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باب دخول ] الحج  .1

 مكة[

 

: )ويعود إلى الركن فيستلمه( يعني إذا فرغ من 70مسألة 

ركعتي الطواف وأراد أن يخرج إلى الصفا فقال أحمد: يعود 

فيستلم الحجر، وكان ابن عمر يفعل ذلك وال نعلم فيه خالفًا، 

له، ذكره جابر  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -واألصل فيه فعل النبي 

 .-َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا ى َصلَّ  -في صفة حجة النبي 

فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قلياًل ثم سلك الطريق الوسطى التي  204

تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر 

 مع كل حصاة منها،

فصل فيما يستحب ] الحج 207

للقارن والمفرد إذا 

  سعى[طاف و

باب ما ] الحج  .2

يفعله الحاج 

 بعد الحل[

)ثم يرمي جمرة العقبة( بسبع حصيات ويستبطن الوادي 

َعْنَها هللاا َرِضَي  -قالت عائشة ويستقبل القبلة )وال يقف عندها( 

من آخر يومه  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - أفاض رسول هللاا: »-

فمكث فيها ليالي أيام حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى 

التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع 

حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند األولى والثانية ويطيل 

 «القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة وال يقف عندها

: )وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع 108مسألة  219

أن القارن بين الحج والعمرة ال يلزمه من العمل  -َعْنهُ هللاا َرِضَي  -دم( المشهور عن أحمد 

أكثر مما يلزم المفرد، بل فعلهما سواء، ويجزيه طواف واحد ]وسعي واحد[ لحجه 

 د في رواية جماعة من أصحابه.وعمرته، نص عليه أحم

وعنه أن عليه طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي ولم يصح عنه، واحتج من قال ذلك 

وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ  [ وتمامهما أن يأتي بأفعالهما 196{ ]البقرة: هللاابقوله سبحانه: }َوأَتِمُّ

 على الكمال، ولم يفرق بين القارن وغيره.

يفعله الحاج باب ما ] الحج 220

 بعد الحل[

باب ما ] الحج  .3

يفعله الحاج 

 بعد الحل[

: )وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، 108مسألة 

هللاا َرِضَي  -ولكن عليه وعلى المتمتع دم( المشهور عن أحمد 

أن القارن بين الحج والعمرة ال يلزمه من العمل أكثر مما  -َعْنهُ 

سواء، ويجزيه طواف واحد ]وسعي يلزم المفرد، بل فعلهما 

واحد[ لحجه وعمرته، نص عليه أحمد في رواية جماعة من 

 أصحابه.

باب ما يفعله الحاج ] الحج 224 : )ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت(114مسألة  220

 بعد الحل[

باب أركان ] الحج  .4

الحج 

 والعمرة[

أركان الحج: الوقوف بعرفة( فال يتم الحج إال به إجماًعا. )

هللاا َصلَّى  -أتيت النبي »وروى عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: 

بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صالة الفجر ليلة  هللاا

 أخرجه أبو داود وابن ماجه« هجمع فقد تم حج

هللاا َصلَّى  -: )وواجباتها اإلحرام، والسعي، والحلق( كما في الحج، وفعل النبي 118مسألة  225

وقد أمر بالحلق في حديث ابن عمر « خذوا عني مناسككم»ذلك وقد قال:  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 والتقصير مقام الحلق.« فليقصر وليحلل»بقوله: 

 

فصل في طواف ] الحج 229

  الوداع[

فصل في ] الحج  .5

طواف 

  الوداع[

( ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته 120)

الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديًا إن كان معه وعليه 

 القضاء

ْم َشعَائَِر : )ويستحب استحسانها واستسمانها126مسألة  229 ( لقوله سبحانه: }ذَِلَك َوَمْن يُعَظ ِ

 قال ابن عباس: هو االستسمان واالستحسان[ 32فَِإنََّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب{ ]الحج: هللاا 

باب الهدي ] الحج 232

 واألضحية[

باب الهدي ] الحج  .6

 واألضحية[

: )وال يجزئ إال الجذع من الضأن( وهو الذي به 127مسألة 

ستة أشهر )والثني من غيره ومن المعز ما له سنة، وثني اإلبل 

ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان( لما روى ابن 

هللاا َصلَّى  - ماجه عن أم بالل بنت هالل عن أبيها أن رسول هللاا

 «وز الجذع من الضأن أضحيةيج»قال:  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

، ونحوه من القول، وال هللاا: )وتتعين األضحية بقوله: هذه أضحية( أو هذا 138مسألة  232

يحصل ذلك بالشراء مع النية ألنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة 

 للشراء كالوقف والعتق

باب الهدي ] الحج 235

 واألضحية[

لهدي باب ا] الحج  .7

 واألضحية[

، هللاا: )وتتعين األضحية بقوله: هذه أضحية( أو هذا 138مسألة 

ونحوه من القول، وال يحصل ذلك بالشراء مع النية ألنه إزالة 

ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء 

كالوقف والعتق )وكذلك الهدي، ويتعين بإشعاره أو تقليده مع 

 أذن على باب بيته وأذن بالصالة فيه.النية( كما لو 

: )ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح( ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع 1مسألة  235

َصلَّى  -مملوًكا لبائعه أو مأذونًا له فيه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح لقول النبي 

 «ليس عندكال تبع ما »لحكيم بن حزام:  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا 

  البيوع 239

فصل في ] البيوع  .8

حكم بيع 

المالمسة 

 والمنابذة[

َصلَّى  -: )ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه( لقوله 11مسألة 

]رواه « ال يبع بعضكم على بيع بعض»: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا 

البخاري[ ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري 

بيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو فقال: أنا أ

قال: أبيعك خيًرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة أخرى حسب 

 ما ذكره، فهذا غير جائز،

ال يبع حاضر لباد، »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول هللاا 241

، والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع « من بعضبعضهم  دعوا الناس يرزق هللاا

سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن 

، -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -يبيعها إال بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه 

الم لما عليهم من الضيق في ذلك، واألول المذهب وعنه يصح، وأن النهي اختص بأول اإلس

فصل في حكم بيع ] البيوع 242

 المالمسة والمنابذة[



 لعموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل.

 

فصل في ] البيوع  .9

حكم بيع 

المالمسة 

 والمنابذة[

: )ونهى أن يبيع حاضر لباد( والبادي هاهنا هو من 12مسألة 

يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة 

َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - نهى رسول هللاا»أخرى. قال ابن عباس: 

، قال: فقلت البن "أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد -

 «اضر لباد؟ قال: ال يكون له سمساًراعباس: ما قوله ح

« من اشترى طعاًما فال يبعه حتى يستوفيه»: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -: )وقال 16مسألة  242

رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول "  وروى ابن عمر قال:»

من »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -، وقال « لى رحالهمحتى يؤوه إ -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - هللاا

كنا نشتري »متفق عليهما، ولمسلم عن ابن عمر: « اشترى طعاًما فال يبعه حتى يستوفيه

أن نبيعه حتى ننقله من  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - من الركبان جزافًا، فنهانا رسول هللاا

[ أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاًما فليس له أن يبيعه و ]قال ابن المنذر« مكانه

 حتى يستوفيه.

244   

 باب الربا[] باب الربا[] البيوع  .10

سبحانه وتعالى: }فَِإذَا أَْنَزْلنَا  وهو في اللغة الزيادة، قال هللاا

ْت َوَربَْت{ ]الحج:   [5َعلَْيَها اْلَماَء اْهتَزَّ

بالمكيل وزنًا ألن تماثلهما في الكيل شرط، فمتى باع رطاًل خفيفًا منه فال يجوز بيع المكيل  244

برطل ثقيل حصل في كفة الخفيف أكثر مما في كفة الثقيل، فربما حصل في رطل حنطة 

ثقيلة ثلثا مد ويحصل في رطل الخفيفة مد فيفوت التساوي المشترط، وال يجوز بيع 

 ل على مثل ما ذكرنا في الكيل.الموزون بالموزون كياًل إلفضائه إلى التفاض

 باب الربا[] البيوع 246

: )وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يًدا بيد( 19مسألة  باب الربا[] البيوع  .11

َعلَْيِه هللاا َصلَّى  -يعني يجوز بيعه كياًل ووزنًا وجزافًا، ألن النبي 

األصناف فإذا اختلفت هذه »قال في األعيان الستة:  -َوَسلََّم 

 رواه أبو داود.« فبيعوا كيف شئتم يًدا بيد

الخامس: أن يتقابضا قبل تفرقهما ألنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إال ما استثناه  247

 الشرع، 

والقبض فيها على النخل بالتخلية وفي التمر باكتياله، فإن كان حاضًرا في مجلس البيع 

تمر فتسلمه، وإن قبضه أواًل ثم مشى إلى النخلة فتسلمها اكتاله وإن كان غائبًا مشى إلى ال

جاز، واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها، ألن العرية اسم لذلك، واشترط القاضي 

وأبو بكر حاجة البائع إلى بيعها، وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع أن اشتراطه يبطل 

هب الرخصة، فعلى قولنا يجوز لرجلين الرخصة إذ ال تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذ

 عريتين من واحد، وعلى قولهما ال يجوز أال ينقصا بمجموعهما عن خمسة أوسق. شراء

 باب الربا[] البيوع 250

باب بيع ] البيوع  .12

األصول 

 والثمار[

 باب بيع األصول والثمار[]

: )ومن باع نخاًل مؤبًرا فالثمر للبائع( متروًكا في 30مسألة 

النخل إلى الجذاذ، )إال أن يشترطه المبتاع( قال ابن عبد البر: 

اإلبار عند أهل العلم التلقيح، وقيل: التأبير ظهور الثمرة من جف 

الطلع، واألول أشهر ألن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس 

 ين العلماء،التلقيح بغير اختالف ب

: )إال أن يشترط الخيار لهما أو ألحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن 40مسألة  250

طالت المدة إال أن يقطعاه( ألنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كاألجل، وال يجوز مجهواًل 

يتين: ألنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهواًل كالتأجيل، وهل يفسد به العقد؟ على روا

إحداهما: ال يفسد لحديث بريدة، والثانية: يفسد ألنه عقد قارنه شرط فأفسد أشبه نكاح 

« المؤمنون على شروطهم»: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -الشغار، وعنه يصح مجهواًل لقوله 

يار رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. فعلى هذا إذا كان الخيار مطلقًا مثل أن يقول: لك الخ

وإن قال: إلى أن يقوم زيد أو  متى شئت أو إلى األبد فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه،

 ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله.

 باب الخيار[] البيوع 253

: )وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبًا لم يكن علمه فله 41مسألة  باب الخيار[] البيوع  .13

أرش العيب( والعيب كالمرض أو ذهاب جارحة أو رده أو أخذ 

سن، وفي الرقيق من فعله كالزنا والسرقة واإلباق، فمن اشترى 

معيبًا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن، ألنه بذل الثمن 

ليسلم له مبيع سليم، ولم يسلم له فثبت له الرجوع في الثمن كما 

ش ألن الجزء الفائت في المصراة، وبين اإلمساك وأخذ األر

بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله 

 كما لو تلف في يده.

  فصل فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة[] 254

فصل: وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها كما لو كانت باقية، وعنه القول 

إذا اختلف »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -اختارها أبو بكر لقوله  قول المشتري مع يمينه،

 فمفهومه أنه ال يشرع التحالف عند عدمها،« المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا

فصل فيما إذا اختلف ] البيوع 259

المتبايعان والسلعة 

  قائمة[

 باب السلم[] باب السلم[] البيوع  .14

قدم »قال:  -َعْنُهَما هللاا َرِضَي  -باب السلم عن ابن عباس )

المدينة وهم يسلفون في  – -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - رسول هللاا

من أسلف في ثمر فليسلف في "  الثمار السنة والسنتين، فقال:

ويصح السلم في كل « كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل 

أو وزن أو ذرع أو وعد، وجعل له أجال معلوما وأعطاه الثمن 

فصل: وال بد أن يكون األجل مقدًرا بزمن معلوم للخبر، فإن أسلم إلى الحصاد لم يجز ألن  260

ابن عباس قال: ال تتبايعوا إلى الحصاد والدياس وال تتبايعوا إال إلى شهر معلوم، وألن ذلك 

يختلف فلم يجز أن يجعله أجاًل كقدوم زيد، وعنه أنه قال: أرجو أن ال يكون به بأس، ألن 

 كان يبتاع إلى العطاء، وألنه ال يتفاوت تفاوتًا كثيًرا. عمر

فصل في حكم السلم ] البيوع 262

في الفواكه 

  والمعدودات[



قبل تفرقهما( وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم 

 والسلف،

فصل في ] البيوع  .15

حكم السلم 

في الفواكه 

  والمعدودات[

الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله 

وال تتحقق إال  مأمون االنقطاع فيه ألن القدرة على التسليم شرط

 بذلك، فإن كان ال يوجد فيه لم يصح لذلك.

باب القرض أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، وهو من المرافق المندوب  262

ما من مسلم يقرض »قال:  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -إليها، وروى ابن مسعود أن النبي 

 ه ابن ماجه،روا« قرًضا مرتين إال كان كصدقة مرة

 باب القرض وغيره[] البيوع 264

باب القرض ] البيوع  .16

 وغيره[

 -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - أن رسول هللاا»و )عن أبي رافع 

استسلف من رجل بكًرا، فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن 

يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيه إال 

« أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" رباعيا، فقال:خيارا 

 رواه مسلم.

 

: )ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط( ألنه إذا اقترض متفرقًا 63مسألة  264

صار عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة وال نقصان ويصير كما لو 

يجوز لذلك، وال يجوز ذلك بشرط ألن فيه نفعًا للمقرض اقترض جملة ورده بالتفاريق فإنه 

 فيكون قرًضا جر نفعًا فال يجوز كما لو شرط زيادة في القدر.

 باب القرض وغيره[] البيوع 265

باب القرض ] البيوع  .17

 وغيره[

: )وال يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض( نحو أن 65مسألة 

يسكنه داره أو يقضيه خيًرا منه أو أن يبيعه أو يشتري منه أو 

يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي إليه أو يعمل له عماًل ونحوه ألن 

رواه « نهى عن بيع وسلف»: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -النبي 

حيح. وعن أُبي  بن كعب وابن مسعود الترمذي وقال: حديث ص

وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، وألنه عقد إرفاق 

 وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه.

َعلَْيِه هللاا َصلَّى  -: )وال يحل بموته إذا وثقه الورثة( اختاره الخرقي لقول النبي 69مسألة  265

اري( ، والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته، )رواه البخ« من ترك حقًا فلورثته»: -َوَسلََّم 

وألنه ال يحل به ما له عليه كالجنون، وعنه أنه يحل ألن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته 

مرتهنة به، وعلى الوارث ضرر أيًضا لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه 

كتعلق األرش بالجاني. ويمنع  وربما تلفت التركة. وعلى الروايتين يتعلق الحق بالتركة

الوارث التصرف فيها إال برضا الغريم أو يوثق الحق بضمين مليء أو رهن يفي بالحق إن 

كان مؤجاًل فإنهم قد ال يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، وإن تلفت التركة 

 قبل التصرف فيها سقط الحق كما لو تلف الجاني

 ره[باب القرض وغي] البيوع 266

باب القرض ] البيوع  .18

 وغيره[

: )وال يحل بموته إذا وثقه الورثة( اختاره الخرقي 69مسألة 

« من ترك حقًا فلورثته»: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -لقول النبي 

والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته، وألنه ال  )رواه البخاري( ،

يحل به ما له عليه كالجنون، وعنه أنه يحل ألن بقاءه ضرر 

على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث ضرر أيًضا 

لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه وربما تلفت 

األرش  التركة. وعلى الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق

بالجاني. ويمنع الوارث التصرف فيها إال برضا الغريم أو يوثق 

الحق بضمين مليء أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجاًل فإنهم قد 

ال يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، وإن تلفت 

 التركة قبل التصرف فيها سقط الحق كما لو تلف الجاني.

 

مطل الغني »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -لزمه وفاؤه( لقوله  : )وإن كان موسًرا73مسألة  266

لي  »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -)رواه البخاري( )فإن أبى حبس حتى يوفيه( لقوله « ظلم

من المسند، فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى دينه، لما « الواجد يحل عقوبته وعرضه

قال: أال إن أسيفع جهينة رضي من دينه أن يقال سائق  -َعْنهُ هللاا َرِضَي  -روى ابن عمر 

 الحاج فادَّان مغرًما، فمن له مال فليحضر، فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه.

 باب القرض وغيره[] البيوع 267

 

باب القرض ] البيوع  .19

 وغيره[

: )فإن أراد سفًرا يحل الدين قبل موته، أو الغزو 70مسألة 

ًعا فلغريمه منه إال أن يوثقه( برهن أو كفيل مليء ألنه ليس تطو

له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره عن محله، وإن 

 كان ال يحل قبله ففي منعه

مطل الغني »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -: )وإن كان موسًرا لزمه وفاؤه( لقوله 73مسألة  266

لي  »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -)رواه البخاري( )فإن أبى حبس حتى يوفيه( لقوله « ظلم

من المسند، فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى دينه، لما « الواجد يحل عقوبته وعرضه

هينة رضي من دينه أن يقال سائق قال: أال إن أسيفع ج -َعْنهُ هللاا َرِضَي  -روى ابن عمر 

 الحاج فادَّان مغرًما، فمن له مال فليحضر، فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه.

 باب القرض وغيره[] البيوع 267

باب القرض ] البيوع  .20

 وغيره[

: )وإن كان ماله ال يفي بدينه كله فسأل غرماؤه 74مسألة 

أن رسول »الحجر عليه لزمه إجابتهم( لما روى كعب بن مالك 

رواه « حجر على معاذ وباع ماله -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - هللاا

 الخالل، وألن فيه دفعًا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم.

أن يحلفوا مع الشاهد ألنهم يثبتون ملًكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد  وال يملك الغرماء 268

ثبوته فلم يجز، كما لم يجز لزوجته أن تحلف إلثبات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها به، وفارق 

 الورثة ألنهم يثبتون ملًكا ألنفسهم إذا حلفوا بعد موت مورثهم.

 باب القرض وغيره[] البيوع 270

باب ] البيوع  .21

الحوالة 

 والضمان[

 باب الحوالة والضمان[]

: )ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد 83مسألة 

 برئ المحيل( ولصحة الحوالة شروط:

: )وإن استوفى من الضامن رجع عليه( يعني رجع الضامن على المضمون 88مسألة  271

أما إذا قضاه متبرًعا لم يرجع بشيء كما لو بنى داره بغير إذنه، وإن نوى الرجوع عنه، 

 وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين:

باب الحوالة ] البيوع 272

 والضمان[



أحدها: تماثل الحقين ألن الحوالة تحويل الحق ونقله فيعتبر نقله 

عن صفته، ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول 

يه أحد النقدين باآلخر لم يصح، ولو والتأجيل، فلو أحال من عل

أحال عن المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح، 

ولو كان دين أحدهما حااًل واآلخر مؤجاًل أو أجل أحدهما مخالفًا 

 ألجل اآلخر لم يصح لما سبق.

إحداهما: يرجع ألنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به وكان على من هو عليه، كما 

 لو قضاه الحاكم عند امتناعه.

 يرجع ألنه تصرف له بغير إذنه فلم يرجع به كما لو بنى داره أو علف دابته بغير الثانية: ال

 إذنه.

 

باب ] البيوع  .22

الحوالة 

 والضمان[

: وإن أذن له في القضاء فله الرجوع بأقل األمرين 89مسألة 

 كوكيله.مما قضى فيه أو قدر الدين ألنه قضى دينه بإذنه فهو 

: وإن عفا السيد عن القصاص إلى غير مال انبنى على موجب العمد، فإن قلنا 105مسألة  272

 أحد شيئين فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا القصاص فهو كاالقتصاص وفيه وجهان

 باب الرهن[] البيوع 276

اه ( وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته فإن فد106) باب الرهن[] البيوع  .23

 فهو رهن بحاله

: )ومن كان له حق على رجل ال يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز( ألن الحق 113مسألة  276

 لهما ال يخرج عنهما، فإذا اتفقا عليه جاز كما لو اتفقا على أن يتبارآ.

 باب الصلح[] البيوع 279

باب ] البيوع  .24

 الوكالة[

 باب الوكالة[]

تجوز النيابة فيه إذا كان : )وهي جائزة في كل ما 114مسألة 

الوكالة بإجماع األمة  الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه( تجوز

في الجملة، وتجوز في الشراء والبيع والنكاح، ألن النيابة تدخلها 

أعطى عروة بن الجعد  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -أن النبي »بدليل 

سبحانه وتعالى:  ، وقال هللاا« ديناًرا وأمره أن يشتري به شاة

}فَاْبعَثُوا أََحدَُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَْليَْنُظْر أَيَُّها أَْزَكى َطعَاًما 

 [19فَْليَأْتُِكْم بِِرْزٍق ِمْنهُ{ ]الكهف: 

: )ويجوز التوكيل بجعل وبغيره( ألنه تصرف لغيره ال يلزمه فجاز أخذ بجعل 124مسألة  279

 فلو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك صحوبغيره، 

 

 باب الوكالة[] البيوع 281

باب ] البيوع  .25

 الشركة[

 باب الشركة[]

: )وهي على أربعة أضرب: شركة العنان، وهي أن 125مسألة 

يشتركا بماليهما وبدنيهما( وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد 

منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، وهي 

جائزة باإلجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض 

في المال  شروطها. وسميت شركة العنان ألنهما يتساويان

والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، 

 فإن عنانيهما يكونان سواء.

: )وليس له أن يأخذ من الربح شيئًا إال بإذن اآلخر( ألنه إذا أخذ من الربح 132مسألة  282

 قرضاً في ذمته فال يجوز إال بإذن كما في الوديعة. شيئًا يكون

 الشركة[باب ] البيوع 284

باب ] البيوع  .26

المساقاة 

 والمزارعة[

 باب المساقاة والمزارعة[]

: )وتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من 133مسألة 

عامل »بن عمر قال:  ثمره مشاع معلوم( لما روى عبد هللاا

أهل خيبر بشطر ما يخرج  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - رسول هللاا

متفق عليه، وقال أبو جعفر محمد بن « منها من ثمر أو زرع

 عامل رسول هللاا»: -َعْنُهْم هللاا َرِضَي  -علي بن الحسين بن علي 

أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -

 « .اليوم يعطون الثلث والربع وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى

 

: )ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه( ألنه يجب عليه ردها إذا 139مسألة  285

 وجدها فال يجوز له األخذ على الواجب.

 باب الجعالة[] البيوع 288

باب ] البيوع  .27

 اللقطة[

 باب اللقطة[]

وهي على ثالثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه )

واالنتفاع به( كالسوط والشسع والرغيف فيملك )بال تعريف، لما 

 -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - رخص لنا رسول هللاا»روى جابر قال: 

« في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه  الرجل ينتفع به

 رواه أبو داود

: )وال تجوز بعوض إال في الخيل واإلبل والسهام لما روى أبو هريرة أن النبي 150ة مسأل 288

رواه أبو داود، فتعين « ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر»قال:  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -

حمله على المسابقة بعوض جمعًا بينه وبين ما سبق من األحاديث. والمراد بالحافر الخيل 

ليس من »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -صة، وبالخف اإلبل، وبالنصل السهام، لقول النبي خا

)رواه أبو داود( « و ثالث: تأديب الرجل فرسه، ومالعبة أهله، ورميه بقوسه ونبلهاللها

وألن غير الخيل واإلبل ال تصلح للكر وال للفر في القتال، وغير السهام ال يعتاد الرمي بها 

 فلم تجز المسابقة بها كالبقر.

 باب السبق[] البيوع 291



: )فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، وهو 151مسألة  باب السبق[] البيوع  .28

للسابق منهما( ألنه إخراج مال لمصلحة فجاز أن يكون من 

عز وجل ويكون للسابق  غيرهما كارتباط الخيل في سبيل هللاا

 منهما ألنه ليس بقمار.

َصلَّى  -: )والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير( لما روي عن النبي 170مسألة  291

العارية مؤداة والمنحة مردودة »أنه قال في خطبته عام حجة الوداع:  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا 

 -َسلََّم َعلَْيِه وَ هللاا َصلَّى  -أن النبي »وروى صفوان بن أمية « والدين مقضي والزعيم غارم

رواه أبو « استعار منه يوم حنين أدراًعا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة

 داود.

 باب الوديعة[] البيوع 295

باب  اإلجارة  .29

 اإلجارات

 باب اإلجارات

وهي عقد على المنافع( كسكنى الدار والحمل إلى مكان معين )

سبحانه: }فَِإْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ  وخدمة اإلنسان، قال هللاا

{ ]الطالق:  [ وقال تعالى: }قَالَْت إِْحَداُهَما يَا أَبَِت 6أُُجوَرُهنَّ

[ ، وألن الحاجة تدعو إلى المنافع 26اْستَأِْجْرهُ{ ]القصص: 

كالحاجة إلى األعيان، فلما جاز عقد البيع على األعيان وجب أن 

 المنافع.يجوز عقد اإلجارة على 

: فأما إذا لم يعرف منهم حذق الصنعة فال يحل لهم مباشرة القطع، فإن قطعوا مع 13مسألة  297

 هذا كان فعاًل محرًما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء.

باب ]ال 300

 الغصب[

 باب اإلجارات

باب ] اإلجارة  .30

 الغصب[

 باب الغصب[]

 وهي االستيالء على مال غيره بغير حق

هللاا َصلَّى  -: )ومن غصب شيئًا فعليه رده( لقوله 16مسألة 

)رواه أبو داود( « على اليد ما أخذت حتى تؤدي»: -َعلَْيِه َوَسلََّم 

)وعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده( ألنه فوت عليه منفعته، 

 والمنافع لها قيمة فيضمنها كاألعيان.

غصب بهيمة )ويرجع بذلك على الغاصب( ألن  : )ويلزمه أجرة مثلها( كما لو33مسألة  301

المشتري دخل على أن يتمكن من الوطء بغير عوض وأن يسلم له األوالد، فإذا لم يسلم له 

 ذلك فقد غره فيرجع إليه كالمغرور بتزويج األمة على أنها حرة.

 باب الغصب[] اإلجارة 305

باب ] اإلجارة  .31

 الشفعة[

 باب الشفعة[]

 اإلنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريهاوهي استحقاق 

: )وال تجب إال بشروط سبعة: أحدها: البيع فال تجب 34مسألة 

في موهوب وال موقوف وال عوض خلع وال صداق( بشرط أن 

 تكون الشفعة في مبيع

: )وإن اشترى شقًصا وسيفًا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته( من 44مسألة  305

أن ال يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري. وعن مالك: تثبت الثمن، ويحتمل 

الشفعة فيهما لئال تتبعض الصفقة على المشتري. ولنا أن السيف ال شفعة فيه وال هو تابع 

لما فيه الشفعة فلم يؤخذ بالشفعة كما لو أفرده، وما يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه 

لشفعة وما ال تثبت فيه وألن في أخذ الكل ضرًرا به ألنه بنفسه بجمعه بين ما ثبتت فيه ا

 ربما كان غرضه في السيف فيكون أخذه منه إضراًرا به من غير سبب يقتضيه.

 باب الشفعة[] اإلجارة 309

كتاب ]  .32

  الوقف[

 كتاب الوقف[] باب الهبة[]

 وهو تحبيس األصل وتسبيل الثمرة

نتفع بها دائًما مع : )ويجوز في كل عين يجوز بيعها وي1مسألة 

بقائها( كالعقار والحيوان واألثاث والسالح، فما ال يجوز بيعه ال 

يصح وقفه كأم الولد والكلب؛ ألنه نقل للملك فيهما فلم يجز 

 كالهبة.

وإن فضل بعضهم فله ذلك( ألنه ثبت بشرطه )فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين( ) 311

 قوله ثم على المساكين.ألنه جعل المساكين بعد ولده ب

 باب الهبة[] كتاب الوقف[] 314

كتاب ]  .33

 الوقف[

: )وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزمه 9مسألة  

استيعابهم به والتسوية بينهم( ألن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن 

الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه كقوله سبحانه: }فَُهْم ُشَرَكاُء فِي 

 الثُّلُِث{

مثل  -: )تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض 18مسألة  314

الواقف بين الصفين عند التحام الحرب ومن قدم ليقتل وراكب البحر عند هيجانه ومن وقع 

 حكمها حكم وصيته في ستة أحكام( -الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت 

 باب عطية المريض[] كتاب الوقف[] 317

كتاب ]  .34

 الوقف[

باب عطية ]

 المريض[

: )تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو 18مسألة 

مثل الواقف بين الصفين عند التحام  -في الخوف كالمريض 

الحرب ومن قدم ليقتل وراكب البحر عند هيجانه ومن وقع 

حكمها حكم وصيته في  -الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت 

 ستة أحكام(

: )ويستحب لمن ترك خيًرا الوصية بخمس ماله( ودليل استحبابها قوله سبحانه: 1 مسألة 317

[ نسخ الوجوب 180}ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ{ ]البقرة: 

يقول »: - َوَسلََّم َعلَْيهِ هللاا َصلَّى  - وبقي االستحباب. وروى ابن عمر قال: قال رسول هللاا

 «: يا ابن آدم، جعلت لك نصيبًا من مالك حين أخذت بكظمك ألطهرك به وأزكيكهللاا

كتاب ] 321

 الوصايا[

 

 

كتاب ]  .35

 الوصايا[

: )ويستحب لمن ترك خيًرا الوصية بخمس ماله( ودليل 1مسألة  

استحبابها قوله سبحانه: }ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن 

[ نسخ الوجوب وبقي 180تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ{ ]البقرة: 

لَْيِه عَ هللاا َصلَّى  - االستحباب. وروى ابن عمر قال: قال رسول هللاا

: )ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية( ألنه لم يوص له إال بالنصف، 32مسألة  321

شرك بين  بدليل ما لو كان اآلخر حيًا، هذا إذا لم يعلم موته، فإن علم موته فالكل للحي ألنه

من يستحق ومن ال يستحق عالًما بأنه ال يستحق فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق 

 وهو الحي.

كتاب ] 331

 الوصايا[

فصل في حكم بطالن ]

 الوصية[



: يا ابن آدم، جعلت لك نصيبًا من مالك حين يقول هللاا»: -َوَسلََّم 

 «أخذت بكظمك ألطهرك به وأزكيك

كتاب ]  .36

 الوصايا[

فصل في ]

حكم بطالن 

 الوصية[

: )وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فلألجنبي 33مسألة 

وارث على اإلجازة( ألنه أوصى لكل السدس ويوقف سدس ال

واحد منهما السدس فلم يصح له إال ذلك، كما لو كانت الوصية 

ألجنبيين، وإن أجازوا للوارث جاز كما لو أجازوا ألجنبي بزيادة 

 على الثلث.

فصل: )ولألب ثالثة أحوال: حال له السدس، وهو مع ذكور الولد( لقوله سبحانه: }َوألَبََوْيِه  331

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولٌَد{ ]النساء: ِلُكل ِ  [ )وحال يكون عصبة، وهي 11 َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ

ِه الثُّلُُث{ ]النساء:  [ 11مع عدم الولد( لقوله سبحانه: }فَِإْن لَْم يَُكْن لَهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فأَلُم ِ

ان الباقي لألب. )وحال له األمران( يعني يجتمع له أضاف المال إليهما ثم جعل لألم الثلث فك

الفرض والتعصيب، )وهي مع إناث الولد( أو ولد االبن فله السدس لقوله: }َوألَبََوْيِه ِلُكل ِ 

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولٌَد{ ]النساء:  [ ولهذا كان لألم السدس مع 11َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ

 ما بقي بالتعصيب، لما روى ابن عباس قال: قال رسول هللاا" األب" يأخذ البنت بإجماع، ثم

متفق « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألولى رجل ذكر»: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -

عليه، واألب أولى رجل ذكر بعد االبن وابنه، وأجمع أهل العلم على هذا فليس فيه اختالف 

 نعلمه.

كتاب ] 338

 الفرائض[

فصل في أحوال األب ]

 في الميراث[

كتاب ]  .37

 الفرائض[

]فصل في 

أحوال األب 

 في الميراث[

)فصل: والجد كاألب في أحواله( يعني الجد أبا األب، ألنه بمنزلة 

األب )وله حال رابع وهو مع اإلخوة واألخوات لألبوين أو لألب 

من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال( وهذا مذهب  فله األحظ

، فعلى هذا إن كان اإلخوة اثنين أو -هللاا َرِحَمهُ  -زيد بن ثابت 

أربع أخوات أو أًخا أو أختين فالثلث والمقاسمة سواء، فأعطه ما 

شئت منهما، وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به، 

ياه، وسواء كانوا من أب أو وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إ

 أبوين.

)والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع األب وأحد الزوجين( وهي  338

 .أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان

كتاب ] 341

 الفرائض[

]فصل في أحوال األب 

 في الميراث[

كتاب ]  .38

 الفرائض[

فصل في ]

أحوال األم 

 في الميراث[

)والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع 

األب وأحد الزوجين( وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة 

 .وأبوان

يعني إذا كانتا في القرب سواء، فال خالف بين أهل العلم فيما علمناه " إذا تحاذين" وقوله: 341

ن الحديث، مثال ذلك: أم أم وأم أب في توريثهما كأم األم وأم األب، وقد دل عليه ما تقدم م

السدس بينهما إجماًعا، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم السدس بين الثالث األَول 

 وسقطت األخرى ألنها تدلي بغير وارث.

كتاب ] 342

 الفرائض[

فصل في ميراث ]

 الجدة[

كتاب ]  .39

 الفرائض[

فصل في ]

ميراث 

 األخوة ألم[

 األخوة ألم[فصل في ميراث ]

فصل: )واإلخوة واألخوات من األم سواء ذكرهم وأنثاهم، 

لواحدهم السدس ولالثنين الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 

شركاء في الثلث( لقوله سبحانه: }َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاللَةً أَِو 

ْن َكانُوا أَْكثََر اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَإِ 

[ يعني ولد األم 12ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث{ ]النساء: 

 وله أخ أو أخت من أم"  بإجماع أهل العلم، وفي قراءة عبد هللاا

." 

فصل: )واإلخوة واألخوات من األم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس ولالثنين الثلث،  347

ذلك فهم شركاء في الثلث( لقوله سبحانه: }َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاللَةً  فإن كانوا أكثر من

اُء فِي أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَ 

وله أخ أو "  أهل العلم، وفي قراءة عبد هللاا[ يعني ولد األم بإجماع 12الثُّلُِث{ ]النساء: 

 ". أخت من أم

كتاب ] 347

 الفرائض[

فصل في ميراث ]

 األخوة ألم[

كتاب ]  .40

 الفرائض[

باب ]

 الحجب[

 باب الحجب[]

 يسقط ولد األبوين بثالثة: باالبن، وابنه، واألب( ألن هللاا)

سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: }إِِن اْمُرٌؤ 

 َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك{

: )وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه، وما بقي 27مسألة  348

وأم وإخوة ألم وإخوة  للعصبة( للخبر، )فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج

ألب وأم أو ألب، فللزوج النصف، ولألم السدس، ولإلخوة من األم الثلث، وسقط اإلخوة من 

 األبوين(

كتاب ] 350

 الفرائض[

 باب العصبات[]

كتاب ]  .41

 الفرائض[

فصل في ]

ميراث 

 الخنثى[

فصل: )وإن كان الولد خنثى اعتبر بمباله( وينقسم إلى مشكل 

فيه عالمات الذكور أو عالمات اإلناث  وغيره، فالذي تتبين

فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل، والذي ال 

 عالمة فيه مشكل فيعتبر بمباله،

وسهم على خمسة ال يصح، وكذا العمات من أخوات األب والثلثان بينهن على نحو الثلث  351

عليها سهامها،  بين الخاالت بالفرض والرد، فصارت سهامهن كأنها رءوس تنكسر

وخمسة تجزئ عن خمسة فتضرب خمسة في أصل المسألة وهي ثالثة تكن خمسة عشر: 

للخاالت خمسة على ثالثة: للتي من قبل األب واألم ثالثة ولألخرى سهم ولألخرى سهم. 

 وللعمات عشرة: للتي من قبل األب واألم ستة ولألخرى سهمان ولألخرى سهمان

كتاب ] 354

 الفرائض[

 وي األرحام[باب ذ]

كتاب ]  .42

 الفرائض[

باب ذوي ]

 األرحام[

: )وإن اختلفت جهات ذوي األرحام نزلت البعيد حتى 33مسألة 

يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا( مثاله: بنت بنت وابن 

أخت وثالث خاالت مفترقات، فبنت البنت بمنزلة البنت لها 

وتنحصر مسائل أهل الرد في أربعة أصول: األول: أصل اثنين كجدة وأخ من أم، للجدة  355

السدس ولألخ السدس، أصلها من اثنين يقسم المال عليهما فيصير لكل واحد نصف المال. 

 ال ينقسم عليهن، وإن كانت الجدات ثالثًا فلهن سهم

كتاب ] 357

 الفرائض[

 باب الرد[]



االت النصف وابن األخت بمنزلة أمه له النصف، والثالث خ

أخوات األم لهن نصف السدس بينهن على خمسة وتصح من 

 خمسة وثالثين.

كتاب ]  .43

 الفرائض[

إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد ) باب الرد[]

 عليهم على قدر فروضهم، إال الزوجين(

وينحصر ذلك في خمسة أصول: أحدها: زوج وجدة وأخ ألم، للزوج النصف أصلها من  357

يبقى سهم على مسألة الرد وهي اثنان فاضربها في اثنين تكن أربعة. اثنين للزوج سهم 

األصل الثاني: زوجة وجدة وأخ ألم أصلها من أربعة، للزوجة الربع يبقى ثالثة على اثنين 

 ال تصح، تضربها في أربعة فتصير ثمانية.

كتاب ] 358

 الفرائض[

 باب الرد[]

كتاب ]  .44

 الفرائض[

باب ]

تصحيح 

 المسائل[

 

انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق إذا )

سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن 

 نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم أو وفقه(

الطريق الثاني: أن يقف واحد من الثالثة ثم توافق بينه وبين اآلخر ثم تردهما إلى وفقيهما  359

الوفقين عملك في العددين األصليين، إن كانا متماثلين اجتزأت بأحدهما، وإن ثم تعمل في 

كانا متناسبين اجتزأت بأكثرهما، وإن كانا متباينين ضربت أحدهما في اآلخر، وإن كانا 

متوافقين ضربت وفق أحدهما في جميع اآلخر ثم في الموقوف، فما بلغ فهو جزء السهم 

 فمنه تصح المسألة.تضربه في أصل المسألة فما بلغ 

كتاب ] 361

 الفرائض[

باب تصحيح ]

 المسائل[

كتاب ]  .45

 الفرائض[

باب موانع ]

 الميراث[

وهي ثالثة: أحدها: اختالف الدين، فال يرث أهل ملة أهل ملة )

ال يرث »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - أخرى، لقول رسول هللاا

عليه من حديث أسامة متفق « المسلم الكافر وال الكافر المسلم

 بن زيد( .

: )وعلى المقر أن يدفع إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه( فإذا أقر أحد 48مسألة  363

االثنين بأخ فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده، ألن التركة بينهم 

الخمس كما لو ثبت نسبه  أثالثًا أو أخماًسا فال يستحق المقر له مما في يده إال الثلث أو

ببينة، وألنه إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة أخيه فال يلزمه أكثر مما يخصه كاإلقرار 

بالوصية وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة بدين، وألنه لو شهد معه أجنبي بالنسب 

يسقط  ثبت، ولو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته ألنه مجر بها نفعًا إلى نفسه لكونه

عن نفسه ببعض ما يستحقه عليه، وفارق ما إذا غصب بعض الشركة وهما اثنان، ألن كل 

واحد منهما يستحق النصف من كل جزء من الشركة، وهاهنا يستحق الثلث فافترقا، فإن لم 

 يكن في يده فضل فال شيء للمقر له ألنه لم يقر له بشيء.

كتاب ] 369

 الفرائض[

 باب مسائل شتى[]

 كتاب]  .46

 الفرائض[

 باب الوالء[] باب الوالء[]

كل من أعتق عبًدا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو )

 استيالء أو وصية بعتقه فله عليه الوالء(

واألول المذهب لعموم الخبر، وألن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة  369

المال، بخالف العبد فإن المنع لحق الولي انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في 

خاصة، وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها ألنه الغالب، إذ لو رضي لكان هو المباشر له 

 دونها.

 

 باب والية النكاح[] كتاب النكاح[] 390

كتاب ]  .47

 النكاح[

باب والية ]

 النكاح[

: )وال ينعقد إال بشاهدين من المسلمين( لما روي عن 9مسألة 

ال نكاح إال بولي " » أنه قال: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -النبي 

 رواه أبو بكر الخالل وابن بطة بإسنادهما« وشاهدي عدل

رأة : )وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد( وكذلك ولي الم25مسألة  390

 مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها لحديث عبد الرحمن بن عوف.

فصل في تزويج األب ] كتاب النكاح[] 396

 أوالده الصغار[

كتاب ]  .48

 النكاح[

فصل في ]

تزويج األب 

أوالده 

 الصغار[

: )وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي 25مسألة 

المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت العقد( وكذلك ولي 

 له في نكاحها لحديث عبد الرحمن بن عوف.

: )وإن كانتا أًما وبنتها ولم يدخل باألم فسد نكاحها وحدها( ألنها أم زوجته 48مسألة  396

َهاُت نَِسائُِكْم{ ]النساء:  قد  [ فتدخل في عموم اآلية )وإن كان23فتحرم لقوله سبحانه: }َوأُمَّ

 دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد( األم ألنها أم زوجته

باب المحرمات في  كتاب النكاح[] 402

 النكاح

كتاب ]  .49

 النكاح[

باب 

المحرمات 

 في النكاح

: )وإن كانتا أًما وبنتها ولم يدخل باألم فسد نكاحها 48مسألة 

َهاُت نَِسائُِكْم{ وحدها( ألنها أم زوجته فتحرم لقوله سبحانه:  }َوأُمَّ

[ فتدخل في عموم اآلية )وإن كان قد دخل بها فسد 23]النساء: 

 نكاحهما وحرمتا على التأبيد( األم ألنها أم زوجته،

أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك "  وروى عن عائشة أنها قالت: 402

 -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - خمس، وصار إلى خمس رضعات يحرمن، فتوفي رسول هللاا

رواه مسلم، واآلية تقول بها والسنة فسرت الرضاعة المحرمة، "  واألمر على ذلك

وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه فيجمع بين األخبار بحملها على الصريح الصحيح 

 الذي رويناه.

 

كتاب ] 408

 الرضاع[

 

كتاب ]  .50

 الرضاع[

الفحل محرم( فإذا وطئ امرأة بنكاح فحملت : )ولبن 8مسألة  

وبان لها اللبن فأرضعت به طفاًل أو طفلة صار المرتضع ابنًا لها 

 ولزوجها،

: )وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح( ألنه شرط يمنع بقاء 30مسألة  408

النكاح فأشبه التأقيت، ويتخرج أن يصح ويبطل الشرط ألن النكاح وقع مطلقًا وشرط على 

 نفسه شرًطا ال يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن ال يطأها.

كتاب ] 416

 الرضاع[

باب الشروط في ]

 النكاح[



كتاب ]  .51

 الرضاع[

باب ]

الشروط في 

 النكاح[

: )ونكاح الشغار ال يصح، وهو أن يزوجه وليته على 31مسألة 

 أن يزوجه اآلخر وليته وال صداق بينهما(

كل ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا قل أو كثر( بدليل قول النبي ) كتاب الصداق[] 417

)رواه « التمس ولو خاتًما من حديد»سهيل بن سعد:  في حديث -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -

 [ يعني: مائة رطل ذهب،20البخاري( . وقال سبحانه: }َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِْنَطاًرا{ ]النساء: 

كتاب ] 423

 الصداق[

 

كتاب ]  .52

   الصداق[

كل ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقًا ) كتاب الصداق[] 

في حديث  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -قل أو كثر( بدليل قول النبي 

)رواه البخاري( . « التمس ولو خاتًما من حديد»سهيل بن سعد: 

[ يعني: 20وقال سبحانه: }َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا{ ]النساء: 

 مائة رطل ذهب،

{ ]األحزاب:  423 [ يحتمل أنه كنى بالسبب عن المسبب 49فأما قوله: }ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ

 الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرنا.

[ فقال الفراء: هو الخلوة دخل بها 21وأما قوله: }َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم ِإلَى بَْعٍض{ ]النساء: 

اء وهو الشيء الخالي فكأنه قال: وقد خال بعضكم أو لم يدخل، فإن اإلفضاء مأخوذ من الفض

 إلى بعض

كتاب ] 428

   الصداق[

 

كتاب ]  .53

   الصداق[

فصل في ]

حكم النكاح 

 بغير صداق[

: )وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول 15مسألة 

 قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه(

أربعة أشهر مرة( ألن الوطء يجب على غير : ولها عليه )إصابتها في كل 24مسألة  428

المولى في كل أربعة أشهر ويفسخ النكاح لتركه، وما ال يجب على غير الحالف ال يجب 

 على الحالف على تركه كسائر المباحات،

كتاب ] 432

   الصداق[

فصل في حق المرأة ]

 في المبيت[

كتاب ]  .54

   الصداق[

باب القسم ]

 والنشوز[

بين نسائه في القسم( ال نعلم فيه خالفًا وعلى الرجل العدل )

بينهم في وجوب التسوية بين زوجاته في القسم، وقد قال 

 سبحانه: }َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف{

ولو طلقها لم يقع بها طالقه ولو واجهها به، وهو قول ابن عباس وابن الزبير، ولم يعرف  433

ا ال تحل له إال بنكاح جديد فلم يلحقها طالقه لهما مخالف في عصرهما فكان إجماًعا، وألنه

كالمطلقة قبل الدخول والمنقضية عدتها. وألنه ال يملك بضعها فلم يملك طالقها كاألجنبية، 

وال فرق بين أن يواجهها ويقول: أنت طالق، أو ال يواجهها فيقول: فالنة طالق، سواء 

 كانت في العدة أو قد خرجت منها.

كتاب ] 438

   الصداق[

 باب الخلع[]

كتاب ]  .55

   الصداق[

: )ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقًا( ألنه 39مسألة  باب الخلع[]

عقد معاوضة وألن المرأة مخالع بصداقها، فما جاز صداقًا جاز 

عوًضا في الخلع، إال أن الخلع )يصح بالمجهول( ، وقال أبو بكر 

 ال يصح ألنه عقد معاوضة أشبه البيع.

وأما حديث المتالعنين فغير الزم ألن الفرقة لم تقع بالطالق وإنما وقعت بمجرد لعانها فال  438

َعلَْيِه هللاا َصلَّى  - حجة فيه، وسائر األحاديث لم يقع فيها جمع الثالث بين يدي رسول هللاا

كانت  حتى يكون مقًرا عليه. على أن حديث فاطمة بنت قيس أنه أرسل إليها بتطليقة -َوَسلََّم 

بقيت لها من طالقها )رواه مسلم( ، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثالث 

 تطليقات، متفق عليه، ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثالث.

  كتاب الطالق[] 444

كتاب ]  .56

 الطالق[

: )وال يحل طالق المدخول بها في حيضها أو في طهر 6مسألة  

 أصابها فيه(

  كتاب الطالق[] 447 إن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء.: )و15مسألة  444

كتاب ]  .57

 الطالق[

باب تعليق ]

الطالق 

 بالشروط[

: )وأدوات الشرط ست: إن، وإذا، وأي، ومتى، ومن، 19مسألة 

 وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إال كلما(

سبحانه سمى الرجعة إمساًكا بقوله سبحانه:  : )والرجعية زوجة( بدليل أن هللاا38مسألة  449

تَاِن فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِِإْحَساٍن{ ]البقرة:  [ وسمى المطلقين 229}الطَّالُق َمرَّ

{ ]البقرة:  ِهنَّ [ ، )فيلحقها طالقه 228بعولة فقال عز من قائل: }َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِ

 ه، وظهاره( ولعانه وخلع

 باب الرجعة[] كتاب الطالق[] 454

كتاب ]  .58

 الطالق[

باب ]

 الرجعة[

سبحانه سمى  : )والرجعية زوجة( بدليل أن هللاا38مسألة 

تَاِن فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف  الرجعة إمساًكا بقوله سبحانه: }الطَّالُق َمرَّ

[ وسمى المطلقين بعولة فقال 229أَْو تَْسِريٌح بِِإْحَساٍن{ ]البقرة: 

{ ]البقرة:  ِهنَّ [ ، 228عز من قائل: }َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِرد ِ

ه، ويرثها وترثه، ألنها )فيلحقها طالقه وظهاره( ولعانه وخلع

 زوجته فثبت فيها ذلك كما قبل الطالق.

: )ويشرع التربص مع العدة في ثالثة مواضع: أحدها: إذا ارتفع حيضها تدري 49مسألة  454

 .ما رفعه، فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة اآليسات

فصل في المقصود ] كتاب الطالق[] 459

 باألقراء[

كتاب ]  .59

 الطالق[

في  فصل]

المقصود 

 باألقراء[

: )ويشرع التربص مع العدة في ثالثة مواضع: 49مسألة 

أحدها: إذا ارتفع حيضها تدري ما رفعه، فإنها تتربص تسعة 

 .أشهر ثم تعتد عدة اآليسات

الثاني: أم الولد واألمة التي يطأها سيدها ال يجوز له تزويجها حتى يستبرئها( ألن الزوج ) 459

 ها، فإذا لم يستبرئها السيد أفضى إلى اختالط المياه واشتباه األنساب.ال يلزمه استبراؤ

الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته( يعني أم الولد واألمة كأن يصيبهما )لم ينكحا )

 حتى يستبرئا أنفسهما( ألنهما صارتا فراًشا له.

 باب استبراء اإلماء[] كتاب الطالق[] 466

كتاب ]  .60

 الطالق[

باب ]

استبراء 

 اإلماء[

الثاني: أم الولد واألمة التي يطأها سيدها ال يجوز له تزويجها )

حتى يستبرئها( ألن الزوج ال يلزمه استبراؤها، فإذا لم يستبرئها 

 السيد أفضى إلى اختالط المياه واشتباه األنساب.

وإن كانت المرأة ممن ال يحد بقذفها لم يجب اللعان، ألنه يراد إلسقاط الحد وال حد هاهنا  465

[ 6فينتفي اللعان. ودليل األولى عموم قوله سبحانه: }َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم{ ]النور: 

قول النبي اآلية، وألن اللعان يمين فال يفتقر إلى ما شرطوه كسائر األيمان، ودليل أنه يمين 

 «لوال األيمان لكان لي ولها شأن" » :-َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -

  كتاب اللعان 472

كتاب   .61

 اللعان

كتاب اللعان وهو مشتق من اللعن، ألن كل واحد منهما يلعن  

 نفسه في الخامسة، واللعنة الطرد واإلبعاد، واألصل فيه قول هللاا

وعلى الرواية التي تقول بتقديم أم األب على أم األم ينبغي أن تقدم العمات على الخاالت  471

 ألنهن يدلين باألب وهو عصبة فهن أولى من الخاالت.

 باب الحضانة[] كتاب اللعان 478



يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم يَُكْن لَُهْم ُشَهَداُء  سبحانه وتعالى: }َوالَِّذينَ 

 إاِل أَْنفُُسُهْم{

كتاب   .62

 اللعان

باب ]

 الحضانة[

: )ثم األقرب فاألقرب من النساء( إذا انقرض العمات 14مسألة 

 انتقلت الحضانة إلى خاالت األم ألنهن أخوات أمها،

عن الجوز نفير فكرهه وقال: يعطون من يقسم عليهم.  قال المروذي: وسألت أبا عبد هللاا 478

 ًسا لما حذق ابنه حسن. وهللااعلى الصبيان الجوز لكل واحد خمًسا خم وفرق أبو عبد هللاا

 أعلم.(

484 

 

 باب الوليمة[] كتاب اللعان

كتاب ]  .63

 األطعمة[

وهي نوعان: حيوان وغيره، فأما غير الحيوان ) كتاب األطعمة[] 

فكله مباح( ألن األصل في األشياء اإلباحة بقوله سبحانه: }ُهَو 

 الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي األَْرِض َجِميعًا{

َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - أمرنا رسول هللاا"  روى جابر قال:»: )ويباح الضبع( لما 12مسألة  485

سألت " » واحتج به اإلمام أحمد، وفي لفظ قال:« بأكل الضبع. قلت: صيد هي؟ قال: نعم -

كبًشا إذا صاده عن الضبع فقال: هو صيد، ويجعل فيه  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - رسول هللاا

 «المحرم

كتاب ] 488

 األطعمة[

فصل في أقسام ]

 الحيوان[

كتاب ]  .64

 األطعمة[

 باب الذكاة[] باب الذكاة[]

هللاا َصلَّى  - يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، لقول رسول هللاا)

 « .هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»في البحر:  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إال كحياة المذبوح الشرط )الثاني: أن  489

وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح وال النحر( ألن هذا قد صار في حكم الميت، ولهذا لو أبان 

رجل حشوة إنسان فضرب اآلخر عنقه كان القاتل األول. ولو ذبح الشاة بعد ذبح المجوسي 

حل( بالذبح، يعني بذلك أن يدركها وفيها حياة بحيث إذا ذبحها لم تحل، )وإن لم يكن كذلك 

 يكون الذبح هو الذي قتلها لقوله سبحانه: }إاِل َما ذَكَّْيتُْم{

كتاب ] 493

 األطعمة[

فصل فيما يشترط في ]

 الذبح والنحر[

كتاب ]  .65

 األطعمة[

فصل فيما ]

يشترط في 

الذبح 

 والنحر[

حياة يذهبها الذبح، فإن لم الشرط )الثاني: أن يكون في المذبوح 

يكن فيه إال كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح وال 

النحر( ألن هذا قد صار في حكم الميت، ولهذا لو أبان رجل 

حشوة إنسان فضرب اآلخر عنقه كان القاتل األول. ولو ذبح 

الشاة بعد ذبح المجوسي لم تحل، )وإن لم يكن كذلك حل( بالذبح، 

بذلك أن يدركها وفيها حياة بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو  يعني

 الذي قتلها لقوله سبحانه: }إاِل َما ذَكَّْيتُْم{

: )ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعًا غيرها( ألنه حالة ضرورة، إذ لو لم 12مسألة  493

 يفعل ذلك لخاف الموت ألنها تقتل صاحبها.

  كتاب الصيد 501

 باب النذر[] النذر[باب ]   .66

النذر الكتاب والسنة واإلجماع، أما الكتاب فقوله  واألصل في

 سبحانه: }يُوفُوَن بِالنَّْذِر{

متصاًل  ، أو ألفعلن إن شاء هللاا: )إال أن يستثني فيقول: ال فعلت إن شاء هللاا1مسألة  501

من حلف " » :-َعلَْيِه َوَسلََّم  هللااَصلَّى  -بيمينه( فال يحنث إن فعله أو لم يفعله لقول النبي 

 رواه أبو داود من حديث ابن عمر« فقد استثنى على يمين فقال إن شاء هللاا

  كتاب األيمان[] 507

كتاب ]  .67

 األيمان[

: )وإن حلف أن ال يفعل شيئًا ففعله مكرًها أو ناسيًا لم 2مسألة  

تجاوز ألمتي  إن هللاا»  :-َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -يحنث( لقوله 

 «عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

والثاني: أن ينوي بالخاص العام، مثل أن يحلف ال أشرب له الماء من العطش يريد قطع  508

المنة، فتتناول يمينه كل ما فيه منة، فإنه شائع في الكالم التنبيه باألدنى على ما فوقه، 

الماء في حال العطش على اجتناب كل نفع يصل  وباألعلى على ما دونه، فإذا نبه بشرب

إليه منه، ويمتن به عليه كان صحيحا، فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما 

 هيجها؛

  كتاب األيمان[] 514

 باب جامع األيمان[]

كتاب ]  .68

 األيمان[

باب جامع ]

 األيمان[

 باب جامع األيمان[]

اللفظ( سواء كان ما نواه ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله )

موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له، فالموافق للظاهر هو أن ينوي 

 باللفظ موضوعه األصلي،

في اإلطعام إطعام عشرة مساكين؛ لنص هللاا سبحانه على عددهم، ويعتبر فيهم والواجب  513

 أربعة شروط:

زكاة، والفقير داخل فيهم؛ األول: أن يكونوا مساكين، وهم الصنف الذي يدفع إليهم في ال

 ألنه مسكين وزيادة.

 باب كفارة اليمين[] كتاب األيمان[] 519

كتاب ]  .69

 األيمان[

باب كفارة ]

 اليمين[

سبحانه  في اإلطعام إطعام عشرة مساكين؛ لنص هللااوالواجب 

 على عددهم، ويعتبر فيهم أربعة شروط:

إليهم في األول: أن يكونوا مساكين، وهم الصنف الذي يدفع 

 الزكاة، والفقير داخل فيهم؛ ألنه مسكين وزيادة.

الثاني: أن يقتله بما ليس بمحدد بما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله،  519

 فهذا عمد موجب للقصاص أيضا، وقال أبو حنيفة: ال قود في هذا،

كتاب ] 525

 الجنايات[

 

كتاب ]  .70

 الجنايات[

ليس بمحدد بما يغلب على الظن حصول الثاني: أن يقتله بما  

الزهوق به عند استعماله، فهذا عمد موجب للقصاص أيضا، 

 وقال أبو حنيفة: ال قود في هذا

النوع الثاني: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار ) 525

ٍ لَُكْم َوُهَو  فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بال دية؛ لقوله سبحانه: }فَِإْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدو 

ارة؛ لقوله [ ، وعنه تجب فيه الدية والكف92ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة{ ]النساء: 

[ 92سبحانه: }َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه{ ]النساء: 

، ولنا ما سبق من اآلية ولم يذكر دية، وتركه لذكرها في هذا النوع مع ذكرها في الذي قبله 

529  

كتاب ]

 الجنايات[

 



 مفردا دليل على أنه لم يدخل في عموم اآلية. دليل ظاهر أنها ال تجب، وذكره لهذا قسما

 

كتاب ]  .71

 الجنايات[

باب شروط ]

وجوب 

القصاص 

 واستيفائه[

: )وال يقتل حر بعبد( روي ذلك عن أبي بكر وعمر 4مسألة 

وعلي وزيد وابن الزبير، وقال أصحاب الرأي: يقتل به لعموم 

 «دماؤهم المؤمنون تتكافأ»النصوص، وقوله: 

: )ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، وال يمثل به إال أن يفعل شيئا فيفعل به 22مسألة  530

 مثله( ، أما إذا قتله فإن القصاص يستوفى بالسيف،

فصل في ] 538

شروط استيفاء 

 القصاص[

 كتاب الجنايات[]

كتاب ]  .72

 الجنايات[

فصل في ]

شروط 

استيفاء 

 القصاص[

: )ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، وال يمثل به 22مسألة 

إال أن يفعل شيئا فيفعل به مثله( ، أما إذا قتله فإن القصاص 

 -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -يستوفى بالسيف، لما روي عن النبي 

 «ال قود إال بالسيف»أنه قال: 

لة له، وألن اإلكراه لم يسلبه اختياره وال والدليل على أنه عمد أنه قصد الفعل بآلة محص 538

ضعف قصده بل هيج دواعيه وكثرها، وال يقال: إنه ينزل بمنزلة اآللة، فإن اآللة ال تأثم 

 وهذا يأثم، واآللة ليس لها قصد وهذا له قصد صحيح،

كتاب ] 541

 الجنايات[

باب االشتراك في ]

 القتل[

كتاب ]  .73

 الجنايات[

باب ]

االشتراك في 

 القتل[

: )وإن أكره رجل رجال على القتل فقتل أو جرح 28مسألة 

أحدهما جرحا واآلخر مائة، أو قطع أحدهما يده من الكوع 

واآلخر من المرفق، فهما قاتالن وعليهما القصاص، وإن وجبت 

 الدية استويا فيها(

كانت  الثاني: )أن تكون الجناية عمدا( ، فإن كانت خطأ لم يجب القصاص بغير خالف، وإن 541

عمدا خطأ، مثل أن يضربه بحجر صغير ال يوضح مثله فأوضحه لم يجب القصاص؛ ألنه 

 شبه عمد،

كتاب ] 545

 الجنايات[

باب االشتراك في ]

 القتل[

كتاب ]  .74

 الجنايات[

باب ]

االشتراك في 

 القتل[

: )ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني( ، وذلك 42مسألة 

 معتبر له ثالثة شروط:أن القصاص فيما دون النفس 

فعلى هذا كل ما ينقسم إلى يمين ويسار كاليدين والرجلين واألذنين والمنخرين ال يؤخذ  545

أحدهما باآلخر لما ذكرناه، وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين واألسنان ال 

 يؤخذ األعلى باألسفل وال األسفل باألعلى لما ذكرنا.

كتاب ] 546

 الجنايات[

باب االشتراك في ]

 القتل[

كتاب ]  .75

 الجنايات[

باب ]

االشتراك في 

 القتل[

: )وال تؤخذ إصبع بإصبع( إال أن يتفقا في االسم 47مسألة 

والموضع )وال تؤخذ أنملة بأنملة( إال أن يتفقا في ذلك، وال تؤخذ 

 عليا بسفلى وال وسطى وكذلك الوسطى

: )وهي على 5عل قصده فلم تحمله العاقلة مسألة أنها على القاتل في ماله؛ ألنها موجب ف 546

العاقلة( في ظاهر المذهب، واختار أبو بكر بن عبد العزيز كالعمد المحض، وألنها دية 

اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت »مغلظة أشبهت دية العمد، ولنا ما روى أبو هريرة قال: 

 -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - إحداهما األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول هللاا

 «بدية المرأة على عاقلتها

  كتاب الديات[]  552

كتاب ]  .76

 الديات[

: )وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها( ؛ لما روى 4مسألة  

أال »قال:  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  - بن عمر أن رسول هللاا عبد هللاا

قتيل السوط والعصا مائة من اإلبل فيها إن في قتيل عمد الخطأ 

 «أربعون خلفة في بطونها أوالدها

وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا، فإن كان دون ذلك ففيه غرة كما لو سقط ميتا، وقال  552

: فيه دية كاملة؛ ألننا علمنا حياته، وقد تلف من جنايته، ولنا -َعْنهُ هللاا َرِضَي  -الشافعي 

حياة يتصور بقاؤه بها فلم تجب فيه دية كما لو ألقته ميتا وكالمذبوح، أنه لم يعلم فيه 

 وقولهم إننا علمنا بحياته إذا سقط ميتا وله ستة أشهر فقد علمنا حياته

  كتاب الديات[] 558

كتاب ]  .77

 الديات[

باب العاقلة ]

 وما تحمله[

 باب العاقلة وما تحمله[]

من النسب  والعاقلة عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم

والموالي( ال خالف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن 

غيرهم من اإلخوة لألم وسائر ذوي األرحام والزوج ليس من 

 العاقلة

: )فإن قطع األجفان بأهدابها لم يجب أكثر من دية واحدة( ؛ ألن الشعر يزول تبعا 40مسألة  558

 ع إذا قطع الكف وهي عليه.لزوال األجفان فلم يجب فيها شيء كاألصاب

 باب الجراح[] كتاب الديات[] 567

كتاب ]  .78

 الديات[

باب ]

 الجراح[

: )فإن قطع األجفان بأهدابها لم يجب أكثر من دية 40مسألة 

واحدة( ؛ ألن الشعر يزول تبعا لزوال األجفان فلم يجب فيها 

 شيء كاألصابع إذا قطع الكف وهي عليه.

قبلها، وقال: من المحال أن يجب في الجناية على العضو أكثر من  ذكره القاضي وفي التي 567

ديته، فما زاد علمنا غلط المقوم، وإن كانت الجناية في محل ال مقدر فيه وجب فيه ما 

 أخرجته الحكومة بالغا ما بلغ

باب الشجاج ] كتاب الديات[] 576

 وغيرها[

كتاب ]  .79

 الديات[

باب كفارة ]

 القتل[

ومن قتل مؤمنا( غير متعمد )أو ذميا بغير ) باب كفارة القتل[]

حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير 

 رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من هللاا

 سبحانه،

منهم لم تسقط  : والكفارة ال تتبعض، فكملت في حق كل واحد، فإن كان )القتيل(78مسألة  576

تعالى فوجبت عليه بالمشاركة  ألنه شارك في قتل نفسه، والكفارة تجب بحق هللاا الكفارة عنه؛

 في قتل نفسه

 باب كفارة القتل[] كتاب الديات[] 580

كتاب ]  .80

 الديات[

باب كفارة ]

 القتل[

: والكفارة ال تتبعض، فكملت في حق كل واحد، فإن 78مسألة 

 منهم لم تسقط الكفارة عنه؛ كان )القتيل(
تعالى فوجبت  ألنه شارك في قتل نفسه، والكفارة تجب بحق هللاا

 عليه بالمشاركة في قتل نفسه

فصل فيما يشترط في ] كتاب الحدود[] 587 ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين"  أنه قال: -َعْنهُ هللاا َرِضَي  -وقد روى عن علي  580

 السوط يقام به الحد[



كتاب ]  .81

 الحدود[

فصل فيما ]

يشترط في 

السوط يقام 

 به الحد[

 فصل فيما يشترط في السوط يقام به الحد[]

 فصل: ويضرب في الجلد بسوط ال جديد وال خلق( ؛)

: )وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب( لما روي 23مسألة  587

 عن بسر بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية فقال: لوال أني سمعت رسول هللاا

ال تقطع األيدي »لقطعتك، وفي لفظ « ال يقطع في الغزاة»يقول:  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -

 «الغزاةفي 

فصل فيمن أتى حدا ] كتاب الحدود[] 592

خارج الحرم ثم لجأ 

 إليه[

كتاب ]  .82

 الحدود[

فصل فيمن ]

أتى حدا 

خارج الحرم 

 ثم لجأ إليه[

: )وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج 23مسألة 

من دار الحرب( لما روي عن بسر بن أرطاة أنه أتي برجل في 

َصلَّى  - الغزاة قد سرق بختية فقال: لوال أني سمعت رسول هللاا

لقطعتك، وفي لفظ « ال يقطع في الغزاة»يقول:  -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا 

 «الغزاةال تقطع األيدي في »

: )وال يثبت الزنا إال بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو 28مسألة  592

شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على 

الشهادة بزنا واحد( وذلك أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين: إقرار أو بينة، فإن ثبت بإقرار 

هللاا َصلَّى  -تبر إقرار أربع مرات، وقال الشافعي وغيره: يحد بإقراره مرة، لقول النبي اع

 «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»: -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 باب حد الزنا[] كتاب الحدود[] 596

كتاب ]  .83

 الحدود[

باب حد ]

 الزنا[

: )وال يثبت الزنا إال بأحد أمرين: إقراره به أربع 28مسألة 

مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول 

يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة 

بزنا واحد( وذلك أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين: إقرار أو بينة، 

بع مرات، وقال الشافعي وغيره: فإن ثبت بإقرار اعتبر إقرار أر

واغد يا »: -َعلَْيِه َوَسلََّم هللاا َصلَّى  -يحد بإقراره مرة، لقول النبي 

 «أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

: )وسواء كان من عصير العنب أو غيره( روي ذلك عن تسعة من أصحاب 40مسألة  596

 قالوا: كل مسكر حرام، -َم َعلَْيِه َوَسلَّ هللاا َصلَّى  - رسول هللاا

 باب حد المسكر[] كتاب الحدود[] 603

كتاب ]  .84

 الحدود[

باب حد ]

 المسكر[

: )ومن أتى من المحرمات ما ال حد فيه لم يزد على 41مسألة 

 عشر جلدات(

 السرقة[باب حد ] كتاب الحدود[] 607 : )وال تثبت السرقة إال بشهادة عدلين، أو اعتراف مرتين46مسألة  603

كتاب ]  .85

 الحدود[

باب حد ]

 السرقة[

: )وال تثبت السرقة إال بشهادة عدلين، أو اعتراف 46مسألة 

 مرتين

فمن اتفق المسلمون على إمامته، وبيعته إمامته، ثبتت ووجبت معونته لما ذكرنا من  607

 الحديث وإجماع الصحابة، وكذلك من ثبتت إمامته بعهد الذي قبله،

 باب قتال أهل البغي[] الحدود[كتاب ] 613

كتاب ]  .86

 الحدود[

باب قتال ]

 أهل البغي[

فمن اتفق المسلمون على إمامته، وبيعته إمامته، ثبتت ووجبت 

معونته لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة، وكذلك من ثبتت 

 إمامته بعهد الذي قبله،

)ومن جحد أحد أركان اإلسالم أو أحل محرما ظهر اإلجماع على تحريمه فقد كذب هللاا  613

 ورسوله( ؛ ألن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة

 باب حكم المرتد[] كتاب الحدود[] 617

كتاب ]  .87

 الحدود[

باب حكم ]

 المرتد[

: )ومن جحد هللاا( سبحانه بعد إقراره به فقد ارتد؛ 67مسألة 

 م يعبد إلها، )وجعل له شريكا( فهو مشرك وليس بموحد،ألنه ل

وإن رضوا الكفر فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في االستتابة وتحريم االسترقاق، فأما من  617

حدث من أوالدهم بعد الردة فهو محكوم بكفره؛ ألنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز 

ألنهم لم يثبت لهم حكم اإلسالم فجاز استرقاقهم في ظاهر كالم الخرقي ونص عليه أحمد؛ 

 استرقاقهم كولد الحربيين.

 باب حكم المرتد[] كتاب الحدود[] 620

كتاب ]  .88

 الجهاد[

 كتاب الجهاد[] 

 وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين()

: )وال يدخل من النساء أرض الحرب إال امرأة طاعنة في السن لسقي الماء 10مسألة  621

ومعالجة الجرحى( ويكره دخول  الشواب أرض العدو؛ ألنهن لسن من أهل القتال الستيالء 

 الخور والجبن عليهن، وال يؤمن ظفر العدو بهن فيستحل منهن ما حرم هللاا،

  كتاب الجهاد[] 625

كتاب ]  .89

 الجهاد[

( وما وقفه األئمة من ذلك لم يجز تغييره وال بيعه، الثاني: سائر األموال، فهي لمن 34) 626 : )وال يستعان بمشرك إال عند الحاجة إليه(11مسألة  

شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل على 

كونه فارسا أو راجال أو عبدا أو مسلما أو كافرا، وال الصفة التي شهد الوقعة فيها من 

 يعتبر ما قبل ذلك وال ما بعده

 

 -َصلَّى هللاا َعلَْيِه َوَسلََّم  -فإن رسول هللاا »، -َصلَّى هللاا َعلَْيِه َوَسلََّم  -فيه حجة عن رسول هللاا 

أرض  ، ووقف عمر« قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه، ووقف مكة ولم يقسمها

 .الشام وأرض العراق

  كتاب الجهاد[] 640

 


