصي يف 

ن كان كافرًا أو قوله )وتصح( ويف بعض النسخ، وجتوز )الوصية من كل ابلغ عاقل( أي خمتار حر وإ
حمجورًا عليه بسفه، فال تصح وصية جمنون ومغمى عليه، وصيب ومكره وذكر شرط املوصى له إذا  

كان معينًا يف قوله )لكل متملك( أي لكل من يتصور له امللك من صغْي وكبْي وكامل وجمنون، 
ني ما إذا  ومحل موجود عند الوصية أبن ينفصل ألقل من ستة أشهر من وقت الوصية، وخرج مبع

كان للموصى له جهة عامة، فإن الشرط يف هذا أن ال تكون الوصية جهة معصية كعمارة كنيسة من 
مسلم أو كافر للتعبد فيها )و( تصح الوصية )يف سبيل هللا تعاىل( وتصرف للغزاة ويف بعض النسخ 

ة( أي اإليصاء بدل سبيل هللا، ويف سبيل الرب أي كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد )وتصح الوصي
بقضاء الديون وتنفيذ الوصااي والنظر يف أمر األطفال )إىل من( أي شخص )اجتمعت فيه مخس 
خصال: اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية واألمانة( واكتفى هبا املصنف عن العدالة، فال يصح 

ده اإليصاء ألضداد من ذكر، لكن األصح جواز وصية ذمي إىل ذمي عدل يف دينه على أوال
الكفار، ويشرتط أيضًا يف الوصي أن ال يكون عاجزًا عن التصرف، فالعاجز عنه لكرب أو هرم مثالً 

 ال يصح اإليصاء إليه، وإذا اجتمعت يف أم الطفل الشرائط املذكورة، فهي أوىل من غْيها. 
 

 كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به

اي( وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ من األحكام والقضا) ويف بعض النسخ وما يتصل به     
املنت، والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، ويطلق شرعًا على عقد مشتمل على األركان 



والشروط )والنكاح مستحب ملن حيتاج إليه( بتوقان نفسه للوطء وجيد أهبته كمهر ونفقة، فإن فقد 
أربع حرائر( فقط إال أن تتعني الواحدة يف  األهبة مل يستحب له النكاح )وجيوز للحر أن جيمع بني

حقه كنكاح سفيه وحنوه مما يتوقف على احلاجة )و( جيوز )للعبد( ولو مدبرًا أو مبعضًا أو مكاتبًا أو 
معلقًا عتقه بصفة )أن جيمع بني اثنتني( أي زوجتني فقط )وال ينكح احلر أمة( لغْيه )إال بشرطني 

عدم رضاها به )وخوف العنت( أي الزىن مدة فقد احلرة، وترك  عدم صداق احلرة( أو فقد احلرة أو
املصنف شرطني آخرين، أحدمها أن ال يكون حتته حرة مسلمة أو كتابية تصلح لالستمتاع. والثاّن 
إسالم األمة اليت ينكحها احلر، فال حيل ملسلم أمة كتابية، وإذا نكح أمة ابلشروط املذكورة، مث أيسر 

نكاح األمة )ونظر الرجل إىل املرأة على سبعة أضرب أحدها نظره( ولو كان ونكح حرة مل ينفسخ 
شيخًا هرمًا عاجزًا عن الوطء )إىل أجنبية لغْي حاجة( إىل نظرها )فغْي جائز( فإن كان النظر حلاجة  

كشهادة عليها جاز )والثاّن نظره( أي الرجل )إىل زوجته وأمته فيجوز أن ينظر( من كل منهما )إىل 
ا الفرج منهما( أما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف واألصح جواز النظر إليه، لكن مع ما عد

الكراهة )والثالث نظره إىل ذوات حمارمه( بنسب أو رضاع أو مصاهرة )أو أمته املزوجة فيجوز( أن 
ألجنبية ينظر )فيما عدا ما بني السرة والركبة( أما الذي بينهما فيحرم نظره )والرابع النظر( إىل ا

)ألجل( حاجة )النكاح فيجوز( للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر )إىل الوجه والكفني( 
منها ظاهرًا و ابطنًا وإن مل أتذن له الزوجة يف ذلك، وينظر من األمة على ترجيح النووي عند قصد 

نبية )إىل املواضع خطبتها ما ينظره من احلرة )واخلامس النظر للمداواة فيجوز( نظر الطبيب من األج
اليت حيتاج إليها( يف املداواة حىت مداواة الفرج، ويكون ذلك حبضور حمرم أو زوج أو سيد، وأن ال 
تكون هناك امرأة تعاجلها. )والسادس النظر للشهادة( عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادته 

)أو( النظر )للمعاملة( للمرأة  بزانها أو والدهتا، فإن تعمد النظر لغْي الشهادة فسق وردت شهادته
يف بيع وغْيه )فيجوز النظر( أي نظره هلا وقوله )إىل الوجه( منها )خاصة( يرجع للشهادة واملعاملة 
)والسابع النظر إىل األمة عند ابتياعها( أي شرائها )فيجوز( النظر )إىل املواضع اليت حيتاج إىل 

 تقليبها( فينظر أطرافها وشعرها ال عورهتا. 
 

وال يصح عقد النكاح إال بويل عدل( ويف بعض النسخ ) فصل(: فيما ال يصح النكاح إال به)     
بويل ذكر، وهو احرتاز عن األنثى، فإهنا ال تزوج نفسها وال غْيها )و( ال يصح عقد النكاح أيضاً 

 إال حبضور )شاهدي عدل( وذكر املصنف شرط كل من الويل والشاهدين يف قوله )ويفتقر الويل
والشاهدان إىل ستة شرائط( األول )اإلسالم( فال يكون ويل املرأة كافرًا إال فيما يستثنيه املصنف 



بعد. )و( الثاّن )البلوغ( فال يكون ويل املرأة صغْيًا. )و( الثالث )العقل( فال يكون ويل املرأة جمنوانً 
دًا يف إجياب النكاح، وجيوز أن سواء أطبق جنونه أو تقطع. )و( الرابع )احلرية( فال يكون للويل عب

يكون قاباًل يف النكاح )و( اخلامس )الذكورة( فال تكون املرأة واخلنثى وليني )و( السادس )العدالة( 
فال يكون الويل فاسقاً، واستثىن املصنف من ذلك ما تضمنه قوله )إال أنه ال يفتقر نكاح الذمية إىل 

عدالة السيد( فيجوز كونه فاسقًا ومجيع ما سبق يف الويل إسالم الويل وال( يفتقر )نكاح األمة إىل 
يعترب يف شاهدي النكاح، وأما العمى فال يقدح يف الوالية يف األصح )وأوىل الوالة( أي )أحق 
األولياء ابلتزويج األب مث اجلد أبو األب( مث أبوه وهكذا ويقدم األقرب من األجداد على األبعد 

 ابلشقيق لكان أخصر )مث األخ لألب مث ابن األخ لألب واألم( وإن )مث األخ لألب واألم( ولو عرب
سفل )مث ابن األخ لألب( وإن سفل )مث العم( الشقيق مث العم لألب )مث ابنه( أي ابن كل منهما 
وإن سفل )على هذا الرتتيب( فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لألب )فإذا عدمت العصبات( 

عتق( الذكر )مث عصباته( على ترتيب اإلرث أما املوالة املعتقة إذا كانت حية، من النسب )فاملوىل امل
فيزوج عتيقها من يزوج املعتقة ابلرتتيب السابق يف أولياء النسب، فإذا ماتت املعتقة زوج عتيقتها 

لوالء، من له الوالء على املعتقة، مث ابنه مث ابن ابنه )مث احلاكم( يزوج عند فقد األولياء من النسب وا
مث شرع املصنف يف بيان اخلطبة بكسر اخلاء. وهي التماس اخلاطب من املخطوبة النكاح فقال )وال 
جيوز أن يصرح خبطبة معتدة( عن وفاة أو طالق ابئن أو رجعي، والتصريح ما يقطع ابلرغبة يف 

رض هلا( النكاح كقوله للمعتدة أريد نكاحك )وجيوز( إن مل تكن املعتدة عن طالق رجعي )أن يع
ابخلطبة )و ينكحها بعد انقضاء عدهتا( والتعريض ما ال يقطع ابلرغبة يف النكاح، بل حيتملها كقول 
اخلاطب للمرأة رب راغب فيك،  أما املرأة اخللية عن موانع النكاح، وعن خطبة سابقة، فيجوز 

بكارهتا بوطء حالل خطبتها تعريضاً وتصرحياً )والنساء على ضربني ثيبات وأبكار( والثيب من زالت 
أو حرام والبكر عكسها )فالبكر جيوز لألب واجلد( عند عدم األب أصاًل أو عدم أهليته )إجبارها( 
أي البكر )على النكاح( إن وجدت شروط اإلجبار بكون الزوجة غْي موطوءة بقبل، وأن تزوج 

لوغها وإذهنا( نطقًا ال بكفء مبهر مثلها من نقد البلد )والثيب جيوز( لوليها )تزوجيها إال بعد ب
 سكواتً. 

 

أي احملرم نكاحهن )ابلنص أربع عشرة( ويف بعض النسخ أربعة عشر )سبع ( فصل: واحملرمات)     
ابلنسب وهن األم وإن علت والبنت وإن سفلت( أما املخلوقة من ماء زىن شخص، فتحل له على 

، وأما املرأة فال حيل هلا ولدها من األصح لكن مع الكراهة وسواء كانت املزّن هبا مطاوعة أو ال



الزىن )واألخت( شقيقة كانت أو ألب أو ألم )واخلالة( حقيقة أو بواسطة كخالة األب أو األم 
)والعمة( حقيقة أو بواسطة كعمة األب )وبنت األخ( وبنات أوالده من ذكر وأنثى )وبنت األخت( 

ابقًا سبع قوله هنا )واثنتان( أي وبنات أوالدها من ذكر وأنثى، وعطف املصنف على قوله س
احملرمات ابلنص اثنتان )ابلرضاع( ومها )األم املرضعة واألخت من الرضاع( وإمنا اقتصر املصنف 
على االثنتني للنص عليهما يف اآلية، وإال فالسبع احملرمة ابلنسب حترم ابلرضاع أيضًا كما سيأيت 

أربع ابملصاهرة( وهن )أم الزوجة( وإن علت أمها التصريح به يف كالم املنت )و( احملرمات ابلنص )
سواء من نسب أو رضاع سواء وقع دخول الزوج ابلزوجة أم ال )والربيبة( أي بنت الزوجة )إذا 
دخل ابألم وزوجة األب( وإن عال )وزوجة االبن( وإن سفل واحملرمات السابقة حرمتها على التأبيد 

جهة اجلمع( فقط )وهي أخت الزوجة( فال جيمع بينها )وواحدة( حرمتها ال على التأبيد بل )من 
وبني أختها من أب أو أم بينهما بنسب أو رضاع ولو رضيت أختها ابجلمع )وال جيمع( أيضًا )بني 
املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها( فإن مجع الشخص بني من حرم اجلمع بينهما بعقد واحد 

ينهما، بل نكحهما مرتباً، فالثاّن هو الباطل إن علمت نكحهما فيه بطل نكاحهما، أو مل جيمع ب
السابقة فإن جهلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة مث نسيت منع منهما، ومن حرم مجعهما 
بنكاح حرم مجعهما أيضًا يف الوطء مبلك اليمني، وكذا لو كانت إحدامها زوجة واألخرى مملوكة، 

خرى حىت حيرم األوىل بطريق من الطرق، كبيعها فإن وطىء واحدة من اململوكتني حرمت األ
وتزوجيها، وأشار لضابط كلي بقوله )وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب( وسبق أن الذي حيرم من 
النسب سبع، فيحرم ابلرضاع تلك السبع أيضاً، مث شرع يف عيوب النكاح املثبتة للخيار فيه فقال 

أحدها )ابجلنون( سواء أطبق أو تقطع قبل العالج أو ال )وترد املرأة( أي الزوجة )خبمسة عيوب( 
فخرج اإلغماء، فال يثبت به اخليار يف فسخ النكاح، ولو دام خالفًا للمتويل )و( اثنيها بوجود 
)اجلذام( بذال معجمة وهو علة حيمر منها العضو مث يسود مث يتقطع مث يتناثر )و( الثالث بوجود 

ب دم اجللد وما حتته من اللحم، فخرج البهق وهو ما يغْي اجللد )الربص( وهو بياض يف اجللد يذه
من غْي إذهاب دمه فال يثبت به اخليار )و( الرابع بوجود )الرتق( وهو انسداد حمل اجلماع بلحم 
)و( اخلامس بوجود )القرن( وهو انسداد حمل اجلماع بعظم، وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان 

د الرجل أيضاً( أي الزوج )خبمسة عيوب ابجلنون واجلذام والربص( وسبق ال يثبت به اخليار )وير 
( وهو قطع الذكر كله أو بعضه، والباقي منه دون احلشفة فإن بقي قدرها  معناها )و( بوجود )اجلبه
فأكثر فال خيار )و( بوجود )العنة( وهي بضم العني عجز الزوج عن الوطء يف القبل لسقوط القوة 



قلبه أو آلته، ويشرتط يف العيوب املذكورة الرفع فيها إىل القاضي، وال ينفرد  الناشرة لضعف يف
 الزوجان ابلرتاضي ابلفسخ فيها كما يقتضيه كالم املاوردي وغْيه لكن ظاهر النصه خالفه. 

 

وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها مشتق من الصدق بفتح  فصل(: يف أحكام الصداق)     
لصلب وشرعًا اسم ملال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو الصاد، وهو اسم لشديد ا

موت )ويستحب تسمية املهر يف( عقد )النكاح( ولو يف نكاح عبد السيد أمته، ويكفي تسمية أي 
شيء كان ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم، وعدم الزايدة على مخسمائة درهم خالصة، 

عن املهر، وهو كذلك )فإن مل يسم( يف عقد النكاح مهر وأشعر قوله يستحب جبواز إخالء النكاح 
)صح العقد( وهذا معىن التفويض ويصدر اترة من الزوجة البالغة الرشيدة كقوهلا لوليها: زوجّن بال 
مهر أو على أن ال مهر يل، فيزوجها الويل وينفي املهر أو يسكت عنه، وكذا لو قال سيد األمة 

سكت )و( إذا صح التفويض )وجب املهر( فيه )بثالثة أشياء(  لشخص زوجتك أميت ونفى املهر أو
وهي )أن يفرضه الزوج على نفسه( وترضى الزوجة مبا فرضه )أو يفرضه احلاكم( على الزوج ويكون 
املفروض عليه مهر املثل، ويشرتط علم القاضي بقدره أما رضا الزوجني مبا يفرضه فال يشرتط )أو 

وجة املفوضة قبل فرض من الزوج أو احلاكم )فيجب( هلا )مهر املثل( يدخل( أي الزوج )هبا( أي الز 
بنفس الدخول ويعترب هذا املهر حبال العقد يف األصح، وإن مات أحد الزوجني قبل فرض ووطء، 
وجب مهر مثل يف األظهر، واملراد مبهر املثل قدر ما يرغب به يف مثلها عادة )وليس ألقل 

 ألكثره حد( معني يف الكثرة بل الضابط يف ذلك أن كل شيء الصداق( حد معني يف القلة )وال
صح جعله مثنًا من عني أو منفعة صح جعله صداقاً، وسبق أن املستحب عدم النقص عن عشرة 
دراهم، وعدم الزايدة على مخسمائة درهم، وجيوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن 

هر( أما بعد الدخول ولو مرة واحدة، فيجب كل املهر، )ويسقط ابلطالق قبل الدخول نصف امل
ولو كان الدخول حرامًا كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها، وجيب كل املهر كما سبق 
مبوت أحد الزوجني ال خبلوة الزوج هبا يف اجلديد، وإذا قتلت احلرة نفسها قبل الدخول هبا، ال 

 سها، أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. يسقط مهرها خبالف ما لو قتلت األمة نف
 

واملراد هبا طعام يتخذ للعرس. وقال الشافعي: تصدق  فصل(: والوليمة على العرس مستحبة)     
الوليمة على كل دعوة حلادث سرور وأقلها للمكثر شاة وللمقل ما تيسر. وأنواعها كثْية مذكورة يف 

ليمة العرس )واجبة( أي فرض عني يف األصح، وال جيب األكل منها املطوالت )واإلجابة إليها( أي و 



يف األصح، أما اإلجابة لغْي وليمة العرس من بقية الوالئم، فليست فرض عني، بل هي سنة وإمنا 
جتب اإلجابة لوليمة العرس أو تسن لغْيها بشرط أن ال خيص الداعي األغنياء ابلدعوة، بل يدعوهم 

 اليوم األول، فإن أومل ثالثة أايم مل جتب اإلجابة يف اليوم الثاّن، بل تستحب والفقراء وأن يدعوهم يف
وتكره يف اليوم الثالث وبقية الشروط مذكورة يف املطوالت وقوله )إال من عذر( أي مانع من اإلجابة 

 للوليمة كأن يكون يف موضع الدعوة من يتأذى به املدعو أو ال تليق به جمالسته.  
 

واألول من جهة الزوج والثاّن من جهة الزوجة، ومعىن  يف أحكام القسم والنشوز فصل(:)     
نشوزها ارتفاعها عن أداء احلق الواجب عليها، وإذا كان يف عصمة شخص زوجتان فأكثر ال جيب 
عليه القسم بينهما، أو بينهن حىت لو أعرض عنهن أو عن الواحدة، فلم يبت عندهن أو عندها مل 

تحب أن ال يعطلهن من املبيت، وال الواحدة أيضاً أبن يبيت عندهن أو عندها وأدىن أيمث، ولكن يس
درجات الواحدة أن ال خيليها كل أربع ليال عن ليلة )والتسوية يف القسم بني الزوجات واجبة( 
وتعترب التسوية ابملكان اترة وابلزمان أخرى، أما املكان فيحرم اجلمع بني الزوجتني فأكثر يف مسكن 

احد إال ابلرضا، وأما الزمان فمن مل يكن حارسًا مثاًل فعماد القسم يف حقه الليل والنهار تبع له، و 
ومن كان حارسًا فعماد القسم يف حقه النهار والليل تبع له )وال يدخل( الزوج لياًل )على غْي 

إن طال مكثه، املقسوم هلا لغْي حاجة( فإن كان حلاجة كعبادة وحنوها مل مينع من الدخول وحينئذ 
قضى من نوبة املدخول عليها مثل مكثه، فإن جامع قضى زمن اجلماع ال نفس اجلماع إال إن قصر 
زمنه فال يقضيه )وإذا أراد( من يف عصمته زوجات )السفر أقرع بينهن وخرج( أي سافر )ابليت خترج 

مقصده وصار مقيماً  هلا القرعة( وال يقضي الزوج املسافر للمتخلفات مدة سفره ذهاابً، فإن وصل
أبن نوى إقامة مؤثرة أول سفره، أو عند وصول مقصده، أو قبل وصوله قضى مدة اإلقامة إن 
ساكن املصحوبة معه يف السفن كما قال املاوردي وإال مل يقض، أما مدة الرجوع، فال جيب على 

مة، وكان عند الزوج الزوج قضاؤها بعد إقامته )وإذا تزوج( الزوج )جديدة خصها( حتماً ولو كانت أ
غْي اجلديدة وهو يبيت عندها )بسبع ليال( متواليات )إن كانت( تلك اجلديدة )بكرًا( وال يقضي 
للباقيات )و( خصها )بثالث( متواليات )إن كانت( تلك اجلديدة )ثيباً( فلو فرق الليايل بنومه ليلة 

جلديدة حقها متوالياً، ويقضي ما عند اجلديدة وليلة يف مسجد مثاًل مل حيسب هلا ذلك، بل يويف ا
فرقه للباقيات. )وإذا خاف( الزوج )نشوز املرأة( ويف بعض النسخ وإذا ابن نشوز املرأة أي ظهر 
)وعظها( زوجها بال ضرب وال هجر هلا كقوله هلا اتقي هللا يف احلق الواجب يل عليك، واعلمي أن 

نشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج يف النشوز مسقط للنفقة، والقسم وليس الشتم للزوج من ال



األصح، وال يرفعها إىل القاضي )فإن أبت( بعد الوعظ )إال النشوز هجرها( يف مضجعها وهو 
فراشها، فال يضاجعها فيه وهجراهنا ابلكالم حرام فيما زاد على ثالثة أايم، وقال يف الروضة إنه يف 

لى الثالثة )فإن أقامت عليه( أي النشوز بتكرره منها اهلجر بغْي عذر شرعي وإال فال حترم الزايدة ع
)هجرها وضرهبا( ضرب أتديب هلا، وإن أفضى ضرهبا إىل التلف وجب الغرم )ويسقط ابلنشوز 

 قسمها ونفقتها(. 
 

وهو بضم اخلاء املعجمة مشتق من اخللع بفتحها، وهو النزع وشرعاً  فصل(: يف أحكام اخللع)     
ج اخللع على دم وحنوه )واخللع جائز على عوض معلوم( مقدور على فرقة بعوض مقصود، فخر 

تسليمه فإن كان على عوض جمهول كأن خالعها على ثوب غْي معني ابنت مبهر املثل )و( اخللع 
الصحيح )متلك به املرأة نفسها وال رجعة له( أي الزوج )عليها( سواء كان العوض صحيحًا أو ال 

يف أكثر النسخ )وجيوز اخللع يف الطهر ويف احليض( وال يكون  وقوله )إال بنكاح جديد( ساقط
 حراماً )وال يلحق املختلعة الطالق( خبالف الرجعية فيلحقها. 

 

ويشرتط  ،وهو لغة حل القيد، وشرعًا اسم حلل قيد النكاح فصل(: يف أحكام الطالق)     
)والطالق ضرابن صريح وكناية( لنفوذه التكليف واالختيار، وأما السكران فينفذ طالقه عقوبة له 

فالصريح ما ال حيتمل غْي الطالق والكناية ما حتتمل غْيه، ولو تلفظ الزوج ابلصريح وقال: مل أرد 
به الطالق مل يقبل قوله )فالصريح ثالثة ألفاظ الطالق( وما اشتق منه كطلقتك وأنت طالق ومطلقة 

أنت مسرحة ومن الصريح أيضًا اخللع إن )والفراق والسراح( كفارقتك وأنت مفارقة وسرهحتك، و 
ذكر املال وكذا املفاداة )وال يفتقر صريح الطالق إىل النية( ويستثىن املكره على الطالق، فصرحيه  

كناية يف حقه إن نوى وقع، وإال فال )والكناية كل لفظ احتمل الطالق وغْيه ويفتقر إىل النية( فإن 
ناية الطالق كأنت برية خلية احلقي أبهلك وغْي ذلك مما هو نوى ابلكناية الطالق وقع وإال فال، وك

يف املطوالت )والنساء فيه( أي الطالق )ضرابن ضرب يف طالقهن سنة وبدعة وهن ذوات احليض( 
وأراد املصنف ابلسنة الطالق اجل ائز، وابلبدعة الطالق احلرام )فالسنة أن يوقع( الزوج )الطالق يف 

ة أن يوقع( الزوج )الطالق يف احليض أو يف طهر جامعها فيه وضرب طهر غْي جمامع فيه. والبدع
ليس يف طالقهن سنة وال بدعة وهن أربع الصغْية واآليسة( وهي اليت انقطع حيضها )واحلامل 

واملختلعة اليت مل يدخل هبا( الزوج وينقسم الطالق ابعتبار آخر إىل واجب كطالق املوىل، ومندوب  
احلال، كسيئة اخللق ومكروه، كطالق مستقيمة احلال، وحرام كطالق  كطالق امرأة غْي مستقيمة



البدعة، وقد سبق وأشار اإلمام للطالق املباح بطالق من ال يهواها الزوج، وال تسمح نفسه مبؤنتها 
 بال استمتاع هبا.  

 

 وغْي ذلك )وميلك( الزوج )احلر( على زوجته ولو كانت فصل(: يف حكم طالق احلر والعبد)     
أمة )ثالث تطليقات و( ميلك )العبد( عليها )تطليقتني( فقط حرة كانت الزوجة أو أمة واملبعض 
واملكاتب واملدبر كالعبد القن )ويصح االستثناء يف الطالق إذا وصله به( أي وصل الزوج لفظ 

أن ينوي املستثىن ابملستثىن منه اتصااًل عرفيًا أبن يعدا يف العرف كالمًا واحداً، ويشرتط أيضًا 
االستثناء قبل فراغ اليمني، وال يكفي التلفظ به من غْي نية االستثناء، ويشرتط أيضًا عدم استغراق 
املستثىن املستثىن منه، فإن استغرقه كأنت طالق ثالاًث إال ثالاًث بطل االستثناء )ويصح تعليقه( أي 

لت)و( الطالق ال يقع إال الطالق )ابلصفة والشرط( كإن دخلت الدار فأنت طالق، فتطلق إذا دخ
على زوجة وحينئذ )ال يقع الطالق قبل النكاح( فال يصح طالق األجنبية تنجيزًا كقوله هلا طلقتك، 
وال تعليقًا كقوله هلا: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فالنة فهي طالق )وأربع ال يقع طالقهم 

كره( أي بغْي حق فإن كان حبق وقع وصورته كما الصيب واجملنون( ويف معناه املغمى عليه )والنائم وامل
قال مجع إكراه القاضي للمويل بعد مدة اإليالء على الطالق، وشرط اإلكراه قدرة املكره بكسر 
الراء على حتقيق ما هدد به املكره بفتحها بوالية، وتغلب وعجز املكره بفتح الراء عن دفع املكره 

ه وحنو ذلك، وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما بكسرها هبرب منه، أو استغاثة مبن خيلص
خوفه به، وحيصل اإلكراه ابلتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتالف مال وحنو ذلك، وإذا ظهر 
من املكره بفتح الراء قرينة اختيار أبن أكرهه شخص على طالق ثالث، فطلق واحدة وقع الطالق، 

جدت تلك الصفة يف غْي تكليف، فإن الطالق وإذا صدر تعليق الطالق بصفة من مكلف، وو 
 املعلق هبا يقع هبا، والسكران ينفذ طالقه كما سبق. 

 

والرجعة بفتح الراء وحكي كسرها، وهي لغة املرة من الرجوع،  فصل(: يف أحكام الرجعة)     
بهة وشرعًا رد املرأة إىل النكاح يف عدة طالق غْي ابئن على وجه خمصوص، وخرج بطالق وطء الش

والظهار، فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال املانع ال تسمى رجعة )وإذا طلق( شخص )امرأته 
واحدة أو اثنتني فله( بغْي إذهنا )مراجعتها ما مل تنقض عدهتا( وحتصل الرجعة من الناطق أبلفاظ منها 

حيان يف راجعتك، وما تصرف منها واألصح أن قول املرجتع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صر 
الرجعة وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كنايتان، وشرط املرجتع إن مل يكن حمرمًا أهلية النكاح بنفسه، 



وحينئذ فتصح رجعة السكران ال رجعة املرتد، وال رجعة الصيب واجملنون، ألن كالًّ منهم ليس أهالً 
السيد، وإن توقف للنكاح بنفسه خبالف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غْي إذن الويل و 

ابتداء نكاحهما على إذن الويل والسيد، )فإن انقضت عدهتا( أي الرجعية )حل له( أي زوجها 
)نكاحها بعقد جديد وتكون معه( بعد العقد )على ما بقي من الطالق( سواء اتصلت بزوج غْيه أم 

دخول أو بعده )مل حتل له ال )فإن طلقها( زوجها )ثالاثً( إن كان حرًا أو طلقتني إن كان عبدًا قبل ال
إال بعد وجود مخس شرائط( أحدها )انقضاء عدهتا منه( أي املطلق. )و( الثاّن )تزوجيها بغْيه( 
تزوجيًا صحيحاً. )و( الثالث )دخوله( أي الغْي )هبا وإصابتها( أبن يوجل حشفته أو قدرها من 

املوجل ممن ميكن مجاعه ال طفاًل. )و( مقطوعها بقبل املرأة ال بدبرها بشرط االنتشار يف الذكر، وكون 
 الرابع )بينونتها منه( أي الغْي. )و( اخلامس )انقضاء عدهتا منه(. 

 

وهو لغة مصدر آىل يؤيل إيالء إذا حلف وشرعًا حلف زوج  فصل(: يف بيان أحكام اإليالء)     
املعىن مأخوذ من  يصح طالقه ليمتنع من وطء زوجته يف قبلها مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، وهذا

قول املصنف )وإذا حلف أن ال يطأ زوجته( وطًأ )مطلقًا أو مدة( أي وطًأ مقيدًا مبدة )تزيد على 
أربعة أشهر فهو( أي احلالف املذكور )مول( من زوجته سواء حلف ابهلل تعاىل أو بصفة من صفاته 

بدي حر فإذا وطىء أو علق وطء زوجته بطالق، أو عتق كقوله: إن وطئتك فأنت طالق، أو فع
طلقت وعتق العبد، وكذا لو قال إن وطئتك فلله عليه صالة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون 
موليًا أيضًا )ويؤجل له( أي ميهل املويل حتمًا حرًا كان أو عبدًا يف زوجة مطيقة للوطء )إن سألت 

لرجعة )مث( بعد انقضاء هذه ذلك أربعة أشهر( وابتداؤها يف الزوجة من اإليالء ويف الرجعية من ا
املدة )خيْي( املويل )بني الفيئة( أبن يوجل املويل حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل املرأة )والتكفْي( 
لليمني إن كان حلفه ابهلل تعاىل على ترك وطئها )أو الطالق( للمحلوف عليها )فإن امتنع( الزوج 

حدة رجعية فإن طلق أكثر منها مل يقع، فإن امتنع من الفيئة والطالق )طلق عليه احلاكم( طلقة وا
 من الفيئة فقط أمره احلاكم ابلطالق.  

 

وهو لغة مأخوذ من الظهر وشرعًا تشبيه الزوج زوجته غْي  فصل(: يف بيان أحكام الظهار)     
أبنثى مل تكن حالله )والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي( وخص الظهر  البائن

البطن مثاًل، ألن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج )فإذا قال هلا ذلك( أي أنت  دون
عليه كظهر أمي )ومل يتبعه ابلطالق صار عائدًا( من زوجته )ولزمته( حينئذ )الكفارة( وهي مرتبة 



ا وذكر املصنف بيان ترتيبها يف قوله )والكفارة عتق رقبة مؤمنة( مسلمة ولو إبسالم أحد أبويه
)سليمة من العيوب املضرة ابلعمل والكسب( إضرارًا بينًا )فإن مل جيد( املظاهر الرقبة املذكورة أبن 
عجز عنها حسًا أو شرعًا )فصيام شهرين متتابعني( ويعترب الشهران ابهلالل، ولو نقص كل منهما 

 األصح )فإن مل عن ثالثني يومًا ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، وال يشرتط نية تتابع يف
يستطع( املظاهر صوم الشهرين أو مل يستطع تتابعهما )فإطعام ستني مسكيناً( أو فقْيًا )كل 
مسكني( أو فقْي )مد( من جنس احلب املخرج يف زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد 

لكفارة يف املكفر كرب وشعْي ال دقيق وسويق، وإذا عجز املكفر عن اخلصال الثالث استقرت ا
ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه 

 )وال حيل للمظاهر وطؤها( أي زوجته اليت ظاهر منها )حىت يكفر( ابلكفارة املذكورة. 
 

ت وهو لغة مأخوذ من اللعن، أي البعد، وشرعًا كلما فصل(: يف بيان أحكام القذف اللعان)     
خمصوصة جعلت حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه، وأحلق العار به )وإذا رمى( أي قذف 
)الرجل زوجته ابلزىن فعليه حد القذف( وسيأيت أنه مثانون جلدة )إال أن يقيم( الرجل القاذف 

و )البينة( بزىن املقذوفة )أو يالعن( الزوجة املقذوفة ويف بعض النسخ أو يلتعن، أي أبمر احلاكم أ
من يف حكمه كاحملكم )فيقول عند احلاكم يف اجلامع على املنرب يف مجاعة من الناس( أقلهم أربعة 
)أشهد ابهلل إنّن ملن الصادقني فيما رميت به زوجيت( الغائبة )فالنة من الزىن( وإن كانت حاضرة 

هذا الولد من  أشار هلا بقوله زوجيت هذه، وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره يف الكلمات فيقول )وإن
الزىن وليس مّن( ويقول املأل عن هذه الكلمات )أربع مرات ويقول يف( املرة )اخلامسة بعد أن يعظه 
احلاكم( أو احملكم بتخويفه له من عذاب هللا تعاىل يف اآلخرة، وأنه أشد من عذاب الدنيا )وعليه 

املصنف على املنرب يف مجاعة لعنة هللا إن كنت من الكاذبني( فيما رميت به هذه من الزىن وقول 
ليس بواجب يف اللعان، بل هو سنة )ويتعلق بلعانه( أي الزوج وإن مل تالعن الزوجة )مخسة أحكام( 

أحدها )سقوط احلد( أي حد القذف للزوجة املالعنة )عنه( إن كانت حمصنة وسقوط التعزير عنه إن  
ها مسلمة كانت أو كافرة إن مل تالعن كانت غْي حمصنة )و( الثاّن )وجوب احلد عليها( أي حد زان

)و( الثالث )زوال الفراش( وعرب عنه غْي املصنف ابلفرقة املؤبدة، وهي حاصلة ظاهرًا وابطنًا وإن  
كذب املالعن نفسه )و( الرابع )نفي الولد( عن املالعن، أما املالعنة فال ينتفي عنها نسب الولد 

ى األبد( فال حيل للمالعن نكاحها وال وطؤها مبلك )و( اخلامس )التحرمي( للزوجة املالعنة )عل
اليمني، لو كانت أمة واشرتاها، ويف املطوالت زايدة على هذه اخلمسة منها سقوط حضانتها يف حق 



الزوج إن مل تالعن حىت لو قذفها بعد ذلك بزىن ال حيد )ويسقط احلد عنها أبن تلتعن( أي تالعن 
عاهنا إن كان املالعن حاضرًا )أشهد ابهلل إن فالاًن هذا ملن الزوج بعد متام لعانه )فتقول( يف ل

الكاذبني فيما رماّن به من الزىن( وتكرر املالعنة هذا الكالم )أربع مرات وتقول يف املرة اخلامسة( 
من لعاهنا )بعد أن يعظها احلاكم( أو احملكم بتخويفه هلا من عذاب هللا يف اآلخرة وأنه أشد من 

ليه غضب هللا إن كان من الصادقني( فيما رماّن به من الزىن وما ذكر من القول عذاب الدنيا )وع
املذكور حمله يف الناطق، أما األخرس فيالعن إبشارة مفهمة، ولو أبدل يف كلمات اللعان لفظ 
الشهادة ابحللف كقول املالعن أحلف ابهلل، ولفظ الغضب ابللعن أو عكسه كقوهلا لعنة هللا وقوله 

 عليه أو ذكر كل من الغضب، واللعن قبل متام الشهادات األربع مل يصح يف اجلميع. غضب هللا 
 

وهي لغة االسم من اعتد، وشرعًا تربص املرأة مدة  فصل(: يف أحكام العدة وأنواع املعتدة)     
يعرف فيها براءة رمحها أبقراء أو أشهر أو وضع محل )واملعتدة على ضربني متوىف عنها( زوجها 

متوىف عنها فاملتوىف عنها( زوجها )إن كانت( حرة )حاماًل فعدهتا( عن وفاة زوجها )بوضع  )وغْي
 احلمل( كله حىت اثّن توأمني مع إمكان نسبة احلمل للميت ولو احتمااًل كمنفي بلعان، فلو مات

شهر صيب ال يولد ملثله عن حامل فعدهتا ابألشهر ال بوضع احلمل )وإن كانت حائاًل فعدهتا أربعة أ
وعشرًا( من األايم بلياليها وتعترب األشهر ابألهلة ما أمكن، ويكمل املنكسر ثالثني يومًا )وغْي 
املتوىف عنها( زوجها )إن كانت حاماًل فعدهتا بوضع احلمل( املنسوب لصاحب العدة )وإن كانت 

طاهراً حائاًل وهي من ذوات( أي صواحب )احليض فعدهتا ثالثة قروء وهي األطهار( وإن طلقت 
أبن بقي من زمن طهرها بقية بعد طالقها انقضت عدهتا ابلطعن يف حيضة اثلثة، أو طلقت حائضاً 
أو نفساء انقضت عدهتا ابلطعن يف حيضة رابعة، وما بقي من حيضها ال حيسب قرءًا. )وإن كانت( 

و آيسة فعدهتا تلك املعتدة )صغْية( أو كبْية مل حتض أصاًل ومل تبلغ سن اليأس أو كانت متحْية )أ
ثالثة أشهر( هاللية إن انطبق طالقها على أول الشهر، فإن طلقت يف أثناء شهر فبعده هالالن، 
ويكمل املنكسر ثالثني يومًا من الشهر الرابع. فإن حاضت املعتدة يف األشهر، وجب عليها العدة 

ا ال عدة عليها( سواء ابألقراء أو بعد انقضاء األشهر مل جتب األقراء )واملطلقة قبل الدخول هب
ابشرها الزوج فيما دون الفرج أم ال )وعدة األمة( احلامل إذا طلقت طالقًا رجعيًا أو ابئنًا )ابحلمل( 
أي بوضعه بشرط نسبته إىل صاحب العدة وقوله )كعدة احلرة( احلامل أي يف مجيع ما سبق 

مة )وابلشهور عن الوفاة أن تعتد )وابألقراء أن تعتد بقرءين( واملبعضة واملكاتبة وأم الولد كاأل
بشهرين ومخس ليال و( عدهتا )عن الطالق أن تعتد بشهر ونصف( على النصف ويف قول شهران 



وكالم الغزايل يقتضي ترجيحه، وأما املصنف فجعله أوىل حيث قال )فإن اعتدت بشهرين كان أوىل( 
 عنه وعليه مجع من ويف قول عدهتا ثالثة أشهر، وهو األحوط كما قال الشافعي رضي هللا

 األصحاب. 
 

وجيب للمعتدة الرجعية السكىن( يف مسكن فراقها إن ) فصل(: يف أنواع املعتدة وأحكامها)     
الق هبا )والنفقة( والكسوة إال أن تكون انشزة قبل طالقها، أو يف أثناء عدهتا، وكما جيب هلا النفقة 

بائن السكىن دون النفقة إال أن تكون حاماًل( فتجب جيب هلا بقية املؤن إال آلة التنظيف )وجيب لل
النفقة هلا بسبب احلمل على الصحيح، وقيل إن النفقة للحمل )وجيب على املتوىف عنها زوجها 
اإلحداد وهو( لغة مأخوذ من احلد وهو املنع وهو شرعًا )االمتناع من الزينة( برتك لبس مصبوغ 

اح غْي املصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم ومصبوغ يقصد به الزينة كثوب أصفر أو أمحر، ويب
ال يقصد لزينة )و( االمتناع من )الطيب( أي من استعماله يف بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غْي 
حمرم أما احملرم كاالكتحال ابإلمثد الذي ال طيب فيه، فحرام إال حلاجة كرمد، فْيخص فيه للمحدة، 

ارًا إال إن دعت ضرورة الستعماله هنارًا، وللمرأة حتد على غْي ومع ذلك فتستعمله لياًل ومتسحه هن
زوجها من قريب هلا أو أجنيب ثالثة أايم فأقل، وحترم الزايدة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت 
عليها بال قصد مل حيرم )و( جيب )على املتوىف عنها زوجها واملبتوتة مالزمة البيت( أي وهو املسكن 

الفرقة إن الق هبا وليس لزوج وال غْيه إخراجها من مسكن فراقها، وال هلا  الذي كانت فيه عند
خروج منه وإن رضي زوجها )إال حلاجة( فيجوز هلا اخلروج كأن خترج يف النهار لشراء طعام أو كتان، 
وبيع غزل أو قطن أو حنو ذلك. وجيوز هلا اخلروج لياًل إىل دار جارهتا لغزل وحديث وحنومها بشرط 

جع وتبيت يف بيتها، وجيوز هلا اخلروج، أيضًا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغْي ذلك مما أن تر 
 هو مذكور يف املطوالت. 

 

وهو لغة طلب الرباءة وشرعًا تربص املرأة مدة بسبب حدوث  فصل(: يف أحكام االسترباء)     
ترباء جيب بسببني أحدمها زوال امللك فيها أو زواله عنها تعبدًا، أو لرباءة رمحها من احلمل، واالس

الفراش، وسيأيت يف قول املنت وإذا مات سيد أم الولد اخل. والسبب الثاّن حدوث امللك وذكره 
املصنف يف قوله )ومن استحدث ملك أمة( بشراء ال خيار فيه أو إبرث أو وصية أو هبة أو غْي 

طئها )االستمتاع هبا حىت يستربئها ذلك من طرق امللك هلا ومل تكن زوجته )حرم عليه( عند إرادة و 
إن كانت من ذوات احليض حبيضة( ولو كانت بكرًا ولو استربأها ابئعها قبل بيعها، ولو كانت منتقلة 



من صيب أو امرأة )وإن كانت( األمة )من ذوات الشهور( فعدهتا )بشهر فقط وإن كانت من ذوات 
رباؤها( وأما األمة املزوجة أو املعتدة إذا احلمل( فعدهتا )ابلوضع وإذا اشرتى زوجته سن له است

اشرتاها شخص، فال جيب استرباؤها حااًل فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت األمة قبل الدخول 
أو بعده، وانقضت العدة وجب االسترباء حينئذ )وإذا مات سيد أم الولد( وليست يف زوجية وال 

ي فيكون استرباؤها بشهر إن كانت من ذوات عدة نكاح )استربأت( حتمًا )نفسها كاألمة( أ
األشهر، وإال فبحيضة إن كانت من ذوات األقراء ولو استربأ السيد أمته املوطوءة، مث أعتقها فال 

 استرباء عليها، وهلا أن تتزوج يف احلال. 
 

 بفتح الراء وكسرها، وهو لغة اسم ملص الثدي وشرب لبنه، وشرعاً  فصل(: يف أحكام الرضاع)     
وصول لنب آدمية خمصوصة جلوف آدمي خمصوص على وجه خمصوص، وإمنا يثبت الرضاع بلنب 
امرأة حية بلغت تسع سنني قمرية بكرًا كانت أو ثيباً، خلية كانت أو مزوجة )وإذا أرضعت املرأة 

يع بلبنها ولداً( سواء شرب منها اللنب يف حياهتا أو بعد موهتا، وكان حملواًب يف حياهتا )صار الرض
ولدها بشرطني أحدمها أن يكون له( أي الرضيع )دون احلولني( ابألهلة وابتداؤمها من متام انفصال 
الرضيع، ومن بلغ سنتني ال يؤثر ارتضاعه حترميًا )و( الشرط )الثاّن أن ترضعه( أي املرضعة )مخس 

ت رضعات متفرقات( واصلة جوف الرضيع وضبطهن ابلعرف، فما قضى بكونه رضعة أو رضعا
اعترب، وإال فال فلو قطع الرضيع االرتضاع بني كل من اخلمس إعراضًا عن الثدي تعدد االرتضاع 
)ويصْي زوجها( أي املرضعة )أاًب له( أي الرضيع )وحيرم على املرضع( بفتح الضاد )التزويج إليها( 

املرضعة أي املرضعة )وإىل كل من انسبها( أي انتسب إليها بنسب أو رضاع )وحيرم عليها( أي 
)التزويج إىل املرضع وولده( وإن سفل ومن انتسب إليه، وإن عال )دون من كان يف درجته( أي 

الرضيع كإخوته الذين مل يرضعوا معه )أو أعلى( أي ودون من كان أعلى )طبقة منه( أي الرضيع  
 كأعمامه، وتقدم يف فصل حمرمات النكاح ما حيرم ابلنسب والرضاع مفصالً فارجع إليه. 

 

ويف بعض نسخ املنت أتخْي هذا الفصل عن الذي بعده.  فصل(: يف أحكام نفقة األقارب)     
والنفقة مأخوذة من اإلنفاق، وهو اإلخراج وال يستعمل إال يف اخلْي. وللنفقة أسباب ثالثة القرابة 

جبة وملك اليمني والزوجية. وذكر املصنف السبب األول يف قوله )ونفقة العمودين من األهل وا
للوالدين واملولودين( أي ذكورًا كانوا أو إاناًث اتفقوا يف الدين أو اختلفوا فيه واجبة على أوالدهم 
)فأما الوالدون( وإن علوا )فتجب نفقتهم بشرطني الفقر( هلم وهو عدم قدرهتم على مال أو كسب 



له آفة، فإن قدروا )والزمانة أو الفقر واجلنون( والزمانة هي مصدر زمن الرجل، زمانة إذا حصل 
على مال أو كسب مل جتب نفقتهم )وأما املولودون( وإن سفلوا )فتجب نفقتهم( على املوالدين 
)بثالثة شرائط( أحدها )الفقر والصغر( فالغّن الكبْي ال جتب نفقته )أو الفقر والزمانة( فالغّن 

وذكر املصنف السبب الثاّن يف  القوي ال جتب نفقته )أو الفقر واجلنون( فالغّن العاقل ال جتب نفقته
قوله )ونفقة الرقيق والبهائم واجبة( فمن ملك رقيقًا عبدًا أو أمة أو مدبرًا أو أم ولد أو هبيمة، 
وجب عليه نفقته، فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد ومن غالب أدمهم يقدر الكفاية، 

ة فقط. )وال يكلفون من العمل ما ويكسوه من غالب كسوهتم، وال يكفي يف كسوة رقيقه سرت العور 
ال يطيقون( فإذا استعمل املالك رقيقه هنارًا أراحه لياًل وعكسه ويرحيه صيفًا وقت القيلولة، وال 
يكلف دابته أيضًا ما ال تطيق محله، وذكر املصنف السبب الثالث يف قوله )ونفقة الزوجة املمكنة 

لزوجة حبسب حال الزوج بني املصنف ذلك يف من نفسها واجبة( على الزوج وملا اختلفت نفقة ا
قوله )وهي مقدرة فإن( ويف بعض النسخ إن )كان الزوج موسرًا( ويعترب يساره بطلوع فجر كل يوم 

)فمدان( من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته املتأخرة عنه لزوجته مسلمة كانت أو ذمية حرة  
اد غالب قوت البلد من حنطة أو شعْي أو غْيمها كانت أو رقيقه واملدان )من غالب قوهتا( واملر 

حىت األقط يف أهل ابدية يقتاتونه )وجيب( للزوجة )من األدم والكسوة ما جرت به العادة( يف كل 
منهما فإن جرت عادة البلد يف األدم بزيت وشْيج وجنب وحنوها اتبعت العادة يف ذلك، وإن مل يكن 

الزوج، وخيتلف األدم ابختالف الفصول، فيجب يف كل يف البلد أدم غالب فيجب الالئق حبال 
فصل ما جرت به عادة الناس فيه من األدم، وجيب للزوجة أيضًا حلم يليق حبال زوجها، وإن جرت 
عادة البلد يف الكسوة مثل الزوج بكتان أو حرير، وجب )وإن كان( الزوج )معسرًا( ويعترب إعساره 

عليه لزوجته مد طعام )من غالب قوت البلد( كل يوم مع بطلوع فجر كل يوم )فمد( أي فالواجب 
ليلته املتأخرة عنه )وما أيتدم به املعسرون مما جرت به عادهتم من األدم )ويكسونه( مما جرت به 
عادهتم من الكسوة )وإن كان( الزوج )متوسطاً( ويعترب توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته املتأخرة 

لزوجته مد )ونصف( من طعام من غالب قوت البلد )و( جيب هلا  عنه )فمد( أي فالواجب عليه
)من األدم( الوسط )و( من )الكسوة الوسط( وهو ما بني ما جيب على املوسر واملعسر، وجيب على 
الزوج متليك زوجته الطعام حبًا وعليه طحنه وخبزه، وجيب هلا آلة أكل وشرب وطبخ، وجيب هلا 

ممن خيدم مثلها فعليه( أي الزوج )إخدامها( حبرة أو أمة له، أو أمة مسكن يليق هبا عادة )وإن كانت 
مستأجرة أو ابإلنفاق على من صحب الزوجة من حرة، أو أمة خلدمة إن رضي الزوج هبا )وإن 
أعسر بنفقتها( أي املستقبلة )فلها( الصرب على إعساره وتنفق على نفسها من ماهلا أو تقرتض، 



ه، وهلا )فسخ النكاح( وإذا فسخت حصلت املفارقة، وهي فرقة فسخ ال ويصْي ما أنفقته دينًا علي
فرقة طالق، وأما النفقة املاضية فال فسخ للزوجة بسببها )وكذلك( للزوجة فسخ النكاح )إن 

 أعسر( زوجها )ابلصداق قبل الدخول( هبا سواء علمت يساره قبل العقد أم ال.  
 

أخوذة من احلضن بكسر احلاء، وهو اجلنب لضم وهي لغة م فصل(: يف أحكام احلضانة)     
احلاضنة الطفل إليه وشرعًا حفظ من ال يستقل أبمر نفسه عما يؤذيه لعدم متييزه كطفل وكبْي جمنون 

وله منها ولد فهي أحق حبضانته( أي تنميته مبا يصلحه بتعهده بطعامه  )وإذا فارق الرجل زوجته
ذلك من مصاحله. ومؤنة احلضانة على من عليه نفقة وشرابه، وغسل بدنه وثوبه ومتريضه وغْي 

الطفل، وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت احلضانة ألمهاهتا، وتستمر حضانة الزوجة 
)إىل( مضي )سبع سنني( وعرب هبا املصنف، ألن التمييز يقع فيها غالباً، لكن املدار إمنا هو على 

عدها )مث( بعدها )خيْي( املميز )بني أبويه فأيهما اختار سلم التمييز سواء حصل قبل سبع سنني أو ب
إليه( فإن كان يف أحد األبوين نقص كجنون، فاحلق لآلخر ما دام النقص قائمًا به، وإذا مل يكن 
األب موجودًا خْي الولد بني اجلد واألم، وكذا يقع التخيْي بني األم ومن على حاشية النسب كأخ 

بع( أحدها )العقل( فال حضانة جملنونة أطبق جنوهنا، أو تقطع، فإن قل وعم )وشرائط احلضانة س
جنوهنا كيوم يف سنة مل يبطل حق احلضانة بذلك. )و( الثاّن )احلرية( فال حضانة لرقيقة وإن أذن هلا 
سيدها يف احلضانة )و( الثالث )الدين( فال حضانة لكافرة على مسلم )و( الرابع واخلامس )العفة 

فال حضانة لفاسقة، وال يشرتط يف احلضانة حتقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة واألمانة( 
)و( السادس )اإلقامة( يف بلد املميز أبن يكون أبواه مقيمني يف بلد واحد، فلو أراد أحدمها سفر 

بوين حىت حاجة كحج وجتارة طوياًل كان السفر أو قصْيًا كان الولد املميز وغْيه مع املقيم من األ
يعود املسافر منهما. ولو أراد أحد األبوين سفر نقله فاألب أوىل من األم حبضانته فينزعه منها )و( 
الشرط السابع )اخللو( أي خلو أم املميز )من زوج( ليس من حمارم الطفل فإن نكحت شخصًا من 

ط حضانتها بذلك حمارمه كعم الطفل أو ابن عمه، أو ابن أخيه ورضي كل منهم ابملميز، فال تسق
 )فإن اختل شرط منها( أي السبعة يف األم )سقطت( حضانتها كما تقدم شرحه مفصاًل. 

 

 كتاب أحكام اجلناايت

القتل على ثالثة أضرب( ال رابع هلا )مجع جناية أعم من أن تكون قتاًل أو قطعًا أو جرحًا      
وعمد خطأ( وذكر  )عمد حمض( وهو مصدر عمد بوزن ضرب، ومعناه القصد )وخطأ حمض



املصنف تفسْي العمد يف قوله )فالعمد احملض هو أن يعمد( اجلاّن )إىل ضربه( أي الشخص )مبا( 
أي بشيء )يقتل غالباً( ويف بعض النسخ يف الغالب )ويقصد( اجلاّن )قتله( أي الشخص )بذلك( 

ملصنف من الشيء وحينئذ )فيجب القود( أي القصاص )عليه( أي الشخص اجلاّن، وما ذكره ا
اعتبار قصد القتل ضعيف، والراجح خالفه ويشرتط لوجوب القصاص يف نفس القتيل، أو قطع 

فإن عفا عنه( أي عفا اجملّن عليه ) .أطرافه إسالم، أو أمان فيهدر احلريب واملرتد يف حق املسلم
وسيذكر  عن اجلاّن يف صورة العمد احملض )وجبت( على القاتل )دية مغلظة حالة يف مال القاتل(

املصنف بيان تغليظها )واخلطأ احملض أن يرمي إىل شيء( كصيد )فيصيب رجاًل فيقتله فال قود 
عليه( أي الرامي )بل جيب عليه دية خمففة( وسيذكر املصنف بيان ختفيفها )على العاقلة مؤجلة( 

عاقلة من عليهم )يف ثالث سنني( يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة، وعلى الغّن من ال
أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، ومن أصحاب الفضة ستة دراهم كما قاله املتويل 
وغْيه، واملراد ابلعاقلة عصبة اجلاّن إال أصله وفرعه )وعمد اخلطأ أن يقصد ضربه مبا ال يقتل غالباً(  

اقلة مؤجلة كأن ضربه بعصا خفيفة )فيموت( املضروب )فال قود عليه بل جتب دية مغلظة على الع
يف ثالث سنني( وسيذكر املصنف بيان تغليظها. مث شرع املصنف يف ذكر من جيب عليه القصاص 

وشرائط وجوب )املأخوذ من اقتصاص األثر أي تتبعه ألن اجملّن عليه يتبع اجلناية فيأخذ مثلها فقال 
ول )أن القصاص( يف القتل )أربعة( ويف بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص أربع: األ

يكون القاتل ابلغاً( فال قصاص على صيب، ولو قال أان اآلن صيب صدق بال ميني. الثاّن أن يكون 
القاتل )عاقاًل( فيمتنع القصاص من جمنون إال أن تقطع جنونه، فيقتص منه زمن إفاقته، وجيب 

ظنه  القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد يف شربه، فخرج من مل يتعد أبن شرب شيئاً 
غْي مسكر فزال عقله، فال قصاص عليه. )و( الثالث )أن ال يكون( القاتل )والدًا للمقتول( فال 
قصاص على والد بقتل ولده، وإن سفل الولد، قال ابن كج: ولو حكم حاكم بقتل والد بولده 

افر نقض حكمه )و( الرابع )أن ال يكون املقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق( فال يقتل مسلم بك
حربياً كان أو ذمياً أو معاهدًا، وال يقتل حر برقيق، ولو كان املقتول أنقص من القاتل بكرب أو صغر 
أو طول أو قصر مثاًل، فال عربة بذلك )وتقتل اجلماعة ابلواحد( إن كافأهم وكان فعل كل واحد 

صاص بينهما يف منهم لو انفرد كان قاتالً، مث أشار املصنف لقاعدة بقوله )وكل شخصني جرى الق
النفس جيري بينهما يف األطراف( اليت لتلك النفس فكما يشرتط يف القاتل كونه مكلفًا يشرتط يف 
القاطع لطرف كونه مكلفاً، وحينئذ فمن ال يقتل بشخص ال يقطع بطرفه )وشرائط وجوب القصاص 

يف االسم اخلاص(  يف األطراف بعد الشرائط املذكورة( يف قصاص النفس )اثنان( أحدمها )االشرتاك



للطرف املقطوع وبينه املصنف بقوله )اليمىن ابليمىن( أي تقطع اليمىن مثاًل من أذن أو يد أو رجل 
ابليمىن من ذلك )واليسرى( مما ذكر )ابليسرى( مما ذكر وحينئذ فال تقطع ميىن بيسرى وال عكسه 

حيحة بشالء. وهي اليت ال )و( الثاّن )أن ال يكون أبحد الطرفني شلل( فال تقطع يد أو رجل ص
عمل هلا أما الشالء فتقطع ابلصحيحة على املشهور، إال أن يقول عدالن من أهل اخلربة إن الشالء 
إذا قطعت ال ينقطع الدم، بل تنفتح أفواه العروق، وال تنسد ابجلسم، ويشرتط مع هذا أن يقنع هبا 

بقوله )وكل عضو أخذ( أي قطع )من  مستوفيها، وال يطلب أرشًا للشلل. مث أشار املصنف لقاعدة
مفصل( كمرفق وكوع )ففيه القصاص( وما ال مفصل له ال قصاص فيه. واعلم أن شجاج الرأس 
والوجه عشرة حارصة مبهمالت وهي ما تشق اجللد قلياًل ودامية تدميه، وابضعة تقطع اللحم 

وضحة توضح العظم من ومتالمحة تغوص فيه. ومسحاق تبلغ اجللدة اليت بني اللحم والعظم، وم
اللحم وهامشة تكسر العظم سواء أوضحته أم ال، ومنقلة تنقل العظم من مكان إىل مكان آخر 
ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ املسماة أم الرأس، ودامغة بغني معجمة خترق تلك اخلريطة وتصل إىل أم 

جلروح( أي املذكورة )إال الرأس، واستثىن املصنف من هذه العشرة ما تضمنه قوله )وال قصاص يف ا
 يف املوضحة( فقط ال يف غْيها من بقية العشرة. 

 

طرف )والدية على  وهي املال الواجب ابجلناية على حر يف نفس أو فصل(: يف بيان الدية)     
ضربني مغلظة وخمففة( وال اثلث هلما )فاملغلظة( بسبب قتل الذكر احلر املسلم عمدًا )مائة من 

مثلثة )ثالثون حقة وثالثون جذعة( وسبق معنامها يف كتاب الزكاة )وأربعون خلفة(  اإلبل( واملائة
بفتح اخلاء املعجمة وكسر الالم وابلفاء وفسرها املصنف بقوله )يف بطوهنا أوالدها( واملعىن أن 
األربعني حوامل ويثبت محلها بقول أهل اخلربة ابإلبل )واملخففة( بسبب قتل الذكر احلر املسلم 

ئة من اإلبل( واملائة خممسة )عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن )ما
لبون وعشرون بنت خماض( ومىت وجبت لإلبل على قاتل أو عاقلة أخذت من إبل من وجبت عليه، 
وإن مل يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي، أو قبيلة بدوي فإن مل يكن يف البلدة أو 

فتؤخذ من غالب إبل أقرب البالد إىل موضع املؤدي )فإن عدمت اإلبل انتقل إىل القبيلة إبل 
قيمتها( ويف نسخة أخرى فإن أعوزت اإلبل انتقل إىل قيمتها هذا ما يف القول اجلديد وهو الصحيح 
)وقيل( يف القدمي )ينتقل إىل ألف دينار( يف حق أهل الذهب )أو( ينتقل إىل )اثّن عشر ألف درهم( 

أهل الفضة، وسواء فيما ذكر الدية املغلظة واملخففة )وإن غلظت( على القدمي )زيد عليها  يف حق
الثلث( أي قدره ففي الداننْي ألف وثالمثائة وثالثة وثالثون دينارًا وثلث دينار، ويف الفضة ستة 



أما عشر ألف درهم )وتغلظ دية اخلطأ يف ثالثة مواضع( أحدها )إذا قتل يف احلرم( أي حرم مكة 
القتل يف حرم املدينة أو القتل يف حال اإلحرام، فال تغلظ فيه على األصح، والثاّن مذكور يف قول 
املصنف )أو قتل يف األشهر احلرم( أي ذي القعدة وذي احلجة، واحملرم ورجب والثالث مذكور يف 

له كبنت العم فال  قوله )أو قتل( قريبًا له )ذا رحم حمرم( بسكون املهملة فإن مل يكن الرحم حمرماً 
تغليظ يف قتلها )ودية املرأة( واخلنثى املشكل )على النصف من دية الرجل( نفسًا وجرحاً، ففي دية 
حرة مسلمة يف قتل عمد أو شبه عمد مخسون من اإلبل مخسة عشر حقة، ومخسة عشر جذعة 

بّن لبون، وعشرون خلفة إباًل حوامل، ويف قتل خطأ عشر بنات خماض وعشر بنات لبون وعشر 
وعشر حقاق وعشر جذاع )ودية اليهودي والنصراّن( واملستأمن واملعاهد )ثلث دية املسلم( نفساً 
وجرحاً. )وأما اجملوسي ففيه ثلثا عشر دية املسلم( وأخصر منه ثلث مخس دية املسلم )وتكمل دية 

كل يد أو رجل   النفس( وسبق أهنا مائة من اإلبل )يف قطع( كل من )اليدين والرجلني( فيجب يف
مخسون من اإلبل، ويف قطعهما مائة من اإلبل )و( تكمل الدية يف قطع )األنف( أي يف قطع ما الن 
منه وهو املارن، ويف قطع كل من طرفيه واحلاجز ثلث دية )و( تكمل الدية يف قطع )األذنني( أو 

دية، وال فرق  قلعهما بغْي إيضاح، فإن حصل مع قلعهما إيضاح وجب أرشه، ويف كل أذن نصف
فيما ذكر بني أذن السميع وغْيه، ولو أيبس األذنني جبناية عليهما ففيهما دية )والعينني( ويف كل 

و( يف )اجلفون األربعة( يف كل )منهما نصف دية وسواء يف ذلك عني أحول أو أعور أو أعمش 
 )والشفتني( ويف جفن منها ربع دية )واللسان( لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان أللثغ وأرته 

قطع إحدامها نصف دية )وذهاب الكالم( كله ويف ذهاب بعضه بقسطه من الدية واحلروف اليت 
توزع الدية عليها مثانية وعشرون حرفًا يف لغة العرب. )وذهاب البصر( أي إذهابه من العينني أما 

عني شيخ وطفل )وذهاب إذهابه من إحدامها ففيه نصف دية، وال فرق يف العني بني صغْية وكبْية، و 
السمع( من األذنني وإن نقص من أذن واحدة سدت، وضبط منتهى مساع األخرى، ووجب قسط 
التفاوت وأخذ بنسبته من تلك الدية )وذهاب الشم( من املنخرين وإن نقص الشم وضبط قدره 

ر أو وجب قسطه من الدية، وإال فحكومة )وذهاب العقل( فإن زال جبرح على الرأس له أرش مقد
حكومة وجبت الدية مع األرش )والذكر( السليم ولو ذكر صغْي وشيخ وعنني، وقطع احلشفة  

كالذكر ففي قطعها وحدها دية )واألنثيني( أي البيضتني، ولو من عنني وجمبوب ويف قطع إحدامها 
 نصف دية )ويف املوضحة( من الذكر احلر املسلم )و( يف )السن( منه )مخس من اإلبل ويف( إذهاب

)كل عضو ال منفعة فيه حكومة( وهي جزء من الدية نسبته إىل دية النفس نسبة نقصها أي اجلناية 
من قيمة اجملّن عليه لو كان رقيقًا بصفاته اليت هو عليها، فلو كانت قيمة اجملّن عليه بال جناية على 



( املعصوم يده مثاًل عشرة، وبدوهنا تسعة فالنقص عشر، فيجب عشر دية النفس. )ودية العبد
)قيمته( واألمة كذلك ولو زادت قيمة كل منهما على دية احلر، ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب 
قيمتان يف األظهر )ودية اجلنني احلر( املسلم تبعًا ألحد أبويه إن كانت أمة معصومة حال اجلناية 

رة نصف عشر )غرة( أي نسمة من الرقيق )عبد أو أمة( سليم من عيب مبيع، ويشرتط بلوغ الغ
الدية، فإن فقدت الغرة وجب بدهلا وهو مخسة أبعرة، وجتب الغرة على عاقلة اجلاّن )ودية اجلنني 
الرقيق عشر قيمة أمه( يوم اجلناية عليها، ويكون ما وجب لسيدها وجيب يف اجلنني اليهودي أو 

 النصراّن غرة، كثلث غرة مسلم وهو بعْي وثلثا بعْي. 
 

وهي أميان الدماء )وإذا اقرتن بدعوى الدم لوث( مبثلثة وهو لغة  م القسامةفصل(: يف أحكا)     
الضعف وشرعًا قرينة تدل على صدق املدعي أبن توقع تلك القرينة يف القلب صدقه، وإىل هذا 
أشار املصنف بقوله )يقع به يف النفس صدق املدعي( أبن وجد قتيل أو بعضه كرأسه يف حملة 

ما يف الروضة وأصلها أو وجد يف قرية صغْية ألعدائه وال يشاركهم يف منفصلة عن بلد كبْي، ك
القرية غْيهم )حلف املدعي مخسني مييناً( وال يشرتط مواالهتا على املذهب، ولو ختلل األميان جنون 
من احلالف أو إغماء منه بىن بعد اإلقامة على ما مضى منها إن مل يعزل القاضي الذي وقعت 

عزل وويل غْيه وجب استئنافها )و( إذا حلف املدعي )استحق الدية( وال تقع  القسامة عنده، فإن
القسامة يف قطع طرف )وإن مل يكن هناك لوث فاليمني على املدعى عليه( فيحلف مخسني مييناً 
)وعلى قاتل النفس احملرمة( عمدًا أو خطأ أو شبه عمد )كفارة( ولو كان القاتل صبيًا أو جمنوانً 

عنهما من ماهلما والكفارة )عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب املضرة( أي املخلة فيعتق الويل 
ابلعمل والكسب )فإن مل جيد( ها )فصيام شهرين( ابهلالل )متتابعني( بنية الكفارة وال يشرتط نية 
التتابع يف األصح، فإن عجز املكفر عن صوم الشهرين هلرم أو حلقه ابلصوم مشقة شديدة أو خاف 

املرض كفر إبطعام ستني مسكينًا أو فقْيًا يدفع لكل واحد منهم مدًا من طعام جيزىء يف  زايدة
 الفطرة، وال يطعم كافراً وال هامشياً وال مطلبياً.  

 

 كتاب بيان احلدود

وبدأ املصنف من ، مجع حد وهو لغة املنع ومسيت احلدود بذلك ملنعها من ارتكاب الفواحش     
ذكور يف أثناء قوله )والزاّن على ضربني حمصن وغْي حمصن فاحملصن( وسيأيت احلدود حبد الزىن امل

قريبًا أنه البالغ العاقل احلر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل يف نكاح صحيح )حده 



الرجم( حبجارة معتدلة ال حبصى صغْية وال بصخر )وغْي احملصن( من رجل أو امرأة )حده مائة 
التصاهلا ابجللد )وتغريب عام إىل مسافة القصر( فأكثر برأي اإلمام وحتسب  جلدة( مسيت بذلك

واألوىل أن يكون بعد اجللد )وشرائط  ،مدة العام من أول سفر الزاّن ال من وصوله مكان التغريب
اإلحصان أربع( األول والثاّن )البلوغ والعقل( فال حد على صيب وجمنون بل يؤدابن مبا يزجرمها عن 

يف الزىن. )و( الثالث )احلرية( فال يكون الرقيق واملبعض واملكاتب وأم الولد حمصناً، وإن الوقوع 
وطىء كل منهم يف نكاح صحيح. )و( الرابع )وجود الوطء( من مسلم أو ذمي )يف نكاح صحيح( 
ويف بعض النسخ يف النكاح الصحيح، وأراد ابلوطء تغييب احلشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل، 

لصحيح الوطء يف نكاح فاسد، فال حيصل به التحصني )والعبد واألمة حدمها نصف حد وخرج اب
ه اخل   احلر( فيجلد كل منهما مخسني جلدة، ويغرب نصف عام ولو قال املصنف: ومن فيه رقه حده

كان أوىل ليعم املكاتب واملبعض وأم الولد )وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزىن( فمن الط 
وطئه يف دبره حد على املذهب، ومن أتى هبيمة حد كما قال املصنف، لكن الراجح بشخص أبن 

أنه يعزر )ومن وطىء( أجنبية )فيما دون الفرج عزر وال يبلغ( اإلمام )ابلتعزير أدىن احلدود( فإن 
عزر عبدًا، وجب أن ينقص يف تعزيره عن عشرين جلدة أو عزر حرًا وجب أن ينقص يف تعزيره عن 

 لدة، ألنه أدىن حد كل منهما. أربعني ج 
 

وهو لغة الرمي وشرعًا الرمي ابلزىن على جهة التعيْي لتخرج  فصل(: يف أحكام القذف)     
الشهادة ابلزىن )وإذا قذف( بذال معجمة )غْيه ابلزىن( كقوله زنيت )فعليه حد القذف( مثانني 

ا كما سيأيت )بثمانية شرائط ثالثة( ويف جلدة كما سيأيت هذا إن مل يكن القاذف أاًب أو أماً، وإن علو 
بعض النسخ ثالث )منها يف القاذف وهو أن يكون ابلغًا عاقاًل( فالصيب واجملنون ال حيدان بقذفهما 
شخصًا )وأن ال يكون والدًا للمقذوف( فلو قذف األب أو األم وإن عال ولده، وإن سفل ال حد 

لغًا عاقاًل حرًا عفيفاً( عن الزىن فال حد بقذف عليه )ومخسة يف املقذوف وهو أن يكون مسلمًا اب
الشخص كافرًا أو صغْيًا أو جمنواًن أو رقيقًا أو زانيًا )وحيد احلر( القاذف )مثانني( جلدة )و( حيد 

)العبد أربعني( جلدة )ويسقط( عن القاذف )حد القذف بثالثة أشياء(: أحدها )إقامة البينة( سواء  
جة. والثاّن مذكور يف قوله )أو عفو املقذوف( أي عن القاذف. والثالث كان املقذوف أجنبيًا أو زو 

 مذكور يف قوله )أو اللعان يف حق الزوجة( وسبق بيانه يف قول املصنف فصل وإذا رمى الرجل اخل. 
 



ومن شرب مخرًا( وهي املتخذة من عصْي ) فصل(: يف أحكام األشربة ويف احلد املتعلق بشرهبا)     
اابً مسكرًا( من غْي اخلمر كالنبيذ املتخذ من الزبيب )حيد( ذلك الشارب إن كان حراً العنب )أو شر 

)أربعني( جلدة وإن كان رقيقًا عشرين جلدة )وجيوز أن يبلغ( اإلمام )به( أي حد الشرب )مثانني( 
 جلدة والزايدة على أربعني يف حر وعشرين يف رقيق )على وجه التعزير( وقيل الزايدة على ما ذكر

حد، وعلى هذا ميتنع النقص عنها )وجيب( احلد )عليه( أي شارب املسكر )أبحد أمرين ابلبينة( أي 
رجلني يشهدان بشرب ما ذكر( )أو اإلقرار( من الشارب أبنه شرب مسكراً، فال حيد بشهادة رجل 

د( أيضاً وامرأة وال بشهادة امرأتني، وال بيمني مردودة، وال بعلم القاضي وال بعلم غْيه )وال حي
 الشارب )ابلقيء واالستنكاه( أي أبن يشم منه رائحة اخلمر. 

 

وهي لغة أخذ املال خفية وشرعًا أخذه خفية ظلمًا من حرز  فصل(: يف أحكام قطع السرقة)     
مثله )وتقطع يد السارق بثالثة شرائط( ويف بعض النسخ بستة شرائط )أن يكون( السارق )ابلغاً 

مًا كان أو ذميًا فال قطع على صيب وجمنون ومكره، ويقطع مسلم وذمي مبال عاقاًل( خمتارًا مسل
مسلم وذمي، وأما املعاهد فال قطع عليه يف األظهر وما تقدم شرط يف السارق، وذكر املصنف 
شرط القطع ابلنظر للمسروق يف قوله )وأن يسرق نصااًب قيمته ربع دينار( أي خالصًا مضرواًب أو 

 يبلغ خالصه ربع دينار مضرواًب أو قيمته )من حرز مثله( فإن كان املسروق يسرق قدرًا مغشوشاً 
بصحراء أو مسجد أو شارع اشرتط يف إحرازه دوام اللحاظ، وإن كان حبصن كبيت كفى حلاظ 
معتاد يف مثله وثوب ومتاع، وضعه شخص بقربه بصحراء مثاًل إن الحظه بنظره له وقتًا فوقتاً، ومل 

ارقني فهو حمرز، وإال فال وشرط املالحظ قدرته على منع السارق، ومن شروط يكن هناك ازدحام ط
املسروق ما ذكره املصنف يف قوله )ال ملك له فيه وال شبهة له( أي للسارق )يف مال املسروق منه( 
فال قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق، وال بسرقة رقيق مال سيده )ويقطع( من السارق )يده 

الكوع( بعد خلعها منه حببل جيره بعنف، وإمنا تقطع اليمىن يف السرقة األوىل )فإن اليمىن من مفصل 
سرقا اثنياً( بعد قطع اليمىن )قطعت رجله اليسرى( حبديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها من 
مفصل القدم. )فإن سرق اثلثًا قطعت يده اليسرى( بعد خلعها )فإن سرق رابعًا قطعت رجله 

عها من مفصل القدم كما فعل ابليسرى، ويغمس حمل القطع بزيت أو دهن مغلي اليمىن( بعد خل
)فإن سرق بعد ذلك( أي بعد الرابعة )عزر وقيل يقتل صربًا( وحديث األمر بقتله يف املرة اخلامسة 

 منسوخ. 
 



ومسي بذلك المتناع الناس من سلوك الطريق خوفًا منه، وهو  فصل(: يف أحكام قاطع الطريق)     
لم مكلف له شوكة، فال يشرتط فيه ذكورة وال عدد، فخرج بقاطع الطريق املختلس الذي مس

وقطاع الطريق على أربعة أقسام( األول مذكور يف قوله )إن ) يتعرض آلخر القافلة، ويعتمد اهلرب
أو  قتلوا( أي عمدًا عدوااًن من يكافئونه )ومل أيخذوا املال قتلوا( حتمًا وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد

من مل يكافئوه مل يقتلوا والثاّن مذكور يف قوله )فإن قتلوا وأخذوا املال( أي نصاب السرقة فأكثر 
)قتلوا وصلبوا( على خشبة وحنوها لكن بعد غسلهم، وتكفينهم والصالة عليهم. والثالث مذكور يف 

بهة هلم فيه )تقطع قوله )وإن أخذوا املال ومل يقتلوا( أي نصاب السرقة فأكثر من حرز مثله، وال ش
أيديهم وأرجلهم من خالف( أي تقطع منهم أواًل اليد اليمىن والرجل اليسرى، فإن عادوا فيسراهم 
وميناهم يقطعان، فإن كانت اليد اليمىن أو الرجل اليسرى مفقودة اكتفى ابملوجودة يف األصح. 

)ومل أيخذوا( منهم )مااًل ومل  والرابع مذكور يف قوله )فإن أخافوا( املارين يف )السبيل( أي الطريق
يقتلوا( نفسًا )حبسوا( يف غْي موضعهم )وعزروا( أي حبسهم اإلمام وعزرهم )ومن اتب منهم( أي 
قطاع الطريق )قبل القدرة( من اإلمام )عليه سقطت عنه احلدود( أي العقوابت املختصة بقاطع 

ي احلدود اليت هلل تعاىل كزان وسرقة الطريق وهي حتتم قتله وصلبه، وقطع يده ورجله، وال يسقط ابق
بعد التوبة وفهم من قوله )وأوخذ( بضم أوله )ابحلقوق( أي اليت تتعلق ابآلدميني كقصاص وحد 

 قذف، ورد مال أنه ال يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته وهو كذلك. 
 

يف نفسه أو ماله  ومن قصد( بضم أوله )أبذى) فصل(: يف أحكام الصيال وإتالف البهائم)      
أو حرميه( أبن صال عليه شخص يريد قتله أو أخذ ماله وإن قل أو وطء حرميه )فقاتل عن ذلك( 
أي عن نفسه أو ماله أو حرميه)وقتل( الصائل على ذلك دفعًا لصياله )فال ضمان عليه( بقصاص 

تأجرها أو غاصبها وال دية وال كفارة. )وعلى راكب الدابة( سواء كان مالكها أو مستعْيها أو مس
)ضمان ما أتلفته دابته( سواء كان اإلتالف بيدها أو رجلها أو غْي ذلك، ولو ابلت أو راثت بطريق 

 فتلف بذلك نفس أو مال فال ضمان. 
 

وهم فرقة مسلمون خمالفون لإلمام العادل، ومفرد البغاة ابغ من  فصل(: يف أحكام البغاة)     
ما قبل آخره )أهل البغي( أي يقاتلهم اإلمام )بثالثة شرائط(  البغي وهو الظلم )ويقاتل( بفتح

أحدها )أن يكونوا يف منعة( أبن يكون هلم شوكة بقوة وعدد، ومبطاع فيهم وإن مل يكن املطاع إماماً 
منصواًب حبيث حيتاج اإلمام العادل يف ردهم لطاعته إىل كلفة من بذل مال، وحتصيل رجال فإن كانوا 



طهم فليسوا بغاة )و( الثاّن )أن خيرجوا عن قبضة اإلمام( العادل إما برتك اإلنقياد أفرادًا يسهل ضب
سواء كان احلق مالياً، أو غْيه كحد وقصاص )و( الثالث )أن يكون  ،له، أو مبنع حق توجه عليهم

هلم( أي للبغاة )أتويل سائغ( أي حمتمل كما عرب به بعض األصحاب كمطالبة أهل صفني بدم 
اعتقدوا أن علياً رضي هللا عنه يعرف من قتل عثمان، فإن كان التأويل قطعي البطالن،  عثمان حيث

مل يعترب بل صاحبه معاند، وال يقاتل اإلمام البغاة حىت يبعث إليهم رسواًل أمينًا فطنًا يسأهلم ما 
ئًا أو يكرهونه، فإن ذكروا له مظلمة هي السبب يف امتناعهم عن طاعته أزاهلا، وإن مل يذكروا شي

أصروا بعد إزالة املظلمة على البغي نصحهم مث أعلمهم ابلقتال )وال يقتل أسْيهم( أي البغاة فإن 
عادل فال قصاص عليه يف األصح وال يطلق أسْيهم، وإن كان صبيًا أو امرأة حىت  قتله شخص

ماهلم( ويرد تنقضي احلرب ويتفرق مجعهم إال أن يطيع أسْيهم خمتارًا مبتابعته لإلمام )وال يغنم 
سالحهم وخيلهم إليهم إذا انقضى احلرب وأمنت غائلتهم بتفرقهم، أو ردهم للطاعة، وال يقاتلون 
بعظيم كنار ومنجنيق إال لضرورة فيقاتلون بذلك كأن قاتلوان به أو أحاطوا بنا )وال يذفف على 

  .جرحيهم( والتذفيف تتميم القتل وتعجيله

 

أفحش أنواع الكفر ومعناها لغة الرجوع عن الشيء إىل غْيه،  وهي فصل(: يف أحكام الردة)     
وشرعًا قطع اإلسالم بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر كسجود لصنم، سواء كان على جهة 
االستهزاء أو العناد أو االعتقاد كمن اعتقد حدوث الصانع )ومن ارتد عن اإلسالم( من رجل أو 

الً من رسل هللا أو حلل حمرماً ابإلمجاع كالزىن، وشرب اخلمر امرأة كمن أنكر وجود هللا أو كذب رسو 
أو حرم حالاًل ابإلمجاع كالنكاح والبيع )استتيب( وجواًب يف احلال يف األصح فيهما، ومقابل األصح 
يف األوىل أنه يسنه االستتابة ويف الثانية أنه ميهل، )ثالاثً( أي إىل ثالثة أايم )فإن اتب( بعوده إىل 

أبن يقر ابلشهادتني على الرتتيب أبن يؤمن ابهلل أواًل مث برسوله، فإن عكس مل يصح كما اإلسالم 
قاله النووي يف شرح املهذب يف الكالم على نية الوضوء )وإال( أي وإن مل يتب املرتد )قتل( أي 

ملرتد قتله اإلمام إن كان حرًا بضرب عنقه، ال إبحراق وحنوه، فإن قتله غْي اإلمام عزر، وإن كان ا
رقيقًا جاز للسيد قتله يف األصح. مث ذكر املصنف حكم الغسل وغْيه يف قوله )ومل يغسل ومل يصل 
عليه ومل يدفن يف مقابر املسلمني( وذكر غْي املصنف حكم اترك الصالة يف ربع العبادات وأما 

 املصنف فذكره هنا فقال: 
س )على ضربني أحدمها أن يرتكها( وهو فصل: واترك الصالة( املعهودة الصادقة إبحدى اخلم)     

مكلف )غْي معتقد لوجوهبا فحكمه( أي التارك هلا )حكم املرتد( وسبق قريبًا بيان حكمه )والثاّن 



أن يرتكها كساًل( حىت خيرج وقتها حال كونه )معتقدًا لوجوهبا فيستتاب فإن اتب وصلى وهو تفسْي 
كفرًا )وكان حكمه حكم املسلمني( يف الدفن يف للتوبة( )وإال( أي وإن مل يتب )قتل حداً( ال  

 مقابرهم، وال يطمس قربه، وله حكم املسلمني أيضاً يف الغسل والتكفني والصالة عليه وهللا أعلم.
 

 كتاب أحكام اجلهاد

وأما بعده فللكفار حاالن، أحدمها: أن ، وكان األمر به يف عهد رسول هللا بعد اهلجرة فرض كفاية
فاجلهاد فرض كفاية على املسلمني يف كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط احلرج يكونوا ببالدهم 

عن الباقني، والثاّن أن يدخل الكفار بلدة من بالد املسلمني أو ينزلوا قريبًا منها فاجلهاد حينئذ 
فرض عني عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار مبا ميكن منهم )وشرائط وجوب اجلهاد سبع 

ل( أحدها )اإلسالم( فال جهاد على كافر )و( الثاّن )البلوغ( فال جهاد على صيب )و( الثالث خصا
)العقل( فال جهاد على جمنون )و( الرابع )احلرية( فال جهاد على رقيق ولو أمره سيده، وال مبعض 
وال مدبر وال مكاتب )و( اخلامس )الذكورية( فال جهاد على امرأة وخنثى مشكل )و( السادس 
)الصحة( فال جهاد على مريض مبرض مينعه عن قتال، وركوب إال مبشقة شديدة كحمى مطبقة. 
)و( السابع )الطاقة على القتال( أي فال جهاد على أقطع يد مثاًل وال على من عدم أهبة القتال  

كسالح ومركوب ونفقة )ومن أسر من الكفار فعلى ضربني ضرب( ال ختيْي فيه لإلمام بل )يكون( 
بعض النسخ بدل يكون يصْي )رقيقًا بنفس السيب( أي األخذ )وهم الصبيان والنساء( أي ويف 

صبيان الكفار ونساؤهم ويلحق مبا ذكر اخلناثى واجملانني، وخرج ابلكفار نساء املسلمني، ألن األسر 
 ال يتصور يف املسلمني 

ون( األحرار العاقلون وضرب ال يرق بنفس السيب وهم( الكفار األصليون )الرجال البالغ)     
)واإلمام خمْي فيهم بني أربعة أشياء( أحدها )القتل( بضرب رقبة ال بتحريق وتغريق مثاًل. )و( الثاّن 
)االسرتقاق( وحكمهم بعد االسرتقاق كبقية أموال الغنيمة. )و( الثالث )املن( عليهم بتخلية 

األسرى من املسلمني ومال فدائهم كبقية سبيلهم. )و( الرابع )الفدية( إما )ابملال أو ابلرجال( أي 
أموال الغنيمة، وجيوز أن يفادى مشرك واحد مبسلم أو أكثر ومشركون مبسلم )يفعل( اإلمام )من 
ذلك ما فيه املصلحة( للمسلمني فإن خفي عليه األحظ حبسهم حىت يظهر له األحظ، فيفعله 

رتدين فيطالبهم اإلمام ابإلسالم، فإن وخرج بقولنا سابقًا األصليون الكفار غْي األصليني، كامل
امتنعوا قتلهم )ومن أسلم( من الكفار )قبل األسر( أي أسر اإلمام له )أحرز ماله ودمه وصغار 
أوالده( عن السيب وحكم إبسالمهم تبعًا له خبالف البالغني من أوالده فال يعصمهم إسالم أبيهم، 



لكافر ال يعصم زوجته عن اسرتقاقها، ولو كانت وإسالم اجلد يعصم أيضًا الولد الصغْي، وإسالم ا
حاماًل فإن اسرتقت انقطع نكاحه يف احلال )وحيكم للصيب ابإلسالم عند وجود ثالثة أسباب( 
أحدها )أن يسلم أحد أبويه( فيحكم إبسالمه تبعًا هلما وأما من بلغ جمنواًن أو بلغ عاقاًل مث جن 

بسبيه مسلم( حال كون الصيب )منفردًا عن أبويه( فإن  فكالصيب والسبب الثاّن مذكور يف قوله )أو
سيب الصيب مع أحد أبويه فال يتبع الصيب السايب له، ومعىن كونه مع أحد أبويه أن يكوان يف جيش 
واحد وغنيمة واحدة، ال أن )مالكهما يكون واحداً( ولو سباه ذمي ومحله إىل دار اإلسالم مل حيكم 

دين السايب له. والسبب الثالث مذكور يف قوله )أو يوجد( أي  إبسالمه يف األصح، بل هو على
الصيب )لقيطًا يف دار اإلسالم( وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلمًا وكذا لو وجد يف درا كفار 

 وفيها مسلم. 
 

ومن قتل قتياًل أعطى سلبه( بفتح الالم بشرط كون ) فصل(: يف أحكام السلب وقسم الغنيمة)     
مسلمًا ذكرًا كان أو أنثى حرًا أو عبدًا شرطه اإلمام له أو ال، والسلب ثياب القتيل اليت  القاتل

عليه، واخلف والران وهو خف بال قدم يلبس للساق فقط، وآالت احلرب واملركوب الذي قاتل 
ا عليه أو أمسكه بعنانه والسرج واللجام ومقود الدابة، والسوار والطوق واملنطقة، وهي اليت يشد هب

الوسط، واخلامت والنفقة اليت معه واجلنيبة اليت تقاد معه وإمنا يستحق القاتل سلب الكافر إذا غرر 
بنفسه حال احلرب يف قتله، حيث يكفي بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر، فلو قتله وهو أسْي أو 

عه، كأن يفقأ عينيه أو انئم، أو قتله بعد اهنزام الكفار، فال سلب له وكفاية شر الكافر أن يزيل امتنا
يقطع يديه أو رجليه. والغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وشرعًا املال احلاصل للمسلمني 
من كفار أهل حرب بقتال وإجياف خيل أو إبل وخرج أبهل احلرب املال احلاصل من املرتدين، فإنه 

ها )على مخسة أمخاس فيعطى يفء ال غنيمة )وتقسم الغنيمة بعد ذلك( أي بعد إخراج السلب من
أربعة أمخاسها( من عقار ومنقول )ملن شهد( أي حضر )الوقعة( من الغامنني بنية القتال وإن مل يقاتل 
مع اجليش، وكذا من حضر ال بنية القتال، وقاتل يف األظهر وال شيء ملن حضر بعد انقضاء القتال 

س مهيأ للقتال عليه سواء قاتل أم ال. )ويعطى للفارس( احلاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفر 
)ثالثة أسهم( سهمني لفرسه وسهمًا له وال يعطى إال لفرس واحد، ولو كان معه أفراس كثْية 
)وللراجل( أي املقاتل على رجليه )سهم( واحد )وال يسهم إال ملن( أي شخص )استكملت فيه 

ختل شرط من ذلك رضخ له ومل يسهم مخس شرائط اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والذكورية فإن ا
له( أي ملن اختل فيه الشرط إما لكونه صغْيًا أو جمنواًن أو رقيقًا أو أنثى أو ذمياً. والرضخ لغة 



العطاء القليل وشرعًا شيء دون سهم يعطى للراجل، وجيتهد اإلمام يف قدر الرضخ حبسب رأيه. 
قتااًل، وحمل الرضخ األمخاس األربعة يف األظهر، فيزيد املقاتل على غْيه واألكثر قتااًل على األقل 

والثاّن حمله أصل الغنيمة )ويقسم اخلمس( الباقي بعد األمخاس األربعة )على مخسة أسهم سهم( 
منه )لرسول هللا ( وهو الذي كان له يف حياته )يصرف بعده للمصاحل( املتعلقة ابملسلمني كالقضاة 

فْيزقون من األمخاس األربعة كما قاله املاوردي وغْيه،  وكسد  احلاكمني يف البالد أما قضاة العسكر
الثغور وهي املواضع املخوفة من أطراف بالد املسلمني املالصقة لبالدان، واملراد بسد الثغور 
ابلرجال، وآالت احلرب، ويقدم األهم من املصاحل فاألهم )وسهم لذوي القرىب( أي قرىب رسول هللا 

طلب( يشرتك يف ذلك الذكر واألنثى والغّنه والفقْي، ويفضل الذكر فيعطي )وهم بنو هاشم وبنو امل
مثل حظ األنثيني )وسهم لليتامى( املسلمني مجع يتيم وهو صغْي ال أب له سواء كان الصغْي ذكراً 
أو أنثى له جد أو ال، قتل أبوه يف اجلهاد أو ال، ويشرتط فقر اليتيم )وسهم للمساكني وسهم ألبناء 

 وسبق بياهنما قبيل كتاب الصيام.  السبيل(
 

والفيء لغة مأخوذة من فاء إذا رجع،مث استعمل يف  فصل(: يف قسم الفيء على مستحقيه)     
املال الراجع من الكفار إىل املسلمني وشرعًا هو مال حصل من كفار بال قتال، وال إجياف خيل وال 

فرق يصرف مخسه( يعّن الفيء )على  إبل كاجلزية وعشر التجارة )ويقسم مال الفيء على مخس
قريبًا بيان اخلمسة )ويعطى أربعة  من( أي اخلمسة الذين )يصرف عليهم مخس الغنيمة( وسبق

أمخاسها( ويف بعض النسخ أمخاسه أي الفيء )للمقاتلة( وهم األجناد الذين عينهم اإلمام للجهاد 
التكليف واحلرية والصحة فيفرق اإلمام وأثبت أمساءهم يف ديوان املرتزقة بعد اتصافهم ابإلسالم و 

عليهم األمخاس األربعة على قدر حاجاهتم، فيبحث عن كل حال من املقاتلة، وعن عياله الالزمة 
نفقتهم وما يكفيهم يعطيه كفايته من نفقة وكسوة وغْي ذلك، ويراعي يف احلاجة الزمان واملكان 

ملسلمني( إىل أنه جيوز لإلمام أن يصرف والرخص والغالء، وأشار املصنف بقوله )ويف مصاحل ا
الفاضل عن حاجات املرتزقة يف مصاحل املسلمني من إصالح احلصون والثغور، ومن شراء سالح 

 وخيل على الصحيح.
 

وهو لغة اسم، خلراج جمعول على أهل الذمة، مسيت بذلك ألهنا  فصل(: يف أحكام اجلزية)     
 مال يلتزمه كافر بعقد خمصوص. ويشرتط أن يعقدها جزت عن القتل، أي كفت عن قتلهم وشرعاً 

اإلمام أو انئبه ال على جهة التأقيت فيقول: أقررتكم بدار اإلسالم غْي احلجاز، أو أذنت يف 



إقامتكم بدار اإلسالم على أن تبذلوا اجلزية، وتنقادوا حلكم اإلسالم، ولو قال الكافر لإلمام ابتداء 
ائط وجوب اجلزية مخس خصال( أحدها )البلوغ( فال جزية على أقررّن بدار اإلسالم كفى )وشر 

صيب. )و( الثاّن )العقل( فال جزية على جمنون أطبق جنونه فإن تقطع جنونه قلياًل كساعة من شهر، 
لزمته اجلزية أو تقطع جنونه كثْيًا كيوم جينه فيه، ويوم يفيق فيه لفقت أايم اإلفاقة، فإن بلغت سنة 

لثالث )اجلزية( فال جزية على رقيق وال على سيده أيضًا واملكاتب واملدبر وجب جزيتها. )و( ا
واملبعض كالرقيق )و( الرابع )الذكورية( فال جزية على امرأة وخنثى فإن ابنت ذكورته أخذت منه 
اجلزية للسنني املاضية، كما حبثه النووي يف زايدة الروضة وجزم به يف شرح املهذب )و( اخلامس )أن 

لذي تعقد له اجلزية )من أهل الكتاب( كاليهودي والنصراّن. )أو ممن له شبهة كتاب( يكون( ا
د أو تنصر قبل النسخ أو شككنا يف وقته، وكذا تعقد ملن أحد أبويه  وتعقد أيضًا ألوالد من هتوه

 وثّن، واآلخر كتايب، ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم املنزلة عليه أو بزبور داود املنزل عليه 
وأقل( ما جيب يف )اجلزية( على كل كافر )دينار يف كل حول( وال حد ألكثر اجلزية )ويؤخذ( )     

أي يسن لإلمام أن مياكس من عقدت له اجلزية وحينئذ يؤخذ )من املتوسط( احلال )ديناران ومن 
م ويل املوسر أربعة داننْي( استحبااًب إن مل يكن كل منهما سفيهًا فإن كان سفيهًا مل مياكس اإلما

السفيه، والعربة يف التوسط واليسار آبخر احلول )وجيوز( أي يسن لإلمام إذا صاحل الكفار يف بلدهم 
ال يف دار اإلسالم )أن يشرتط عليهم الضيافة( ملن مير هبم من املسلمني اجملاهدين وغْيهم )فضالً( 

زايدة )و يتضمن عقد أي زائدًا )عن مقدار( أقل )اجلزية( وهو دينار كل سنة إن رضوا هبذه ال
اجلزية( بعد صحته )أربعة أشياء( أحدها )أن يؤدوا اجلزية( وتؤخذ منهم برفق كما قال اجلمهور ال 
على وجه اإلهانة )و( الثاّن )أن جتري عليهم أحكام اإلسالم( فيضمنون ما يتلفونه على املسلمني 

م احلد )و( الثالث )أن ال يذكروا دين من نفس ومال، وإن فعلوا ما يعتقدون حترميه، كالزان أقيم عليه
اإلسالم إال خبْي و( الرابع )أن ال يفعلوا ما فيه ضرر على املسلمني( أي أبن آووا من يطلع على 
عورات املسلمني، وينقلها إىل دار احلرب، ويلزم املسلمني بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم 

اور لنا لزمنا دفع أهل احلرب عنهم )ويعرفون بلبس نفساً، ومااًل، وإن كانوا يف بلدان أو يف بلد جم
الغيار( بكسر الغني املعجمة وهو تغيْي اللباس أبن خييط الذمي على ثوبه شيئًا خيالف لون ثوبه، 
ويكون ذلك على الكتف، واألوىل ابليهودي األصفر، وابلنصراّن األزرق، وابجملوسي األسود 

النووي أيضاً، يف الروضة تبعاً ألصلها لكنه يف املنهاج قال: واألمحر، وقول املصنف ويعرفون عرب به 
ويؤمر أي الذمي وال يعرف من كالمه أن األمر للوجوب أو الندب، لكن مقتضى كالم اجلمهور 
األول وعطف املصنف على الغيار قوله )وشد الزانر( وهو بزاي معجمة خيط غليظ يشد يف الوسط 



)ومينعون من ركوب اخليل( النفيسة وغْيها، وال مينعون من فوق الثياب، وال يكفي جعله حتتها 
ركوب احلمْي، ولو كانت نفيسة، ومينعون من إمساعهم املسلمني قول الشرك كقوهلم هللا اثلث ثالثة، 

 تعاىل هللا عن ذلك علواً كبْيًا. 
 

 كتاب أحكام الصيد والذابئح واألطعمة

وما( أي واحليوان الربي املأكول ) وهو املصيدوالصيد مصدر أطلق هنا على اسم املفعول      
الذي )قدر( بضم أوله )على ذكاته( أي ذحبه )فذكاته( تكون )يف حلقه( وهو أعلى العنق )ولبته( 
أي بالم مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق والذكاة بذال معجمة لغة التطبيب ملا فيها من تطيب 

الغريزية على وجه خمصوص أما احليوان املأكول البحري  أكل اللحم املذبوح، وشرعًا إبطال احلرارة
فيحل على الصحيح بال ذبح )وما( أي واحليوان الذي )مل يقدر( بضم أوله )على ذكاته( كشاة 
إنسية توحشت أو بعْي ذهب شاردًا )فذكاته عقره( بفتح العني عقرًا مزهقًا للروح )حيث قدر عليه( 

لذكاة( ويف بعض النسخ ويستحب يف الذكاة )أربعة أشياء( أي يف أي موضع كان العقر )وكمال ا
أحدها )قطع احللقوم( بضم احلاء املهملة وهو جمرى النفس دخوالً وخروجاً )و( الثاّن قطع )املريء( 
بفتح ميمه ومهز آخره، وجيوز تسهيله وهو جمرى الطعام والشراب من احللق إىل املعدة واملريء حتت 

ذكر دفعة واحدة ال يف دفعتني. فإنه حيرم املذبوح حينئذ، ومىت بقي شيء احللقوم، ويكون قطع ما 
من احللقوم واملريء مل حيل املذبوح )و( الثالث والرابع قطع )الودجني( بواو ودال مفتوحتني تثنية 
ودج بفتح الدال وكسرها ومها عرقان يف صفحيت العنق حميطان ابحللقوم )واجملزىء منها( أي الذي 

لذكاة )شيئان قطع احللقوم واملريء( فقط وال يسن قطع ما وراء الودجني )وجيوز( أي يكفي يف ا
حيل )االصطياد( أي أكل املصاد )بكل جارحة معلمة من السباع( ويف بعض النسخ من سباع 
البهائم كالفهد والنمر والكلب )ومن جوارح الطْي( كصقر وابز يف أي موضع كان جرح السباع 

 مشتقة من اجلرح وهو الكسب والطْي. واجلارحة 
وشرائط تعليمها( أي اجلوارح )أربعة( أحدها )أن تكون( اجلارحة معلمة حبيث )إذا أرسلت( )     

أي أرسلها صاحبها )اسرتسلت و( الثاّن أهنا )إذا زجرت( بضم أوله أي زجرها صاحبها )انزجرت 
ع )أن يتكرر ذلك منها( أي تتكرر و( الثالث أهنا )إذا قتلت صيدًا مل أتكل منه شيئًا و( الراب

الشرائط األربعة من اجلارحة حبيث يظن أتدهبا، وال يرجع يف التكرار لعدد، بل املرجع فيه ألهل 
اخلربة بطباع اجلوارح )فإن عدمت( منها )إحدى الشرائط مل حيل ما أخذته( اجلارحة )إال أن يدرك( 

كر املصنف آلة الذبح يف قوله )وجتوز الذكاة ما أخذته اجلارحة )حيًا فيذكى( فيحل حينئذ. مث ذ 



بكل ما( أي بكل حمدد )جيرح( كحديد وحناس )إال ابلسن والظفر( وابقي العظام، فال جتوز التذكية 
هبا، مث ذكر املصنف من تصح منه التذكية بقوله )وحتل ذكاة كل مسلم( ابلغ أو مميز يطيق الذبح 

حيل ذبح جمنون وسكران يف األظهر وتكره ذكاة أعمى )و( ذكاة كل )كتايب( يهودي أو نصراّن و 
)وال حتل ذبيحة جموسي وال وثّن( وال حنومها ممن ال كتاب له )وذكاة اجلنني( حاصلة )بذكاة أمه( فال 
حيتاج لتذكيته هذا إن وجد ميتًا وفيه حياة غْي مستقرة اللهم )إال أن يوجد حياً( حبياة مستقرة بعد 

كى( حينئذ )وما قطع من( حيوان )حي فهو ميت إال الشعر( أي املقطوع خروجه من بطن أمه )فيذ 
 من حيوان مأكول. ويف بعض النسخ إال الشعور )املنتفع هبا يف املفارش واملالبس( وغْيها.

 

وكل حيوان استطابته العرب( الذين هم أهل ) فصل(: يف أحكام األطعمة احلالل منها وغْيه)     
ورفاهية )فهو حالل إال ما( أي حيوان )ورد الشرع بتحرميه( فال يرجع ثروة وخصب وطباع سليمة 

فيه الستطابتهم له )وكل حيوان استخبثته العرب( أي عدوه خبيثًا )فهو حرام إال ما ورد الشرع 
إبابحته( فال يكون حراماً )وحيرم من السباع ما له انب( أي سن )قوي يعدو به( على احليوان كأسد 

الطيور ما له خملب( بكسر امليم وفتح الالم أي ظفر )قوي جيرح به( كصقر وابز ومنر )وحيرم من 
وشاهني )وحيل للمضطر( وهو من خاف على نفسه اهلالك من عدم األكل )يف املخمصة( مواًت أو 
مرضاً خموفاً أو زايدة مرض أو انقطاع رفقة، ومل جيد ما أيكله حالاًل )أن أيكل من امليتة احملرمة( عليه 

ا( أي شيئًا )يسد به رمقه( أي بقية روحه )ولنا ميتتان حالالن( ومها )السمك واجلراد و( لنا )م
)دمان حالالن( ومها )الكبد والطحال( وقد عرف من كالم املصنف هنا وفيما سبق أن احليوان 

ذكية على ثالثة أقسام: أحدها ما ال يؤكل فذبيحته وميتته سواء والثاّن ما يؤكل فال حيل إال ابلت
 الشرعية والثالث ما حتل ميتته كالسمك واجلراد.

 

بضم اهلمزة يف األشهر، وهي اسم ملا يذبح من النعم يوم عيد  فصل(: يف أحكام األضحية)     
النحر، وأايم التشريق تقراًب إىل هللا تعاىل. )وااْلضحية سنة مؤكدة( على الكفاية فإذا أتى هبا واحد 

، وال جتب األضحية إال ابلنذر )وجيزىء فيها اجلذع من الضأن( وهو من أهل بيت كفى عن مجيعهم
ما له سنة وطعن يف الثانية )والثّن من املعز( وهو ماله سنتان وطعن يف الثالثة )والثّن من اإلبل( ما 
له مخس سنني وطعن يف السادسة )والثّن من البقر( ما له سنتان وطعن يف الثالثة )وجتزىء البدنة 

اشرتكوا يف التضحية هبا )و( جتزىء )البقرة عن سبعة( كذلك )و( جتزىء )الشاة عن( عن سبعة( 
 شخص )واحد( وهي أفضل من مشاركته يف بعْي.  



وأفضل أنواع األضحية إبل مث بقر مث غنم )وأربع( ويف بعض النسخ وأربعة )ال جتزىء يف      
بقيت احلدقة يف األصح )و( الثاّن الضحااي( أحدها )العوراء البني( أي الظاهر )عورها( وإن 

)العرجاء البني عرجها( ولو كان حصول العرج هلا عند إضجاعها للتضحية هبا بسبب اضطراهبا )و( 
الثالث )املريضة البني مرضها( وال يضر يسْي هذه األمور )و( الرابع )العجفاء( وهي )اليت ذهب 

ء اخلصي( أي املقطوع اخلصيتني )واملكسورة خمها( أي ذهب دماغها )من اهلزال( احلاصل هلا )وجيزى
القرن( إن مل يؤثر يف اللحم وجيزىء أيضًا فاقدة القرون، وهي املسماة ابجللحاء )وال جتزىء 
املقطوعة( كل )األذن( وال بعضها وال املخلوقة بال أذن )و( ال املقطوعة )الذنب( وال بعضه )و( 

يد( أي عيد النحر وعبارة الروضة وأصلها يدخل )وقت الذبح( لألضحية )من وقت صالة الع
يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر ركعتني وخطبتني خفيفتني انتهى، 
ويستمر وقت الذبح )إىل غروب الشمس من آخر أايم التشريق( وهي الثالثة املتصلة بعاشر ذي 

يقول الذابح بسم هللا الرمحن الرحيم احلجة )ويستحب عند الذبح مخسة أشياء( أحدها )التسمية( ف
فلو مل يسم حل املذبوح. )و( الثاّن )الصالة على النيب ( ويكره أن جيمع بني اسم هللا واسم رسوله. 
)و( الثالث )استقبال القبلة( ابلذبيحة أي يوجه الذابح مذحبها للقبلة ويتوجه هو أيضاً. )و( الرابع 

اًث كما قال املاوردي. )و( اخلامس )الدعاء ابلقبول( فيقول )التكبْي( أي قبل التسمية وبعدها ثال
الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل، أي هذه األضحية نعمة منك عليه وتقربت هبا إليك فتقبلها 
مّن. )وال أيكل املضحي شيئًا من األضحية املنذورة( بل جيب عليه التصدق جبميع، فلو حلمها 

كل من األضحية املتطوع هبا( ثلثًا على اجلديد وأما الثلثان فقيل أخره فتلفت لزمه ضماهنا )وأي
يتصدق هبما، ورجحه النووي يف تصحيح التنبيه. وقيل يهدي ثلثًا للمسلمني األغنياء ويتصدق 
بثلث على الفقراء من حلمها ومل يرجح النووي يف الروضة وأصلها شيئًا من هذين الوجهني )وال 

بيع شيء )من األضحية( أي من حلمها أو شعرها أو جلدها، وحيرم  يبيع( أي حيرم على املضحي
أيضًا جعله أجرة للجزار، ولو كانت األضحية تطوعًا )ويطعم( حتمًا من األضحية املتطوع هبا 
)الفقراء واملساكني( واألفضل التصدق جبميعها إال لقمة أو لقمًا يتربك املضحي أبكلها، فإنه يسن 

 ض وتصدق ابلباقي حصل له ثواب التضحية ابجلميع والتصدق ابلبعض. له ذلك، وإذا أكل البع
 

وهي لغة اسم للشعر على رأس املولود وشرعًا ما سيذكره املصنف  فصل(: يف أحكام العقيقة)     
بقوله )والعقيقة( عن املولود )مستحبة( وفسر املصنف العقيقة بقوله )وهي الذبيحة عن املولود يوم 

بع والدته حبسب يوم الوالدة من السبع، ولو مات املولود قبل السابع وال تفوت سابعه( أي يوم سا



ابلتأخْي بعده، فإن أخرت للبلوغ سقط حكمها يف حق العاق عن املولود أما هو فمخْي يف العق 
عن نفسه والرتك. )ويذبح عن الغالم شااتن و( يذبح )عن اجلارية شاة( قال بعضهم: أما اخلنثى 

ه ابلغالم أو ابجلارية، فلو ابنت ذكورته أمر ابلتدارك، وتتعدد العقيقة بتعدد األوالد، فيحتمل إحلاق
)ويطعم( العاق من العقيقة )الفقراء واملساكني( فيطبخها حبلو ويهدي منها للفقراء واملساكني و 
يتخذها دعوة، وال يكسر عظمها واعلم أن سن العقيقة وسالمتها من عيب ينقص حلملها، واألكل 
منها والتصدق ببعضها وامتناع بيعها، وتعينها ابلنذر حكمه على ما سبق يف األضحية، ويسن أن 
يؤذن يف أذن املولود اليمىن حني يولد، وأن يقام يف أذنه اليسرى، وأن حينك املولود بتمر فيمضغ، 

حلو ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إىل اجلوف، فإن مل يوجد متر فرطب وإال فشيء 
وأن يسمى يوم سابع والدته. وجيوز تسميته قبل السابع وبعده، ولو مات املولود قبل السابع سن 

 تسميته.  
 

 كتاب أحكام السبق والرمي

أي بسهام وحنوها  )وتصح املسابقة على الدواب( أي على ما هو األصل يف املسابقة عليها      
وال تصح املسابقة على بقر، وال على نطاح  من خيل وإبل جزمًا وفيل وبغل ومحار يف األظهر،

الكباش، وال على مهارشة الديكة ال بعوض وال بغْيه )و( تصح )املناضلة( أي املراماة )ابلسهام إذا  
كانت املسافة( أي مسافة ما بني موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه )معلومة و( كانت )صفة 

الن كيفية الرمي من قرع، وهو إصابة السهم الغرض، وال املناضلة معلومة( أيضًا أبن يبني املتناض
يثبت فيه أو من خسق، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه أو من مرق، وهو أن ينفذ السهم 
من اجلانب اآلخر من الغرض. واعلم أن عوض املسابقة هو املال الذي خيرج فيها. وقد خيرجه أحد 

صنف يف قوله )وخيرج العوض أحد املتسابقني حىت أنه إذا سبق( املتسابقني وقد خيرجانه معاً وذكر امل
بفتح السني غْيه )اسرتده( أي العوض الذي أخرجه )وإن سبق( بضم أوله )أخذه( أي العوض 
)صاحبه( السابق )له( وذكر املصنف الثاّن يف قوله )وإن أخرجاه( أي العوض املتسابقان )معًا مل 

)ال أن يدخال بينهما حملاًل( بكسر الالم األوىل، يف بعض  جيز( أي مل يصح إخراجهما للعوض
النسخ إال أن يدخل بينهما حملل )فإن سبق( بفتح السني كالًّ من املتسابقني )أخذ العوض( الذي 

 أخرجاه )وإن سبق( بضم أوله )مل يغرم( هلما شيئاً. 
 

 كتاب أحكام األميان والنذور



مث أطلقت على احللف، وشرعًا حتقيق ما ، صلها لغة اليد اليمىناألميان بفتح اهلمزة مجع ميني وأ     
حيتمل املخالفة أو أتكيده بذكر اسم هللا تعاىل أو صفة من صفات ذاته، والنذور مجع نذر وسيأيت 
معناه يف الفصل بعده )ال ينعقد اليمني إال ابهلل تعاىل( أي بذاته كقول احلالف وهللا )أو ابسم من 

به اليت ال تستعمل يف غْيه كخالق اخللق )أو صفة من صفات ذاته( القائمة به  أمسائه( املختصة 
كعلمه وقدرته وضابط احلالف كل مكلف خمتار انطق قاصد لليمني )ومن حلف بصدقة ماله( كقوله 
هلل عليه أن أتصدق مبايل ويعرب عن هذا اليمني اترة بيمني اللجاج والغضب، واترة بنذر اللجاج 

أي احلالف أو الناذر )خمْي بني( الوفاء مبا حلف عليه والتزمه ابلنذر من )الصدقة( والغضب )فهو( 
مباله )أو كفارة اليمني( يف األظهر ويف قول يلزمه كفارة ميني ويف قول يلزمه الوفاء مبا التزمه )وال 

غضبه  شيء يف لغو اليمني( وفسر مبا سبق لسانه إىل لفظ اليمني من غْي أن يقصدها كقوله يف حال
أو غلبته أو عجلته ال وهللا مرة ويلي وهللا مرة يف وقت آخر )ومن حلف أن ال يفعل شيئًا ففعل 
غْيه مل حينث ومن حلف أن ال يفعل شيئاً( أي كبيع عبده )فأمر غْيه بفعله( ففعله أبن ابع عبد 

 غْيه فيحنث احلالف )مل حينث( ذلك احلالف بفعل غْيه إال أن يريد احلالف أنه ال يفعل هو وال
بفعل مأموره أما لو حلف أن ال ينكح فوكل غْيه يف النكاح فإنه حينث بفعل وكيله له يف النكاح 
)ومن حلف على فعل أمرين( كقوله وهللا ال ألبس هذين الثوبني )ففعل( أي لبس )أحدمها مل حينث( 

مها. وال تنحل ميينه بل فإن لبسهما معًا أو مرتبًا حنث، فإن قال ال ألبس هذا وال هذا حنث أبحد
إذا فعل اآلخر حنث أيضًا )وكفارة اليمني هو( أي احلالف إذا حنث )خمْي فيها بني ثالثة أشياء( 
أحدها )عتق رقبة مؤمنة( سليمة من عيب خيل بعمل أو كسب. واثنيها مذكور يف قوله )أو إطعام 

ت بلد املكفر، وال جيزىء فيه عشرة مساكني كل مسكني مدًا( أي رطالً وثلثاً من حب من غالب قو 
غْي احلب من متر وأقط. واثلثها مذكور يف قوله )أو كسوهتم( أي يدفع املكفر لكل من املساكني 
)ثواًب ثوابً( أي شيئًا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو مخار أو كساء، وال يكفي 

وع إليه فيجزىء أن يدفع للرجل ثوب خف وال قفازان، وال يشرتط يف القميص كونه صاحلًا للمدف
صغْي، أو ثوب امرأة، وال يشرتط أيضًا كون املدفوع جديدًا، فيجوز دفعه ملبوسًا مل تذهب قوته 
)فإن مل جيد( املكفر شيئًا من الثالثة السابقة )فصيام( أي فيلزمه صيام )ثالثة أايم( وال جيب تتابعها 

 يف األظهر. 
 

مجع نذر وهو بذال معجمة ساكنة، وحكي فتحها ومعناه لغة . ورفصل(: يف أحكام النذ)     
الوعد خبْي أو شر، وشرعًا التزام قربة غْي الزمة أبصل الشرع والنذر ضرابن أحدمها نذر اللجاج 



بفتح أوله وهو التمادي يف اخلصومة، واملراد هبذا النذر أن خيرج خمرج اليمني، أبن يقصد الناذر منع 
يقصد القربة وفيه كفارة ميني أو ما التزمه ابلنذر. والثاّن نذر اجملازاة وهو نفسه من شيء، وال 

نوعان، أحدمها أن ال يعلقه الناذر على شيء كقوله ابتداء هلل عليه صوم أو عتق، والثاّن أن يعلقه 
ذر على شيء وأشار له املصنف بقوله )والنذر يلزم يف اجملازاة على( نذر )مباح وطاعة كقوله( أي النا

)إن شفى هللا مريضي( ويف بعض النسخ مرضي أو إن كفيت شر عدوي )فللَّه علي أن أصلي أو 
أصوم أو أتصدق ويلزمه( أي الناذر )من ذلك( أي مما نذره من صالة أو صوم أو صدقة )ما يقع 
عليه االسم( من الصالة وأقلها ركعتان أو الصوم وأقله يوم أو الصدقة، وهي أقل شيء مما يتمول 
وكذا لو نذر التصدق مبال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب، مث صرح املصنف مبفهوم قوله سابقاً 
على مباح يف قوله )وال نذر يف معصية( أي ال ينعقد نذرها )كقوله إن قتلت فالانً( بغْي حق )فللَّه 

لوفاء به، وال علي كذا( وخرج ابملعصية نذر املكروه كنذر شخص صوم الدهر، فينعقد نذره ويلزمه ا
يصح أيضًا نذر واجب على العني. كالصلوات اخلمس أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه  

كالم الروضة وأصلها )وال يلزم النذر( أي ال ينعقد )على ترك مباح( أو فعله فاألول )كقوله ال 
والثاّن حنو آكل كذا آكل حلمًا وال أشرب لبنًا وما أشبه ذلك( من املباح كقوله ال ألبس كذا، 

وأشرب كذا، وألبس كذا، وإذا خالف النذر املباح لزمه كفارة ميني على الراجح عند البغوي، وتبعه 
 احملرر واملنهاج لكن قضية كالم الروضة وأصلها عدم اللزوم.  

 

 كتاب أحكام األقضية والشهادات

ه وشرعًا فصل احلكومة بني وهو لغة إحكام الشيء. وإمضاؤ ، واألقضية مجع قضاء ابملد      
خصمني حبكم هللا تعاىل، والشهادات مجع شهادة مصدر شهد مأخوذة من الشهود، مبعىن احلضور 
والقضاء فرض كفاية فإن تعني على شخص لزمه طلبه. )وال جيوز أن يلي القضاء إال من استكملت 

تصح والية الكافر،  فيه مخسة عشر( ويف بعض النسخ مخس عشرة )خصلة( أحدها )اإلسالم( فال
ولو كانت على كافر مثله قال املاوردي وما جرت به عادة الوالة من نصب رجل من أهل الذمة، 
فتقليد رائسة وزعامة ال تقليد حكم وقضاء، وال يلزم أهل الذمة احلكم إبلزامه بل التزامهم )و( 

أو ال )و( الرابع )احلرية( فال الثاّن والثالث )البلوغ والعقل( فال والية لصيب وجمنون أطبق جنونه 
تصح والية رقيق كله أو بعضه )و( اخلامس )الذكورية( فال تصح والية امرأة وال خنثى، ولو ويل 
اخلنثى حال اجلهل فحكم، مث ابن ذكرًا مل ينفذ حكمه يف املذهب )و( السادس )العدالة( وسيأيت 

له فيه. )و( السابع )معرفة أحكام  بياهنا يف فصل الشهادات، فال والية لفاسق بشيء ال شبهة



الكتاب والسنة( على طريق االجتهاد، وال يشرتط حفظه آلايت األحكام وال أحاديثها املتعلقات هبا 
عن ظهر قلب، وخرج ابألحكام القصص واملواعظ )و( الثامن )معرفة اإلمجاع( وهو اتفاق أهل 

ط معرفته لكل فرد من أفراد اإلمجاع، بل احلل والعقد من أمة حممد على أمر من األمور، وال يشرت 
يكفيه يف املسألة اليت يفيت هبا، أو حيكم فيها أن قوله، ال خيالف اإلمجاع فيها )و( التاسع )معرفة 

و( العاشر )معرفة طرق االجتهاد( أي كيفية االستدالل من أدلة )االختالف( الواقع بني العلماء 
لسان العرب( من لغة وصرف وحنو )ومعرفة تفسْي   األحكام )و( احلادي عشر )معرفة طرف من

كتاب هللا تعاىل و( الثاّن عشر )أن يكون مسيعاً( ولو بصياح يف أذنه فال يصح تولية أصم )و( 
الثالث عشر )أن يكون بصْيًا( فال يصح تولية أعمى، وجيوز كونه أعور كما قال الروايّن )و( الرابع 

مرجوح واألصح  صنف من اشرتاط كون القاضي كاتبًا وجهعشر )أن يكون كاتباً( وما ذكره امل
خالفه )و( اخلامس عشر )أن يكون مستيقظاً( فال تصح تولية مغفل أبن اختل نظره أو فكره إما 
لكرب أو مرض أو غْيه. وملا فرغ املصنف من شروط القاضي شرع يف آدابه فقال )ويستحب أن 

 وسط البلد( إذا اتسعت خطته فإن كانت البلد جيلس( ويف بعض النسخ أن ينزل أي القاضي. )يف
صغْية نزل حيث شاء إن مل يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة، ويكون جلوس القاضي )يف 
موضع( فسيح )ابرز( أي ظاهر )للناس( حبيث يراه املستوطن والغريب والقوي والضعيف، ويكون 

هب الريح، ويف الشتاء يف كن )وال جملسه مصواًن من أذى حر وبرد أبن يكون يف الصيف يف م
حجاب له( ويف بعض النسخ وال حاجب دونه فلو اختذ حاجبًا أو بوااًب كره )وال يقعد( القاضي 
)للقضاء يف املسجد( فإن قضى فيه كره فإن اتفق وقت حضوره يف املسجد لصالة أو غْيها 

ويسوي( القاضي )طر وحنوه خصومة، مل يكره فعلها فيه، وكذا لو احتاج إىل املسجد لعذر من م
وجواًب )بني اخلصمني يف ثالثة أشياء( أحدها التسوية )يف اجمللس( فيجلس القاضي اخلصمني بني 
يديه إذا استواي شرعًا أما املسلم فْيفع على الذمي يف اجمللس )و( الثاّن التسوية يف )اللفظ( أي 

وية يف )اللحظ( أي النظر فال ينظر الكالم فال يسمع كالم أحدمها دون اآلخر )و( الثالث التس
ألحدمها دون اآلخر )وال جيوز( للقاضي )أن يقبل اهلدية من أهل عمله( فإن كانت اهلدية يف غْي 
عمله من غْي أهله مل حيرم يف األصح، وإن أهدى إليه من هو يف حمل واليته، وله خصومة وال عادة 

ضي )القضاء( أي يكره له ذلك )يف عشرة مواضع( له ابهلدية قبلها حرم عليه قبوهلا )وجيتنب( القا
ويف بعض النسخ أحوال )عند الغضب( ويف بعض النسخ يف الغضب قال بعضهم: وإذا أخرجه 
الغضب عن حالة االستقامة حرم عليه القضاء حينئذ )واجلوع( والشبع املفرطني )والعطش وشدة 

مدافعة األخبثني( أي البول والغائط )وعند الشهوة واحلزن والفرح املفرط وعند املرض( أي املؤمل )و 



النعاس و( عند )شدة احلر والربد( والضابط اجلامع هلذه العشرة وغْيها أنه يكره للقاضي القضاء يف  
كل حال يسوء خلقه، وإذا حكم يف حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة )وال يسأل( وجواًب أي 

املدعى عليه إال بعد كمال( أي بعد فراغ املدعي يف إذا جلس اخلصمان بني يدي القاضي ال يسأل )
)الدعوى( الصحيحة وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه إخرج من دعواه فإن أقره مبا ادعى عليه 
به لزمه ما أقره به، وال يفيده بعد ذلك رجوعه، وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول 

ان احلق مما يثبت بشاهد وميني )وال حيلفه( ويف بعض للمدعي ألك بينة أو شاهد مع ميينك إن ك
النسخ وال يستحلفه، أي ال حيلف القاضي املدعى عليه )إال بعد سؤال املدعي( من القاضي أن 
حيلف املدعى عليه )وال يلقن( القاضي )خصمًا حجة( أي ال يقول لكل من اخلصمني قل كذا 

قتاًل على شخص فيقول القاضي للمدعي  وكذا،  أما استفسار اخلصم فجائز كأن يدعي شخص
قتله عمدًا أو خطأ )وال يفهمه كالماً( أي ال يعلمه كيف يدعي وهذه املسألة ساقطة يف بعض نسخ 

وال يتعنت ابلشهداء( ويف بعض النسخ وال يتنعت شاهدًا كأن يقول القاضي له كيف حتملت )املنت 
ص )ثبتت عدالته( فإن عرف القاضي عدالة ولعلك ما شهدت )وال يقبل الشهادة إال ممن( أي شخ

الشاهد عمل بشهادته أو عرف فسقه رد شهادته، فإن مل يعرف عدالته، وال فسقه طلب منه 
التزكية، وال يكفي يف التزكية قول املدعى عليه إن الذي شهد عليه عدل بل ال بد من إحضار من 

يف املزكي شروط الشاهد من العدالة، يشهد عند القاضي بعدالته، فيقول: أشهد أنه عدل، ويعترب 
وعدم العداوة وغْي ذلك، ويشرتط مع هذا معرفته أبسباب اجلرح والتعديل، وخربة ابطن من يعدله 
بصحبة أو جوار أو معاملة )وال يقبل( القاضي )شهادة عدو على عدوه( واملراد بعدو الشخص من 

ه( ويف بعض النسخ ملولوده أي وإن سفل يبغضه )وال( يقبل القاضي )شهادة والد( وإن عال )لولد
)وال( شهادة )ولد لوالده( وإن عال أما الشهادة عليهما فتقبل )وال يقبل كتاب قاض إىل قاض آخر 
يف األحكام إال بعد شهادة شاهدين يشهدان( على القاضي الكاتب )مبا فيه( أي الكتاب عند 

شخص على شخص غائب مبال، وثبت املال املكتوب إليه، وأشار املصنف بذلك إىل أنه إذا ادعى 
عليه، فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه، وإن مل يكن له مال حاضر، وسأل املدعي إهناء 
احلال إىل قاضي بلد الغائب أجابه لذلك، وفسر األصحاب إهناء احلال أبن يشهد قاضي بلد 

اب: بسم هللا الرمحن الرحيم حضر احلاضر عدلني مبا ثبت عنده من احلكم على الغائب. وصفة الكت
عندان عافاان هللا وإايك فالن، وادعى على فالن الغائب املقيم يف بلدك ابلشيء الفالّن وأقام عليه 
شاهدين ومها فالن وفالن، وقد عدال عندي، وحلفت املدعي وحكمت له ابملال، وأشهدت 



ر عدالتهم عند القاضي املكتوب ابلكتاب فالاًن وفالانً، ويشرتط يف شهود الكتاب واحلكم ظهو 
 إليه، وال تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إايهم.  

 

وهي بكسر القاف االسم من قسم الشيء قسمًا بفتح القاف،  فصل(: يف أحكام القسمة)     
وشرعًا متييز بعض األنصباء من بعض ابلطريق اآليت )ويفتقر القاسم( املنصوب من جهة القاضي 

 سبعة( ويف بعض النسخ إىل سبع )شرائط اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والذكورية والعدالة )إىل
واحلساب( فمن اتصف بضد ذلك مل قامسًا إذا مل يكن القاسم منصواًب من جهة القاضي، فقد أشار 

 إليه املصنف بقوله )فإن تراضى( ويف بعض النسخ تراضيا )الشريكان مبن يقسم بينهما( املال
املشرتك )مل يفتقر( يف هذا القاسم )إىل ذلك( أي إىل الشروط السابقة. واعلم أن القسمة على ثالثة 
أنواع: أحدها القسمة ابألجزاء، وتسمى قسمة املتشاهبات كقسمة املثليات من حبوب وغْيها، 

 األنصباء فتجزأ االنصباء كياًل يف مكيل ووزاًن يف موزون وذرعًا يف مذروع، مث بعد ذلك يقرع بني
ليتعني كل نصيب منها لواحد من الشركاء: وكيفية اإلقراع أن تؤخذ ثالث رقاع متساوية ويكتب يف  

كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء، أو جزء من األجزاء مميز عن غْيه منها، وتدرج تلك الرقاع 
لكتابة واالدراج، مث يف بنادق متساوية من طني مثاًل بعد جتفيفه، مث توضع يف حجر من مل حيضر ا

خيرج من مل حيضرمها رقعة على اجلزء األول من تلك األجزاء إن كتبت أمساء الشركاء يف الرقاع كزيد 
وبكر وخالد، فيعطى من خرج امسه يف تلك الرقعة مث خيرج رقعة أخرى على اجلزء الذي يلي اجلزء 

لباقي للثالث إن كان الشركاء ثالثة أو األول، فيعطى من خرج امسه يف الرقعة الثانية ويتعني اجلزء ا
خيرج من مل حيضر الكتابة واالدراج رقعة على اسم زيد مثاًل، إن كتبت يف الرقاع أجزاء األنصباء، مث 
على اسم خالد، ويتعني اجلزء الباقي للثالث. النوع الثاّن القسمة ابلتعديل للسهام، وهي األنصباء 

بقوة إنبات أو قرب ماء، وتكون األرض بينهما نصفني. يساوي ابلقيمة. كأرض ختتلف قيمة أجزائها 
ثلث األرض مثاًل جلودته ثلثيها، فيجعل الثلث سهماً، والثلثان سهماً، ويكفي يف هذا النوع والذي 
قبله قاسم واحد. النوع الثالث القسمة ابلرد أبن يكون يف أحد جانيب األرض املشرتكة بئر أو شجر 

فْيد من أيخذه ابلقسمة اليت أخرجتها القرعة قسط قيمة كل من البئر أو  مثاًل ال ميكن قسمته،
الشجر يف املثال املذكور، فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر ألفًا وله النصف من األرض رد 
اآلخذ ما فيه ذلك مخسمائة، وال بد يف هذا النوع من قامسني كما قال )وإن كان يف القسمة تقومي مل 

( أي يف املال املقسوم )على أقل من اثنني( وهذا إن مل يكن القاسم حاكمًا يف التقومي يقتصر فيه
مبعرفته فإن حكم يف التقومي مبعرفته فهو كقضائه بعلمه واألصح جوازه بعلمه )وإذا دعا أحد 



الشريكني شريكه إىل قسمة ما ال ضرر فيه لزم( الشريك )اآلخر إجابته( إىل القسمة أما الذي يف 
مته ضرر كحمام ال ميكن جعله محامني إذا طلب أحد الشركاء قسمته، وامتنع اآلخر فال جياب قس

 طالب قسمته يف األصح. 
 

وإذا كان مع املدعي بينة مسعها احلاكم وحكم له هبا( إن عرف ) فصل(: يف احلكم ابلبينة)     
القول قول املدعى عليه بيمينه( عدالتها وإال طلب منها التزكية )وإن مل تكن له( أي املدعي )بينة ف

واملراد ابملدعي من خيالف قوله الظاهر واملدعى عليه من يوافق قول الظاهر )فإن نكل( أي امتنع 
املدعى عليه )عن اليمني( املطلوبة منه )ردت على املدعي فيحلف( حينئذ )ويستحق( املدعى به 

له  ني أان انكل عنها، أو يقولوالنكول أن يقول املدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليم
القاضي: احلف فيقول: ال أحلف )وإذا تداعيا( أي اثنان )شيئاً يف يد أحدمها فالقول قول صاحب 
اليد بيمينه( أن الذي يف يده له )وإن كان يف أيديهما( أو مل يكن يف يد واحد منهما )حتالفا وجعل( 

إثبااًت أو نفيًا )حلف على البت والقطع(  املدعى به )بينهما( نصفني )ومن حلف على فعل نفسه(
والبت مبوحدة فمثناة فوقية معناه القطع، وحينئذ فعطف املصنف القطع على البت من عطف 
التفسْي )ومن حلف على فعل غْيه( ففيه تفصيل )فإن كان إثبااتً حلف على البت والقطع وإن كان 

أن غْيه فعل كذا. أما النفي احملصور فيحلف  نفياً( مطلقًا )حلف على نفي العلم( وهو أنه ال يعلم
 فيه الشخص على البت.  

 

 فصل(: يف شروط الشاهد)
وال تقبل الشهادة إال ممن( أي شخص )اجتمعت فيه مخس خصال( أحدها )اإلسالم( ولو )     

 ابلتبعية فال تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر )و( الثاّن )البلوغ( فال تقبل شهادة صيب ولو
مراهقًا )و( الثالث )العقل( فال تقبل شهادة جمنون )و( الرابع )احلرية( ولو ابلدار فال تقبل شهادة 
رقيق قنًا كان أو مدبرًا أو مكاتبًا )و( اخلامس )العدالة( وهي لغة التوسط وشرعًا ملكة يف النفس 

ض النسخ مخسة شروط متنعها من اقرتاف الكبائر والرذائل املباحة )وللعدالة مخس شرائط( ويف بع
أحدها )أن يكون( العدل )جمتنباً للكبائر( أي لكل فرد منها فال تقبل شهاد ة صاحب كبْية كالزىن، 
وقتل النفس بغْي حق، والثاّن أن يكون العدل )غْي مصر على القليل من الصغائر( فال تقبل 

ن العدل )سليم السريرة( أي شهادة املصره عليها وعد الكبائر مذكور يف املطوالت. والثالث أن يكو 
العقيدة فال تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته، فاألول من أنكر البعث والثاّن كساب 



الصحابة أما الذي ال يكفر وال يفسق ببدعته، فتقبل شهادته ويستثىن من هذه اخلطابية فال تقبل 
على فالن كذا، فإن قالوا رأيناه  شهادهتم، وهم فرقة جيوزون الشهادة لصاحبهم إذا مسعوه يقول يل

يقرضه كذا قبلت شهادهتم. والرابع أن يكون العدل )مأمون الغضب( ويف بعض النسخ مأمواًن عند 
الغضب، فال تقبل شهادة من ال يؤمن عند غضبه. واخلامس أن يكون العدل )حمافظًا على مروءة 

يف زمانه ومكانه، فال تقبل شهادة من ال مثله( واملروءة ختلق اإلنسان خبلق أمثاله من أبناء عصره 
مروءة له، كمن ميشي يف السوق مكشوف الرأس، أو البدن غْي العورة وال يليق به ذلك، أما كشف 

 العورة فحرام. 
 

أحدمها )حق هللا تعاىل( وسيأيت الكالم عليه )و( الثاّن )حق اآلدمي  فصل( واحلقوق ضرابن)     
ويف بعض النسخ فهي على ثالثة )أضرب ضرب ال يقبل فيه إال فأما حقوق اآلدميني فثالثة( 

شاهدان ذكران( فال يكفي رجل وامرأاتن وفسر املصنف هذا الضرب بقوله )وهو ما ال يقصد منه 
املال ويطلع عليه الرجال( غالباً كطالق ونكاح، ومن هذا الضرب أيضًا عقوبة هللا تعاىل كحد شرب 

)وضرب( آخر )يقبل فيه( أحد أمور ثالثة إما )شاهدان( أي أو عقوبة آلدمي كتعزير وقصاص 
رجالن )أو رجل وامرأاتن أو شاهد( واحد )وميني املدعي( وإمنا يكون ميينه بعد شهادة شاهده، وبعد 
تعديله وجيب أن يذكر يف حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به، فإن مل حيلف املدعي وطلب ميني 

ه، فله أن حيلف ميني الرد يف األظهر وفسر املصنف هذا الضرب خصمه فله ذلك، فإن نكل خصم
أبنه )ما كان القصد منه املال( فقط )وضرب( آخر )يقبل فيه( أحد أمرين إما )رجل وامرأاتن أو 

أربع نسوة( وفسر املصنف هذا الضرب بقوله )وهو ما ال يطلع عليه الرجال( غالبًا بل اندراً.  
نه ال يثبت شيء من احلقوق ابمرأتني وميني )وأما حقوق هللا تعاىل كوالدة وحيض ورضاع. واعلم أ

فال تقبل فيها النساء( بل الرجال فقط )وهي( أي حقوق هللا تعاىل )على ثالثة أضرب ضرب ال 
يقبل فيه أقل من أربعة( من الرجال )وهو الزىن( ويكون نظرهم له ألجل الشهادة، فلو تعمدوا 

هادهتم أما إقرار شخص ابلزىن، فيكفي يف الشهادة عليه رجالن يف النظر لغْيها فسقوا وردت ش
األظهر )وضرب( آخر من حقوق هللا تعاىل )يقبل فيه اثنان( أي رجالن وفسر املصنف هذا الضرب 
بقوله )وهو ما سوى الزىن من احلدود( كحد شرب )وضرب( آخر من حقوق هللا تعاىل )يقبل فيه( 

ضان( فقط دون غْيه من الشهور ويف املبسوطات مواضع تقبل رجل )واحد وهو هالل( شهر )رم
فيها شهادة الواحد فقط منها شهادة املوت، ومنها أنه يكتفي يف اخلرص بعدل واحد )وال تقبل 
شهادة األعمى إال يف مخسة( ويف بعض النسخ مخس )مواضع( واملراد هبذه اخلمسة يثبت 



ى من أب أو قبيلة، وكذا األم يثبت النسب فيها ابالستفاضة مثل )املوت والنسب( لذكر أو أنث
ابالستفاضة على األصح )و( مثل )امللك املطلق والرتمجة( وقوله )وما شهد به قبل العمى( ساقط 
يف بعض نسخ املنت ومعناه أن األعمى لو حتمل الشهادة، فيما حيتاج للبصر قبل عروض العمى له، 

ملشهود له وعليه معرويف االسم والنسب )و( ما شهد به مث عمي بعد ذلك وشهد مبا حتمله إن كان ا
)على املضبوط( وصورته أن يقر شخص يف أذن أعمى بعتق أو طالق لشخص يعرف امسه ونسبه، 
ويد ذلك األعمى على رأس ذلك املقر فيتعلق األعمى به، ويضبطه حىت يشهد عليه مبا مسعه منه 

فعًا وال دافع عنها ضررًا( وحينئذ ترد شهادة عند قاض. )وال تقبل شهادة( شخص )جار لنفسه ن
 السيد لعبده املأذون له يف التجارة ومكاتبه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 كتاب أحكام العتق
 

وشرعًا إزالة ملك عن آدمي ال إىل ، وهو لغة مأخوذ من قوهلم عتق الفرخ إذا طار واستقل     
طْي والبهيمة، فال يصح عتقهما )ويصح العتق من كل مالك تقراًب إىل هللا تعاىل، وخرج آبدمي ال

مالك جائز األمر( ويف بعض النسخ جائز التصرف )يف ملكه( فال يصح عتق غْي جائز التصرف  
كصيب وجمنون وسفيه وقوله )ويقع بصريح العتق( كذا يف بعض النسخ ويف بعضها ويقع العتق 

وال  ،ا تصرف منهما كأنت عتيق أو حمرربصريح العتق. واعلم أن صرحيه اإلعتاق والتحرير وم
فرق يف هذا بني هازل وغْيه، ومن صرحيه يف األصح فك الرقبة. وال حيتاج الصريح إىل نية، ويقع 
العتق أيضًا بغْي الصريح كما قال )والكناية مع النية( كقول السيد لعبده ال ملك يل عليك ال 

ف )بعض عبد( مثاًل )عتق عليه مجيعه( موسراً  سلطان يل عليك وحنو ذلك )وإذا أعتق( جائز التصر 
كان السيد أو ال، معينًا كان ذلك البعض أو ال )وإذا أعتق( ويف بعض النسخ عتق )شركاً( أي 
نصيبًا )له يف عبد( مثاًل أو أعتق مجيعه )وهو موسر( بباقيه )سرى العتق إىل ابقيه( أي العبد أو 

األظهر، ويف  لصحيح وتقع السراية يف احلال علىسرى إىل ما أيسر به من نصيب شريكه على ا
قول أبداء القيمة، وليس املراد ابملوسر هنا هو الغّن بل من له من املال وقت اإلعتاق ما يفي بقيمة 
نصيب شريكه فاضالً من قوته وقوت من تلزمه نفقته يف يومه وليلته، وعن دست ثوب يليق به وعن 

)قيمة نصيب شريكه( يوم إعتاقه )ومن ملك واحدًا من والديه سكىن يومه )وكان عليه( أي املعتق 
 .أو( من )مولوديه عتق عليه( بعد ملكه سواء كان املالك من أهل التربع أو ال كصيب وجمنون

 

وهو لغة مشتق من املواالة وشرعًا عصوبة سببها زوال امللك عن  فصل(: يف أحكام الوالء)     
حقوق العتق وحكمه( أي حكم اإلرث ابلوالء )حكم التعصيب عند رقيق معتق )والوالء( ابملد )من 

عدمه( وسبق معىن التعصيب يف الفرائض )وينتقل الوالء عن املعتق إىل الذكور من عصبته( 
املتعصبني أبنفسهم ال كبنت املعتق وأخته )وترتيب العصبات يف الوالء كرتتيبهم يف اإلرث( لكن 



عتق وابن أخيه مقدمان على جد املعتق خبالف اإلرث، أي ابلنسب األظهر يف ابب الوالء أن أخا امل
فإن األخ واجلد شريكان وال ترث امرأة ابلوالء إال من شخص ابشرت عتقه أو من أوالده وعتقائه 

 )وال جيوز( أي ال يصح )بيع الوالء وال هبته( وحينئذ ال ينتقل الوالء عن مستحقه. 
 

لغة النظر يف عواقب األمور، وشرعًا عتق عن دبر احلياة،  وهو فصل(: يف أحكام التدبْي)     
وذكره املصنف بقوله )ومن( أي والسيد إذا )قال لعبده( مثاًل )إذا مت( أان )فأنت حر فهو( أي 
العبد )مدبر بعتق بعد وفاته( أي السيد )من ثلثه( أي ثلث ماله إن خرج كله من الثلث وإال عتق 

مل جتز الورثة، وما ذكره املصنف هو من صريح التدبْي، ومنه  منه بقدر ما خرج من الثلث إن
أعتقتك بعد مويت، ويصح التدبْي ابلكناية أيضًا مع النية كخليت سبيلك بعد مويت )وجيوز له( أي 

السيد )أن يبيعه( أي املدبر )يف حال حياته وبطل تدبْيه( وله أيضاً التصرف فيه بكل ما يزيل امللك  
جعله صداقًا والتدبْي تعليق عتق بصفة يف األظهر، ويف قول وصية للعبد بعتقه  كهبة بعد قبضها أو

فعلى األظهر لو ابعه السيد مث ملكه مل يعد التدبْي على املذهب. )وحكم املدبر يف حايل حياة 
السيد حكم العبد القن( وحينئذ تكون أكساب املدبر للسيد، وإن قتل املدبر فللسيد القيمة أو 

، فللسيد األرش ويبقى التدبْي حباله، ويف بعض النسخ وحكم املدبر يف حياة سيده حكم قطع املدبر
 العبد القن. 

 

بكسر الكاف يف األشهر وقيل بفتحها كالعتاقة. وهي لغة مأخوذة  فصل(: يف أحكام الكتابة)     
مال منجم من الكتب وهو مبعىن الضم واجلمع، ألن فيها ضم جنم إىل جنم وشرعًا عتق معلق على 

بوقتني معلومني فأكثر )والكتابة مستحبة إذا سأهلا العبد( أو األمة )وكان( كل منهما )مأموانً( أي 
أمينًا )مكتسباً( أي قواًي على كسب ما يويف مبا التزمه من أداء النجوم )وال تصح إال مبال معلوم(  

وم )مؤجاًل إىل أجل معلوم أقله كقول السيد لعبده كاتبتك على دينارين مثاًل )ويكون( املال املعل
جنمان( كقول السيد يف املثال املذكور لعبده تدفع إيله. الدينارين يف كل جنم دينار فإذا أديت ذلك 
فأنت حر )وهي( أي الكتابة الصحيحة )من جهة السيد الزمة( فليس له فسخها بعد لزومها إال أن 

قوله عجزت عن ذلك، فللسيد حينئذ يعجز املكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند احملل، ك
فسخها، ويف معىن العجز امتناع املكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها )و( الكتابة )من جهة( 
العبد )املكاتب جائزة فله( بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه ابلطريق السابق وله أيضًا )فسخها مىت 

قول املصنف مىت شاء أن له اختيار الفسخ، أما  شاء( وإن كان معه ما يويف به جنوم الكتابة، وأفهم



الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة املكاتب والسيد )وللمكاتب التصرف فيما يف يده من املال( ببيع 
وشراء وإجيار وحنو ذلك ال هببة وحنوها، ويف بعض نسخ املنت، وميلك املكاتب التصرف فيما فيه 

بعقد الكتابة منافعه وأكسابه، إال أنه حمجور عليه ألجل  تنمية املال، واملراد أن املكاتب ميلك
السيد يف استهالكها بغْي حق )وجيب على السيد( بعد صحة كتابة عبده )أن يضع( أي حيط )عنه 
من مال الكتابة ما( أي شيئًا )يستعني به على أداء جنوم الكتابة( ويقوم مقام احلط أن يدفع له 

كتابة، ولكن احلط أوىل من الدفع، ألن القصد من احلط اإلعانة على السيد جزءًا معلوماً من مال ال
العتق وهي حمققة يف احلط موهومة يف الدفع )وال يعتق( املكاتب )إال أبداء مجيع املال( أي مال 

 الكتابة بعد القدر املوضوع عنه من جهة السيد. 
 

كافراً  يد( مسلمًا كان أووإذا أصاب( أي وطىء )الس) فصل(: يف أحكام أمهات األوالد)     
)أمته( ولو كانت حائضًا أو حمرمًا له أو مزوجة، أو مل يصبها، ولكن استدخلت ذكره أو ماءه احملرتم 
)فوضعت( حيًا أو ميتًا أو ما جيب فيه غرة وهو )ما( أي حلم )تبني فيه شيء من خلق آدمي( ويف 

ن النساء، ويثبت بوضعها ما ذكر كوهنا بعض النسخ من خلق اآلدميني لكل أحد، أو ألهل اخلربة م
مستولدة لسيدها وحينئذ )حرم عليه بيعها( مع بطالنه أيضًا إال من نفسها فال حيرم وال يبطل )و( 
حرم عليه أيضًا )رهنها وهبتها( والوصية هبا )وجاز له التصرف فيها ابالستخدام والوطء( وابإلجارة 

ى أوالدها التابعني هلا، وقيمتها إذا قتلت وقيمتهم إذا واإلعارة وله أيضًا أرش جناية عليها وعل
قتلوا، وتزوجيها بغْي إذهنا إال إذا كان السيد كافرًا، وهي مسلمة فال يزوجها )وإذا مات السيد( ولو 
بقتلها له )عتقت من رأس ماله( وكذا عتق أوالدها )قبل( دفع )الديون( اليت على السيد )والوصااي( 

لدها( أي املستولدة )من غْيه( أي غْي السيد أبن ولدت بعد استيالدها ولدًا من اليت أوصى هبا )وو 
زوج أو من زىن )مبنزلتها( وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق مبوته )ومن أصاب( أي وطىء )أمة 
غْيه بنكاح( أو زىن وأحبلها فولدت )فالولد منها مملوك لسيدها( أما لو غر شخص حبرية أمة 

، فالولد حر وعلى املغرور قيمته لسيدها. )وإن أصاهبا( أي أمة غْيه )بشبهة( منسوبة فأولدها
للفاعل كظنه أهنا أمته أو زوجته احلرة )فولده منها حر وعليه قيمته للسيد( وال تصْي أم ولد يف 

يف  احلال بال خالف )وإن ملك( الواطىء ابلنكاح )األمة املطلقة بعد ذلك مل تصر أم ولد له ابلوطء
النكاح( السابق )وصارت أم ولد له ابلوطء ابلشبهة على أحد القولني( والقول الثاّن ال تصْي أم 
ولد له، وهو الراجح يف املذهب وهللا أعلم ابلصواب. وقد ختم املصنف رمحه هللا تعاىل كتابه ابلعتق 

ار. وهذا آخر شرح الكتاب رجاء لعتق هللا تعاىل له من النار، وليكون سبباً يف دخول اجلنة دار األبر 



غاية االختصار بال إطناب، فاحلمد لربنا املنعم الوهاب، وقد ألفته عاجاًل يف مدة يسْية، واملرجو 
ممن اطلع فيه على هفوة صغْية أو كبْية أن يصلحها إن مل ميكن اجلواب عنها على وجه حسن، 

على الفوائد من جاء ابخلْيات إن ليكون ممن يدفع السيئة اليت هي أحسن، وأن يقول من اطلع فيه 
احلسنات يذهنب السيئات، جعلنا هللا وإايكم حبسن النية يف أتليفه مع النبيني والصديقني والشهداء 
والصاحلني، وحسن أولئك رفيقًا يف دار اجلنان، ونسأل هللا الكرمي املنان املوت على اإلسالم 

وحبيب رب العاملني حممد بن عبد اّلله بن عبد املطلب  واإلميان جباه نبيه سيد املرسلني وخامت النبيني،
بن هاشم السيد، الكامل الفاتح اخلامت، واحلمد هلل اهلادي إىل سواء السبيل وحسبنا هللا ونعم 
الوكيل. والصالة والسالم على سيدان حممد أشرف اآلانم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثْياً 

 ي هللا تعاىل عن أصحاب رسول هللا أمجعني واحلمد هلل رب العاملني. دائماً أبداً إىل يوم الدين ورض
 

  


