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 وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.  املطلب اخلامس:
 :للتحقيق املختارة اخلطية النسخ  أوال: وصف

 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، إسطنبول، تركيا.  -1
مزت هلا بـ)ط(؛ وهي من أمت وأقدم نسخ املخطوط، نسخة كأصل، ور اعتمدت هذه ال

مكتوبة خبط مقروء واضح ومجيل، وهي ساملة من السقط، واخلرم، والطمس، والبياض،  
 والسواد وغريها من العيوب، وتصويرها عايل اجلودة، وعليها متلك.

 (. ٧20رقم حفظها: ) -
ا اجمللد:  ( جملدا، ومفقود منه12وأصل املخطوط يقع يف )(،  ٩عدد اجمللدات: ) -2

 الثاين، واخلامس، واحلادي عشر إال أهنا موجودة يف النسخ األخرى.
 (.2020عدد اللوحات: ) -3
 (.25عدد األسطر: ) -4
 (.15إىل  10عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 ري.اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلك -٧
 هـ(. 800اتريخ النسخ: ) -8
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.  -٩
نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا، وعنها نسخة مصورة يف مركز امللك  - 2

 فيصل. 
 )و (ب  هلا ورمزت  للمقابلة،

الواقع تكملة لنسخة املكتبة  بعد االطالع واملقارنة تبني أن هذه النسخة هي يف 
 ألزهرية.ا
 (. 1026رقم حفظها: ) -1
 (، وفيه اجلزء اخلامس والسادس. 1عدد اجمللدات: ) -2
 (. 34٧عدد اللوحات: ) -3
 (.2٩عدد األسطر: ) -4
 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: ) -5
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 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -٧
 لناسخ: علي احمللي الشافعي.اسم ا -8
 هـ.863اتريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة  -٩
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.  -10
 

 اثنيا: وصف النسخ اخلطية األخرى للكتاب:  
 . (1)ال يوجد القسم اخلاص يب يف هذه النسخ 

 ، مصر.نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة -1
 (.42315/42316رقم حفظها: ) -1
 (، وهي: الثاين، والثالث مقسم على جزئني، والرابع، واخلامس.5عدد اجمللدات: ) -2
 (. 865عدد اللوحات: ) -3
 (.2٩عدد األسطر: ) -4
 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 اخلط: مقروء متوسط الوضوح. جودة -٧
  اسم الناسخ: علي احملّلي الشافعي. -8
 ه(.863اتريخ النسخ: ) -٩

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.  -10
 نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر. -2
 (.84/226/ 4/٧٩رقم حفظها: ) -1
 مرقمني، ألول، الرابع، اخلامس، وجزآن غري(، وهي اجلزء: ا5عدد اجمللدات: ) -2

، واتضح بعد التحري والبحث أن أحدمها شرح 31٩و31٧م وهناك جزآن آخران برق
 للوسيط ملؤلف آخر واجلزء اآلخر جزء من البحر احمليط للقمويل.

 

 (.225 -3/224فهرس آل البيت )  (1)
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 (. ٩20عدد اللوحات: ) -3
 (.25عدد األسطر: ) -4
 (.20-15عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 اخلط: )نسخ مشرقي معتاد(.نوع  -6
 موسى بن عبد اللطيف املتطيب.لناسخ: اسم ا -7
 اتريخ النسخ: غري معروف.  -8

 لون املداد: أسود. 9-
هذه  أن تبني واملقارنة االطالع بعد  تركيا، إسطنبول،  السليمانية، املكتبة نسخة -3

 .طوبقبوسراي متحف نسخة من املفقود الثاين اجلزء الواقع يف هي النسخة
 (516) :حفظها رقم -1
 و اجلز الثاين.( وه1: )اجمللدات  عدد  -2
 (.238اللوحات: ) عدد  -3
 (. 25) :األسطر عدد  -4
 (.15اىل  10السطر: ) يف الكلمات  عدد  -5
 .مشرقي اخلط: نسخ نوع  -6
 ومجيل  واضح  اخلط: مقروء جودة  -٧
 هـ(800احلكري، ) مسعود النسخ: ...... ابن واتريخ  الناسخ اسم -8
 .ابألسود النص وابقي ابألمحر،  والفرعية الرئيسية داد: العناوينامل لون -٩
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 -امللحق-
 مناذج من املخطوط. 
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. )األصل(نسخة متحف طوبقبوسراي 

اللوحة األوىل من املخطوط 
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 اللوحة األخرية من املخطوط
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 احملقق النص من األوىل اللوحة
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 احملقق النص  من الوسطى اللوحة
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 احملقق النص من األخرية اللوحة
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 الوطنية  تبةاملك نسخة

 

 
 املخطوط من األوىل اللوحة
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 اللوحة األخيرة من المخطوط 



 

 

42 

 

 اجلواهر البحرية

 

 احملقق النص من األوىل اللوحة
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 احملقق النص  من الوسطى اللوحة
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 احملقق النص من األخرية اللوحة
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ق احملقَّ القسم الثاين: النص 
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 يف دفِع الصائل: (1) الباب الثاين 
ائلباب من معرفبُدَّ يف ال وال وهو املصـــــــــــــوُل ؛ واملدفوع عنه،  وهو املدفوع؛ ة الصـــــــــــــَّ

 .(2)وكيفية الدفع ,عليه

من   عضــــــــــــو  أو   وهو كلُّ ما أتى على نفِس شــــــــــــخص  معصــــــــــــوم   ,املدفوع :  األول
 .(4)عضو  منهأو  الدفُع على نفسه (3)[أتى]وإْن ، يُدفع مبا دفعه، مال  أو  أعضائه

ــاص    ويُهدر ــمن بقصـــــ ــتوي فيه  ,(8)وال كفارة    (٧)وال قيمة    (6)دية   وال  (5)فال ُيضـــــ يســـــ
 .(٩)واحلرُّ والعبُد والبهيمة ,واملكلَّف والصيب واجملنون ,املسلم والكافر

ففي براءة  ؛املســـــــتعار على مالكه فقتله دفًعاأو  (10)[املغصـــــــوب ]ولو صـــــــال العبُد 

 

ــر من نســــــــــــــخـة املتحف )ط(161يف اللوحـة ) ـقال القمويل )رمحـه هللا( (1) :  /أ( من اجملـلد العـاشــــــــــــ
ــمان," ــمان. واملراد به بعض أســـــــــباب الضـــــــ ــبب   كتاب موجبات الضـــــــ ــمنه الوالة بســـــــ وهي ما تضـــــــ

ه البهائم, وفيه أبواب. الباب األول: يف التصــرفات املختصــة هبم, وضــمان الصــائل, وضــمان ما تتلف
 , فذكر الباب األول, وهذا هو الباب الثاين."الضمان والنظر يف موجبه ويف حملهموجبات 

ــرح الكبري للرافعي )(. و 2/185الوجيز للغزايل )انظر:  (2) (. والروضـــــــــــــــة للنووي 11/311الشــــــــــــ
(10/186.) 
 يف )و(: )أىب(. (3)
 (.10/186(. والروضة للنووي )312 -11/311افعي )انظر: الشرح الكبري للر  (4)
أن يوقع على اجلاين مثل ما جىن, , واصــــطالحا: مأخوذ من القص وهو القطع : لغة القصــــاص (5)

املعجم الوســــــــــيط و  (.241) ألفاظ الشــــــــــافعيالزاهر يف غريب انظر:   النفس ابلنفس واجلرح ابجلرح.
(2/٧40.) 
عوض من الواو. تقول: ودـيت القتـيل أدـيه دـية، إذا أعطـيت  واحـدة اـلدايت، واهلـاء: لغـة اـلدـية (6)

التعريفات و  (.6/2521انظر: الصـحاح اتج اللغة )  املال الذي هو بدل النفس.واصـطالحا:   ديته.
 (.106للجرجاين )

يقوم مقامه. وشــــــــــرعا: هي ما تدخل حتت تقومي املقوم.  :القيمة: الثمن الذي يقاوم املتاع، أي (٧)
 (.1٧٩ات الفقهية )التعريفانظر:  

فر به من صــــــــــــدقة أو صــــــــــــوم أو حنو ذلك؛ قال بعضــــــــــــهم: كأنه غطي عليه  ما كُ : لغة الكفارة (8)
ق والصـــــيام واالطعام، وغري  تصـــــرف أوجبه الشـــــرع حملو ذنب معني، كاإلعتا, واصـــــطالحا:  ابلكفارة
 (.382معجم لغة الفقهاء )(. و 5/148انظر: لسان العرب )ذلك. 

 (.10/186(. والروضة للنووي )11/312كبري للرافعي )انظر: الشرح ال (٩)
 يف )و(: )املضمون(. (10)
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ق القول أبن كان مســــــــــتثىن من إطال  ؛أيرب  :فإن قلنا  ,(2)(1)الغاصــــــــــب واملســــــــــتعري وجهان
 .ضمن ابلقتلائل ال يُ الصَّ 

 ؛على أجنيبّ  قبــل القبض فقتلــه يف الــدفعأو  ولو صــــــــــــــــال العبــد املبيع على ابئعــه
 .(3)عانفسَخ البي

 :واختلفوا يف مسألتني

حنوها من طرِف ســـــــطح  عال  واســـــــتوت على أو   جرَّةلو ســـــــقطت :  (4)[مهااحدإ] 
كالبهيمة   ,ال جيب  :أحدمها  ,هانففي ضـــــــــــماهنا وج، فدفعها فانكســـــــــــرت  نســـــــــــانإرأس   

 (10()٩)وقيــدهــا اإلمــام، (8()٧)كــذا أطلقهــا الغزايل،  (6)أنــه جيــب: (5)وأظهرمهــا .الصــــــــــــــــائلــة
 

طوهنا من بويســــــتن ,خيرجوهنا على أصــــــوله ,املنتســــــبني إىل مذهبه الشــــــافعي ألصــــــحاب :هاألوجُ  (1)
  ,وقد يكون الوجهان لشــخصــني ولشــخص, وجيتهدون يف بعضــها وإن مل ذخذوه من أصــله ,قواعده

 .(66 -1/65) اجملموع  انظر:   .سام القولنيوالذي لشخص ينقسم كانق
ــرح الكبري للرافعي   املعتمــد  (2) أنــه ال يربأ. والوجــه الثــاين أنــه يربأ إذا علم أنــه عبــده. انظر: الشــــــــــــ
 (.1٩5, 3٩, 5/11(. والروضة للنووي )11/32٧(, )5/411)
 (.10/1٩5للنووي ) (. والروضة11/326انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.حديهماا)ط(: ) يف (4)
انظر:   .ل: األظهر, وإال فاملشـــــهوريالف قاخل يمن القولني أو األقوال, فإن قو  يكون  األظهر؛ (5)
 .(8هاج )املن
(. ومنهاج الطالبني  10/186(. والروضــــــــــــة )11/313وهو املذهب. انظر: الشــــــــــــرح الكبري ) (6)
(1/305.) 
 (.6/528الوسيط للغزايل ) (٧)
ســـــــــــالم, حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوســـــــــــي الغزايل, ولد بطوس حجة اإل أبو حامد, (8)

سنة مخسني وأربعمائة, قرأ يف صباه طرفا من الفقه ببلده على أمحد بن حممد الراذكاين, مث سافر إىل 
ــر اإلمسـاعيلي, وعلق عـنه التعليقـة, مث رجع إىل طوس, أخـذ عن اإلمـام   جرجـان إىل اإلمـام أيب نصــــــــــــ

 صـــــار أَنَظر أهل زمانه, أّلف يف املذهب: الوســـــيط والبســـــيط والوجيز واخلالصـــــة  الزمه حىتاجلويين و 
,  6/1٩1وغري ذلك, تويف بطوس سنة مخس ومخسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )

 (.1/2٩3(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )224, 201, 1٩5, 1٩3
أصــــالن يف ذلك، فقال قائلون: كســــرها مبثابة قتل  لألئمة "(: 1٧/36٧قال يف هناية املطلب ) (٩)

 ."خرون: جيب الضمان، وإن ساغ الكسرالبهيمة الصائلة، وقال آ
ــابوري, رئيس   إمـام احلرمني, (10) أبو املعـايل, عـبد املـلك بن عـبد هللا بن يوســــــــــــــف اجلويين النيســــــــــــ

مجيع مصـنفاته, ومن   الشـافعية بنيسـابور, ولد سـنة تسـع عشـرة وأربعمائة, س وتفقه والده وأتى على
ــنة مثان  ــانيف اإلمام: )النهاية( يف الفقه, و)الربهان( يف أصــــــــول الفقه, وغريها الكثري, تويف ســــــ تصــــــ

= 
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ــى  ، كاحنراف  عن موقفه،  دفعها بغري ذلك  (3)[ميكن]مبا إذا مل   (2()1)والرافعي وهو مقتضـــــــــ
 .(5()4)كالم القاضي

ر املصـــــــــول عليه على اخلالص دِ قَ وميكن أْن يُبىن ذلك على اخلالف اآليت فيما إذا 
ــنيأو   ابهلرب  ومْل خيّرِجوا املســـــألة على اخلالف فيما إذا رمى ؟ هل يضـــــمن،  بدفع   التحصـــ

أنَّ الضــمان جيب على   (6)[بثقله]فتلقاه إنســاٌن بشــيء  فمات  ، إنســاٌن إنســااًن من شــاهق  
 ؟(٩)(8)عليهماأو  (٧)القادأو  امللقي

 

ــبعني وأ ــبكي )وسـ ــافعية الكربى للسـ (. وطبقات  181, 168, 5/165ربعمائة. انظر: طبقات الشـ
 (.1/2٩3الشافعية البن قاضي شهبة )

ــم, (1) ــرح الكبري  عبد الكرمي بن حممد  أبو القاســــــــ ــاحب الشــــــــ بن عبد الكرمي الرافعي القزويين, صــــــــ
املســـمى ابلفتح العزيز يف شـــرح الوجيز والشـــرح الصـــغري واحملرر وشـــرح مســـند الشـــافعي, مسع احلديث 
ــنـة   من مجـاعـة منهم أبوه وأبو حـامـد عبـد هللا بن أيب الفتوح بن عثمـان العمراين وغريهم, وتويف ســــــــــــ

. وطبقات الشـافعية الكربى (22/252أعالم النبالء للذهيب )سـري انظر:  وسـتمائة.  ثالث وعشـرين
   (.284, 8/281للسبكي )

 .(11/313)( الشرح الكبري 2)
 يف )ط(: )يكن(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الرافعي. (3)
احلســني بن حممد بن أمحد القاضــي املروروذي, صــاحب التعليقة املشــهورة, وســاحب   أبو علي, (4)

الفخــار املرفوعــة اجملرورة, تفقــه على القفــال املروزي, قــال عنــه الرافعي: )وكــان يقــال لــه حرب  ذيول
األمة(, وخترج عليه من األئمة عدد كثري, منهم: إمام احلرمني, وصـــــــاحب التتمة والتهذيب, واملتويل 

لســـــــــبكي  لبغوي وغريهم, تويف ســـــــــنة اثنتني وســـــــــتني وأربعمائة. انظر: طبقات الشـــــــــافعية الكربى لوا
 (.  1/244(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )358 -35٧, 4/356)
ــفر(, ومل  (5) ــافر واجلمعة يف الســ ــالة املســ مل أجده يف التعليقة, حيث أن املطبوع منها إىل )ابب صــ

 , ومل أجد من نقل عنه قوله هذا.يف الفتاوى يف مضانه أجده
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
 (.3/344لسان العرب )  انظر: .اْلقطع املستأصل والشق طوال اْلقد: (٧)
لو ألقى رجل رجالً من شــاهق جبل،  (: "16/50قال اإلمام يف هناية املطلب )صــورة املســألة:  (8)

ــيض   ــرب رقبته، فال جيب  فلما انتهى امللَقى إىل قرب احلضـ ــلول، فقّده، أو ضـ ــيفه مسـ وافاه رجٌل وسـ
  انظر: وله فيها كالم. و , "رجيات الربيع، ومل يرتضـــــه معظم األصـــــحابعلى امللقي القود. وهذا من خت

 (.٧/35) للبغوي التهذيب
ــاص على القاد. انظر: الشـــرح الكبري للرافعي ) (٩) ــة  138 -10/13٧املعتمد أن القصـ (. والروضـ

 .(٩/133للنووي )
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إال  (2)[ُتدفع]طعامه الذي يف بيته ومل   (1)ســــــان  وبنيلو حالت هبيمٌة بني إن:  الثانية
ــمـان ، بقتلهـا جنعـل وميكن أن : قـال الرافعي ,هـذان الوجهـان (3)[لهـاتبق]ففي لزوم الضــــــــــــ

 .(4)الضمان األظهر هنا نفي
 .االحتياج إليه اآلن (5)[وال]، إىل تناول الطعام وال ُيشرتط االضطرار

 .(6)وال خالف يف جواز الدفع يف املسألتني
فإن  ,يُنظر؟ جيوز االســـــتســـــالمأو  ُيســـــتحبأو  فهل جيب، وإذا ُعرف جواز الدفع
ائل النفَس إما   ؛فإْن كان هبيمةً ، بقطِع عضـــو    (٩)ابلســـرايةأو    (8)(٧)[فيفذابلت]قصـــد الصـــَّ

ا ؛فإن كان كافرًا ,وإن كان آدميًّا، وجب دفعها ، ومل جيز االســـــتســـــالم، وجب دفعه أيضـــــً
  .(10)هذا املشهور

ــعٌر جبواز (12)األوىل لـــه أن يقـــاتـــل، وُيكره لـــه تركـــه :(11)وقـــال الروايين ، وهو مشــــــــــــ

 

 ب(./16٧) (1)
 يف )و(: )يندفع(. (2)
 يف )و(: )نقتلها(. (3)
ــرح الكبري 4) ــة املطلـــــب 10/186. والروضـــــــــــــــــــة للنووي )(11/313)للرافعي ( الشــــــــــــ ــايـــ (. وهنـــ
(1٧/366- 36٧). 
 يف )و(: )ويف(. (5)
 (.10/186(. والروضة )11/313(. والشرح الكبري )1٧/36٧انظر: هناية املطلب ) (6)
 )ط(: )التذفيف(.يف  (٧)
 (.14/52)انظر: هتذيب اللغة  .اإلجهاز (8)
َرى: لغة  الســـــــراية (٩) ــُ جتاوز العطب عما هو مقرر يف احلد إىل غريه، كمن ل, واصـــــــطالحا: اللي ســـــ

انظر:   اقتص منه بقطع أصــبعه، فالتهب مكان القطع وســرى ذلك إىل مجيع البدن فمات االنســان.
 (.243)معجم لغة الفقهاء (. و 14٧خمتار الصحاح )

 (.18٩ -10/188(. والروضة )314 -11/313وهو املذهب. انظر: الشرح الكبري ) (10)
ولد سنة مخس عشرة وأربعمائة,  الروايين,  عبد الواحد بن إمساعيل,  فخر اإلسالم أبو احملاسن(  11)

ــور حممد بن عبد الرمحن الطربي، وأاب غا  أمحد بن علي الكراعي املروزي، وله كتاب  مسع: أاب منصـــ
املؤمن,  البحر يف املذهب، طويل جدا، غزير الفوائد, وكتاب مناصـــــــــــــيص الشـــــــــــــافعي, وكتاب حلية

طبقات الشـافعية  و  .(1٩/262)للذهيب سـري أعالم النبالء  انظر:  وقُتل آبمل سـنة اثنتني ومخسـمائة.  
 (.  ٧/1٩5)الكربى للسبكي  

( حكَم دفع َمن ليس له زاجر من نفســــــــه 13/151مل أجد قوله, فقد ذكر يف حبر املذهب ) (12)
 كالبهيمة واجملنون, وحكَم َمن يزجره عن القتل عقل ودين.
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 .حلريب واملرتد، فإن قتلهما واجبابلذمي دون ا هذا االستسالم، وينبغي أن خُيتص
ا فقوالن ا فــإن كــان مكلَّفــً ــلمــً جيوز : أحــدمهــا, ، وقيــل: وجهــان(1)وإن كــان مســــــــــــ

وقال -واثنيهما   .(6)(5)عند الروايين  (4)صحأو  (3)ظهر عند الرافعيأوهو ،  (2)[الستسالما]
ــائر األصـــــــــحاب   ,(8)نه املشـــــــــهورإ  :(٧)القاضـــــــــي أبو الطيب ــبه إىل ســـــــ أنه جيب  :-ونســـــــ

، وجب  ؛(10)(أو جرح  ) دفعه من غرِي قتل   إن أمكن: فقال  وتوســــــــط القاضــــــــي،  (٩)الدفع
 .(11)جاز االستسالم ؛وإال

ــال املتويل ــب: (12)وقـ  ؛ال قطع  دفع من غري قتـــل  و أنـــه إن قـــدر على الـــ  (13)املـــذهـ

 

أو قـدميـا وجـديـدا وقـد  مث قـد يكون القوالن قـدميني وقـد يكوانن جـديـدين ,األقوال للشـــــــــــــــافعي (1)
ــا يف و  ــد يــقــوهلــمـــــ ــا يف وقـــــــت وقـــــ ــد ال يــرجــحيــقــوهلــمـــــ ــا وقـــــ ــدمهـــــ ــد يــرجــح أحـــــ  انــظــر:  .قــتــني قـــــ

 (66 -1/65اجملموع ) 
 يف )ط(: )لالستسالم(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الرافعي. (2)
 .(11/314)الكبري للرافعي   ( الشرح3)
 .(8املنهاج ). انظر:  الوجهني أو األوجهمن يكوانن األصح والصحيح  (4)
 (.13/151حبر املذهب للروايين ) (5)
 .(10/188. والروضة للنووي )(11/314)وهو املذهب. انظر: الشرح الكبري للرافعي  (6)
ـــنة مثان وأربعني وثالمثائة, مسع آبمل ولد طاهر بن عـبد هللا بن طاهر الطربي,  , أبو الطـيب( ٧) ســــــــــــ

ّي وببغداد من احلافظ أيب  أمحد الغطريفيجبرجان من أيب  َاسـَْرِجسـِ
وبنيسـابور من شـيخه أيب احلسـن امل

وتويف ســــــــــنة مخســــــــــني ,  روى عنه اخلطيب البغدادي وأبو إســــــــــحاق الشــــــــــريازي, احلســــــــــن الدارقطين
ــبكي  و  (.2/24٧) هتــذيــب األمســاء واللغــاتانظر: وأربعمــائــة.  طبقــات الشــــــــــــــــافعيــة الكربى للســــــــــــ

(5/12- 13 ,16). 
 .(8املنهاج )انظر:    .من القولني أو األقواليكوانن املشهور  و األظهر  (8)
ــواء كان  "(: ٧85قال يف التعليقة ) (٩) ــمان عليه واحلق قتله, وســــــــــ ــه فال ضــــــــــ فإن أتى على نفســــــــــ

 ."و عبدا, كل هؤالء سواءاقال حرا أالطالب رجال أو امرأة أو صبيا أو جمنوان أو ابلغا ع
 مل أجده يف الروضة. القوسنيما بني   (10)
 (.18٩ -10/188الروضة ) (11)
ــبع وعشــــرين وأربعمائة, أخذ   عبد الرمحن بن مأمون , أبو ســــعد ( 12) ــنة ســــت أو ســ املتويل, ولد ســ

بن   وعن أيب ســهل أمحد  الفقه عن ثالثة من األئمة بثالثة من البالد عن القاضــي احلســني مبرو الروذ
وله كتاب التتمة على إابنة شــــــــيخه الفوراين وصــــــــل فيها  , علي األبيوردي ببخارى وعن الفوراين مبرو

طبقات الشـــــــــــافعية الكربى انظر:  . ســـــــــــنة مثان وســـــــــــبعني وأربعمائةوتويف ببغداد  , إىل احلدود ومات
 (  248 -1/24٧)طبقات الشافعية البن قاضى شهبة  و  .(10٧ -5/106)للسبكي  

 .(8املنهاج ) .من الطريقني أو الطرقيكون  ؛املذهب (13)
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 .(1)وإال فهو حمل اخلالف، وجب
 .(2)فيه وجهان؟ جيوز االستسالم فهل ُيستحب: فإن قلنا

ــتحـب ـله وإن قلـنا بوجوب  وإن أدى إىل هالكـه (3)[اإليـثار]  وأـما املضــــــــــــــطر فُيســــــــــــ
 .(5)(4)[الدفع]

ائل جمنوانً  ، دفعوجوب الالقطع ب: أحدمها ,(٧)فطريقان (6)مراهًقاأو   وإن كان الصــــــــَّ
  .(8)وأشبههما طرُد القولني

ائل عبًدا أو  مالًكا للمصـــول عليه ,حرًّاأو   وال فرق يف ذلك كله بني أن يكون الصـــَّ
  .(٩)ال

ائل أخذ املال وإن ، مل جيب دفعه  ؛(10)إتالفه وليس بذي روح  أو   ولو قصــــــــد الصــــــــَّ
 .(11)وجب على األصح ؛كان ذا روح  

ــيدها أو   ويف وجوبه على زوجها, ها دفعهوجب علي ؛وإن قصــــــــــد ُبضــــــــــع امرأة   ســــــــ

 

   .ما يتعلق ابلصيال من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (1)
ــتحبــاب هو ظــاهر األحــاديــث. قــالــه النووي والرافعي (2) ــرح الكبري للرافعي   ,االســــــــــــ انظر: الشــــــــــــ
 .(10/18٩(. والروضة للنووي )11/315)
 يف )و(: )االتيان(. (3)
 )القطع(.يف )ط(:   (4)
 (.16/28٩(. وكفاية النبيه )36٩ -1٧/368)انظر: هناية املطلب  (5)
الصــــــــــــــحـاح اتج اللغـة وصــــــــــــــحـاح العربيـة   انظر: راهق الغالم فهو مراهق، إذا قـارب االحتالم. (6)
(4/148٧.) 
األصــــــحاب يف حكاية املذهب فيقول بعضــــــهم مثال يف املســــــألة قوالن أو   الطرق هي اختالف (٧)

وجها واحدا أو يقول أحدمها يف املســألة تفصــيل ويقول اآلخر ال جيوز قوال واحدا أو   ويقول وجهان 
اجملموع انظر:   .الوجهني يف موضـــــــع الطريقني وعكســـــــه اآلخر فيها خالف مطلق: وقد يســـــــتعملون 

(1/66). 
ــيط )2/603(. وهنـاـية املطـلب )6/1٩2انظر: األم ) (8) ــرح الكبري  6/528(. والوســــــــــــ (. والشــــــــــــ

 (.10/18٩(. والروضة )11/315للرافعي )
 (.10/186(. والروضة )11/312انظر: الشرح الكبري ) (٩)
 متعلق ابملال وليس ابلصائل.(؛ وليس بذي روح  قوله: ) (10)
 (.10/186(. والروضة )11/314وهو املذهب. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
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ــهرمهـا  ,وجهـان ـنه ال جيـب على إ: بقولـنا (4)(3)والبغوي (2)وقيـّده املتويل ,(1)أـنه جيـب  :أشــــــــــــ
 .هنفس 

، ويف معناه الدبر، وهو كل حقِّ معصــــــــــوم  من نفس  وبضــــــــــع  ، املدفوع عنه:  الثاين
 :(6)مراتب وله ثالث ، واستمتاع  بغري ُبضع   (5)[ومنفعته]فه وطرَ ، ومال  

وختصـــيص  ، فله الدفع عن ذلك كله وإن انتهى إىل القتل، أن خيصَّ الدافع :األوىل
أو  صـــــد بضـــــع امرأتهوالرجل الذي قُ   ,يشـــــمل املرأة املقصـــــودة ابلفاحشـــــة  ؛البضـــــع ابلدفع

 .(8)هبا (٧)أمته
؛ إىل القتـــــــل بني كثريه وقليلـــــــهوال فرق يف جواز الـــــــدفع عن املـــــــال وإن انتهى 

  .(10)فما دونه (٩)كالدرهم

 

ــرح الكبري للرافعي ) (1)   -10/18٩(. والروضـــــــــــــــة )318 -11/316وهو املعتمـد. انظر: الشــــــــــــ
1٩0.) 
 .ما يتعلق ابلصيال من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (2)
ولو قصد أهله وحرميه وولده أو حرمي غريه جيب (: "432 -٧/431قال البغوي يف التهذيب )  (3)

ــا ) ",الدفع إذا مل خيف على نفســـــــه ألنه ال جيوز إابحته ل عن وإذا دفع الرج(: "٧/433وقال ايضـــــ
حرمي غريه أو مال غريه فهو كالدفع عن حرمي نفســــــه ومال نفســــــه ســــــواء كان الغري مســــــلما او ذميا 

 ."الدفع يف حق نفسه جيب يف حق غريهفحيث قلنا جيب 
ــنة, احلســــني بن مســــعوديحم ,أبو حممد ( 4) البغوي, تفقه على القاضــــي احلســــني وهو أخص  ي الســ

أبو عمر عبد الواحد املليحي وأبو احلســن عبد الرمحن,   ن مجاعات منهمتالمذته به, مسع احلديث م
ــاحب ال ــمى معامل التنزيل وله فتاوى  تصـ ــري املسـ ــابيح والتفسـ ــنة واملصـ هذيب, من مصـــنفاته شـــرح السـ

مبرو الروذ, ســـنة ســـت عشـــرة مشـــهورة لنفســـه غري فتاوى القاضـــي احلســـني اليت علقها هو عنه, تويف 
 .(٧٧, ٧/٧5)ى للسبكي الشافعية الكرب طبقات انظر:  . ومخسمائة

 يف )و(: )ومنفعه(. (5)
 (.11/316(. والشرح الكبري للرافعي )1٧/3٧2انظر: هناية املطلب ) (6)
 أ(./168) (٧)
ــرح الكبري للرافعي ) (8)   -10/18٩(. والروضـــــــــــــــة )318 -11/316وهو املعتمـد. انظر: الشــــــــــــ

1٩0.) 
 العصــرية للمقاييس واملكاييل واألوزان انظر: اإليضــاحات غراما.  2,3328وزن الدرهم الواحد  (٩)
(168.) 
 (.10/186(. والروضة )11/316وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
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ــبــه اإلمــام ، ال جيوز الــدفع عن املــال ابلقتــل (2)[أنــه] (1)إىل القــدمي وفيــه قوٌل نســــــــــــ
ا وحكاه اإلمام ــً الكالم يف وجوب الدفع يف هذه األمور  (4)وقد تقدم،  (3)يف القطع أيضـــــــــ

 .كلها
يلزمـه اـلدفع يف الثالثـة خبالف : وقـال، واألخـت ابلزوجـة (5)[بـنتال] وأحلق الروايين

 .(٧)ويف غريهن على الكفاية، متعنٌي عليه (6)[الفرض فيهن] فإن ,جنيباأل
ا ابلدافع نأ  :الثانية فيجوز ملن رأى إنســـااًن صـــال ،  يكون املصـــول عليه ليس خاصـــًّ

إذا قدر ، أن يدفعه عنه  ؛مالهأو  ,بضـعه ابملعنيني املتقدمنيأو   طرفهأو  على نفِس إنسـان  
 .(8)على دفعه

ــول عليه املوجيوز الدفع عن الذم ــلمي الذي يصـــ ــال، ســـ  (٩)يه[عل ] واالبن الذي صـــ
 .(10)والرقيق الذي صال عليه سيده، أبوه

 :ثالث طرق (11)[الغري]ويف وجوب الدفع عن 
فيجـب حيـث جيـب هنـاك، وجيري ، أن حكمـه حكم نفســـــــــــــــه كمـا تقـدم: اأحـدهـ 

 

كل مســــألة فيها قوالن للشــــافعي )رمحه هللا( قدمي وجديد؛ فاجلديد هو  , و خالف اجلديد  القدمي  (1)
و حنو عشــرين مســألة أ الشــافعيةعة من الصــحيح وعليه العمل؛ ألن القدمي مرجوع عنه, واســتثىن مجا

. انظر:  ابلعراق أو قبل انتقاله إىل مصـــــــــــــر والقدمي ما قاله الشـــــــــــــافعي, أكثر وقالوا يفىت فيها ابلقدمي 
 .(1/50هناية احملتاج ). و (8منهاج الطالبني ). و (1/66اجملموع )

 يف )و(: )ألنه(. (2)
, مث "ة: للشـــــــــــــــافعي يف القول القـدمي...ئمـ وقـال بعض األ(: "1٧/3٧2قـال يف هنـاـية املطـلب ) (3)

 ."يف القياس، فهو بعيد يف احلكاية  وهذا وإن أمكن توجيهه"قال: 
 .تقدم قريبا (4)
 .الروايين( بدون تنقيط, واملثبت موافق ملا ذكره ــالـىىىـويف )و(: ) يف )ط(: )الثيب(, (5)
 كره الروايين يف حبر املذهب.يف )ط(: )العرض فهن(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذ  (6)
 (.13/153حبر املذهب ) (٧)
ــرح الكبري للرافعي ) (8)   -10/186)(. والروضـــــــــــــــة 318 -11/316وهو املعتمـد. انظر: الشــــــــــــ

1٩0.) 
 يف )ط(: )على(. (٩)
 (.10/186(. والروضة )11/316وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
(, حيث قال: 2/185يل يف الوجيز )ثبت موافق ملا ذكره الغزايف النســــــــــــختني: )النفس(, وامل (11)
, وكـذـلك يوافق  "جيـب..., وقـيل حيرموإن ـقدر على اـلدفع عن غريه؛ قـيل يف الوجوب قوالن, وقـيل "

 )رمحه هللا( يف التقسيم التايل. القمويلما سيذكره 
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 .(2)(1)إىل احملققني من الفقهاء ونسبه اإلمام، اخلالف حيث جرى هناك
 .القطع بوجوبه: ينوالثا

 .(3)القطع ابملنع: -إىل معظم األصوليني ونسبه اإلمام-والثالث 
ــوليني فيه اختالف؟ جيوز وال جيبأو  وعلى هذا فهل حيرم الدفع يف  وجزم، لألصـــــــ

 .(4)بتحرميه الوجيز
 .(5)ه فتنةفذلك إذا مل خيف على نفس  ؛بوجوب الدفع عن غريه وحيث قلنا

كالكالم يف دفع َمن صـــــال على إنســـــان    ؛رأة  ليزين هباوالكالم فيمن صـــــال على ام
 .يف اجلواز واإلابحة ,ليقتله
ــياعمهما قدر على حفظ مال غريه من :  يف اإلحياء الغزايل (6)[قال] من غري   الضــــ
ــراٌن يف مالهأو    يف بدنه (٧)[تعب]  أن يناله ــاٌن يف جاههأو   خســــ وهو ، وجَب عليه  ؛نقصــــ

وال خالف أن مال   .إلجياب من رد الســـــــــــــالموىل ابفهو أ. أقل درجات حقوق املســـــــــــــلم
وجب  ؛لرجع احلق إليه لو أداها  اإلنســــــان إذا كان يضــــــيع بظلم  ظامل  وكان عنده شــــــهادة

ــرر فيه  .وعصــــــــى بكتماهنا، عليه ذلك  ــهادة ترُك كل دفع  ال ضــــــ على  ويف معىن ترك الشــــــ
ن كان ال يتعب بتنبيه إو ، مل يلزمه ذلك   ؛رعز ن كان يتعب إبخراج البهائم عن الفإ، الدافع

وإن تشــــــــــــــو  من ذـلك مل ) .كـاألداء؛  لزمـه ذـلك   ؛إبعالمـهأو  صــــــــــــــاحـب الزرع من نومـه
فإن ، ماله حمتقرًا ابلنســبة إىل قيمة الزرع املســتهلك وإن كان ما يفوت عليه من ،  (8)(يلزمه

 

 (.3٧0 -1٧/36٩هناية املطلب ) (1)
 (.10/18٩(. والروضة )11/316 للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري (2)
فذهب احملققون منهم  وعلماء األصـــول اضـــطربوا يف هذا، (: "1٧/3٧0قال يف هناية املطلب ) (3)

 ."إىل أن هذا حمتوم على الوالة...
 ( األقوال ومل جيزم بشيء.2/185ذكر يف الوجيز ) (4)
 (.10/18٩. والروضة )(11/316وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 يف )و(: )وقال(. (6)
 .الغزايلواملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (,تغريٌ يف )ط(: ) (٧)
 مل أجده يف اإلحياء. القوسنيما بني   (8)
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وجب   ؛مملوك  لغريه  (3)[د  بع وقتلِ ]معصــية كالغصــب   (2)[هو] بطريق  (1)كان فوات املال
ــان أْن  .وإن كان فيه تعب،  عاملن ــه يف دفع املعاصــــــــي كما   (4)[يـُْتِعبَ ]وعلى اإلنســــــ نفســــــ
بل يف ذلك التفصــــــــيل اآليت يف  ,وال يلزمه احتمال كل ضــــــــرر    ,(6)]تركها[ يف  (5)[يتعبها]

 .(10)الناهي عن املنكر (٩)[يصيب]يف احملذور الذي  (8)(٧)كتاب السري
ٌض هللمــا هو ُمتَ  :(12)(11)املرتبــة الثــالثــة فهــل آلحــاد ، كشــــــــــــــرب اخلمر؛   تعــاىلَمحِّ

 ؟ا جيرح وذيت على النفسمبمنعه منه  (13)[الناس]
 .(15)احلاجة إىل شهِر السالح (14)[ضتأف]وإن ، نعم :أصحهما، وجهانفيه 
فله أن ،  (1٧)[بهرْ وضَــ ] بهرْ وعلم شُــ   (16)طنبور  أو   وَمن علم خبمر  يف بيِت رجل  : قالوا

فإن مل ،  ويفصـــــــل الطنبور، ويريق اخلمر، الضـــــــرب من الشـــــــرب و  البيت ومينع (18)[حمقْ يَـ ]
 

 ب(./168) (1)
 .الغزايلما بني املعقوفتني ساقط من )ط(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (2)
 اإلحياء للغزايل., واملثبت من بدون تنقيط( عىدعند(, ويف )و(: )وقيل   لوقىيف )ط(: ) (3)
 يف )و(: )يبعث(. (4)
 يف )و(: )يبعثها(. (5)
 وهو املوافق ملا ذكره الغزايل., يف )ط(: )دفعها(, واملثبت من )و( (6)
 (.120انظر: ص ) (٧)
رَيُ لغة: مجع سـرية وهي االسـم من سـار يسـري سـريا (8) . واصـطالحا: أمور الغزو, الطريقةوهي  , السـِّ

مسيت هذه األمور هبذا االسـم ملا أن معظم هذه األمور هو السـري إىل العدو, ومقصـود كتاب السـري؛ 
روضـة الطالبني و (. ٧/3بيان اجلهاد والنظر يف وجوبه وكيفيته وتركه ابألمان. انظر: الوسـيط للغزايل )

 .(٧٩وطلبة الطلبة ). (10/204للنووي )
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىصيبنصيب(, ويف )ط(: ))و(: ) يف (٩)
 .(2/328اإلحياء ) (10)
 أي: من مراتب املدفوع عنه. (11)
 (.8/26(. وهناية احملتاج )10/18٩(. والروضة )11/31٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (13)
 يف )و(: )انضت(. (14)
, وحنوه يف "ملوجود لألصــحاب يف كتب املذهبوهو ا"(: 10/18٩قال النووي يف الروضــة ) (15)

ــرح الكبري ) (. وغاية البيان 8/26(. وهناية احملتاج )٩/186(. وانظر: حتفة احملتاج )11/31٧الشـــــــ
(21.) 
 .(2/368) املصباح املنري. انظر:  فارسي معرب, من آالت املالهي (16)
 يف )و(: )فضربه(. (1٧)
 يف )و(: )يهجم(. (18)
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 .(3)(2)ويُثاب على ذلك ، ل عليهماالقت (1)[أتى]وإن ، ينتهوا فله أن يقاتلهم
على معصــــية   (8)[منكًبا]أنَّ َمن رآه   (٧)(6)[يذاملرورو ]إبراهيم   (5)ةتعليق (4)[وعن] 
 أتى]وإن ، فله دفعه،  (10)[عبده]أو    شـدَخ رأَس شـاة  ي  (٩)[أو رآه]،  شـرِب مخر  أو   من زان
 .(12)نفسه فال ضمان (11)[علىالدفع 

خوفًا من إاثرة   ,(13)أنه ال جيوز له ذلك :  -إىل األصـــــــوليني ونســـــــبه اإلمام-والثاين 
ــهر الســـالح،  الفتنة ــهاره خمتص ابلوالة .بشـ ــع   (15)والغزايل  (14)وكالم اإلمام، وإشـ يف موضـ

 

 يف )و(: )أىب(. (1)
(.  ٩/186(. وحتفة احملتاج )10/18٩(. والروضــــــة )11/31٧انظر: الشــــــرح الكبري للرافعي ) (2)

 (.21(. وغاية البيان )8/26وهناية احملتاج )
من اســــتطاع ذلك كوالة األمور ،  قال الشــــيخ ابن ابز رمحه هللا: "فاإلنكار يكون ابليد يف حق  (3)
يئة املختصـــــة بذلك فيما جعل إليها ، وأهل احلســـــبة فيما جعل إليهم ، واألمري فيما جعل إليه ، واهل

والقاضــي فيما جعل إليه ، واإلنســان يف بيته مع أوالده وأهل بيته فيما يســتطيع. أما من ال يســتطيع  
ــانه ، ع واملضـــــــــــارابت فإنه ال يغري بيده بذلك أو إذا غريه بيده يرتتب عليه الفتنة والنزا  ل ينكر بلســـــــــ

ويكفـيه ذـلك لئال يقع إبنكـاره ابلـيد مـا هو أنكر من املنكر اـلذي أنكره ، كمـا نص على ذـلك أهـل 
 .(6/51العلم". جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا )

 يف )ط(: )ومن(. (4)
ــه وما جيري هذا التعليقة: هي   (5) ــية الكتاب من شــــرح لبعض نصــ انظر:  اجملرى. ما يذكر يف حاشــ

 (.2/622املعجم الوسيط )
 (.1/٧٩يف )و(: )املروذي(, ومها مبعىن, وانظر مقدمة حمقق )التهذيب( للبغوي ) (6)
تفقه على أيب املظفر الســـــــمعاين واحلســـــــن   أبو إســـــــحاق, إبراهيم بن أمحد بن حممد املروروذي, (٧)
انظر:  نة ســــت وثالثني ومخســــمائة. قتل ســــ ,  يهي ومسع الكثري وصــــارت الرحلة إليه يف طلب العلمالن

 (.1/2٩8)طبقات الشافعية البن قاضى شهبة  
 يف )و(: )متكئا(. (8)
 (.ورآهيف )ط(: ) (٩)
 ( بدون تنقيط.عـىده يف )و(: )عنده(, ويف )ط(: ) (10)
 يف )و(: )أىب الدفع عن(. (11)
 (.  10/18٩لبني )روضة الطاو  (.11/31٧الشرح الكبري )مل أجد التعليقة, وقوله منقول يف  (12)
 (.1٧/3٧1هناية املطلب ) (13)
 (.1٧/3٧2هناية املطلب ) (14)
 (.333 -2/32٩ينظر تفصيل الغزايل يف اإلحياء ) (15)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

57 

 

 اجلواهر البحرية

يف موضـــــــــــــع  آخر   (4)هماموكال،  وغريه (3)افعيالر  وكذا، يف اجلواز  (2)أهنما  (1)[يقتضـــــــــــــي]
 .والتحرمي أهنما يف الوجوب  (5)[يقتضي]

 .التحرمي، اجلواز، الوجوب : حصل ثالثة أوجه ؛فإن صح هذا
،  عبده أو  حكى فيما إذا رآه يشدخ رأس محاره  ويؤيد قول الوجوب أن الرافعي

 اخلالف مبا إذا احتاج ايلغز وخصص ال ,(٧) احليوان (6)[حلرمة]؛ وجهني يف وجوب الدفع
أبنه   وجزم، متعاطي املنكر (8)[من] مثل ذلك  عَ وقَّ تو , ر إىل أعوان يشهرون السالحكِ املن
 . (11) على النفس يف غري هذه احلالة (10)[أتى]ابلسالح وإن  (٩)[يقاتل]

 :فرع 
النفس على  (12)]عن[ُقدِّم الدفع ، لو صـــــــــال صـــــــــوَّال على النفس والُبضـــــــــع واملال

 .(13)واملاُل اخلطري على احلقري،  والدفع عن البضـــــــــع على املالِ   .البضـــــــــع واملال الدفع عن
ــيخ عز الـــدين ففيـــه  ، إال أن يكون صـــــــــــــــــاحـــب احلقري ال مـــال لـــه غريه: (14)قـــال الشــــــــــــ

 

 يف )و(: )تقتضي(. (1)
 واإلتيان على النفس. وهللا أعلم.أي: اجلرح  (2)
 ( ومل أجد ترجيحا له.11/31٧ذكره يف الشرح الكبري ) (3)
ــة امـلطـلـــــــب ) (4) ــايـــــ ــاء )(1٧/3٧1هنـــــ . واـلوجــيز (333 -2/32٩, 2/315. واـنظـر: اإلحـيـــــ
(2/185- 186). 
 يف )و(: )تقتضي(. (5)
 يف )و(: )كحرمة(. (6)
 .(11/31٧)( الشرح الكبري ٧)
 يف )ط(: )ومن(. (8)
 يف )و(: )يقابل(. (٩)
 يف )و(: )أىب(. (10)
 (.2/333اإلحياء ) (11)
 يف )ط(: )على(. (12)
 (.8/24(. وهناية احملتاج )4/166(. وأسىن املطلب )٩/250ج )انظر: النجم الوها  (13)
سـنة سـبع أو سـنة مثان   مشـقولد بد سـلطان العلماء, , عبد العزيز بن عبد السـالم,  عز الدين( 14)

ــاكر وقرأ األصــــول على الشــــيخ ســــيف  ــمائة, تفقه على الشــــيخ فخر الدين ابن عســ ــبعني ومخســ وســ
ــن الـباجيو  ابن دقيق العـيد :  روى عـنه تالـمذـته, اـلدين اآلـمدي وغريه , ـله كـتاب الـغاـية يف أبو احلســــــــــــ

طبقات الشـافعية انظر:  . وتويف سـنة سـتني وسـتمائة ابلقاهرةاختصـار النهاية وكتاب التفسـري وغريها, 
 .(8/248), (8/20٩)الكربى للسبكي  
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 .(2)(1)نظرٌ 
ومل يتيسر دفعهما ، مالنيأو   بضعنيأو   ولو صال اثنان على متساويتني من نفسني

، وآخر على امرأة  ابلزان ، أحدمها على صـــــــــيب ابللواطل  ولو صـــــــــا،  أيهما شـــــــــاء عَ فَ دَ  ؛مًعا
وحُيتمـل ، ولإلمجـاع على وجوب احلـد فـيه ,ألـنه أعظم ,فُيحتمـل أن يـبدأ بصــــــــــــــاحـب الزان

 .(4)وملا فيه من إبطال شهامة الذكورة، ل أصاًل إذ ليس يف جنسه حملَّ  ,يُقدم اآلخر (3)أن
 .كيفية الدفع:  األمر الثالث

اجيـب على دافع  ــَّ حبســــــــــــــب ـما ، واـلدفع ابألهون ـفاألهون،  ـية الـتدريجـئل رعـاالصــــــــــــ
مل يكن له   ؛االســـــتغاثة ابلناسأو   الصـــــياحأو    فإن أمكن دفعه ابلكالم،  (5)يقتضـــــيه احلال

فانكســـرت  من شـــاهق  أو  ،انر  أو   يف ماء   (6)[ُدفع]وكذا لو اندفع شـــره كما لو  ، الضـــرب 
أو  فإن كان صـــــــغريًا، هنر  عظيمأو   خندق  أو   جدار  وكذا لو كان بينهما حائل من ،  رجله

ومنعـه من ، أن ـله رمـيه (٩)(8)ففي الشــــــــــــــامـل، (٧)[غلـبه]غـلب على ظـنه أـنه إن عرب النهر 
ا يراعيو  .فله الضــــــــرب  ؛إال ابلضــــــــرب   (10)[يُدفع]وإن مل   .العبور فإن ،  فيه التدريج أيضــــــــً

، ون العصابه د  ضربه  ؛وإن مل يندفع إال ابلسوط،  مل يضربه ابلسوط  ؛اندفع ابلضرب ابليد
وإن مل يندفع إال ابجلرح بقطع ،  ومل يكن له جرحه،  ضــــــــربه هبا ؛وإن مل يندفع إال ابلعصــــــــا

 .(11)فله قتله ؛وإن مل يندفع إال ابلقتل، اقتصر عليه ومل يقتله ؛عضو وحنوه
 

 (.1/٧3قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) (1)
 (.8/24(. وهناية احملتاج )٩/182وهو املعتمد. انظر: حتفة احملتاج ) (2)
 أ(./16٩) (3)
 (.8/24احملتاج )(. وهناية  ٩/182املعتمد تقدمي الدفع عن املرأة. انظر: حتفة احملتاج ) (4)
 (.10/18٧(. والروضة )11/318(. والشرح الكبري للرافعي )1٧/3٧3انظر: هناية املطلب )  (5)
 يف )و(: )وقع(. (6)
 يف )و(: )عليه(. (٧)
أبو نصــــــر, عبد الســــــيد بن حممد بن عبد الواحد بن  حب الشــــــامل هو ابن الصــــــباغ, وهو صــــــا( 8)

ــنة أربعمائة, صــــاحب  ــباغ, ولد ســ ــائل  الصــ ــامل وكفاية الســ ــامل والكامل وعدة العامل والطريق الســ الشــ
وتويف ســـــــنة ســـــــبع , والفتاوي, مسع احلديث من أيب علي بن شـــــــاذان ومن أيب احلســـــــني بن الفضـــــــل

 .(124 -5/122)طبقات الشافعية الكربى للسبكي انظر:  . وسبعني وأربعمائة
 مل أجده يف املطبوع من الشامل البن الصباغ. (٩)
 يف )و(: )يندفع(. (10)
 (.10/18٧(. الروضة )11/318وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

59 

 

 اجلواهر البحرية

وكـذا لو ، ضــــــــــــــمن ـما حيـدث منهـا ؛فوقهـاـفدفـعه مبـا   وحـيث كـان ـيُدفع ـبدرجـة  انزـلة  
وبطل صـــــــــياله  ســـــــــقطأو   ولو ضـــــــــربه ضـــــــــربًة فوىل هارابً   .ضـــــــــمنيَ   ؛هرَب فتبعه وضـــــــــربه

ــربه] فلو قطع ميناه يف األوىل  ,(3)(2)[واملال]فالثانية مضــــمونة ابلقصــــاص    ؛أخرى (1)[فضــ
 .وجب نصـُف الدية  ؛فإن مات منهما،  لزمه القصـاص يف اليسـرى ؛ويسـراه يف الثانية وبرأ

وكذا لو   .فعليه ثلث الدية  ؛فمات منهاولو عاد بعد الضـــــربتني إىل الصـــــيال فضـــــربه اثلثة  
ــهــا دون بعضأو  ,جلراحــات يف كــل من األحوال الثالث تعــددت ا  .تعــددت يف بعضــــــــــــ

وإن مل يضـربه ،  كان له دفعه مبا أمكنه  ؛ومهما غلب على ظنه أن املقبل ابلسـيف يقصـده
ــربـه ؛مل يغـلب على ظنـه ذـلك وإن  .املقـبل أو  ولو رأى رجاًل يزين ابمرأتـه  .مل يكن لـه ضــــــــــــ
مل  ؛فـإن مل ينـدفع إال ابلقتـل فقتلـه، فعليـه منعـه مبـا يـدفعـه ؛(4)[أجنبيـة]أو  ،أختـهأو  أمتـه

 .(5)ويف وجوب ذلك ما تقدم، يلزمه شيء
 ؛ابدر إىل األغلظ ؛اإليالجإذا رأى رجاًل يزين ابمرأته وشـــــــــــــاهد :  (6)وقال املاوردي

أـنه قـتُل : أحـدمهـا:  ن حمتمالنويف هـذا القـتل وجهـا  .ابلقـتل من غري ـتدريج  دأفيجوز أن يبـ 
ــتوي فيـه البكُر والثيـب، لرجـل دون املرأةابتص خفي ,دفع    (8)أنـه قتـلُ :  واثنيهمـا .(٧)ويســــــــــــ
وجيلـدهـا إن كـانـت  ، امطـاوعـة ثيبـ  فيجوز أن جيمع فيـه بني الرجـل واملرأة إذا كـانـت ,حـدّ  
ــلطان  ,(٩)(ويغّرهبا)،  بكرًا ــاهدة  (10)[دهلتفرُّ ]؛ وجيوز أن ينفرد هبذا احلد دون الســـــــ ، ابملشـــــــ

ــه فيه ــاصـــــــــــ ــه  واختصـــــــــــ ؛ فيه وجهان ؟  وهل يُفرَّق يف الرجل بني البكر والثيب  .حبق نفســـــــــــ

 

 يف )ط(: )فضرَّته(. (1)
 هكذا يف النسختني. (2)
 (.10/18٧(. الروضة )11/318الشرح الكبري للرافعي )  وهو املعتمد. انظر: (3)
 يف )ط(: )أخيه(. (4)
 (.11/318كبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح ال (5)
واألحكام  ( أبو احلســــــن, علي بن حممد بن حبيب املاوردي, صــــــاحب احلاوي واإلقناع يف الفقه6)

روى عنه  , يفة وحممد بن عدي املنقريروى عن احلسـن بن علي اجلبلي صـاحب أيب خل,  السـلطانية
  ســـــــــري أعالم النبالء للذهيبانظر:  . ســـــــــنة مخســـــــــني وأربعمائة  ببغدادتويف , أبو بكر اخلطيب ومجاعة

 .(5/26٩(, )5/26٧)طبقات الشافعية الكربى للسبكي و  .(18/65)
 (.10/1٩0(. والروضة )11/318وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 ب(./16٩) (8)
 مل أجده يف احلاوي. القوسنيما بني   (٩)
 يف )و(: )ليفرده(. (10)
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ا قتْ  (1)[ألن]؛ ويُقتل يف احلالتني، ال:  وأظهرمها، كاملرأة،  ألنه حدٌّ زان؛  نعم: أحدمها له حدًّ
ــنـةوألن ا .وقـد جـاز أن يُقتـل دفعـًا فجـاز أن يُقتـل حـدًّا، من قتلـه دفعـًا أغلظُ  مل  (2)لســــــــــــ
وما ، (5)حكمه يف حق املسـتويف  (4)[لتغليظ] ؛يف إابحة قتله بني البكر والثيب  (3)[تفّرِق]

 .ذكره خيالف ما ذكره األصحاب كما تقدم
لزمـه القصــــــــــــــاص إن مل يكن الزاين  ؛فقتـله ؛غريهأو  ويتفرع علـيه أـنه لو اـندفع هبرب  

 . (10)(٩)[الفتياته]  (8)ويُعزَّرُ   ,(٧)(6)فال ضمان عليه على الصحيح  ؛وإن كان حمصًنا،  حمصًنا
فال معىن ، ذلــك  (11)[عن] يلزمــه دفعٌ ألنــه كــان ؛ عنــدي ال يُعزَّرو : وقــال الروايين

 .(12)للتعزير إن حتقق ذلك ابلبينة
فإن تبعه ،  يتبعه وانتزاعه منه  (13)(أنْ )  هربكان ل  ؛ولو أخرج الســــــارق املال من احلرزِ 

فإن تبعه وضـــــــــربه وقطع اليد اليت جيب قطعها يف ،  يتبعه  (14)(أنْ ) مل يكن له  ؛فألقى املال
؛ ألهنا مســــتحقة اإلزالة ,فال ضــــمان على املذهب ؛املأخوذ جيب فيه القطعوكان   الســــرقة

وكذا احلكم يف قاطع الطريق إذا قطع منه   .وذيت فيه الوجه اآلخر، كقتل الزاين احملصـــــــــــن

 

 يف )و(: )ألنه(. (1)
صــحيح مســلم، كتاب: الطالق، ابب: انقضــاء عدة املتو  عنها زوجها، وغريها بوضــع احلمل   (2)
 .14٩٩( رقم احلديث: 2/1136)
 يف )و(: )يفرق(. (3)
 اوي.يف النسختني: )لغلظ(, واملثبت من احل (4)
 (.45٩ -13/45٧احلاوي ) (5)
 .(8املنهاج ). انظر:  الوجهني أو األوجهمن يكوانن األصح والصحيح  (6)
 (.10/1٩0(. والروضة )11/318وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
  ب.التعزير: املنع، ومسي التــأديــب الــذي دون احلــد: تعزيرا؛ ألنــه مينع اجلــاين من معــاودة الــذنــ  (8)

 (.136معجم لغة الفقهاء )  انظر:
ــنائه يف )ط(: ) (٩) ــ , ويف )و(: )بدون تنقيط يف احلرف الثالث (الڡ ــىىاى ( بدون تنقيط, ولعل الق

 الصحيح ما أثبتناه.
 (.244خمتار الصحاح )  انظر:  االفتيات: السبق إىل الشيء دون ائتمار َمن يُؤمَتَر. (10)
 .لروايينلحبر املذهب من يف النسختني: )غري(, واملثبت   (11)
 (.13/154حبر املذهب ) (12)
 زايدة من احملقق. القوسنيما بني   (13)
 زايدة من احملقق. القوسنيما بني   (14)
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 .(1)لكن يُعزَّر لالفتيات ، دِّ املالبعد تركه ور ، ستحق قطعهما منهالعضوين اللذين يُ 
فجـلده واحـٌد  خبالف مـا إذا وجـب احلـدُّ على زان   ,وذيت فيـه مـا تقـدم عن الروايين

ــم،  فإنه ال حُيســـب عن احلد  ؛من الناس ، اجللد وقًعا وحمالًّ   (2)[الختالف]؛ ه اجلالدنويضـ
 .(4)وقد مرَّ  ,(3)فيه اجتهاد ولإلمام

مث ادعى أنه ،  إنسـااًن مثانني جلدةفيما إذا جلد إنسـاٌن  نيوجه (5)[ذكر]ومرَّ أيضـًا 
وأنه ؟ هل يُعاد وبىن عليهما أن احلد؟ هل حُيسب ذلك عن احلد،  وأقام عليه بينة  (6)قذفه

  (٧)؟إذا مات هل يضمنه ابلقصاص والدية
مل يلزمـه   ؛فـإن صـــــــــــــــدَّقـه وليـه، "قتلتـه دافعـًا عن الزان": ولو قتـل رجـٌل رجاًل مث قـال

فإن ادعى أنه   ؛مث يُنظر  .ه يف بيتهوال يكفي وجودُ ،  فعلى القاتل البينة ؛وإن أنكر،  شـــــيء
 وإن ادعى أنه زان هبا،  كفاه شـــــــاهدان  ؛نفســـــــه (8)[على]فأتى الدفُع  قصـــــــد امرأته فدفعه

فله حتليف الويل على نفي  ؛بينة  (10)[له] كني  (٩)فإن مل، مل يكفه إال أربعة ؛وهو حمصـــــــن
ولو كان للقتيل وليان فحلف أحدمها   .ُمكِّن من القصـــــــــاص  ؛حلفَ ن  فإ، العلم مبا ادعاه
ولو كــان ، ولزمــه نصــــــــــــــف الــديــة للحــالف، اهحلف القــاتــل على مــا ادعــ  ؛ونكــل اآلخر

ــبيًّا مل يُقتص حىت يبلغ الصـــــــــــــيب  ؛فحلف البالغ على نفي العلم أحدمها ابلًغا واآلخر صـــــــــــ
ــته    .فيحلف وارثه ؛ميوت أو  ,وحيلف ُتؤخذ : قال الروايين  ؛من الديةفإن أخذ البالغ حصـــ

ا منها ُردَّ عليه ما أخذه  ؛فإن نكل وحلف القاتل،  حلف ؛فإذا بلغ،  حصـــة الصـــغري أيضـــً
ومل  ولو أقر الورثـة أن ُمورِّثهم كـان معهـا حتـت حلـاف  يتحرُك حركـة اجملـامع وأنزل .(11)وليـه

 

 (.10/1٩0(. والروضة )11/320انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد.  (1)
 يف )ط(: )إلخالف(. (2)
 (.10/1٩0(. والروضة )11/320عي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للراف (3)
 ./أ(, من نسخة املتحف )ط(24 -/ب22اجمللد العاشر, لوحة ) (4)
 يف )ط(: )ذكره(. (5)
 .(325. انظر: حترير ألفاظ التنبيه )الرمي ابلزان :واملراد هنا  ,الرمي :القذف (6)
  -10/1٩0لروضة )(. وا11/320مل أجد ترجيحا يف املذهب. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )  (٧)

1٩1.) 
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 أ(./1٧0) (٩)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (10)
 (.13/155حبر املذهب ) (11)
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ــق  ؛(1)احلديقروا مبا يوجب   ، كان بكرًا:  ن قالواوإن أقروا مبا يوجبه لك،  ط القصــــاصمل يســ
حكُم قتِل الزاين  ؛وحكُم قطِع يد الســــــارق  ,(2)[تهبو يبث]  وعلى القاتل البينة  ,مفالقول قوهل
 .(3)فيما تقدم
 :فرع 

وكان ، (5)(من نفسه)  طرف   عَ طْ إنساٌن قَ  (4)[دَ صَ فلو قَ   :]فإن قيل:  قال يف اإلحياء
فهو ، نعم: فــإن قلتم؟ تــل عليــهاقــ هــل ي، مبــا يؤدي إىل قتــلر  عنــه إال بقتــال (6)[نعميُ ]ال 
ا (٧)[ويف]ألـنه هالُك نفس  خوفـًا من إهالك طرف   ,حمـال : قلـنا .إهالكهـا إهالكـه أيضــــــــــــــً
ــم]بل الغرُض ، إذ ليس الغرض حفَظ طرفه  ,(8)[يقاتله ومينعه] ــبيل املنكرات  (٩)[حســــ ســــ

ع وهو كدف، معصـــية ؛وقطُع طرف نفســـه، ليس معصـــية  ؛(10)وقتله يف احلســـبة  .واملعاصـــي
ــلم  مبـا ذيت على نفســـــــــــــــهالصـــــــــــــــَّ   فهو جـائز ال على معىن أان نفـدي، ائـل عن مـاِل مســــــــــــ

وقتله ، معصــية ؛فإن ذلك حرام لكن قصــده أخذ الدرهم، مســلم بروحملســلم   (11)[درمها]
 .(13)املعصية ليس مبعصية   (12)[عن]يف الدفع 

 :ويتفرع على رعاية التدريج مسائل
 ؟هل يلزمه ذلك أم له أن يـَثْـُبَت ويقاتل، رب لو قدر املصــــــول عليه على اهل: األوىل

 

ــاوي ) (1) ــد: احلــ ــا يوجــــب احلــ ــان للعمراين )13/221انظر مــ (. والروضــــــــــــــــــة  12/358(. والبيــ
(10/86.) 
 ثبتناه.يف النسختني: )بثبوته(, ولعل الصحيح ما أ (2)
 (.10/1٩0(. والروضة )11/31٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف النسختني: )إن قتل أو قصد(, واملثبت من اإلحياء. (4)
 زايدة من اإلحياء. القوسنيما بني   (5)
 (: )ميتنع(.ويف ) (6)
 (, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل.يفيف )ط(: ) (٧)
 يف )و(: )مينعه ويقابله(. (8)
 يف النسختني: )حفظ(, واملثبت من اإلحياء. (٩)
التعريفات الفقهية   انظر: هي األمر ابملعروف إذا ظهر تركه, والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله.  (10)
(18( ,)٧٩.) 
 يف )ط(: )ردمها(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل. (11)
 غزايل.للاإلحياء ني: )غري(, واملثبت من يف النسخت (12)
 (.324 -2/323اإلحياء ) (13)
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يلزمــه  :أظهرمهــا ,أظهرمهــا فيــه قوالن، ولألصــــــــــــــحــاب فيهمــا طريقــان ,(2)(1)فيــه نصـــــــــــــــان
وبنامها بعضـــهم على   ,(5)وجزم مبقابله يف موضـــع  آخر (4)عند الغزايلوهو أظهر    ,(3)اهلرب 

 .وإال فال، لزمه اهلرب  ؛جيب: فإن قلنا، اخلالف يف وجوب الدفع
وجوب  ؛لكن األوجه، الأو  وجوب الدفعب ســــــــواء قلنا  ر  جااخلالف  :وقال اإلمام

 .(6)اهلرب على القول جبواز االستسالم
ن مبوضـــــع  وقدرة املصـــــول عليه على التحصـــــُّ  .القطع بوجوب اهلرب :  والطريق الثاين

 .(٩)كقدرته على اهلروب ؛  حتميه (8)االلتجاء إىل فئة (٧)[وعلى] آخر
ــي  ــال عليه  :على هذا  (10)ابن كجوبىن القاضــــــــ وقدر على ، (11)[لٌ حْ ]فَ ما لو صــــــــ

ــمانه، وقتله دفًعا،  فلم يهرب  اهلرب  ــال عليه : إن قلنا؟  هل يلزمه ضــــــــ جيب اهلرب إذا صــــــــ
 .(12)وإال فال، ضمنه ؛إنسانٌ 

مأكواًل ومل يصــــــــــــــب  أو  ,فإن كان الفحُل غري مأكول،  يُنظر؟ وما الذي يضــــــــــــــمنه
 ؟أكله حيل هل أنه على انبىن  ؛املذبح  وأصــــــــــاب  مأكواًل   كان  نوإ  ،قيمته  مجيعُ  لزمه  ؛املذبح
 .ذحبها أوجبنا إذا املوطوءة البهيمة حل يف كالوجهني وجهان وفيه

 

 .(4/116(. وانظر: اسىن املطالب )6/44, )(6/35األم ) (1)
 .(8املنهاج )انظر:   .نص هو نص الشافعي )رمحه هللا(ال (2)
 (.188 -10/18٧(. والروضة )11/320وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 .(2/186الوجيز ). وانظر:  (6/531لوسيط )ا (4)
 مل أجد. (5)
 (.1٧/3٧2هناية املطلب ) (6)
 يف )و(: )أو على(. (٧)
 ب(./1٧0) (8)
 (.2/603هناية املطلب ) (٩)
الدينوري, صــــــاحب أيب احلســــــني بن القطان وحضــــــر  يوســــــف بن أمحد بن كج ( أبو القاســــــم, 10)

طبقات  و  .(1٧/184) سري أعالم النبالء للذهيبر:  انظ.  سنة مخس وأربع مائةجملس الداركي, تويف  
 .  (4/35٩)الشافعية الكربى للسبكي 

ــة, وللمعقول؛ إذ كيف  (11) يف النســــــختني: )فحله(, واملثبت موافق ملا نقله عنه النووي يف الروضــــ
 نسان ما ميلكه.َيضمن اإل

 (.10/1٩5روضة الطالبني )(. و 11/326انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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 قيمتها  بني النقص (1) أر   ضــــــمن ؛لحت  :قلنا وإن  .قيمتها  ضــــــمن ؛لحت ال :قلنا  فإن
 .وردَّها ،ومذبوحة حية

 .(2)ال أم املذبح يقصد أن نيب فرق   غري من األكل حل يف تردًدا كج ابن وأبدى
 ما إال عليه املصــــــول جيد مل لكن العصــــــا أو ابلســــــوط يندفع الصــــــائلُ  كان  لو  :الثانية

 .(3)نعم :أظهرمها ؛وجهان فيه ؟به الضرب  له فهل ،والسكني كالسيف جيرحه
ــمنه هل  ،ميًتا  اجنين فألقت ،فدفعها  إنســــــــــــان على احلامل  صــــــــــــالت  ولو  قال ؟يضــــــــــ
 إىل املســلم فاضــطر ،مبســلم القتال يف املشــرك ترتس إذا ما لىع  بناءً   نيوجه حُيتمل  :القاضــي
 .(5)(4)فال وإال ،هنا ضمن ؛جيب :قلنا إن :قوالن القصاص ففي ،فقتله الرمي

 ،عليه يقدر ما  أبيســــــر  عضــــــوه ختليص  له  كان ؛غريها  أو  إنســــــان    يد عضَّ  لو  :الثالثة
 مـا وختليص ،-غريمهـا املعضــــــــــــــوض انكـ  إن- بيـديـه أو األخرى بيـده حلييـه فـكُّ  أمكنـه فـإن

ه  فيه من يده فســـــلَّ  ميكن مل فإن  ،ليرتكه  (٧)شـــــدقه يف  هبَ رَ ضـــــَ   ؛ميكن (6)[مل]  وإن ،فعل ؛عضـــــَّ
 .(10)ضمان فال ؛بعضها أو أسنانه (٩)(8)[تْ رَ دَ نَ ف]

ا  العاضُّ  كان  ســـــواء  :(11)(رضـــــي هللا عنه) الشـــــافعي قال
ً
 نفس ألن ,مظلوًما أو  ظامل

 

هو الذي ذخذه املشـرتي من البائع إذا اطلع على عيب يف املبيع. وأرو  اجلناايت واجلراحات   (1)
ــباب النزاع،   ــا ألنه من أســـ ــل فيها من النقص. ومسي أرشـــ  :يقالمن ذلك؛ ألهنا جابرة هلا عما حصـــ

ث لنهاية يف غريب احلدي(. وا6/263نظر: لســــــــــــان العرب )ت بني القوم إذا أوقعت بينهم. اشــــــــــــْ أرَّ 
 (.1/3٩واألثر )

 (.10/1٩5روضة الطالبني ) (2)
 (.10/18٧(. والروضة )11/321وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.3٩6فتاوى القاضي حسني ) (4)
 (.10/246(. والروضة )11/3٩٩قصاص. انظر: الشرح الكبري للرافعي )املعتمد أنه ال  (5)
 )ط(.ما بني املعقوفتني ساقط من  (6)
 (.1/4٧6املعجم الوسيط )انظر:  الشدق: جانب الفم مما حتت اخلد.  (٧)
 الشافعية. ( بدون تنقيط, واملثبت موافق ملا ذكره فقهاء  فـىدرتيف )ط(: )فبدرت(, ويف )و(: )  (8)
 (.5/40٩مقاييس اللغة )انظر:  سقطت.  (٩)
 (.10/188ضة )(. والرو 11/321وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
حممد بن إدريس, أبو عبد هللا القرشـــــي الشـــــافعي, ولد بغزة ســـــنة مخســـــني ومائة, وأخذ العلم  (11)

وداود بن عبد الرمحن العطار، وعمه؛ حممد بن   -مفيت مكة  -ببلده عن: مســـــــــــلم بن خالد الزجني  
بن أيب بكر   وســفيان بن عيينة، وعبد الرمحن -فهو ابن عم العباس جد الشــافعي  -علي بن شــافع 

= 
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 .(1)الح بكل حمرم العض
 غري من ابتداءً   ,أســــــــنانه ســــــــقطت  ولو هاذبجب  فيه من  يده  ينزع  أن له  املاوردي  وأجاز

 .(2)وحنوه حلييه بفك  نزعها عن عجز  
 ،آخر عضـــــو    ضـــــربُ  له  يكن مل  ؛منه  ونزعها فيه بضـــــرب    يده خيلص  أن أمكنه  ومهما

ا جيد مل  فإن ــً ــو   بفقد إال خملصـ  بفقء أو  ييهحل بعض أو  بطنه يف الســـكني يضـــع  أبن  آخر عضـ
 اجلمهور وأخذ  ،(4)فيه  وخالفه  ،ضـــــــمن ذلك  فعل  إذا أنه  (3)املزين  روى ؟ذلك   له فهل  ،عينه
 على النص نزليُ  أن  أراه الذي :اإلمام وقال  ،به بعضـــهم وأخذ  ،النصَّ   وأتولوا  ،املزين قاله  مبا
 إليه  (٧)[يتهين]  كان  فإن  ،(6)عضو   فسادِ   أو قتل   إىل  ينتهي  (5)]ال[ اجلاين قصد  كان إذا  ما

 عليه املصـــول بتســـليط القطعُ  فالوجه  ؛ابلدفع  اجلناية  به  الذي العضـــو صليخت  يتأتى ال  وكان
 .(٩)(8)الدفع على

 أو  كان  واســـــــًعا  ,(11)اببه  ريِ صـــــــِ  من إنســـــــان  َحَرمِ  إىل إنســـــــانٌ   نظر إذا  :(10)[عةالراب] 

 

املليكي، وسـعيد بن سـامل، وفضـيل بن عياض، ومن مؤلفاته: الرسـالة, وكتاب االم, وخمتلف احلديث 
,  (1/٧3)(, 1/٧1)مناقب الشافعي للبيهقي  انظر:  . وتويف مبصر سنة أربع ومائتني, وغريها الكثري

 (.10/6سري أعالم النبالء )و  .(2/2٩٩, )(2/2٩٧) ,(1/246) ,(٧8/1, )(٧6/1)
 .(6/2٩م للشافعي )األانظر:   (1)
 .(45٧ -13/456احلاوي )انظر:   (2)
, حدث وسبعني ومائةسنة مخس املصري, ولد   أبو إبراهيم, إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين( 3)

ــافعي ونعيم بن محاد وغريمها ــنف كتبا كثرية, روى عنه ابن خزمية والطحاوي, عن الشـــــــــ اجلامع   :صـــــــــ
طبقات الشـــافعية انظر:   وتويف ســـنة أربع وســـتني ومائتني.,  غري واملختصـــر واملنثورالكبري واجلامع الصـــ 
 (.1/58(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٩5 -2/٩3الكربى للسبكي )

 (.8/3٧5خمتصر املزين ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره اإلمام. (5)
 .أ(/1٧1) (6)
 يف النسختني: )ال ينتهي(, واملثبت من هناية املطلب لإلمام. (٧)
 (.1٧/3٧4هناية املطلب ) (8)
أبن يبعج بطنه، أو يفقأ عينه، أو يعصـــر خصـــييه، فله  املعتمد أنه إن مل ميكنه إال بعضـــو آخر،  (٩)

 (.10/188(. والروضة )11/321ذلك. انظر: الشرح الكبري للرافعي )
 ابع(.يف )ط(: )الر  (10)
 (.8/360)  انظر: احملكم واحمليط االعظمَشّقه.  (11)
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 عينه رميُ  له  جاز  ؛هِ ينت فلم  ،الدار  صـــــــــاحب  فنهاه  ،عمًدا  ,(2)نقب  أو  ,(1)ُكوَّة  أو  ،ضـــــــــيًقا
 أصــــــــــاهبا  نفإ  .به يُرمى  مما حنوها أو  ,(4)بندقة  أو  ,(3)َمْدَرة  أو ،كحصــــــــــاة    ,خفيف بشــــــــــيء  
 .(5)النفس إىل سرى وإن يضمن مل ؛فجرحه منها قريبا أصاب  أو فأعماها
طَّلع  ثبت  ولو  :(رضـي هللا عنه) الشـافعي قال

ُ
 اسـتغاث  ؛اخلفيف ابلشـيء رميه  بعد امل

 مل إنف  ،(6)تعاىل  هللا ينشــــده  أن  أحببتُ  ؛غوث  موضــــع يف يكن مل  فإن  ،دارال  صــــاحب عليه
 ،قود وال ،عقل فال نفســــه على أتى ولو  ،يردعه  مبا  ويناله  ،ابلســــالح  يضــــربه أن فله  ؛ينكف

 إذا أما .والتطلُّع النظر تعمَّد إذا إال  عينه رمي  له  وليس ،عليه الســــــــــــلطان أعانه  ؛يناله مل  إنف
 رماه فإن ،ذلك   له فليس  ؛(٧)[احلال] الدار  صـــــاحب وعِلم  ،اتفاقًا بصـــــره  ووقع ،خمطًئا  كان

 .(٩)شيء الرامي يلزم مل ؛شيء على أطلع ومل ،(8)[قاصًدا] أكن مل :الناظر فقال فأصابه
 يدلُّ   ما  (10)اإلمام  كالم  ويف  ،قصده  يتحقق  مل  وإن  الرمي  جواز  هذا ويف  :الرافعي  قال

 .(11)حسن وهو ،حلالا يتبنيَّ  حىت يرمي ال أنَّه على
 ,( 13)نعم  :-(12)منصــــــــــــــوص إـنه :وقـيل-  أظهرمهـا  ,وجهـان إـنذاره قـبل  رمـيه جواز ويف

ائل دفع يف للتدريج خمالًفا هذا فيكون  ،يرميه  أن قبل  ينذره  أن ُيســـتحب لكن ــَّ  وموافًقا ،الصـ

 

 (.132٩القاموس احمليط )انظر:  اخلرق يف احلائط.  (1)
 (.1/٧65لسان العرب )انظر:  الثقب يف أي شيء كان.  (2)
 (.5/162لسان العرب )انظر:  قطع الطني اليابس.   (3)
 (.1/46التعريفات الفقهية )انظر:  طني مدور يرمى به.   (4)
 (.10/1٩1(. والروضة )11/322وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
العني   انظر: .َنشـََد يَنشُـُد فالٌن فالانً، إذا قال: نشـدُتك ابهلل والرَّحم، أي: سـألتك ابهلل وابلرَّحم (6)
 و حنوها.أ(. قلُت _احملقق_: أي: يقول له: انشدك هللا أن تنصرف,  6/243)
 املعقوفتني ساقط من )و(.ما بني   (٧)
 يف )و(: )قاصرًا(. (8)
 (.6/32األم للشافعي ) (٩)
 (.1٧/3٧5اية املطلب )هن (10)
 (.11/323الشرح الكبري ) (11)
ــألـته أن يرجع أو بـعد (: "6/34ـقال يف األم ) (12) ولو ثـبت مطلـعا ال ميتنع من الرجوع بـعد مســــــــــــ

وضـع غوث أحببت أن ينشـده فإن مل ميتنع يف رميه ابلشـيء اخلفيف اسـتغاث عليه، فإن مل يكن يف م
 ."ربه ابلسالح وأن يناله مبا يردعهاالطالع فله أن يضموضع الغوث وغريه من النزوع عن 

 (.10/1٩2(. والروضة )11/323وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (13)
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ن  (1)[جيوز]  أنَّه  به انفرد  وملا  ،املاوردي  طريقة على  املعضـوضـة لليد
َ
 ابمرأة   ينيز   رجاًل  شـاهد  مل

 فإن  ،ابالنصــــــراف  وذمره ،التطلع عن  ويزجره ،أوَّاًل   ينذره  بل ،ال  :واثنيهما  .قتله إىل  ةاملبادر 
 .(2)خالف بال االنصراف بعد عينه رمي له وليس ،رماه ؛أصرَّ 

 رمي جيز مل ،يســــتمع  الباب  على  وقف أو  ،ُكوَّة  أو  ،الباب  صــــري على  أذنه وضــــع  ولو
 .(3)أذنه

 أمسعـه ومل ،العني منزلـة األذن تنزـيل  :(4)شــــــــــــــيخي عن التعـاليق ضبع ويف :اإلمـام قـال
 .(5)غلط أنَّه على تنبيًها ذكرتُه وإمنا ،ابملعلِّق أثق وال ،منه

 .(6)وجًها حبكايته الغزايل وأغرب 
 حصـــلت (٧)ثلمة أو ،واســـعة  وةك من نظر أو  ،منه فنظر  مفتوًحا الدار  ابب  كان  ولو

 ونظر وقف وإن  ،بصــــره يغضَّ   أن واألوىل  ،عينه قصــــد جيوز  فال  ؛جمتازًا  كان فإن  ،اجلدار يف
 :فوجهان ؛(8)[]متعمداً 

 عند  وأظهرمها  .ابلنظر  (11)لتعديه  ,جيوز  :(10)(٩)حامد  أبو الشــــــــــــيخ قال  وبه  ،أحدمها

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
 (.10/1٩4(. والروضة )11/325(. والشرح الكبري )12/82انظر: البيان للعمراين ) (2)
 (.10/1٩4(. والروضة )11/323املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (3)
هو والده, أبو حممد, عبد هللا بن يوســـــــــف اجلويين األب, مسع احلديث من القفال وعدانن بن   (4)

تويف بنيســـــــابور ســـــــنة مثان , يم املســـــــجديحممد الضـــــــيب روى عنه ابنه إمام احلرمني وســـــــهل بن إبراه
الشــــيخ مقدمة و (. 5/٧5(, )5/٧3) طبقات الشــــافعية الكربى للســــبكيظر:  انوثالثني وأربعمائة. 
 (.1٧٩حمقق كتاب هناية املطلب يف دراية املذهب إلمام احلرمني اجلويين ) عبد العظيم الديب

 (.1٧/3٧٩هناية املطلب ) (5)
 (.6/533الوسيط ) (6)
 (.5/1881الصحاح اتج اللغة )  انظر: ثـُْلَمُة: اخللل يف احلائط وغريه.ال (٧)
 يف )ط(: )معتمًدا(. (8)
ولد ســــــــــنة أربع وأربعني وثالمثائة, تفقه على  أمحد بن حممد بن أمحد االســــــــــفراييين,  , أبو حامد ( ٩)

ــيخني ابن املرزابن والـداركي وى عنـه ر و  ,وحـدث عن عبـد هللا بن عـدي وأيب بكر اإلمسـاعيلي, الشــــــــــــ
,  (4/61)طبقات الشـــــــافعية الكربى للســـــــبكي انظر:  . وأربعمائةســـــــنة ســـــــت وتويف ,  ســـــــليم الرازي

(4/65). 
 (.13/158حبر املذهب ) (10)
 ب(./1٧1) (11)
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 .(3)ضِمن رماه ولو ,(2)املنع :مجاعة عليه واقتصر ،(1)البغوي
 .الوقوف من منعه لصــــــــاحبها  كان  ؛(4)ارالد حرمي يف  وقف  لو  أنَّه عليه الروايين وفرَّع

 .(6)النظر من منعه وله ،الوقوف من منعه له يكن مل؛(5)الطريق[ ]ابحة يف وقف وإن
 .( ٧)املئذنة من  املؤذن نظر أو  ،نفســه ســطح من نظر  لو  فيما الوجهني  البغوي وأجرى

 .( 10)(٩)الــدار رب  من طيتفر  ال (8)]ألنــه[ ,عينــه قصــــــــــــــــد جواز هنــا واألظهر :الرافعي قــال
 .مجاعة به وَجزم :قلتُ 

ــه ِملك  يف واقًفا  الناظر  يكون  أن بني الرمي  جواز يف فرق وال ــارع يف أو  ،نفسـ  أو ،الشـ
 وجهٌ   وفيه  .(11)الناس حرم إىل النظر مد ملكه يف للواقف  ليس إذ ,األسـفل منسـدة  سـكة   يف

 .إليه املنظور ِملك  يف وقف إذا إال قصده له جيوز ال أنَّه ضعيف
 دخل لو وكذا  ،رميه  له يكن مل  ؛انظر إليه فنظر  العورة مكشــــــوف طريق   يف لسج  ولو

 . (12)ال أم  الباب  أغلق  سواءٌ   ،رميه  له  يكن مل  ؛انظر  إليه فنظر  ،عورته  فكشف املسجد  رجل
ــواءٌ   ضــــِمن  ؛رماه فلو  ،رميه  له يكن  مل ؛أعمى الشــــق  أو الباب  يف  الواقف كان  ولو  ســ
 .(13)ال أو عماه عرف

 

 ."وهو األصح"( إال أنه قال:  ٧/436التهذيب للبغوي ) (1)
 (.10/1٩3وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (2)
 (.11/325الشرح الكبري )  :( املنع. وانظر10/1٩3صحح النووي يف الروضة ) (3)
ــا. (4) ــا ومرافقهـ ــان من حقوقهـ ــا وكـ ــيف إليهـ ــا أضــــــــــــ ــدار: مـ احملكم واحمليط األعظم   انظر: حرمي الـ
(3/32٩.) 
 يف النسختني: )وسطه(, واملثبت من البحر. (5)
 (.13/158حبر املذهب ) (6)
 (.٧/436التهذيب للبغوي ) (٧)
 ملثبت من الشرح الكبري.يف النسختني: )الذي(, وا (8)
 (.11/325الشرح الكبري ) (٩)
 (.10/1٩3(. والروضة )11/325وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 (.10/1٩1(. والروضة )11/322وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 (.10/1٩3)(. والروضة 11/325عتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو امل (12)
 (.10/1٩3(. والروضة )11/325وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (13)
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 .(1)الوجهني أظهر يف امرأة أو رجاًل  املتطلع يكون أن بني كله ذلك  يف فرق وال
 .رميها جيوز ال :وقيل
 .وابلعكس املرأة إىل الرجل نظر من أخف ؛املرأة إىل واملرأة ,الرجل إىل الرجل ونظر
ــترتات  غري حرمٌ   البيت يف كان  إذا  فيما تقدَّم  ما  ومجيع ــاء فيه  كان إذا فأمَّا ،مســـــ  نســـــ
 :أوجه ثالثة الناظر رمي جواز ففي ؛العورة امستورو  (2)[رجال] أو ،مسترتات 
 الرافعي وأحلق .رجال إال فيها يكن مل  إن  جيوز وال  ،نســــــــــاء  فيها  كان إن  جيوز  :ااثلثه
ــوة ــترتا ابلنســــــــــــ ــاب  ت املســــــــــــ ــا ؛ابلثيـ ــاظر نظر ميتـــد وال ،منعطف أو بيـــت   يف كنّ  إذا مـ  النـ

 .(4)(3)إليهن]
 .(5)خالف بال الناظر رمي له جاز لعورةا مكشوف البيت يف الرجل كان ولو
 على رميــــه جيز مل ؛حمرم   أو ،أمــــة   أو زوجــــة من الــــدار يف حرمٌ  (6)[للنــــاظر كــــان ولو
ا النـاظر كـان ولو ،(٧)فيـه خالف ال أنّـَه :الغزايل وادعى .املشــــــــــــــهور الصــــــــــــــحيح  حلرم حمرمـً
 يقال  :(10)البندنيجي الوق  ,(٩)(8)جمرَّدة احلرمة  تكون  أن إال  رميه له  يكن مل ؛الدار  صــــاحب

 ،( 11)األجنيب من حلَّ  ما  منه حلَّ   ؛ينصــرف مل فإن  ,"مكشــوفة عورة  هنا  فإنَّ   ،انصــرف"  :له
 

 (.10/1٩3(. والروضة )11/325وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )نساء(. (2)
 (.11/324الشرح الكبري ) (3)
 (.10/1٩3(. والروضة )11/324ي )املعتمد جواز الرمي مطلقا. انظر: الشرح الكبري للرافع (4)
(. وكفاية 10/1٩3(. والروضــة )11/324(. والشــرح الكبري )13/158انظر: حبر املذهب ) (5)

 (.16/2٩8النبيه )
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
 (.6/533الوسيط ) (٧)
البجريمي على شـــرح    حاشـــيته. انظر:  والركبة, إذ هي عورة اْلَمْحَرمِ أي: مكشـــوفة ما بني الســـرة  (8)

 .(4/240املنهج )
 (.1٩3 -10/1٩2(. والروضة )11/324وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
ولد ببندنيج  , وأربعمائةقال بعضــــهم ولد ســــنة ســــبع    البندنيجي, حممد بن هبة هللا( أبو نصــــر,  10)

كان من كبار أصــــحاب    رم,بقرب بغداد ســــنة مخس وتســــعني وأربعمائة, نزيل مكة ويعرف بفقيه احل
طبقات الشــــافعية  انظر:  ســــنة مخس وتســــعني وأربعمائة مبكة. وتويف الشــــيخ أيب إســــحاق الشــــريازي,  

 (.1/2٧3). وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  (4/20٧)الكربى للسبكي  
 (.16/2٩8كفاية النبيه )  (11)
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 .للتدريج مراعاة منه هذا
 كان (1)[إن]  .األجانب على حيرم  كما  املناســـــــــــبني على التطلع حيُرم  :املاوردي وقال

 ؛رميـه جيز مل ؛بويناأل دكـأحـ  ؛قـذف حـد وال قصـــــــــــــــاص إليـه للمنظور عليـه جيـب ال النـاظر
 فإن ؛(3)[يُنظر  مث  ضـــــــــــــِمن.]  ؛عينه ففقأ  رماه فإن  ،ذفالق حدك حُيد فال  ،حد  نوع  (2)ألنه
ــتور  إليه نظره عند  كان ــوفها كان  وإن ،القود لزمه  ؛العورة  مســـــــــ بهةٌ   فهو  ؛مكشـــــــــ ــُ  يف له  شـــــــــ

اوالع واألخوات  واإلخوة  (4)[والبـنات ]  األبـناء كـأحـد علـيه  جيـبان كـان وإن ,ســــــــــــــقوطـه  ت مـَّ
 أيب الشــــــــــــــيخ قول ظـاهر وهو- أحـدمهـا  :وجهـان  رمـيه  جواز ففي ؛(5)[واخلـاالت  واألخوال]

 وأمـَّا .رمـاه إن ويضــــــــــــــمن ،ال  :(٧)هريرة أيب ابن قول :والـثاين  .كـاألجـاـنب ,(6)نعم  :-حـامـد
 .(٩)فكاألجانب ؛واألخوال األعمام كأوالد وبينهم بينه (8)]حَمَْرِميَّة[ ال َمن

 وإن ،القصـــــاص لزمه  ؛غريها أو  عينه وأفلق فرماه الرمي  جواز  ائطشـــــر  حيصـــــل مل  وإذا 
 القصــــــــاص من الضــــــــمان  به تعلَّق ؛يقتل  حجر أو  (10)ابةبنشــــــــّ   اهفرم اجلواز  شــــــــرائط مُجعت
 .يضمن ال أنَّه بعيد وجهٌ  وفيه .(11)والدية

 .(12)فوجهان ,غريها فرمى همُيكن مل فإن ،رمُيها أمكن إذا العني غري رمي دقصِ يَ  وال

 

 هكذا يف النسختني. (1)
 أ(./1٧2) (2)
 رر يف )و(.ما بني املعقوفتني مك (3)
 يف )ط( )واإلبنات(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره املاوردي. (4)
 يف )و(: )واخلاالت واألخوال(. (5)
 (.13/158حبر املذهب ) (6)
ورفعائهم املشـهور امسه الطائر   , أحد عظماء األصـحابالبغدادياحلسـن بن احلسـني  أبو على,( ٧)
ــيالفقـيه "اتريخ بغـداد  يفوقـد ذكره اآلفـاق ذكره, قـال فـيه اخلطـيب  يف ــيوخ   القـاضــــــــــــ كـان أحـد شــــــــــــ

الفروع حمفوظة وأقواله فيها مســطورة" وتفقه على ابن ســريج وأىب إســحاق   يفالشــافعيني وله مســائل 
طبقات  . و (15/430)ســري أعالم النبالء للذهيب انظر:  يف ســنة مخس وأربعني وثالمثائة.  تو املروزي, 

   .(3/256)الشافعية الكربى للسبكي 
 يف )ط(: )حمرمة(. (8)
 (.463 -13/462احلاوي للماوردي ) (٩)
 (.1/224الصحاح اتج اللغة )  انظر:  سهم. (10)
 (.10/1٩2(. والروضة )11/324للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري  (11)
 (.10/1٩2(. والروضة )11/324انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

71 

 

 اجلواهر البحرية

 ,وجهان  فيه ؟يضـمن فهل ،قصـد  بال  عينه من  بعيًدا موضـًعا  أصـاب  ولو  :البغوي لاق
 .(2)يضمن ال أنَّه :(1)[أصحهما]

 ال بعيًدا كان  فإن ،العني غري  أصـاب  إذا  أنَّه  (3)الروايين ذكره ما  واألشـبه :الرافعي قال
 .(5)يضمن مل ؛(4)[إليه] منها قريًبا كان وإن ،ضِمن ؛إليه العنيُ  نمَ  أخيط

ــًبا  فيها نمَ   كان  إن :(6)الســــــــــرخســــــــــي قال  ،للناظر ملًكا  الدار كانت  ولو  مل ؛غاصــــــــ
 .(٧)فوجهان مستعريًا كان وإن ،ذلك  فله ؛رًامستأجِ  كان وإن ،الرمي يستحق

 

 هما(, واملثبت من التهذيب.يف النسختني: )أشبه (1)
 (.٧/435التهذيب للبغوي ) (2)
 (.13/15٩حبر املذهب ) (3)
 رافعي, والنووي, والروايين.(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الإليهايف )ط(: ) (4)
 (.10/1٩2روضة الطالبني )هو عند النووي أيضا يف (. و 11/324الشرح الكبري ) (5)
وكان سـنة أربع وتسـعني ومائتني, , ولد ير بن أمحد بن حممد بن عيسـى السـرخسـ أبو على, زاه( 6)

ـقد قرأ على أيب بكر بن جمـاهـد، وتفـقه عـند أيب إســــــــــــــحـاق املروزي، ودرس األدب على أيب بكر بن  
ــع ومثانني وثالمثائةاألنباري، وكان عنده )املوطأ(, وتويف  ــنة تســ ــري أعالم النبالء للذهيب  انظر:   .ســ ســ

   .(2٩4 -3/2٩3)  طبقات الشافعية الكربى للسبكيو  .(16/4٧٧)
 (.  1٩4 -10/1٩3روضة الطالبني )و  (.11/325الكبري )الشرح   (٧)
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 :فروع 
 كما ويدفعه ,ابخلروج ذمره  أن فله  ؛إذنه بغري  إنســـــــــــان   دار  إنســـــــــــانٌ  دخل  لو :األول

 .(1)أمواله سائر عن يدفعه
 (2)[املطلع] رمي يف وجهــان فيــه :البغوي قــال] ؟والكالم اإلنــذار قبــل فعــهد لــه وهــل

 يكون أن ويشــــــــبه :الرافعي وقال  ،(5)(4)[ابجلواز الطيب  أبو  القاضــــــــي وجزم  .(3)اإلنذار قبل
َاَسْرِجِسيُّ  قال وبه .الدفع أنواع كسائر (6)[التقدمي] اشرتاط األظهر

 .(٩)(8)(٧)امل
 .(10)مطلًقا ألصحاب ا عن الروايين وحكاه :قلت
 عليها القدرة مع غريها ضـــــــرب   لو ىتح  ,لجْ الرِّ  قصـــــــد  يتعنّي  فهل الفعل  جيوز وحيث

 .(11)ال :أظهرمها ,وجهان فيه ؟ يضمن

 

 (.10/1٩4(. والروضة )11/325وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )املتطلع(. (2)
 (.٧/435التهذيب للبغوي ) (3)
 )و(. ما بني املعقوفتني مكرر يف (4)
ه ابالنصــراف فإذا مل ينصــرف؛  أصــحابنا: ال جيوز, بل ذمر قال أكثر (: "803قال يف التعليقة ) (5)

قال القاضـــــــــي )رمحه هللا(: ومسعت شـــــــــيخنا أاب احلســـــــــن  (: "804وقال يف موضـــــــــع آخر )  "ضـــــــــربه
ّي )رمحه هللا( يقول يف االطالع: جيوز له رمي عينه من قبل أن ذمره ابالنصـــــــ  ْرِجســـــــِ َاســـــــَ

راف, وإذا  امل
 ."انصرف وإال ضربه بعد امتناعه... صراف, فإن هجم عليه يف داره فإنه ذمره ابالن

 .الشرح الكبري(, ويف )و(: بياض يسع كلمة, واملثبت من النوع املتقدميف )ط(: ) (6)
ّي النيســــابوري,  ( ٧) ْرِجســــِ َاســــَ

اخذ عنه  , صــــحب أاب إســــحاق املروزيأبو احلســــن, حممد بن علي امل
طبقات الشـــــافعية البن قاضـــــي شـــــهبة  .  ائةومثانني وثالمثســـــنة أربع تويف  , أبو الطيب وغريه القاضـــــي

(1/166). 
 (.10/1٩4الروضة )(. و 11/325الشرح الكبري ) (8)
 (.10/1٩4املعتمد أنه ال يدفعه قبل اإلنذار. وانظر: الروضة ) (٩)
ــريح وإن  ال جيوز ألحد أن يدخل دار أ"(: 13/15٩قال يف حبر املذهب ) (10) حد إال إبذن صـــــــ

ــطـاطـه يف انديـه وفيـه حرمتـه أو ال حرمـة لـه فيـه وفيـه  كـان  ا... وكـذلـك إذا دخـل فســــــــــــ البـاب مفتوحـً
ــه... وهكذا إذا أراد دخول منزله وكابره علي ــربه وإن  خزانته له دفعه وإن أتى ذلك على نفسـ ه فله ضـ

 ."أتى ذلك على نفسه
 (.10/1٩4(. والروضة )11/325عي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للراف (11)
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 .(2)وجهان عينه رمي جواز ففي ،لغريه حرم (1)[الدار] يف كان ولو
 .(4)البلد يف الدار حكمُ  الصحراء يف (3)الفسطاط وحكم
 يلزمه مل ؛مالكها مع  له حمرمٌ   يسكنها  دارًا  يدخل أن  رجلٌ  أراد  لو  :ايينالرو  قال  :الثاين
 ,الوطء شـــــــــدةو   ،ابلتنحنح  ,بدخوله يشـــــــــعر  أن الدخول إرادة  عند عليه لكن  ،االســـــــــتئذان

 إال الدخول جيز مل ؛مغلًقا البابُ  (5)كان  فإن  .فيها  سـاكًنا احملرم  يكن مل وإن  ,العراين ليسـترت
ا  كـان وإن  ،إبذن ــت وجوب  ففي مفتوحـً  .ال  :واثنيهمـا ،جيـب  :أحـدمهـا  ,وجهـان  ئـذاناالســــــــــــ
 .(6)واحلركة ابلنحنحة ؛ابلدخول اإلشعار ويلزم

ا اثنـان قـاتـلت لو :الثـالـث ــبيـة ظلمـً  ؛مـالـه وأ اآلخر نفس منهمـا كـلٌّ  وطلـبَ  ،وعصــــــــــــ
  فانوخيتل   ،القتل قبل الظلم يف  (٧)[متســــاواين]  ،قاتله من يُقاد مظلوم واملقتول  ,ظاملٌ  فالقاتل

 .(٩)نفسه على  (8)[أتى] وإن  دفعه هفل   ؛اآلخر وقصده ،القتال عن  أحدمها  وقف  فإن  .عدهب
 وأنكر ،"اخلروج من امتنع ألنــه قتلتــه" :وقــال ،هلــ فقت رجــل   دار رجــلٌ  دخــل لو :الرابع

 .(11)"قصدين ألنه قتلته" :قال لو فيما تقدم كما البينة القاتل وعلى ,(10)ُصدِّق ؛الويل
 ،شـاهرًا ،بسـالح   هذا إىل مقباًل  هذا رأوا  أبهنم  بينةً  أقام ولو  :(هللا  رمحه) الشـافعي قال

 

 يف )ط(: )دار(. (1)
 مل أجد املعتمد عند الشافعية. (2)
 .(2/4٧2. انظر: املصباح املنري )عربيت من الشَّ  (3)
 (.10/1٩4(. والروضة )11/326وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 ب(./1٧2) (5)
 .(٩/18٩حملتاج ). وانظر: حتفة ا(13/161حبر املذهب ) (6)
 يف )و(: )يتساواين(. (٧)
 يف )و(: )أىب(. (8)
(.  13/160(. وحبر املــذهــب )13/465مل أجــد املعتمــد عنــد الشـــــــــــــــافعيــة. وانظر: احلــاوي ) (٩)

 (.٧/431والتهذيب )
 أي: الويل. (10)
 (.10/1٩4(. والروضة )11/326وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
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 .(2)دفعه القاتل وأن ،قصده أنه الظاهر ألن ؛(1)[هدرتهأ] ؛هذا على يزيدوا ومل
ــهادة هذه  أن وعندي  :املاوردي قال ــِقط  الشــــ  دخوله  الحتمال  ؛الدية دون الَقود ُتســــ

 وال ،َقود فال  ؛"هادَ رَ وأَ " :ذـلك  مع  البيـنة ـقاـلت ـفإن) .طـلب   من (3)[هلرب  ]  ؛احلـاـلة هـذه على
 معه كان :قالت أو  ,ســـــــــــــالًحا معه (5)[ذكرت] ومل  ,داره  دخلَ   رأته  إهنا :قالت  ولو  ،(4)(دية

  .(6)منه أُقيدَ  ؛مشهور غري سالح
 عنه (٩)وىلَّ  مُثَّ   ,(8)يده (٧)فقطع ،بســــــــــــالح  صــــــــــــحراء يف  إليه أقبل  أنه شــــــــــــهدت   ولو
 .(12)القاتل يدَ  به املقتول وضمن ,منه (11)[قتدا] ؛هحبفذ ،(10)فأدركه

 

 واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الشافعي.(, هدرتهيف )ط(: ) (1)
ولو شـهدوا أهنم رأوا هذا مقبال إىل هذا يف صـحراء ال "(, ونص عبارته: 6/35م للشـافعي )األ (2)

ســــــــــــــالح معـه فقتـله الرجـل أـقدـته ـبه؛ ألـنه ـقد يقـبل اإلقـبال غري املخوف مرـيدا ـله وال دالـلة على أـنه 
فأي ســـالح شـــهدوا أنه أقبل به إليه العصـــا أو وهق أو قوس أو ســـيف أو  أقبل إليه اإلقبال املخوف

(. والروضــــة 11/326رافعي )انظر: الشــــرح الكبري لل. و "اهره أهدرتهقتله وهو مقبل إليه شــــ غريه، مث 
(10/1٩4.) 
 يف )ط(: )لقرب(. (3)
 مل أجده يف احلاوي. القوسنيما بني   (4)
 ما أثبتناه. (, ولعل الصحيحيذكريف النسختني: ) (5)
ــهدت البينة أنه دخل عليه بســــــيف  "(, ونص عبارته: 465 -13/464اوي )احل (6) ولكن لو شــــ

 ."موتور، مل يسقط هبا قود، وال ديةغري مشهور، وقوس غري 
 أي: قطع املصول عليه. (٧)
 أي: يد الصائل. (8)
 أي: الصائل. (٩)
 أي: املصول عليه. (10)
 يف )و(: )أقيد(. (11)
ــافعيةمل أجد  (12) ــية 13/160املذهب ) . وحبر(6/35األم )  :انظرو  .املعتمد عند الشــــ (. وحاشــــ

 .(4/1٧0الرملي الكبري على أسىن املطالب )
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 البهائم  (1) [تلفه ]ت  فيما  : ثالثال  الباب
 صــــاحبها معها  يكون  ال أن فإما  ؛بفمها  أو  برجلها أو  بيدها  شــــيًئا  البهيمةُ  أتلفت إذا

 .معها يكون أو ،غريه أو مالك   من
 .غريه أو زرع   من مااًل  وأتلفت ،أحدٌ  معها يكون أال :األوىل احلالة
 نم بعيدةً  املراعي كانت إن  (2)إمجاًعا  صـــــــــــاحبها على  ضـــــــــــمان  فال  ؛هنارًا أتلفته  فإن
ــواقي حرمي يف البهـائم كـانـت أو بينهـا كـانـت فـإن ،املزارع  املزروعـة (4)الّرِحـاب  بني (3)الســــــــــــ
 :أظهرمها  ،وجهان الزرع من تتلفه  ما  صــــاحبها  ضــــمان ففي  ؛راع    بال  إرســــاهلا  يُعتاد (5)[وال]
 .(6)نعم :-مجاعة إليه ومال- واثنيهما .ال

 غلقي (8)[ابب ] للبســـــــــتان أو ,حموطًا  الزرع  ونيك أن إال  ,(٧)ضـــــــــمنه  ؛لياًل  أتلفته  وإن
  ،وأتلفت فدخلت  (٩)[هبيمته لياًل ]  البهيمة  صـــــاحب وأرســـــل  ،مفتوًحا  صـــــاحبه فرتكه  ،عليه

 .(10)يضمن ال أنه :أصحهما ؛فوجهان
 وحيفظوهنا ،للرعي لياًل  املواشي يرسلون  فكانوا  احيالنو   بعض يف  احلالة انعكست  ولو

 

 .( بدون تنقيط ىتلف)ط(: ) (, ويفتلفهي)يف )و(:   (1)
 .مل أجد من نقل اإلمجاع من الشافعية, وانظر النقل اآليت عن النووي وما حلقه من مصادر (2)
اتج العروس    انظر:  يف األصـــــــل: ما حول الشـــــــيء من احلقوق واملنافع، ومنه حرمي الدار.احلرمي  (3)
(1/108.) 
 (.232حترير ألفاظ التنبيه )  انظر: مجع َرحبة وهي املكان املتسع. (4)
 يف )و(: )فال(. (5)
ــة ) (6) ــطـة للمزارع، أو كـاـنت  (: "10/1٩6ـقال النووي يف الروضــــــــــــ ـفأـما إذا كـاـنت املراعي متوســــــــــــ
لبهائم ترعى يف حرمي الســواقي، فال يعتاد إرســاهلا بال راع، فإن أرســلها، فمقصــر ضــامن ملا أفســدته  ا

ــرح الكبري للرافعي ). "وإن كـان هنـارا، هـذا هو املـذهـب   : انظر(. و 32٩ -11/328وحنوه يف الشــــــــــــ
ــر ) (. وهنـايـة املطلـب  13/4٧0(. واحلـاوي )221(. والتنبيـه )386(. واللبـاب )8/3٧5املختصــــــــــــ

(. وفـتاوى 85 -12/84(. والبـيان )٧/61(. والتهـذـيب )13/164(. وحبر امـلذهـب )380/1٧)
(. وحتفـــة احملتـــاج 16/3٧(. وكفـــايـــة النبيـــه )306)(. ومنهـــاج الطـــالبني 2/٧05ابن الصــــــــــــــالح )

(.  4/1٧1(. وأســـىن املطالب )4/23٩)  الفقهية الكربى البن حجر اهليتمي (. والفتاوى202/٩)
 .(8/42(. وهناية احملتاج )5/114والغرر البهية )

 (.10/1٩5(. والروضة )11/32٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 )بلن(.يف )و(:   (8)
 يف )و(: )هبيمته لياًل(. (٩)
 (.10/1٩5وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (10)
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 البهيمـة رب  على فيجـب ينعكس احلكم أن  :أظهرمهـا ؛فوجهـان ،لياًل  الزرع وحيفظون  ،هنـارًا
 .(2)قواًل  بعضهم رواه .الليل دون ابلنهار (1)أتلفته ما ضمان

 ،واخليل روالبق كاإلبل وحدها (3)[تُرســــــل]  مما  البهائم  كونت  أن بني ذلك  يف فرق وال
ــع يف الغنم وكذا ــباع ال  موضــ ــاحبها  معها  يكون أو  ،ذائب  وال  فيه  ســ ــمنُ  ال  فإنه  ،صــ  ما يضــ
 .هنارًا تتلفه

 يف كما ,(4)الصـــحيح على  يضـــمنه مل  ؛شـــيًئا فأتلفت البلد  يف  هنارًا  البهيمة أرســـل  ولو
 يّ يد بني  غريه  لؤلؤة ألقى  أبن تقصــــــري  إليه ُنســــــب  أو ,معها  صــــــاحبها كان  ولو .اءصــــــحر ال

 .(5)قطًعا ضمن ،فابتلعها الطائر
 هنارًا تلفهت  ما  ضــــــــــــمان ففي  ،حفظها عن  الزروع  أرابب  وعجزَ   املواشــــــــــــي كثرت   ولو
 .(6)وجهان

 .ابختياره وإرساهلا الدابة ضبط تعلق إذا كله هذا
 من خمرَّجان ومها  ,(٧)يضـــــمن ال  أنه  :أصـــــحهما  ،فوجهان  يده من فلتتانو  غلبته  فإنْ 
 األصـحاب  إىل (٩)الروايين ونسـبه  ,(8)[واثنيهما]  .الريح بغلبة لسـفينتنيا اصـطدام يف القولني
 مالكها إذن بغري  ركبها كان إذا  فيما  (11)البغوي  به وقطع  ،(10)الرافعي عليه واقتصـر ،مطلًقا

 

 أ(./1٧3) (1)
 (.10/1٩6وضة )(. والر 11/328وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )و(: )يرسل(. (3)
 (.10/1٩٧)(. والروضة 11/32٩املعتمد أنه يضمن. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.10/200(. والروضة )334, 11/330وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.16/3٩(. وكفاية النبيه )13/162(. وحبر املذهب )13/46٩انظر: احلاوي ) (6)
 (.10/1٩٧(. والروضة )11/32٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 ذكر متعلقها. هكذا يف النسختني بغري (8)
 .(13/4٧1(. واحلاوي )163-13/162انظر: حبر املذهب ) (٩)
ــبق أن املعتمد عنده أنه ال يضــــــمن (10) ــرح الكبري )وانظر:   ,ســــ , حيث قال فيه:  (11/325الشــــ
ا ذكران فيما إذا تعلق إرســال الدابة، وضــبطها ابختياره فأما إذا انفلتت، مل يضــمن ما تتلفه  ومجيع م"

 ."حبال
ولو غلبته الدابة، فأتلفت شـــــــيئا، فللشـــــــافعي فيه  "(: 8/238قال البغوي يف شـــــــرح الســـــــنة ) (11)

ــلم أنه قال: ملجرح العجماء جبار، واملعدن جبا, قوالن  ــلى هللا عليه وســـــ ر، وقد صـــــــح عن النيب صـــــ
 (.٧/438التهذيب ). وانظر:  "والبئر جبار«

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

77 

 

 اجلواهر البحرية

ــبيًّا  أو كان  ابلًغا ــيأيت ما على منه  بناء (1)[وهو]  ،لتعديه  ,صـــــ  حفظ على األجري أن عنه  ســـــ
 يفرِّقوا مل (3)[إذ] فيه خيالفه غريهو   ,حفظها يف  لتفريطه  أرســلها إذا  (2)[يتلفه] ما يضــمن  املال
 .غاصبها أو عليها يده وضعِ  يف له ذنأ َمن (4)[مرأَ ] يكون أن بني

 .(٧)يتلف ما يضمن مل ؛عنها وغاب  ، (6)(5)[موات ] يف أو ملكه يف دابةً  ربطَ  ولو
 ،قطًعا ضــــــمن ؛ضــــــيًقا طريقال  انك فإن  ،(8)[غريه أو  هدار ]  بفناء طريق   يف  ربطها  ولو

 .(٩)الصحيح على واسًعا كان إن وكذا
ِغَبةً   تكن مل إذا مبا  املاوردي  هماوخصــــَّ  ِغَبةً   كانت إن :وقال  ،(10)شــــَ  ،قطًعا ضــــمن  ؛شــــَ

 .(11)داره ناءبفِ  البئر حفرِ  يف القولني على مبين وهو
 حفرِ  يف فعلوا كما  نهبدو   أو اإلمام  إبذن  يربطَ   أن  بني للفرق  يتعرضوا ومل  :الرافعي قال

  .(12)نفسه ملصلحة البئر
ــيمو  ــمان وجوب  عدم يف فرقَ   ال أنه  األصــــحاب   إطالق قتضــ ــر  إذا  الضــ  هنارًا  حتســ
   يكون  أن بني

ُ
 اســـــتعارة  أو  اســـــتئجار أو  إبيداع  ،يد عليها  له ممن  غريه أو  مالكها  هلا  حرِّ ســـــَ امل

 .وحنوها
 ,هنارًا  تلفهي  ما حفظها على  (13)[رجَ واملســـــتأ] عدَ املو  يضـــــمن  :فتاويه يف البغوي وقال

 

 يف )ط(: )وهي(. (1)
 .هكذا يف النسختني (2)
 (, واملثبت من )و(, ولعله الصحيح.إذا)ط(: )يف  (3)
 يف )و(: )أو(. (4)
 يف )ط(: )ملك موات(. (5)
ت  خلت من العمارة والســـكان فهي موات تســـمية ابملصـــدر وقيل املوااملوات: هي األرض اليت  (6)

 .(2/583. انظر: املصباح املنري )األرض اليت ال مالك هلا وال ينتفع هبا أحد 
 (.10/1٩٧(. والروضة )11/330املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (٧)
 يف )ط(: )دار غريه(. (8)
 (.10/1٩٧(. والروضة )11/330وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
ْغُب: (10) ّغابٌَة: إذا مل تعتدل يف املشـي. الشـَّ احمليط يف اللغة للصـاحب    انظر: هتييج الشـر, وانقة شـَ

 (.4/544ابن عباد )
 (.13/4٧2احلاوي للماوردي ) (11)
 (.11/330الشرح الكبري للرافعي ) (12)
 يف )و(: )أو املستأجر(. (13)
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ــا فـــــإن ,(1)[اـمــــ لتفريطه]  يف (2)العراقيني طريق يف بنقلـــــه ظفرَ  إنـــــه :وقـــــال .احلفظ عليهمـــ
 .(3)الغصب
 حيفظه ما (4)[حبسـب] احلفظ عليهما :يُقال أن  ويشـبه  ،توقف هذا ويف :الرافعي قال
ك  .(5)املالَّ

 وتفريطُ   ،ارًاهن حفظه الزرع  صــــــــــاحب على  ألنَّ  ؛يضــــــــــمنَ  أال  ينبغي  :(6)النووي وقال
 .(8)يضمنه الدابة مالك  (٧)أن يف يؤثِّر إمنا األجري

 ,وأتلفت ،غريه  أو (11)تهصـ فرف  إنسـان    دار  دابةٌ  دخلت (10)[ولو]  :(٩)أيضـًا  فيها وقال

 

  النسختني: )لتفريطها(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يف (1)
القاضـي قة العراقيني؛ أبو حامد االسـفراييين, وتبعه مجاعة ال حيصـون عددا، أشـهرهم: شـيخ طري (2)

أبو احلســـــن املاوردي, والقاضـــــي أبو الطيب الطربي, والقاضـــــي أبو علي البندنيجي, واحملاملي, وأبو  
حمقق كتاب هناية  الشـــــيخ عبد العظيم الديبمقدمة   :إســـــحاق الشـــــريازي, وابن أيب عصـــــرون. انظر

 (.133يف دراية املذهب إلمام احلرمني اجلويين ) املطلب
( اىل فتاوى  10/201(, والنووي يف الروضــــــــة )11/335ح الكبري )نســــــــبها الرافعي يف الشــــــــر  (3)

ولكن وجدهتا يف فتاوي ابن    , ومثلها ما ســـــــــــيأيت من املســـــــــــائل,يف فتاوي البغوي امل أجدهو  البغوي
وذتيــه يف الطَّرِيقــة  "(: 2/٧05يــه يف )قــال ابن الصــــــــــــــالح ف(, و 2/٧05(, )2/٧03الصــــــــــــــالح )

 هكذا! ",العراق
 يف )و(: )بسبب(. (4)
ــة )(11/335الشــــــــــرح الكبري ) (5) ــمن "(: 10/201. وقال النووي يف الروضــــــــ ينبغي أن ال يضــــــــ

ــاحـب الزرع حفظـه هنـارا، وتفريط األجري   األجري واملودع إذا أتلـفت ليال كـان أو هنـارا؛ ألن على صــــــــــــ
 ."لك الدابة يضمنهإمنا يؤثر يف أن ما

ــنة إحدى وثالثني وســــتمائة, وقد  ,( أبو زكراي, حميي الّدين6) حيىي بن شــــرف النووي, ولد بنوى ســ
وترمجتـه طويلـة أفردهـا تلميـذه ابن  , مسع احلـديـث الكثري وأخـذ علم احلـديـث عن مجـاعـة من احلفـاظ

لشـــــــافعية الكربى طبقات اانظر:  وتويف بنوى ســـــــنة ســـــــبع وســـــــبعني وســـــــتمائة. , العطار ابلتصـــــــنيف
 .(165, 156, 2/154)شافعية البن قاضي شهبة  . وطبقات ال(3٩6 -8/3٩5)للسبكي  

 ب(./1٧3) (٧)
 (.10/201روضة الطالبني ) (8)
 .ىأي: البغوي يف الفتاو  (٩)
 يف )و(: )لو(. (10)
  : وقال بعضـــــــــهم: الرفص(: "2/2٩4) قال صـــــــــاحب مشـــــــــارق األنوار على صـــــــــحاح اآلاثر (11)

  . والَرْفُس: الضرب ابلرِْجل.أ.هــــــــــــــ " اللغةرفس ومل أجد هذه اللفظة يف مجاهري لمثل ا الضرب ابلرجل
 (.3/٩36الصحاح اتج اللغة )  انظر:
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 .(1)ضمن ؛ابلليل كان وإن ،صاحبها يضمن مل ؛ابلنهار كان فإن
 على منه تفريعٌ  وهو  ،(3)يضـــــمنه مل  ؛فأتلفته  شـــــيء على  (2)[ميتةً ] ســـــقطت  ولو :قال
 .تقدَّم وجهٌ  وفيه ،الصحيح
ــيئــًا فكســــــــــــــرت  الطيور من غريهــا أو احلمــام أرســـــــــــــــل ولو  مل ؛حبــًّا التقطــت أو ،شــــــــــــ
 .(4)يضمن

 على أجري أو وكيـل أو مـالـك  من (5)[يـد] ذي يـدِ  يف الـدابـة تكون أن :الثـانيـة احلـالـة
 من ،مطلًقا (6)[يتلفه] ما فيضــــمنُ  ،صــــباغ  أو ،مســــتعري أو  ،ُمودَع أو  ،ُمســــتأَجر  أو  رعيها
 كان  وســــواء  ،هنارًا  أو  لياًل  أتلفته  ســــواء  ،عاقلته على  كونت  اجلنني دية  أن إال ،نفس    أو مال  

ــائقها ــواء  ،راكبها  أو قائدها  أو  ســـــ ــربُ  وهو-  خببطها أتلفت  وســـــ  بفمها  أو  ،-ابلّرِجل الضـــــ
 .(٧)هابِ نَ بذَ  أو ،ابلعض أو ابألكل

 .(8)ابلسوية عليهما فالضمان ؛وقائد سائقٌ  معها كان فلو
 ،كذلك  اجلواب  أن :أحدمها  ؛فوجهان  ،قائد  أو  ،(٩)]وســـائق[ راكبٌ   معها كان  ولو

 

لو  "( حيث قال: 2/٧05وي ابن الصــــــــــالح )مل أجده يف فتاوي البغوي, ولكن وجدهتا يف فتا (1)
و كما لو أتلف زرعه أن دابة إلنســـان دخلت ملك الغري من حتت صـــاحب امللك فمات منه قال ه

 ."الدابة وإن كان ابلنهار ال ضمان  ابلليل جيب الضمان على ملكإن كان هذا 
 يف )و(: )منه(. (2)
رجل  "( حيث قال:  2/٧05ي ابن الصالح )مل أجده يف فتاوي البغوي, ولكن وجدهتا يف فتاو   (3)

دابة فســـــــــقط على  ت علىعلى دابة فســـــــــقطت الدابة ميتة على مال إنســـــــــان فأهلكه أو املالك ما
 ."شيء مل يضمن

 . "ذكره ابن الصباغ": قاالو (, 10/1٩٧روضة الطالبني )و  (.11/330الشرح الكبري للرافعي )  (4)
 .أن يقال: )اليد( , واملوافق لعبارات الفقهاءهكذا يف النسختني (5)
 .هكذا يف النسختني (6)
حبر . وانظر:  (10/1٩٧الروضـــــــة )(. و 11/330وهو املعتمد. انظر: الشـــــــرح الكبري للرافعي ) (٧)

(. واجملموع  2/٧03(. وفتــاوى ابن الصــــــــــــــالح )12/86(. والبيــان للعمراين )13/164املــذهــب )
 (.45 -8/44(. وهناية احملتاج )٧/2٩٧للنووي )

 (.10/1٩8(. والروضة )11/331وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )أو سائق(. (٩)
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 على أنه  :واثنيهما  .(3)الصــــبَّاغ ابن عند واألقيس  ,(2)(1)الطربي  القاضــــي عند  األصــــح وهو
ة الراكب  أو والقائد راكبال  تنازع  (5)]كان[ إذا  فيما  اخلالف على  ياننينب  ومها  ,(4)خاصــــــــــــــّ
 ؟خاصة الراكب يد يف أو يدمها يف كونت هل ,فيها السائق

 :والثاين .(٧)ابلراكب  الضـــــــمان (6)[خيتص]  :أحدمها  ,فوجهان معها  الثالثة كان  ولو
 .أثالاثً  عليهما يكون

 ؟الرديف دون ابألول خيتص  أو  ،عليهما  الضــمان جيب فهل  ,راكبان  عليها كان  ولو
 .(8)وجهان فيه

قطَّرة كاإلبل  ،والكثرية  الواحدة بني  يده يف اليت  الدابة يف قفر  وال
ُ
 كان اءســـــــــــــو   ,(٩)امل

 .(11)منها (10)[واحدا] اً راكب أو سائقها أو هاقائدَ 
ــيًئا  -منها  (12)[واحًدا] أو- فأتلفت  يســـــــــــوقها غنمٌ   يديه بني  كان  لو وكذا  لزمه  ؛شـــــــــ
 .(14)هنا يضمن ال أنه وجهٌ  وفيه ,(13)ضمانه

 

 (.81٩ة )التعليق (1)
 (.814التعليقة ) (2)
 مل أجده يف املطبوع من الشامل البن الصباغ. (3)
ــرح الكبري للرافعي ) (4) (. والروضــــــــــــــــة 11/331مل أجــد املعتمــد عنــد الشــــــــــــــــافعيــة, وانظر: الشــــــــــــ
 (.٩/202(. وحتفة احملتاج )10/1٩8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (5)
 يف )و(: )خيتص(. (6)
(. ومل يرجح الرافعي وال 8/3٩(. وهنــايــة احملتــاج )٩/202د. انظر: حتفــة احملتــاج )وهو املعتمــ  (٧)

 (.10/1٩8(. والروضة )11/331النووي شيئا. انظر: الشرح الكبري للرافعي )
ِمنا نصـــــــفني(: "٩/202قال ابن حجر اهليتمي يف حتفة احملتاج ) (8) . وقال  "أو عليها راكبان؛ ضـــــــَ
 ."اثنان؛ فعلى املقّدم دون الرديف أو ركبها"(: 8/3٩احملتاج )لرملي يف هناية ا
 (.٩/5) انظر: هتذيب اللغةمن القطار أن تقطر اإلبل بعضها إىل بعض على نسق واحد.  (٩)
 يف )و(: )واحد(. (10)
 (.10/1٩٧(. والروضة )11/331وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 .النسختنيهكذا يف  (12)
 (.10/1٩٧تمد. انظر: الروضة )وهو املع (13)
 (.10/1٩٧انظر: الروضة ) (14)
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 .(1)الصحراء يف كالزرع ,متاعه حفظ املتاع صاحب وعلى
ها  دابةً   راكًبا  كان (2)[فلو]  فالضـمان  ؛شـيًئا وأتلفت(3)فرحمت  ،إنسـانٌ  فنخسـها فسـريَّ
 .عليهما :وقيل ,(5)(4)الناخس على

ــيئـًا  تتلف ال الدابة كان إذا (6)[هذا]  :أصــــــــــــــحـابـنا بعضُ  قال  :الروايين وقال  إال شــــــــــــ
 أو الراكب يضــــــــمن فهل  ،ابلنخس  فاإلتال واتصــــــــل  ،بطبعها  تتلف كانت  فإن  ،ابلنخس
 ،شيًئا  فأتلفت  ،رجلٌ   فنخسها  ،(8)[وحدها]  كانت  لو وكذا  :قال  .(٧)وجهان  فيه  ؟الناخس
 .(٩)الوجهان فيه ؟اإلتالف وطبعها ،ابلنخس التلف اتصل إذا الناخس يضمن فهل

ــان ولو ــان ؛الراكـــب إبذن النخس كـ ــمـ ــالضــــــــــــ ــه فـ ــاصـــــــــــــــــة (10)عليـ ــه وأفىت ،(11)خـ  بـ
 .(13)(12)البغوي

 .(15)يضمنه مل ؛شيًئا وأتلفت صاحبها يد من الدابة (14)[انفلتت] ولو

 

 (.11/333انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 هكذا يف النسختني. (2)
 (.2/43٧مقاييس اللغة )  انظر: ضربْت برجلها. (3)
 (.6/228لسان العرب )  انظر: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو حنوه. (4)
 (.10/1٩8(. والروضة )11/331الكبري للرافعي )  وهو املعتمد. انظر: الشرح (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
ــمــان على النــاخس أيضـــــــــــــــا. انظر: حتفــة احملتــاج ) (٧) (. وهنــايــة احملتــاج  ٩/203املعتمــد أن الضــــــــــــ
(8/3٩.) 
 يف )و(: )من وحدها(. (8)
 .(٩/4. وانظر: حتفة احملتاج )(165 -13/164حبر املذهب ) (٩)
 .على الراكب: أي (10)
 أ(./1٧4) (11)
 (.338فتاوي البغوي ) (12)
 (.10/202(. والروضة )11/336وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (13)
 يف )و(: )اتلفت(. (14)
ــرح الكبري للرافعي )وهو  (15) ,  10/1٩٧(. والروضــــــــــــــة )331, 11/32٩املعتمـد. انظر: الشــــــــــــ

1٩8.) 
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 ما ضمان ففي  ؛رأسها  (3)[وركبت] ،اللجام على (2)]فَعَصْت[  (1)[راكبها] كان  ولو
 .(5)وجهان :وقيل ,(4)قوالن يتلفه

ــفيـنة غلـبت إذا كمـا ,راكبـًا معهـا  اـلذي يكن مل  وإن  طردمهـا  (6)القـاص ابن وعن  الســــــــــــ
 .(٧)املالح

-عليه ابلتحامل- بصــدرها أو  (٩)[جبنبها] تتلفه  ما كل  (8)[...]  الدابة من  ويضــمن
 .(10)وحنوه حطب   من ظهرها على مبا أو ،

 :أوجه  فثالثة ؛مالٌ   أو ،نفسٌ   به  وتلفَ   ،إنســـانٌ   به فزلق الطريق  يف راثت  أو ابلت  ولو
 كان  إن  :والثالث  .(11)يضـمنه  ال  :اواثنيه .إنسـانٌ  ذلك  فعل  لو كما  ،يضـمنه  أنه  :اأصـحه
 .(12)فال وإال ،ضمن ؛ضيًقا الطريق

 

 يف )ط( )أكبها(. (1)
ــرح الكبري  يف )ط( (2) : )فعضـــــــــــــــــت(, واملثبــــت من )و(, وهو املوافق ملــــا ذكره الرافعي يف الشــــــــــــ
(11/331.) 
ــرح الكبري للرافعي (3) روضــــــــــــــــة (. وال11/331) يف النســــــــــــــختني: )وأكبــت(, واملثبــت من الشــــــــــــ
(10/1٩8). 
 (.٩/203(. وحتفة احملتاج )10/1٩8(. والروضة )11/331انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.4/240عتمد أن عليه الضمان. انظر: الفتاوى الفقهية الكربى الن حجر اهليتمي )امل (5)
التلخيص   :املشهورة( أبو العباس, أمحد بن أىب أمحد الطربي, إمام عصره وصاحب التصانيف  6)

أصول الفقه والكالم على   يفوله مصنف  , الفقه  يفواملواقيت وغريها    القاضيواملفتاح وأدب  
كان إماما جليال أخذ الفقه عن الزجاجي,  أبو على    القاضيري رواه عنه تلميذه  حديث اي أاب عم

وحممد بن عثمان   ياحلضرموحدث عن أىب خليفة وحممد بن عبد هللا املطني  , أىب العباس بن سريج
تويف بطرسوس سنة مخس ,  وعبد هللا بن انجية وغريه  القاضيبن أىب شيبة ويوسف بن يعقوب  

 .(60 -3/5٩)طبقات الشافعية الكربى للسبكي انظر:   وثالثني وثالمثائة.
مان, واآلخر  ضفإن غلبته ففيها قوالن: أحدمها عليه ال"(: 616ال ابن القاص يف التلخيص )ق  (٧)
عن  ه(, فإهنما نقال10/1٩8(. والروضـــــة )11/331. وانظر: الشـــــرح الكبري للرافعي )"ضـــــمان ال 

 .ابن القاص
ة غري واضـــــــــحة كأهنا )بيداها(, وهي غري موجودة يف )و(, كأهنا يف )ط( يف هذا املوضـــــــــع كلم (8)

 خطأ, إذ مل جُتر حبرف اجلر, إذا كانت )بيداها(.
 يف )ط(: )جبنببها(. (٩)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/332تمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املع (10)
 (.10/1٩8وضة )(. والر 11/331وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 (.10/1٩8(. والروضة )11/332الشرح الكبري للرافعي )  انظر: (12)
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 .(2)لإلمام احتمال مارة تكان إذا وفيما ,(1)مارة أو واقفةً  تكون أن بني فرق وال
 من يُنشـر مما  أو ،الوحل وقت  مبشـيها الوحل  رشـا  من  شـيءٌ  دَ سَـ فَ   ولو :الرافعي قال
ــمـان فال  ؛والفواكـه البَـزَّازين  ثـياب ك  (3)الغـبار  كـالرَّكض  ,يُعـتاد ال  عمـا حُيرتز  أنْ  يوينبغ  ,ضــــــــــــ
ْفرِط
ُ
 حيدث  ما ضـــــــــــــمن  ؛خالفَ   فإنْ   ،(5)[ولوحال] جمتمع على  (4)]واإلجراء[ ،الوحل يف امل
 .(6)ُمقطَّرة غري األسواق يف اإلبل ساق لو وكذا ,منه

ــبطُ  ال اليت النَّزِقـَة والـدابـةُ  :اإلمـام قـال  ال ؛اللجـام معـاطف يف والرتديـد ابلكبحِ  تنضــــــــــــ
 .(٧)ضمنه ؛شيًئا فأتلفت فعلَ  فإن ،قالسو  يف اركوهب زجيو 

ــنابك  موقع من شـــــيءٌ   فأصـــــابَ  الطريق يف  دابةً  ركضَ   ولو  ،إنســـــان (٩)[عني] (8)الســـ
 . (10)الضمان  وجب  ؛وإال  ،عليه  شيء  فال  ؛الركض  موضع  املوضع  كان  فإن  ،ضوءها  وأبطل

 

 (.11/332انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 (.388 -1٧/38٧هناية املطلب ) (2)
 شيٌء مما ينشر. -بسبب الغبار-تقدير الكالم: ولو َفَسَد   (3)
 .يف النسختني: )واالجرتاء(, واملثبت من الشرح الكبري (4)
 يف )ط(: )الدخول(. (5)
 .(10/1٩8. وانظر: الروضة )(332 -11/331الشرح الكبري ) (6)
 (.1٧/384هناية املطلب ) (٧)
 (.2/453املزهر يف علوم اللغة وأنواعها )انظر:    أطراف احلواف. (8)
 يف )و(: )غري(. (٩)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/332وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
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 :فروع 
ــاحبُ   الدابة  ربط  لو ــاحب علمِ  بغري فانفلتت  ،العادة على  لياًل   هاصـ ــيًئا  وأتلفت  هاصـ  ؛شـ
 وصـححه ،يضـمن ال :والثاين  .(1)الطربي القاضـي وصـححه  ،يضـمن  أنه  :أحدمها  :فوجهان
 (4) [هاصــــــاحبَ ] غلبت إذا  فيما املتقدمني  كالوجهني  (3)[ومها]  ,(2)بعضــــــهم  به وجزم  ،طائفة
 .وأتلفت

ــا وجيراين ــانـــت إذا فيمـ  ،زرع   يف تووقعـــ  ،رَّقتهـــافف ريحٌ  فهـــاجـــت الراعي مع الغنمُ  كـ
 .(6()5)[وأفسدته]

 .(٧)الراد ضمنه ؛شيًئا رجوعها يف فأتلفت رادٌّ  الغالبة الدابة ردَّ  ولو
 .(8)قطًعا ضمن ؛حافظها مَ و ن البهيمة إتالف سببُ  كان ولو
 . (10)(٩)تتلفه  ما  صاحبها  يضمن  مل  ؛الباب   لصٌّ   فتحَ   أو  ،اجلدار  اهندامُ   سببه  كان  ولو
 بيًتا فحكَّ   ،به  وســـــــار  ،ظهره على  أو ،عجلة   على  أو  دابة   على  حطًبا محلَ   لو  :الثاين
 .(11)ضمنه ؛فأسقطه

 

واســــــــــــتوثق منها وغلق وإن كان ابلليل نظر فإن كان ردها إىل بيوهتا  "(: 80٩قال يف التعليقة ) (1)
ــدت  ــية وافســ ــقط حائطه فخرجت املاشــ ــية أو ســ الباب عليها ففتح لص ابب البيت الذي فيه املاشــ

الزرع الزرع أو عقل الناقة كما يفعله أهل البادية فتمرغت وحلت العقل ودخلت احلائط وأفســــــــــدت  
يردها إىل بيوهتا أو مل  فأنه ال ضــــــمان عليه ألنه غري مفرط يف احلفظ وإن كان قد تركها يف املرعى ومل
يغلق ابب الدار فإن   يعقلها إن كانت العادة عقلها كما يفعله أهل البادية أو ردها إىل بيوهتا لكنه مل

 ."عليه الضمان 
 (.10/1٩6(. والروضة )11/32٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )و(: )وهنا(. (3)
 يف )و(: )صاحبتها(. (4)
 يف )و(: )فأفسدته(. (5)
 (.10/202(. والروضة )11/336املعتمد أنه ال ضمان عليه. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.10/202(. والروضة )11/336وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.10/202لروضة )(. وا11/336و املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وه (8)
 (.10/1٩6(. والروضة )11/32٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.12/8٧(. والبيان )6/538(. والوسيط )1٧/386انظر: هناية املطلب ) (10)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/332وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
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ــان    ثوب   به فتلفَ  الســـــــــــوق  به دخلَ   وإن  كان (1)[فإن]  ،به منه عودٌ  تعلق  أبنْ  إنســـــــــ
فعلى صاحب الدابة ،  إال أن يكون أعمى  ,فال ضمان  ؛(2)للدابة  مستقباًل  الثوب   صاحب
 .(3)ضمن ؛فإن مل يفعل، إعالمه

رها بوإْن كان مســــــــتد .عدم الضــــــــمان مبا إذا وجَد منحرفًا ينحرف إليه زايلد الغوقيَّ 
 .(4)ضمن ؛وإن مل ينبِّهه، فال ضمان أيًضا ؛نبَّهه صاحبهافإْن 

ــاحــب الثوب  ، ( 6)[العود بــه]جــذبــه حني تعلق  (5)[أبنْ ]لــه  حــدث  ولو كــان صـــــــــــــ
إذا ه التفصـيل مبا وخصـص البغوي وغري  ,(٧)لزَم صـاحبها نصـُف الضـمان  ؛وجذبته البهيمة

وقطعوا ابلضــــــــــمان مطلًقا فيما إذا دخل به ،  دخَل احلطب الســــــــــوق يف غري وقت الزحام
 .(٩)وقت الزحام (8)[يف]

يف  فقـد ـقال البغوي  ,(10)فـأخرجهـا، إذا دخـلت داـبُة إنســـــــــــــــان  أرَض آخر :الثـاـلث
خرِج  ؛كانت انفلتت من مالكها  (12)[إنْ ]  :  (11)ىالفتاو 

ُ
 قت الريحُ كما لو أل،  ضــــــمنها امل

وإن كان ,  فإن تعذر فإىل احلاكم  ,الرد إىل املالك بل عليه ،  يضـــــــــــــمنه ؛ثواًب يف داره فألقاه
 .(13)مل يضمن ؛مالكها أرسلها

 

 يف )ط(: )قال فإن(. (1)
 ب(./1٧4) (2)
 (.10/1٩٩وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (3)
 (.6/538الوسيط ) (4)
(:  11/332كذا يف النســــــختني, وكأن املناســــــب: )فإن(, وعبارة الرافعي يف الشــــــرح الكبري )ه (5)
البهيمة، فعلى ه، فجذبه وجذبته وإن كان من صاحب الثوب جذبة أيضا، أبن تعلقت اخلشبة بثوب"

 ."صاحبها نصف الضمان 
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
 (.10/1٩٩وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 .(1٧/388انظر: هناية املطلب )و  (٧/438التهذيب للبغوي ) (٩)
 قلت: مث هلكت أو ضاعت, او حنوها. (10)
 (.2/٧03فتاوي البغوي, ولكن وجدهتا يف فتاوي ابن الصالح )مل أجده يف  (11)
 يف )و(: )فإن(. (12)
 (.10/201(. والروضة )11/335وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (13)
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فإن ، لو صـالت عليه  (1)[يدفعها] كما  دفعها عنه  ؛كان يف األرض زرٌع فأتلفته  لوو 
ــررها ــغلها  ,مل جيز إخراجها عن املِلك  ؛حناها عنه واندفع ضــــــــــ وإن كان فيه -  كاناملوشــــــــــ

 .(2)ال يبيح إضاعة ماِل غريه -ضررٌ 
 ؛وإْن كـــان مـــالكهـــا أدخلهـــا بغري إذنـــه فـــأخرجهـــا ربُّ األرض بعـــد أْن غـــاَب رهبـــا

 (3)لتعــديــه ,يضــــــــــــــمن: واثنيهمــا .لتعــدي رهبــا ,ال يضــــــــــــــمن: أحــدمهــا ,احتمــل وجهني
 .(5)(4)بتضييعها

ــان    ــاٌن متاعه على دابِة إنســــــــــ ، بغري إذنه (6)يف مفازة  وجيراين فيما لو وضــــــــــــع إنســــــــــ
 .(8()٧)فألقاه صاحب الدابة، وغاب 

فإن ، له مااًل   (٩)[تتلف]أن الدابة إذا دخلت ِملك إنســان ومل  وعن تعليق القاضــي
، والقياُس أن يضـمن: قال  .ضـمن  ؛(10)وإن نفَّرها َغْلَوة سـهم،  مل يضـمن ؛نّفرها عن ِملكه

 .(11)جهاكما لو ألقت الريُح ثواًب يف داره فألقاه خار 
وعلم به رب ،  ســـيده لياًل  (12)[غري]لو دخل عبٌد دار    : ىوقال القاضـــي يف الفتاو 

 

 يف )ط( زايدة كلمة غري واضحة كأهنا )لو يدفعها(. (1)
 (.10/201ضة )(. والرو 11/335وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 أي: رب األرض. (3)
... )فأخرجها من زرعه( فوق قدر احلاجة )فضاعت ففي  (: "4/1٧3قال يف أسىن املطالب ) (4)

 ."اين وهو األوجه نعم لتعدي الفاعلالضمان( عليه هلما )وجهان( أحدمها ال لتعدي املالك، والث
ــرح الكبري للرافعي ) (5) ــة (. وا11/335انظر: الشـــــ (, فإهنما نقاله عن  202 -10/201)لروضـــــ

 فتاوى البغوي.
 (.٧٩4القاموس احمليط )  انظر:  وال أنيس. الفالة ال ماء هبا (6)
 (.4/1٧3املعتمد أن عليه الضمان. انظر: أسىن املطالب ) (٧)
 ( فإنه نقله عن فتاوى البغوي.10/202انظر: الروضة ) (8)
 بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( ىتلفيف )و(: )يتلف(, ويف )ط(: ) (٩)
شـــــرح مشـــــكل   انظر:  .َغْلَوة ســـــهم: أي رمية ســـــهم أبعد ما يقدر عليه الرامي، والغلوة غايتها (10)

ــيط ) ــبــاح(. 2/24٧الوســــــــــــ ويقــال هي قــدر ثالمثــائــة ذراع إىل (: "2/452)املنري  وقــال يف املصــــــــــــ
 ."أربعمائة

ا إىل )ابب صــالة املســافر واجلمعة يف الســفر(, ومل املطبوع منهمل أجده يف التعليقة, حيث أن  (11)
اويه  يف فت عن العبادي ,(16/41كفاية النبيه )  ه ابن الرفعة يفنقل, وقد يف الفتاوى يف مضـــانه أجده

 ."ويه: إنه رأى يف تعليق القاضي...قال العبادي يف فتا"عن تعليق القاضي, حيث قال:  
 يف )و(: )عبد(. (12)
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ــمـــانـــ ، وال أعلمـــه ومل يرده على مـــالكـــه، فرتكـــه حىت خيرج الـــدار  (1) [وجهـــان]ه ففي ضــــــــــــ
فتمكن من رده ومل  داره (3)[يف]على الوجهني فيمــــا إذا ألقــــت الريُح ثواًب  (2)[يــــاننينب]

 .(5)أوىل من إحلاق العبد به يف ذلك   وإحلاق البهيمة ابلثوب   .ىتهان  (4)؟هل يضمن،  يرده
بل يقتصر على قدر ،  فال يبالغ يف اإلبعاد  ؛حيث جوَّزان له إخراجها :وقال الرافعي

 .انتهى. (٧)ضمنها ؛عليهزاد  (6)[فإن]، احلاجة
مل   ؛فإن كانت حيث ال يضمنها إبخراجها،  ولو أخرجها فسرحت يف مزرعة  أخرى

البغوي فيمــا إذا أدخلهــا  (10)وذيت فيــه اخلالف املتقــدم عن .(٩)(8)[يتلفــه]مــا يضــــــــــــــمن 
إال أْن يفرض ذلك اخلالف فيما إذا وضـع ؟  هل يضـمنها رب األرض إبخراجها،  مالكها
 .لعدِم وضع اليد ,فيجزم هنا أبال ضمان، عليهايده 

إىل  (11)[تعود]إىل أن ،  كاملغصـــــــــــوبة  ,يضـــــــــــمن ما أتلفتْ   ؛يضـــــــــــمنها  :وحيث قلنا
 .(12)[عدمهما]احلاكم عند أو  ,وكيلهأو  مالكها

 

 .يف )ط(: )وجهني( (1)
 يف )و(: )ينبنيا(. (2)
 يف )و(: )إىل(. (3)
, ومل أجد من نقل عنه  منها (21٧) ص(, 3٩6)  ص  , وانظرىالفتاو  يف يف مضـــــــــانه مل أجده (4)

 قوله هذا.
البغوي  ( عن فتاوى  10/201( والنووي يف الروضـة )11/335نقل الرافعي يف الشـرح الكبري ) (5)

 ضمن. أنه لو هبت الريح بثوب يف حجره، فألقاه،
 يف )ط(: )وإن(. (6)
وال ينبغي أن يبالغ يف التنفري واإلبعاد، بل يقتصـــــــر على  "(: 11/32٩قال يف الشـــــــرح الكبري ) (٧)

ــمـاهنـاقـدر احلـاجـة، فـإن زاد فضـــــــــــــــاعـت؛ قـال  ــة "إبراهيم املروروذي: يلزمـه ضــــــــــــ . وحنوه يف الروضـــــــــــــ
(10/1٩6). 
 .هكذا يف النسختني (8)
ــرح الكبري )قال يف ا (٩) ــدته،  "(: 11/32٩لشـ ولو أخرجها من زرعه، وأدخلها يف زرع غريه، فأفسـ

ــمـان، وإن كـاـنت حمفوفـة مبزارع الـناس، ومل ميكن إخراجهـا إال إبدخـاهلـا مزرعـة الغري، فال   فعلـيه الضــــــــــــ
  -10/1٩6يف الروضــــة ) . وحنوه"ولكن يصــــرب، مث يغرم صــــاحب الدابة يقي مال نفســــه مبال غريه،

1٩٧.) 
 أ(./1٧5) (10)
 (: )يعود(.يف )و (11)
 يف )ط(: )عدمها(. (12)
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 .(2)منه قطًعا (1)[هتأتلف]ضمنه ما  ؛ولو أدخلها يف زرِع غريه
إال بــدخوهلــا  (5)[إخراجهــا]ميكن  (4)[ال]، ابملزارعحمفوفــًة  (3)[تــهمزرع]ولو كــانــت 

 ما أتلفته  ويغرم صاحبها، بل عليه أن يصرب،  قي مال نفسه مباِل غريهفليس له أن ي،  فيها
 .(٧)ضمن ما أتلفته منه ؛فإن أخرجها إىل زرِع غريه, إىل أن خترج (6)[له]

فيـه ؟ فهـل لـه إخراجهـا إليـه، إرســـــــــــــــاهلـاولو كـان جبواره زرُع صـــــــــــــــاحبهـا املفّرِط يف  
 .(8)احتماالن لإلمام

رًا يف حفظها ــِّ ــرة مالكه، ومهما كان ربُّ الدابة مقصـــــ ــيًئا حبضـــــ قد هو و  فأتلفت شـــــ
 .(10)ضمان على صاحبها (٩)[فال] ؛فلم يفعل دفعها قادٌر على

افيمـا إذا ترك ابب  وجييء فيـه وجـٌه آخر ممـا تقـدَّم :قـال الرافعي ــتـان مفتوحـً  البســــــــــــ
ا]، حىت دخلت وأفســــــــــدت  ــً ال يســــــــــقط   ؛وهو ســــــــــاكتٌ   هه مالَ لو أتلف غريُ   (11)[وأيضــــــــ

 .(12)الضمان
ــان   :الرابع أو   ،قتـلت طـائرهأو   ،قـِدرهقلـبت أو  ,اهلرَّة اململوكـة إذا أتلـفت ـمال إنســــــــــــ

ــمنه رهبا،  ت طعامهكل أَ  ــُة أوجه؟  (13)فهل يضـــــــ ــمنه: أحدها؛  فيه مخســـــــ : واثنيها ،  ال يضـــــــ

 

 يف )ط(: )أتلفه(. (1)
 (.10/1٩6(. والروضة )11/32٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )ط(: )مزرعة(. (3)
 هكذا يف النسختني, بدون واو. (4)
 املعقوفتني مكرر يف )و(.ما بني   (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (6)
 (.1٩٧ -10/1٩6(. والروضة )11/32٩املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (٧)
 .منه (1٧/38٧هناية املطلب )  :وانظر ,مل أجده يف مظانه من هناية املطلب (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 (.10/1٩6املعتمد. انظر: الروضة )وهو   (10)
 يف )و(: )وكذا(. (11)
 (.11/32٩الشرح الكبري ) (12)
 (.1٧/385انظر: هناية املطلب ) (13)
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لياًل  (3)[اتلفته]  ســـــواء،  (2)[يضـــــمنه]  ؛أهنا إن كانت ضـــــارية  :أظهرها  واثلثها  ,(1)يضـــــمنه
فه أهنا كالدابة يضـــــــــمن ما تتل :  ورابعها،  فال ضـــــــــمان  ؛وإن مل تكن ضـــــــــارية،  (4)[أو هنارا]

 .عكسه: وخامسها، ابلليل دون النهار
 .(5)ذين ُعرفا بعقر الدواب وإتالفهال وكذا احلكُم يف اجلمل واحلمار ال

 .الوجهني األولني يف الكلب العقور (8)والبغوي (٧)(6)وذكَر الفوراين
ــاد من أ :اخلامس ــارية ابإلفســـــ يف  ,ريق الثياب وغري ذلك وخت، الطيور ذخاهلِرَّة الضـــــ
ابلفواســــــــــــــق إحلاقًا هلا ، نعم:  للقاضــــــــــــــي اأحدمه  :وجهان يف حال ســــــــــــــكوهنا جواز قتلها
ــاـقه يقتضــــــــــــــي جواز قتلهـا وإن كـاـنت ربيطـة،  وهو ُمتَّجـه :ـقال اإلـمام.  (٩)اخلمس . ومســــــــــــ

، وهي يف قفص املصــيدة اليت اختص هبا َمن صــادها  (10)أةدَ قول يف احلِ نوليت شــعري ما 
جيري  (13)[ال]  جيري املِلك فيها كما وال،  يقتضي حله  (12)(11)[احلديث]  ؟هل حيل قتلها

 ,( 14)]يســــــــتمكن منها أن يقتَلها[وال حيل على هذا اقتناؤها بل على َمن ، احلشــــــــرات يف 

 

 (.10/1٩٩(. والروضة )11/333وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )ضمنه(. (2)
 .لصحيح ما أثبتناهولعل ايف )ط( كلمة غري واضحة, ويف )و(: )أيلفته(,  (3)
 يف )ط(: )وهنارا(. (4)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/333انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
املروزي, من كبار تالمذة أيب بكر القفال , عبد الرمحن بن حممد بن َأمحد بن فوران  أبو القاسم(  6)

روى ,  الطيسفوين وأستاذه أيب بكر القفالمسع احلديث من علي بن عبد هللا  ,  وأيب بكر املسعودي
طبقات الشافعية انظر:  وأربعمائة.  سنة إحدى وستني مبرو  تويف  ,  عنه البغوي صاحب التهذيب

 .(110 -5/10٩)  الكربى للسبكي
 مل أجده يف املخطوط من اإلابنة. (٧)
 (.٧/43٩التهذيب للبغوي ) (8)
 (.10/200(. والروضة )11/334الشرح الكبري ) (٩)
 .(1/125(. واملصباح املنري )3/2٧8طائر خبيث يصيد اجلرذان. انظر: العني ) (10)
 لإلمام.هناية املطلب (, واملثبت من اجلديد : )يف النسختني (11)
ــيد وحنوه، ابب: ما يقتل احملرم من الدواب  12) ــحيح البخاري، كتاب: جزاء الصــ ( رقم  320)( صــ

ــلم، كتاب: احلج، ابب: ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب  1828احلديث:  . وصـــــحيح مســـ
 .11٩8( رقم احلديث: 2/85٧يف احلل واحلرم )

  املعقوفتني ساقط من )ط(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره اإلمام.ما بني (13)
 ة املطلب.يف النسختني: )ميكن قتلها(, واملثبت من هناي (14)
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ــربنـا لـه اقتنـاء الـ  ؛ِم النـاظرعن فه هـذاد عُـ وإن بَـ  وكـذا  ,وإن كـان مربوطـًا، ب مثـااًل ذئـ ضــــــــــــ
يف  :وقـال بعـد هـذا .وإْن كـانـت ربطـة فعلى هـذا تُقتـل اهلرة ,احلشــــــــــــــرات  (1)من املؤذايت 

أنه  :(4)(3)وأصــــــحهما للقفَّال  .(2)إذا كانت ربيطة  جواز قتلهما يف مذهب القاضــــــي تردد
ــران   وبه أفىت القاضــــــــــي  ,(5)ال جيوز ئل عن حرقهما إذا كاان يضــــــــ ــُ يف اجلراد والُقمَّل ملا ســــــــ
 كَمن يقصـد،  يُدفعان ابألهون فاألهون ؛الشـخصأو   املال (6)[اقصـد]إْن : فقال،  ابلناس

 .(٧)فإن مل يندفعا إال ابلتحريق أُبيح التحريق والقتل، املالأو  يني النفسمن اآلدم
 فال جيوز قتله على ســـــكونه،  عن بعضـــــهم أنه كاهلرة حكى اإلمامُ   ؛والكلب العقور

وإن كان فيه ، كالفواســق  ؛فيه منفعة مل يكن إن  فإنه،  وهذا غرُي ســديد: قال, عند القفَّال
 (8)[وكبــار]وقــد يتعلق ابلنــاس ، فــإن عقره عظيم ,و أوىل ابلقتــلهو ، كــاهلرة  فهو ؛منفعــة
 .(٩)البهائم

ه الكـلب، دابةٌ أو   ولو كان يف داره كـلٌب عقور ــَّ ــاٌن فعضــــــــــــ رحمـته أو  فدخلهـا إنســــــــــــ
ــمـان  ؛امـ إبذنـه وقـد أعلمـه حـاهلأو  بغري إذنـه فـإْن دخـل، الـدابـة  ؛وإن مل يعلمـه، فال ضــــــــــــ
 .(10)بني يدي إنسان  فأكلهكما لو وضَع الطعام املسموم ،  فقوالن

صـــه]ومنهم َمن  ــَّ وقطَع بنفي الضـــمان ،  يف ظلمة  أو   مبا إذا كان أعمى (11)[امخصـ
 

 ب(./1٧5) (1)
 (.386 -1٧/385هناية املطلب ) (2)
ــيخ  , ( أبو بكر, عبــد هللا بن أمحــد بن عبــد هللا القفــال املروزي, يُعرف ابلقفــال الصــــــــــــــغري3) شــــــــــــ

ــانيني وليس هو القـفال الكبري هـذا أكثر ذكرا يف الكـتب أي كـتب الفـقه وال ـيذكر غـالـبا إال  اخلراســــــــــــ
مطلقا وذاك إذا أطلق قيد ابلشــاشــي ورمبا أطلق يف طريقة العراقيني لقلة ذكرهم هلذا والشــاشــي أكثر 

ــرة وأربع ــبع عشـــــــ ــنة ســـــــ ــول والتفســـــــــري وغريمها, وتويف ســـــــ , ودفن  مائةذكرا فيما عدا الفقه من األصـــــــ
(. وطبقات الشـــــافعية الكربى للســـــبكي  1٧/405ســـــري أعالم النبالء للذهيب )انظر:  بســـــجســـــتان. 

(5/53( ,)5/56.) 
 .(10/200(. والروضة )11/334نظر: الشرح الكبري للرافعي )ا (4)
 (.10/200(. والروضة )11/334وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 يف )ط(: )قصد(. (6)
 , ومل أجد من نقل عنه قوله.منها (3٩6)ص , وانظر  ىيف الفتاو  يف مضانه جدهأمل   (٧)
 يف )و(: )وكبان(. (8)
 .(1٧/386ة املطلب )هنايانظر:   (٩)
 (.10/200(. والروضة )11/334وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 يف )ط(: )خصصها(. (11)
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 .(1)إذا كان بصريًا يرى
 .(2)فيه وجهان؟ الديةأو  فيضمنه ابلقصاص ,يضمن :وحيث قلنا
ِلي :وقـال الروايين ــْ أو  الكلـبَ  رب الـدار (3)ال فرق يف جراين القولني بني أن ُيشــــــــــــ

 .يف الدار (5)األحبولةوهي كمسألِة حْفِر البئر ونْصِب ، (4)ال
على   (٧)لو كان ميشــــــي فوقع ُمقدَُّم مداســــــه  :يذعن إبراهيم املرورو   :(6)[الســــــادس]

 .(8)نصفهويُهدر ، جيب نصف الضمان ؛ُمَؤخَّر مداس رجل  فتمزق
، خرعلى اآل وهــذا إمنــا يظهر حيــث يكون لكــلّ  منهمــا قوة اعتمــاد   :قــال الرافعي

فليس للســـــــــابق قوة ، إذا كاان مجيًعا يقصـــــــــدان جهة  واحدة  (٩)[وأمَّا]، ما يف التصـــــــــادمك
فالضــــــــــمان على  ؛إْن متزَّق ُمؤخَّر مداس الســــــــــابق: فينبغي أْن يُقال،  اعتماد  على الالحق

 .(11)(10)فال ضمان على السابق ؛وإن متزَّق مداس الالحق، الالحق
ه فيما إذا كان املشـــــــــــيان إىل جهة  ضـــــــــــَ رَ وفَـ   ,ىيف الفتاو   وقد ذكره القاضـــــــــــي: قلت

 .(12)وكذا لو وضع رجله على ذيله فتخرَّق: قال ,واحدة
لزمه ضـمانه   ؛فأتلفت شـيًئاجمنوٌن دابًة من غري إذِن أحد  أو   لو ركَب صـيبٌّ  :السـابع

ــمـنه األجنيب ؛وإن كـان أبمر أجنيب .يف مـاـله ـفإْن كـاـنت تـلك  ؛وإن كـان أبمر الويل .ضــــــــــــ

 

 (.10/200(. والروضة )11/334للرافعي )انظر: الشرح الكبري  (1)
 (.8/382(. وحتفة احملتاج )5/15انظر: الغرر البهية ) (2)
 (.14/444) لسان العرب  انظر: .يغري (3)
 (.13/166حبر املذهب ) (4)
 .(1/11٩هي الشََّرك وحنوه. انظر: املصباح املنري ) (5)
 املوافق للتقسيم.(, واملثبت من )و(, وهو الثاينيف )ط(: ) (6)
 (.1/303املعجم الوسيط )  انظر: ضرب من األحذية. (٧)
.  (10/1٩٩روضــــــة الطالبني )و  (.11/332الشــــــرح الكبري )مل أجد التعليقة, وقوله منقول يف  (8)

 (.  8/42(. وهناية احملتاج )٩/2٧٧النجم الوهاج )وانظر:  
 يف )و(: )فأما(. (٩)
 (.333 -11/332الشرح الكبري ) (10)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/333: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر (11)
, ومل أجـد من نقـل عـنه منهـا( 3٩6) ,(21٧) ص, وانظر  ىالفـتاو  يف يف مضـــــــــــــــاـنه جـدهأمل  (12)

 قوله هذا.
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 .(1)هو على الويل: وقيل، االصحفالضمان عليه يف  ؛ركبه إايهاجيوز للويل أْن يُ  الدابة ال
فســــــــقطت على   (3)أنه لو كان يقطع شــــــــجرًة يف ِملكه  (2)يف فتاوي البغوي: الثامن

فال ضـمان على    ؛فإن كان املصـاب يعرف أهنا تصـيبه،  فكسـرته  (4)النَّظَّاَرةُ رجل  واحد  من 
بغري ]أو   دخل ِملكه إبذنه ســـــواء، ضـــــمن  ؛طع يعرف ومل خيربهوإال فإن كان القا،  القاطع
 .وكذا إن كاان عاملني، فال ضمان ؛وإن كاان جاهلني أبهنا تصيبه. (5)[إذنه

ضـــــــمن  ؛فهلكت (8)[من ثـُْلَمة  ]فأخرجها   (٧)[ملكه]أنه لو دخلت هبيمٌة    (6)وفيها
 .إن كانت الثلمة ال خترج البقرة منها بسهولة

 ؛فهو كمـا لو أتلفـت زرعـه ؛فمـات  فرحمتـه غريه إىل ملكـه ت دابـةُ ولو دخلـ  :(٩)قـال
ــمـان،  والنهـاريُفرَّق بني اللـيل  حفَر  (10)[يف]كمـا    ,ـفاـلدـية على العـاقـلة  ؛ـفإن أوجبـنا الضــــــــــــ

 .البئر
مات الراكب وســـــــــــقط أو   ,ولو كان على دابة  فســـــــــــقطت ميتًة فأتلفت مااًل : قال
خبالف الطفل  ,كســــر من انتفاخه قارورةٌ وكذا لو انتفَخ ميٌت وت،  مل يضــــمن ؛على شــــيء

 .(11)فإنه يضمن، يسقط على قارورة
ن  م  (13)(12)[ينَدرَاِبزِ ]على أو   ولو أخذه الصـرع فوقع على ماِل إنسـان  فأتلفه: قال

 

وهناية  (. 10/202(. والروضــــة )11/336والشــــرح الكبري ) (.13/165انظر: حبر املذهب ) (1)
 (.8/40احملتاج )

 (.2/٧04البغوي, ولكن وجدهتا يف فتاوي ابن الصالح )  مل أجده يف فتاوي (2)
 أ(./1٧6) (3)
 (.1/313خمتار الصحاح )  انظر: القوم ينظرون إىل شيء. (4)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )و(. (5)
 (.2/٧04فتاوي البغوي, ولكن وجدهتا يف فتاوي ابن الصالح )مل أجده يف  (6)
 يف )و(: )ملكها(. (٧)
 منه(.يف )و(: ) (8)
 (.2/٧05مل أجده يف فتاوي البغوي, ولكن وجدهتا يف فتاوي ابن الصالح ) (٩)
 يف )ط(: )لو(. (10)
 (.338فتاوى البغوي ) (11)
 يف )و(: )دراِبِز من(. (12)
ــقوط. (13) ــاعد وحيميه من الســ ــتعني به الصــ املعجم الوســــيط   انظر: حاجز على جانيب الســــلم يســ
(1/2٧٧.) 
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 .(1)كما يف الصيب يسقط من املهد،  ضمنه ؛رهسَ املسجد فكَ 
لزَم الناِخُس  ؛رحمت إنســـــــــــااًن فأهلكتهأو   ،دابًة فأســـــــــــقطت راكبها ولو خنسَ : قال
 .وقد مرَّ  ,(2)إال أن يكون إبذن صاحبها ,الضمان

كما لو أبطل ،  مل يضــــــــمن احلال  ؛ولو حلَّ قيًدا عن دابة  فخرجت وأهلكت شــــــــيًئا
 .(3)احلِرز فأخذ غريه املال

مل جيب  ؛وهلك ، وتنفَّر من ســـقوطها بعرٌي آخر (4)ولو ســـقطت دابٌة يف َوْهَدة: قال
 .(5)صاحبهاضمانه على 

، ضــــمنه البائع ؛ولو ابتاع هبيمًة بثمن  يف الذمة فأتلفت مااًل للمشــــرتي قبل القبض
ــيًئا للمعري ــتعارُة شــــ وقد مرَّ يف  ,(6)وإن كانت ِملك املشــــــرتي كما إذا أتلفت البهيمُة املســــ

 .الغصب
ر، عبدأو  ُحرّ   ,(٧)[آخر]فزلَق هبا رجٌل ،  يف احلمام  ةولو ألقى خنام فعليه  ؛وتكســـــــــَّ

 .(8)املمر إن ألقاها علىالضمان 
  

 

 (.2/615بغوي, ولكن وجدهتا يف فتاوي ابن الصالح )مل أجده يف فتاوي ال (1)
, فلم يفرق بينهما وجعل  "وأن خنس أبمر صــاحب الدابة"(, إال أنه قال: 338اوى البغوي )فت (2)

 اخس مطلقا.الضمان على الن
 (.338فتاوى البغوي ) (3)
اجلمع أوهــد املطمئن من األرض واملكــان املنخفض كــأنــه حفرة، والوهــد يكون امســا للحفرة، و  (4)

ووهــد ووهــاد. والوهــدة: اهلوة تكون يف األرض؛ ومكــان وهــد وأرض وهــدة: كــذلــك الوهــدة: النقرة 
املنتقرة يف األرض أشــــــــــــد دخوال يف األرض من الغائط وليس هلا حرف، وعرضــــــــــــها رحمان وثالثة ال 

 (.4٧1 -3/4٧0لسان العرب )انظر:  ئا.  تنبت شي
 (.338فتاوى البغوي ) (5)
 (.33٩ -338بغوي )فتاوى ال (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 (.336فتاوى البغوي ) (8)



 

 

94 

 

 اجلواهر البحرية

ري   كتاُب السِّ
 .(1) وكيفيته، وتركه ابألمان، ففي كلِّ واحد  منها ابابً  ,والنظُر يف وجوبه

 . الباُب اأَلوَّل: يف وجوبه 
ــوله   ــتمل على حق هللا تعاىل، وحق رســــــ ــلم)وهو يشــــــ ، وحق (صــــــــلى هللا عليه وســــــ

 املسلمني.
 والكنائس. لِبَيعريب حماله من االكفر من القلوب واأللسنة، وختميحو فاألول: 
 ابلرسالة، وإجابة دعوته. (َعَلْيِه السَّاَلمُ )الشهادة له والثاين: 
الغنائم هلم،  (2)الذبُّ عن املســلمني وأوالدهم ونســائهم وأمواهلم، وحتصــيلوالثالث:  
 .والظفر بعدوهم

 .(4)يصرُي فرض عني   (3)[وقد]وهو واجٌب على الكفاية، 
 رفني:م اأَلوَّل يف طوالكالم يف القس 

ب على الكفـاـية جتـ اأَلوَّل: يف الواجـب على الكفـاـية، ويصـــــــــــــــل ـبه الكالم يف أمور 
 .استطراًدا، فإنه أمهها
 املسقطة له. (5)[األعذار]والثاين: يف 

واختلفوا يف أن اجلهــاد كــان يف عهــِد  يف الواجــب على الكفــايــة: :الطرف اأَلوَّل
: أنه كان فرض (6)[اأظهره] أو فرُض كفاية؟   عنيفرضُ   (صـــــــــــلى هللا عليه وســـــــــــلم)النيب 

 

ري ص ) (1)  .(55تقدم التعريف ابلسِّ
 ب(./1٧6) (2)
 يف )و(: )وهو(. (3)
ــريازي ) (4) ــريازي )(. 232 -231انظر: التنبـيه للشــــــــــــ (. والبـيان للعمراين  3/265واملهـذب للشــــــــــــ
 (.30٧(. ومنهاج الطالبني )10/208والروضة ) .(11/343. والشرح الكبري )(٩٩/12)
ــرح الكبري للرافعي (, ويف )و(: )األعـــــدار(, األعـــــداديف )ط(: ) (5) واملثبـــــت موافق ملـــــا يف الشــــــــــــ
(11/344). 
 (: )أظهرمها(.طيف ) (6)
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ا  ,(1)كفـايـة واثلثهـا: أنـه كـان فرض عني  على املهـاجرين، وفرض كفـايـة على غريهم. وأمـَّ
وقتاهلم فيها   ,(2)وقصــــِد بالدهم ,فيجب اجلهاد لصــــوِن بالد املســــلمني عن الُكفَّار  ؛بعده

 .(4()3)يةز ل اجلذإىل االسالم أو ب
 :ضرب  والكفر أربعُة أ
 .ابهلل أصاًل  (5)[يؤمن]أبال  ؛كفُر إنكار  
 .ككفِر إبليَس يعرف هللا بقلبه وال يقر بلسانه  :وكفُر جحود  
ــانه وال يدين :وكفُر عناد   ــًدا ولعًنا؛ ككفِر  (6)[به] وهو أْن يقرَّ بقلبه ويقرَّ بلســ حســ

 .أيب هلب  
 وهو أْن يقرَّ بلسانه وال يعتقد بقلبه. :وكفُر نفاق  

 املرادون يف الباب.هم  ؛لوَ حد األضرب الثالثة األُ ار أبوالُكفَّ 
 :(8)حالتان (٧)[وللكفار]
ــيًئا من (٩)[مهااحدإ] ــلمني وال شـ ــدوا املسـ ــتقرين يف بالدهم، مل يقصـ : أن يكونوا مسـ
حصــــــــل اإلمث. وهل يعمهم أو خيص  ؛كلهم  (10)فقتاهلم فرُض كفاية، فإن امتنعوا ؛بالدهم

 

ــرح الكبري للرافعي )وهو الــذي رجحــه  (1) (. والروضــــــــــــــــة 11/344النووي والرافعي. انظر: الشــــــــــــ
(10/208.) 
 : بالد الكفار.أي (2)
 (.164معجم لغة الفقهاء )  انظر: ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة.اجلزية:   (3)
ــرح  13/211(. والتهـذيـب )13/16٩(. وحبر املـذهـب )14/110انظر: احلـاوي ) (4) (. والشــــــــــــ

(. والنجم الوهـاج 16/350(. وكفـايـة النبيـه )30٧(. ومنهـاج الطـالبني )11/33٧الكبري للرافعي )
(٩/286.) 
ـــية مقـاـبل احلرف؛ حرف )ط(,   (5) ُكـتب فوقهـا يف نســــــــــــــخـة )ط(؛ حرف )ط(, وُكـتب يف احلـاشــــــــــــ

, ومل أعرف من الذي كتب احلواشــي, وهي مبثوثة يف وكلمة: )يعرف(, مع كلمة اخرى غري واضــحة
 نسخة )ط( فقط.ال
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (6)
 يف )و(: )والكفار(. (٧)
 (.10/208(. والروضة )11/345(. والشرح الكبري للرافعي )٧/44٩ب )انظر: التهذي (8)
 (.أحديهمايف )ط(: ) (٩)
 أي: املسلمون. (10)
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وإن قام .  (1)أنه ذمث كلُّ َمن ال عذر له  :قال النووي: أصحهما  املندوبني له؟ فيه وجهان،
ســـقط الفرُض عن الكل، وفيه كالٌم ســـيأيت آخر الطرف إن شـــاء هللا   ؛به َمن فيه الكفاية

 تعاىل.
ال يكون إال فرض كفاية، فيدخل اإلماُم دار الكفر غازاًي   ؛مُثَّ هذا النوع من اجلهاد
ر عليهم َمنبنفسه وجند اإلسالم، أو يبعثه  .(2)يصلح لذلك، وال جيعلهم فوضى م ويؤمِّ
نة مرة، وما زاد فهو أفضــــــــــــل ؛وأقلُّ ما يكون يف ذلك   وكالُم املاوردي ,(3)يف الســــــــــــَّ

ابملرة إال إذا عجَز عما فوقها، فإنه قال: الذي اسـتقرت عليه سـرية  ييقتضـي أنه ال يكتف
نة أربع مرات،  اَلمُ )يف كل فصـل  غزوة، وكان اخللفاء الراشـدين أن يغزو يف السـَّ  (َعَلْيِه السـَّ

اقتصـــــر على    ؛، فإن عجز اإلمام عن أربع(4)رعلى هذا، أو كثّ  -عليه  فرض اجلهاد بعد-
 .(5)ما قدَر عليه
ــيص   ؛عندي يف هذا  املختار :اإلماموقال  ــوليني، فإهنم مل يروا التخصــ مذهب األصــ

اء له ابملرة؛ أرادوا به الغالب، فإنَّ الفقه  وتقييد ,ة، ويوجبون إقامته حبسـب اإلمكاننَ ابلسـَّ 
 وفيه نظٌر. .(٧)ؤايت جتهيزها للجند يف السنة أكثر من مرةيال  (6)األموال والُعدد

ا  (8)[أطراف]وينبغي لإلمــام أن يرتّــِب يف كــل طرف  من  ــً بالد اإلســــــــــــــالم جيشـــــــــــــ
 ؛مل يرتِّب نقلهم إىل جهة  أخرى، فإن  ؛يقصــــــدون َمن يليهم، فإن حصــــــلت مهادنٌة بينهم

ا ــً ــنة  جيشـــ َفةَ .  أرســـــل يف كل ســـ ــْ ابملناوبة، فال يتحامل على طائفة  بتكرير  (٩)ويراعي الّنصـــ

 

 .(11/345. وانظر: الشرح الكبري )(10/208روضة الطالبني ) (1)
 (.10/208(. والروضة )11/345انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.10/208(. والروضة )11/345لرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري ل (3)
ــام:  (4) ــرين "قال ابن هشـــ ــبعا وعشـــ ــه ســـ ــلم بنفســـ ــلى هللا عليه وســـ ــول هللا صـــ كان مجيع ما غزا رســـ

ــرية ــراايه مثانيا وثالثني، من بني بعث وسـ ــلم وسـ ــلى هللا عليه وسـ ــرية "غزوة،... وكانت بعوثه صـ . السـ
 (.60٩ -2/608النبوية )

 (.14/140احلاوي للماوردي ) (5)
 أ(./1٧٧) (6)
 (.1٧/3٩٧هناية املطلب ) (٧)
 يف )ط(: )طرف(. (8)
 (.10/6613مشس العلوم )  انظر: االسم من اإِلنصاف. (٩)
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ْغزَاءِ   .(3)(2)ويَدَُع اآلخرين يف الدََّعة (1)اإْلِ
ــال مـَن يــلي دار اإلســـــــــــــــالم، إال أن يـكـون اخلـوف مـن  ــدأ بـقـتـــــ واألوىل أن يـبـــــ

ْعل طائفة إبزائهم هادنة  وجَ ر األقربني مببعد أن ذمن شــــ   (5)أشــــد، فيبدأ هبم (4)[األبعدين]
 .(6)غدروايردهم إن 

ــتوى اخلوف من القرىب والبعـدى، ـفإن كـاان يف جهـة  واحـدة ـبدأ ابلقرىب،  ؛ولو اســــــــــــ
 .(٧)بدأ ابلقرىب ؛فعَل، وإال ؛اموإن كاان يف جهتني، فإن أمكن تفريق اجليش عليه

االســـــــــــــتيالء   (٩)[يرجو]، إال أن (8)وينبغي أن جيعَل كل غزاة  إىل ثغر  :قال املاوردي
نـة عن القتـال ؛ همبواالة غزو على ثغر  ــَّ فال أبس أن يواليـه حىت يفتحـه، وجيوز إخالء الســــــــــــ
، أبن يكون يف املســــــلمني ضــــــعٌف وقلة، ويف األعداء قوة وكثرة، وخياف من (10)للضــــــرورة

دد أبْن يعزَّ الزاد وعلف الـــدواب يف ــال، أو لِعـــُ ــتئصــــــــــــــ الطريق،  ابتـــدائهم ابلقتـــال االســــــــــــ
ر] ت إىل إدراك ال (11)[فيـَُؤخِّ ســالِم قوم  فيســتميلهم إأو يتوقع حلوق مدد  أو انتظار    (12)َغالَّ

 .(13)برتِك القتال
ـقالوا: وُيكلَّف أهـل البحر القـتال يف البحر دون الرب، وأهـل الرب القـتال يف الرب دون 

 .(14)البحر
ط: أن يكون األمري مســلًما، ويصــح تقليد اإلمام اإلمارة أبربعة شــرو   :قال املاوردي

 

 (.8/4٩46مشس العلوم )  انظر: اإلغزاء: أغزاه: محله على الغزو. (1)
 (.104التعريفات للجرجاين )  انظر:  .الدعة: هي عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة (2)
 (.10/0٩2(. والروضة )11/351) الشرح الكبري  :انظر (3)
 يف )و(: )األبعد من(. (4)
 (.10/208(. والروضة )11/245وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.٩/2٩0انظر: النجم الوهاج ) (6)
 (.14/13٩انظر: احلاوي ) (٧)
 (.1/421اللغة ) مجهرة  انظر: موضع املخافة بني العدو واملسلمني. (8)
 , وللسياق.املاورديواملثبت موافق ملا ذكره  ا(,يرجو يف النسختني: ) (٩)
 (.14/140احلاوي ) (10)
 يف )و(: )ويؤخر(. (11)
 .(2/451)املصباح املنري   انظر: كل شيء حيصل من ريع األرض أو أجرهتا وحنو ذلك.  (12)
 (.20٩ -10/082(. والروضة )246 -11/245انظر: الشرح الكبري ) (13)
 (.16/35٧(. وكفاية النبيه )16/200(. وحبر املذهب )14/141)انظر: احلاوي   (14)
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م، وعلى َمن يقاتلهم أن يعينهم، هنخيو   (1)[أن]يليه من اجليش  نمواًن على موأن يكون مأ
، ويتـقدم عـند الطـلب، وأن يكون ذا رأي  يف (2)[اهلرب ] دوأن يكون شــــــــــــــجـاعـًا يثـبت عنـ 

ز  انتها احلرب يف  ليسـوس اجليش على اتفاق الكلمة يف الطاعة، ويدبِّر ,السـياسـة والتدبري
فالتنفيذ ما كانت موقوفًة على رأي   ,وواليته ضرابن: واليُة تنفيذ ، وواليُة تفويض  الفرصة.

، وإن كان عبًدا من غري (3)]فتصـــح واليته بتكامل الشـــروط األربعة[ ,اإلمام وتنفيذ أوامره
روط الش مع    والتفويض ما فوَّضه إىل رأيه ليعمل فيه ابجتهاده، فُيعترب فيها  الجتهاد.اأهل 
، شـــــرطان آخران، أحدمها: احلرية، واثنيهما: أن يكون من أهل االجتهاد يف (4)[األربعة]

ويف اعتبـار كونـه من أهـل االجتهـاد يف أحكـام الـدين وجهـان، بنـاًء على  أحكـام اجلهـاد.
ــه إ اخلالف يف أن هـذا األمري هـل  ؟الوالـية (5)كـان مطلق  ذاـله أن ينظر يف أحكـام جيشــــــــــــ

مل  ؛والقـاضــــــــــــــي أحق ابلنظر فيهـا منـه ,ال :لزم، وإن قلنـا ؛جيوز :ن قلنـاوفيـه وجهـان، فـإ
 .(6)يلزم

 

 يف )و(: )امن(. (1)
 يف )و(: )العرب(. (2)
 يف النسختني: )فيصح(, واملثبت من احلاوي. (3)
 .احلاوي للماوردي(, واملثبت من أربعةيف النسختني: ) (4)
 ب(./1٧٧) (5)
 (.13٩ -41/138احلاوي للماوردي ) (6)
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 فصل
 .(1)جرت عادُة األصحاب بذكر مجل  من فروض الكفاايت يف هذا الكتاب 

 نفسه، ال من واحد  بعينه.واملفروض على الكفاية: هو الذي ُقصد حصوله يف 
 .(2)امتحااًن له ,عنيَّ واملفروض على األعيان: هو الذي ُقصد حصوله من مُ 

]قســـم يتعلق مبصـــلحة دينية, وقســـم يتعلق مبصـــلحة    :وفرُض الكفاية ثالثة أقسااا 
 (4)(3)دنيوية, وقسم يتعلق هبما[

، وهو نوعان: أحدمها: ما يتوقف (5)[دينية  ]ما يتعلق مبصـــــــــــلحة    :القسااااااااام اأَلوَّل
الرباهني القــاطعــة على  عليــه، وهو إقــامــة احلجــة العلميــة، وهو  (6)[الــدِّين]دوام أصــــــــــــــــل 
وحل املشـــكالت، فيجب أال  ,وصـــدق الرســـل، ودفع الشـــبه  ,عاىل وصـــفاتهوحدانية هللا ت

 .(٧)واملراد ابخلطة: مسافة القصر, ن ذلك علو خطة من خطط اإلسالم خت
 .(٩)قالوه هنا (8)[كذا]ة ابلسيف على الكفاية، قهريجتب الدعوُة الكما 

 

(. ومنهاج  10/216(. والروضة )11/352(. والشرح الكبري )1٧/3٩3انظر: هناية املطلب )  (1)
 (.4/1٧4(. وأسىن املطالب )٩/2٩0(. والنجم الوهاج )30٧الطالبني )

 (.٧/6انظر: الوسيط ) (2)
 ساقط من )ط(.ما بني املعقوفتني  (3)
 (.٧/6الوسيط )انظر:   (4)
 وية(.يف )و(: )دني (5)
 يف )ط(: )الذين(. (6)
(.  1/125اجملموع )  :انظر.  ســتة عشــر فرســخا, وابلفراســخ: مســافة القصــر مثانية وأربعون ميال (٧)
 .(1/26٩. وهناية احملتاج )(٩/2٩1النجم الوهاج )و 
 يف )و(: )وكذا(. (8)
 هناك.( فإنه منقول ٩/2٩1انظر: النجم الوهاج ) (٩)
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ومجيع أهل  (٧)(6)وأمحد  (5)(4)وســـــــــفيان  (3)(2)لك وما (1)عن الشـــــــــافعي ونقل الغزايل
إمَّا على  ,هو واجب]احلديث؛ أن االشـــــتغال بعلم الكالم بدعٌة حمرمة، وأنَّ غريهم قال:  

وهو أفضـــــــــــل األعمال، وذكَر ُحجج الفريقني، واختار ما ذكره هنا،   ,الكفاية أو األعيان
بار ابعتحبمده، ففيه منفعة ومضــــــــرة، فهو  أنه ال يُطلق القول بذمه وال  : واحلقُّ (8)[مُثَّ قال

ــيـه احلـال، وابعتبـار  ؛منفعتـه يف وقـِت االنتفـاع حالل أو منـدوب أو واجـب، كمـا يقتضــــــــــــ
إاثرة الشــــــــــبهات، وحتريك   ؛هتر ـضـــــــــ حرام، فم  ؛به  (10)[اإلضــــــــــرار]يف وقت   (٩)[مضــــــــــرته]

به  ضـــــــــــررويت  مشـــــــــــكوٌك فيه.  ؛(11)[ورجوعها ابلدليل]  .ابتداءً اجلزم العقائد، وإزالتها عن 
عن الرجوع   ؛هدَ عْ ل، وبَـ اثوران نفسه مع شبهته، وحمبته االنتصار عند اجلداملبتدُع أيًضا يف  

 

ــلــه البن عبــد الرب 454 -1/453منــاقــب الشـــــــــــــــافعي للبيهقي ) (1) (. وجــامع بيــان العلم وفضــــــــــــ
(2/٩41.) 
ــنة  مالك بن أنس بن مالك املدين احلمريي األصـــــــــبحي, ( إمام دار اهلجرة، أبو عبد هللا,  2) ولد ســـــــ

ــيوخـه: عمـه؛ وغريمهـا,  ثالث وتســــــــــــــعني, وـقد روى الزهري عن: واـلده أنس أبو  حـدث عـنه من شــــــــــــ
ــهيل، وحيىي بن أيب كثري، والزهري ــبعني ومائةوتويف  ,ســ ــع وســ ــري أعالم النبالء للذهيب  انظر:  . تســ ســ

(8/48- 4٩ ,52( ,)8/130). 
( وغريُه عن 3/138وقد نقل صـــــــــاحب )منح اجلليل( املالكي ) مل أجده عند أحد قبل الغزايل, (3)

 .الغزايل قوله ومل يبنيِّ مصدرا غريه
من شـيوخه:  , ولد سـنة سـبع وتسـعني, ( أبو عبد هللا, سـفيان بن سـعيد بن مسـروق الثوري الكويف4)

ســـنة إحدى   وتويف,  روى له: اجلماعة الســـتة يف دواوينهم, إبراهيم بن عبد األعلى، وإبراهيم بن عقبة
 .(٧/2٧٩(, )230 -٧/22٩)سري أعالم النبالء للذهيب انظر:  وستني ومائة. 

 (.5/10٩ذم الكالم وأهله أليب إمساعيل, عبد هللا بن حممد اهلروي ) (5)
أمحد بن حنبل الشــيباين، املروزي، مث البغدادي, طلب العلم وهو ابن مخس عشــرة   ( أبو عبد هللا,6)

ــند(:  ــيوخه الذين روى عنهم يف )املســ ــنة، يف العام الذي مات فيه مالك، ومحاد بن زيد. فعدة شــ ســ
ــعد قليال,  مائتان ومثانون ونيف.  ــمع من: إبراهيم بن ســـــ ــري فأكثر وجو فســـــ ــيم بن بشـــــ د,  ومن: هشـــــ

ــع  –فبـالغ  -وحيىي القطـان  -فـأكثر -ووكيع  وغريهم, قـال ابن اجلوزي: كـان اإلمـام ال يرى وضــــــــــــ
الكتب، وينهى عن كتبة كالمه ومســــــــــــائله، ولو رأى ذلك، لكانت له تصــــــــــــانيف كثرية، وصــــــــــــنف 
ــوخ(، ــرون ألفا، و)الناســــخ واملنســ ــند(؛ وهو ثالثون ألف حديث، و)التفســــري( وهو مائة وعشــ  )املســ

ســـــــري أعالم  انظر:  ســـــــتني ومائة, وتويف ســـــــنة إحدى وأربعني ومائتني. خ(، ولد ســـــــنة أربع و و)التاري
 .(11/334) ,(328 -11/32٧) ,(1٧٩ -11/1٧٧)النبالء للذهيب 

 (.2/540اإلابنة الكربى البن بطة ) (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 يف )و(: )مضربه(. (٩)
 يف )و(: )اإلستضرار(. (10)
 ورعوعها ابلتدليل(. )و(: )يف (11)
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 فظوالناس ُمتعبَّدون ابعتقادها، والعلماء متعبدون حب .ومنفعته: حراسُة العقيدة إىل احلق.
، ال كالطبيب احلاذق يف اســتعمال الدواء اخلطر  املذلك على العوام، فينبغي أن يكون الع

ــعـه على قـدر احلـاجـة،  ــعـه إال يف موضــــــــــــ لـيدفع ـبه مبـتدعًـا ال يـندفع بغريه،  ؛فيتعلمـهيضــــــــــــ
ــتعمـل عـند  ويتعرض إلفســـــــــــــــاد عقـاـئد العوام، فيكون حينـئذ من فروض الكفـاايت، ُيســــــــــــ

 .(1)وُيسلك فيه طريق احلجج الواردة يف القرآن, احلاجة
 .علق بفروع الدين وشرائعه: ما يتالثاين

 سنة . عبة ابحلج يف كلومنه: إحياء الك
يف املســــجد  ةوينبغي أن تكون العمرة كاحلج، بل االعتكاف والصــــال :قال الرافعي

 .(3)حيصل جبميع ذلك  ؛، فإن التعظيم وإحياء البقعة(2)احلرام
على الوقوف  (4)[مشـــــــتملٌ ]د احلج مبا ذكر، فإنه  و ال حيصـــــــل مقـصــــــ   :وقال النووي

 . انتهى.(5)وغري ذلك  ,تلك البقاع ابلطاعات والرمي واملبيت مبزدلفة ومىن، وإحياء 
ــي أنه فهَم من كالم الرافعي االكتفاء عن ] األمور  (٧)]هبذه[  (6)]...[ وهذا يقتضـــــــــ

 أراد إحياؤه هبذه األمور مع احلج. (٩)[أنه]، وليس بظاهر، بل ظاهره يقتضي (8)[احلج

 

 (.٩٩ -1/٩4اإلحياء ) (1)
 أ(./1٧8) (2)
 (.354 -11/353الشرح الكبري ) (3)
 يف )و(: )يشتمل(. (4)
 (.10/221روضة الطالبني ) (5)
ُكتب هنا خٌط يف نســـــخة )ط(, وُكتب يف احلاشـــــية مقابل اخلط مجلة: )ابحلج بدون(, لتصـــــبح    (6)

ــي أنـ  ه فهَم من كالم الرافعي االكتـفاء ابحلج ـبدون هـذه األمور(, وهـذا اجلمـلة هكـذا: )وهـذا يقتضــــــــــــ
ي ســـببه وهللا أعلم أن يف هذه النســـخة حشـــِّ

ُ
إذ خطأً يف كتابة كلمة: )هذه(,  )ط(  االســـتدراك من امل

اآلن, وعلى تقدير  هط, ســيايت ذكر ســقْ   أعين نســخة )ط(  هي يف نســخة )و(: )هبذه(, وكذلك فيها
ــقط؛ ف ي غري ظاهر, فإن النووي إمنا قال ذلك دفعا لتوهم جواز انتفاء اخلطأ والســـ ــِّ إن ما ذكره احملشـــ

ــجد احلرام, ولو قا ــالة يف املســــــــ ي:  االكتفاء مبا ذكره الرافعي من العمرة واالعتكاف والصــــــــ ــِّ ل احملشــــــــ
 , فتأمله فإنه ظاهر.ا)االكتفاء هبذه األمور بدون احلج(؛ لكان املعىن صحيح

 يف )ط(: )هذه(. (٧)
 بني املعقوفتني ساقط من )ط(. ما (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
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ــنــة   إنَّ احلج :(1)[بقولــه]ويف وجوب ذلــك نظٌر، وجيوز أن يكون مرادهم  كــل ســــــــــــ
 عم احلَرج الكل إذا تركوه.يأنه فرٌض على َمن حجَّ وَمن مل حيجَّ عند االستطاعة، ف ؛ضفر 

ــان ـفرضَ -وأن ـيكـون مـرادهـم أن احلـج  عـني  عــلى املســـــــــــــــتطــيعـني عــلى   وإن كـــــ
ـــنة مـنه إن مل حيجـه أحـٌد  ؛-(2)[الرتاخي] فيجـب عليهم على الكـفاـية أال ختلو الكعـبة ســــــــــــ

 تطوًعا.
ــا: األمر اب] والنهي  ,أي األمر ابلواجبـــات  ,(4)والنهي عن املنكر (3)[ملعروفومنهـ

عن احملرمـات، وال خيتص ذلـك ابلوالة، وال يقف على إذن اإلمـام، ولو نصـــــــــــــــب اإلمـام 
ْحَتِسب

ُ
 .(5)واحًدا لذلك تعنيَّ عليه، وهو امل

 
ُ
، ويف احملتسب امل  :(6)وىلَّ والكالُم يف احملتسب الذي ليس مبَُوىلَّ

ب فيه، وكيفية ب فالكالُم فيه يف احملتســـــــــِ   :(٧)لأمَّا اأَلوَّ  ب عليه، واحملتســـــــــَ واحملتســـــــــَ
 احلسبة.

ب: فُيشــرتط يف وجوبه عليه: اإلســالم، والتكليف، والقدرة، ســواء كان  فأما احملتســِ
 رجاًل أو امرأًة، حرًّا أو عبًدا، وليس للكافر ذلك.

أن له قتل اب عليه، كما أن يفعل، ويُث (8)[لهه ]وال جيب على الصــيب املراهق، لكن
 الكافر وسلب ثيابه.

العدالة، فعلى الفاســــق ذلك، وقد قال الغزايل: جيب على َمن غصــــَب  يشــــرتط وال 
وعلى َمن ارتكب  ,أن ذمرها بســـــــــــــرِت وجهها عنه، وإن كان الزان أفحش  ؛امرأة على الزان

 

 هكذا يف النسختني. (1)
 .واملثبت من )و(, ولعله الصحيحيف )ط(: )النواحي(,   (2)
 ُكتب يف احلاشية مقابل هذه اجلملة يف نسخة )ط(: )ومنها األمر ابملعروف( خبط أمحر.  (3)
ــرح الكبري للرافعي ) (4) ــة )11/352انظر: الشـ (.  ٩/2٩3(. والنجم الوهاج )10/21٧(. والروضـ

 (.8/4٩وهناية احملتاج )
 (.1/20انظر: غاية البيان ) (5)
 (.2/312)انظر: إحياء علوم الدين  (6)
 (.2/312انظر: إحياء علوم الدين ) (٧)
ما بني املعقوفتني ســـــــــــــاقط من )و(, وهي يف )ط( ُوضـــــــــــــعت فوق الســـــــــــــطر وخبط مغاير لباقي  (8)

 خة.النس
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ــيةً  ــه  (1)ها[عن]أن ينهى   ؛معصـ ــه، وينهى غريه، فإذا أخلَّ بنهي نفسـ ــقط عنه  ؛نفسـ ال يسـ
 .(2)األمر بنهي اآلخر

عن الشـــــــــرب، والظامل  (4)[غريه]ينهى غريه عن الزان، والشـــــــــارب ينهى  (3)[فالزاين]
 ينهى غريه عن الظلم.
ا(5)شـــــــرتط[يوأمَّا القدرة: ]ف ليس عليه إال بقلبه، فكلُّ َمن أحب  ؛، فالعاجز حســـــــًّ

ــيـه وأنكرهـا، ويف معنـاه العجز املعنوي،   ؛هللا وهو أن خيـاف من مكروه ينـالـه كره معـاصــــــــــــ
أْن يعلم   :(6)[هـااحـدإ] وللمنِكر أربعـُة أحوال:  أن إنكـاره ال ينفع.ويلحق بـه مـا إذا علمَ 

يف بعض املواضــــــع، لكن يلزم أال  أنَّ إنكاره ال ينفع، وأنه يتضــــــرر به، فال جيب، بل حيرم
ــعه،  ــر موضـــ وال  .مهمة أو واجببيته حىت ال يراه، فال خيرج إال حلاجة     (٧)[ويالزم]حيضـــ

املساعدة يف إىل الفساد، وحيمل على   (10()٩)[قهَ رْ يُـ ]البلد إال إذا كان    (8)اهلجرة من يلزمه
فيعلم أن املكروه يزول إبنكاره وال يناله مكروه، فيجب   ؛االثانية: أن جيتمع  الظلم واملنَكر.

ا. فال جيـــب لكن  ؛اإنكـــاره ال يفيـــد، وال خيـــاف مكروهًـــ  (11))يعلم أن( الثـــالثـــة: أن قطعـــً
ــتحب. ــيبه مكروه، كما (12)[الرابعة] ُيسـ : عكس هذا؛ أن يعلم أنه يبطل املنَكر، وأنه يصـ

 (13)[خمتطفة]ة  يكســـره، وعلى أن يضـــرب العود ضـــربحبجر لو قدر على رمي إانء اخلمر  
من بعد، فال جيب وال حيرم، لكن ُيســتحب إذا كان له أتثري  (14)[لكن يضــرب ] فيكســره

 

 .: )عن(يف النسختني (1)
 (.314 -2/313حياء )اإل (2)
واملثبت من )و(, ولعله الصــــــــحيح, ألنه مناســــــــب للســــــــياق, وألين مل  (,قال الروايينيف )ط(: ) (3)

 أجده عند الروايين يف حبر املذهب.
 يف )و(: )نفسه(. (4)
 هكذا يف النسختني. (5)
 (.أحديهايف )ط(: ) (6)
 يف )و(: )والزم(. (٧)
 ب(./1٧8) (8)
 واملثبت من )ط(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل. يف )و(: )يزهو(, (٩)
 (.3/366العني )  انظر:  الرهق: غشيان الشيء. (10)
 زايدة من اإلحياء. القوسنيما بني   (11)
 يف )و(: )الرابع(. (12)
 واملثبت من )ط(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل. يف )و(: )خمتطف(, (13)
 ا بني املعقوفتني ساقط من )ط(.م (14)
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ــق، أو يف تقوية قلوب أهل الدينيف دفع املنكَ  ــِر جاه الفاســــ إذ ال خالف  ,ر، أو يف كســــ
 .(1)قتل، إذا أثَّر دخوله نكايةيُ لمسلم الواحد أن يلج صف الُكفَّار، وإْن علم أنه لأن 

بيده ســــــيٌف وقدُح مخر، وعلم أنه لو  (2)اً[فأما إذا رأى فاســــــًقا ]متغلب :قال الغزايل
ــَ ]لَ   ؛أنكر عليه ــبة فيه وجًها.  ؛تلهح وقالقد  (3)ب[رِ شــ ــتحب  فال أرى للحســ قال: وإمنا ُيســ

مل جيز اإلنكار،   ؛عليه، فإن علم أنه يضرب معه أصحابه أو أقاربه  رو ذذلك إذا اقتصر احمل
ا ملنَكر  آخر يتعــاطــاه  (4)[لكن]ولو علم أنــه لو أنكر أبطــل ذلــك املنَكر،  ــببــً يكون ســــــــــــ

ب عليه (5)[غري] ا لو كان معه شـــــــــــراٌب حالل لكنه تنجس، مك  َحُرَم اإلنكاُر، ؛احملتســـــــــــِ
وحُيتمل  فال معىن إلراقته. ؛احلالل (٧)عوازإل اخلمر  هلشــرب صــاحبُ  (6)[أراقه]وعلم أنه لو  

 (8)أن يُقال: يريقه، وقد ذهب إليه ذاهبون، وال يبعد أْن يُفرَّق بني درجات املنَكر ]املغري[
كان يذبُح شــــــاًة لغريه ليأكلها،   ا لو، كم(10)[يريغالت]  (٩))احلســــــبة و(  فضــــــي إليهتوالذي 

نعم، لو كان مينع من   ، فال معىن هلذه احلســـبة.(11)[إنســـاان]وعلم أنه لو منعه منها لذبَح 
فهـذه دقـائق على  فـذلـك لـه وجـه. ؛مـالـه ذخـ ملـه على أحبذبِح إنســـــــــــــــان  أو قطع طرفـه، 

حتَسُب فيه، فهو كل منكَ .  احملتِسب أْن جيتهَد فيها
ُ
ظاهر للمحتِسب،  ,ودوجم  ,ر  وأمَّا امل

احملـذور املمنوع  :ونعين ابملنَكر بغري اجتهـاد . ,يعلم كونـه منكرًا ,(12)[جتســــــــــــــس]من غري 
ــرعـًا،  ـــية، ـفإن َمن رأى مراهقـًا أو جمنواًن  "؛كـل منكر": (13)[وقولـنا]شــــــــــــ أعم من املعصــــــــــــ

يُوصف   وإْن مل  ,وجَب عليه منعه، وإراقة اخلمر ؛يشرب اخلمر، أو يزين، أو يقتل معصوًما

 

 (.320 -2/31٩اإلحياء )  :انظر (1)
 يف النسختني: )وحده(, واملثبت من اإلحياء. (2)
 يف النسختني: )كسر(, واملثبت من اإلحياء. (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (4)
 يف النسختني: )عن(, واملثبت من اإلحياء. (5)
 يف )ط(: )راقه(. (6)
 (.5/285لسان العرب )  انظر: َز الشيُء َعَوزاً إذا مل يوجد.َعوِ  (٧)
 يف النسختني: )املعني(, واملثبت من اإلحياء. (8)
 زايدة من اإلحياء. القوسنيما بني   (٩)
 واملثبت من اإلحياء. (,التعينييف النسختني: ) (10)
 يف )ط(: )إنسان(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل. (11)
 (, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل.حتسيسيف )ط(: ) (12)
 يف )و(: )فقولنا(. (13)
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ككشــــِف العورة يف احلمام، واخللوة   ,ةأو صــــغريً   ةلفعل ابلعصــــيان، ســــواٌء كان املنَكُر كبريً ا
ن   "؛موجودٌ "وقولنا:   ابألجنبية، واتباع املرأة األجنبية النظر.

َ
خيرج عنه ما وقَع وانقضـــــى، مل

وأمُر احلـــــد راجٌع إىل ) علم منـــــه أنـــــه يشــــــــــــــرب اخلمر، فليس ل حـــــاد عليـــــه اعرتاض.
ن عرف من حاله أنه عزَم على   (2)، وكذلك ما ُعرف بقرينة احلال أنه(1)(اماإلم

َ
ســــــــــيقع مل

ظـاهٌر للمتحســـــــــــــــب من غري "وقولنـا:  فال يتعرض إليـه إال ابلوعظ. ؛الشــــــــــــــرب يف ليلتـه
عليه، كذا قاله  (3)]التجسـس[ احرتاٌز عمَّن أتى معصـيًة يف داره سـرًّا، فليس لنا "؛سسـ جت

 .(4)الغزايل
ســـراُر قوم  ابملنكر، أبمارة إذا غلَب على ظن احملتســـب أو غريه اســـت  :ديوقال املاور 

ال  حرمــــة فــــذلــــك ضــــــــــــــرابن؛ أحــــدمهــــا: أن يكون فيــــه انتهــــاكُ  ظهرت؛ (5)]آباثر[أو 
فيجوز  ؛، أبن خيربه َمن يثق ـبه أن رجاًل خال برجـل  ليقتـله، أو ابمرأة  ليزين هبـا(6)[تـتدارك]
َر عن هذه الرتبة فال   اإلنكار.واإلقداُم على الكشـــــــف و  (٧)[ســـــــسجالت] ــُ والثاين: ما َقصـــــ

 .(8)جيوز
املزامري واألواتر من خارج الدار، فيدخل َمن   أن يسمع أصوات   :ومن ظهور املنكر

 .(٩)ومنه: استماُع أصوات السكارى ابلكلمات املألوفة بينهم خارج الدار, مسعها ويزيل
ز أهنا من اخلمور فإن جوَّ   ؛ج الداروأمَّا إذا شــــــــــمَّ رائحة اخلمر من خار  :قال الغزايل

ــرهبا ؛احملرتمة ــدها ابإلراقة، وإن علَم بقرينة احلال أهنا فاحت لتعاطيهم شـ فهذا  ؛مل جيز قصـ
أواين اخلمر وآالت املالهي يف الُكم، أو  ســرتتُ وقد   .، والظاهر جواز احلســبة(10)[حمتمل]

 

 مل أجده يف اإلحياء. القوسنيما بني   (1)
 أ(./1٧٩) (2)
 واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل. (,التحسيسيف )ط(: ) (3)
 (.325 -324, 2/320اإلحياء ) (4)
 .اثت(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره املاوردييف )ط(: )آب (5)
 يف )و(: )يتدارك(. (6)
 .املاورديواملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (,التحسيسيف )ط(: ) (٧)
 (.366األحكام السلطانية للماوردي ) (8)
 (.2/325اإلحياء )  :انظر (٩)
 يف )ط(: )حيتمل(. (10)
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، ما مل يظهر يكشــــــَف عنه مل جيز أن  ؛فإذا رأى فاســــــًقا حتت ذيله شــــــيءٌ   ,(1)حتت الذيل
الذي معه  (3)[أن] ما معه على  (2)[إبخفائه]وال يســــــتدل مبعرفة فســــــقه   بعالمة  خاصــــــة.
.في مــا حيملــه اخلمر، وقــد خيُ  (4)[حيمــلمخٌر، فــإنــه قــد ] إن كــانــت الرائحــة فــ قــال:  لغرض 

 وظهوُر شــكل  حتت الثوب اخلفيف؛ فهذا حملُّ نظر ، والظاهر أن له االحتســاب.  ؛فائحة
ن يريق ما حتت الثوب، حىت يعلم أنه مخر، وليس له أن كظهور رائحـة اخلمر، فليس له أ
 .(6()5)[جتّسس]يقول: أَرِنِيه، ليعلَم ما هو؛ ألنه 

ا، وذلـك   أي شــــــــــــــرط: "كونـه منكرًا بغري اجتهــاديعلم  "وقولنــا:  كون إنكــاره معلومـً
 ةكالصــال  ,رمات املشــهورةخيتلف ابختالف األشــياء، فإن كان من الواجبات الظاهرة واحمل

وإن كان من   هبا، فلهم إنكارها. لماءفكل املســـــــلمني ع  ؛والزان وشـــــــرب اخلمر ,والصـــــــيام
مل يكن للعوام االبتــداء إبنكــاره، بــل للعلمــاء  ؛دقــائق األفعــال واألقوال املتعقلــة ابالجتهــاد

: " ري اجتهـادغب"وقولنـا:  أبنَّ ذـلك جممٌع عليـه. ه العلمـاءُ خـاصـــــــــــــــة، ويلتحق هبم َمن أعلمَـ 
 .احرتاٌز عن املنكر ابالجتهاد الذي اختلف فيه العلماء

فليس للحنفي أن ينكر على الشـافعي أكله الضـب والضـبع، ومرتوك التسـمية، وال 
شربه النبيذ الذي ليس مبسكر ، وجلوسه يف دار  أخذها بشفعة    (٧)للشافعي أن ينكر عليه

ولو  ، والوطء يف النكــاح بغري ويل.(10)(٩)امي األرحــ و ، وأخــذه مــااًل مبرياث ذ(8)[اجلوار]
 أن ينكره عليه؟  (11)فعَل ذلك شافعيٌّ فهل له

وِّز جنلكن يلزم عليــه أْن  ,هــذا يف حمــل النظر، والظــاهر أنَّ لــه ذلــك  :قــال الغزايل

 

 (.2٩/20اتج العروس )  انظر: وب: ما ُجّر منه إذا أسبل.الذيل من اإلزار والث (1)
 واملثبت موافق للمعىن, وملا ذكر الغزايل يف اإلحياء. (,وال إبخفائهيف النسختني: ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 يف النسختني: )حيل(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4)
 ن تنقيط, واملثبت موافق ملا ذكره الغزايل.( بدو ىحسس(, ويف )و(: )ىحسيف )ط(: ) (5)
 (.2/325اإلحياء ) (6)
 احلنفي.أي: على  (٧)
 للغزايل.اإلحياء (, واملثبت من اجلوازيف النسختني: ) (8)
 (.2/325اإلحياء ) (٩)
 ب(./1٧٩) (10)
 أي: للشافعي. (11)
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، ففعله ما هو خطأ يف اعتقاده وإن  للحنفي أن يعرتض على الشــــافعي إذا نكَح بغري ويلّ 
ــوااًب عند   ــاركه يف الضــــــــــب ومرتوك كان صــــــــ ــافعي على احلنفي إذا شــــــــ املنِكر، وكذا الشــــــــ
ــمية، وحنوه. ــِد  (1)[الرجل] خر، وهو أن جيامعوينجرُّ إىل هذا أمٌر آ التســــــ امرأًة على قصــــــ

أو لغريه، فهو  (3)[لصــــــــــــــمم]، وعجَز عن إعالمـه ذلـك (2)[تـهزوج]ه يعلم أهنـا الزان، وغريُ 
ولو علَّق   .؟غي أْن مينعه منه العتقاده أنه معصـــــــيةهبذا الوطء آمثٌ مســـــــتحقٌّ للعقاب، فينب

ب مثاًل ]من مشــــــيئة[ أو غضــــــب، فُوجدت   (4)طالق زوجته على صــــــفة  يف قلب احملتســــــِ
 ,الصـفُة وعجَز عن تعريف الزوجني ذلك، فإذا رآه جيامعها فعليه املنُع ألنه زًى يف الباطن

ــفة خروجَ   (5)[امعلمه] نع عدمُ وال ميَ  ا هو فإذا كان مينع م نه منَكرًا.الفعل عن كو  ابلصـــــــــــ
؛ جلهله، فيلزم من عكســـــــــــه (6)[عاص] عند الفاعل، وال هو ار عند هللا، وليس منَكر منك

ــا ــال: مـ ــد هللا وهو منك أن يُقـ ــه، وهو ليس مبنكر  عنـ ــه، ال مُينع منـ ــل جلهلـ ــاعـ ــد الفـ ر عنـ
، وأن فحصـــــــَل من هذا أنَّ احلنفيَّ ال يعرتُض على الشـــــــافعيِّ يف النكاح   األظهر. بال ويلّ 

قال: وهي مســـــــــــــألٌة دقيقة، واالحتماالت   فيه. (٧)يعرتض على ]الشـــــــــــــافعي[الشـــــــــــــافعي 
وقد  متعارضـــــــــــة، وإمنا أفتينا ابلراجح عندان يف احلال، ولســـــــــــنا نقطع خبطأ املخاِلف فيها.

ا ــبــة إال فيمــا يقطع بكونــه حرامــً كــاخلمر واخلنزير، لكنَّ   ,ذهــب ذاهبون إىل أنــه ال حســــــــــــ
ــبـــه أن ا إذ يبعـــد غـــايـــة البعـــد أن جيتهـــَد يف الِقبلـــة  ,تهـــدالجتهـــاد يؤثر يف حق اجملاألشــــــــــــ

له ابألدلة الظنية، مُثَّ يســــــتدبرها، وال مينع منه أَلْجل ظنِّ غريه أنَّ اســــــتدابرها  (8)[فتظهر]
 (٩)]معتد[ غريُ   ؛َمن رأى أنه جيوز لكلِّ مقلد  أن خيتار من املذاهب ما أراد  يورأ  صواب.

 .(10) إليهيصح ذهاُب أحد  به، ولعله ال 

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
 يف )ط(: )زوجة(. (2)
(.يف )ط(: ) (3)  بصمم 
 واملثبت من اإلحياء. يف النسختني: )كَمَسرَّة (, (4)
 يف )ط(: )علمها(. (5)
 يف النسختني: )عاجل(, واملثبت من اإلحياء. (6)
 يف النسختني: )احلنفي(, واملثبت من اإلحياء. (٧)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.فىظهر(, ويف )ط(: )فيظهريف )و(: ) (8)
 سختني: )مقيد (, واملثبت من اإلحياء.يف الن (٩)
 (.326 -2/325اإلحياء ) (10)
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ــأل يف كـل  قـلُت: قد ذهَب مجاعٌة إىل أن الـعامي ليس له مذهٌب معني، وأنه يَ  ســــــــــــ
ينَّ فإن السـُّ  ,املخالفة يف األصـول (1)]خبالف[ واقعة  جمتهًدا ويقلِّده، واختاره مجاعٌة، وهذا

ــر إليــه، وقولـه:  (2)نكر على املعتزيليُ  ــبــة الشــــــــــــ إن كالمـه "يف نفي رؤيـة هللا تعــاىل، ونســــــــــــ

 

 يف )ط(: )خبالف(. (1)
ــفات هللا تعاىل ليســــــــت هي املعتزلة:  (2) ــفات، فصــــــ هم الذين يقولون الذات قائمة جمردة عن الصــــــ

ــل  منالذات، وليســـت هي غري الذات, وقالوا خبلق القرآن وجحدوا الرؤية,  هم عمرو بن عبيد، وواصـ
ملا اعتزلوا اجلماعة بعد موت احلســن البصــري رمحه هللا، يف عطاء الغزال وأصــحاهبما، مسوا بذلك بن  

  تلبيس إبليس   انظر: أوائل املائة الثانية، وكانوا جيلســــــــون معتزلني، فيقول قتادة وغريه: أولئك املعتزلة.
  .(53٧لدمشــــقي )الصــــاحلي ا وشــــرح الطحاوية البن أيب العز احلنفي األذرعي .(20) البن اجلوزي

 (.355الشيخ عبدالرزاق عفيفي ) وفتاوى ورسائل مساحة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  ,(1)واالســـــــــــــتواء  (4)والصـــــــــــــورة  (3)(2)يف اثبات ]اجلســـــــــــــمية[  (1)احلشـــــــــــــوي ، وعلى"خملوق
 

جرت عادة معطلة الصــفات الذين تعودوا أن يســلطوا ألواانً من التأويل على صــفات هللا تعاىل،   (1)
ــبيه   جرت عادة هؤالء أبن يلقبوا مثبتة الصـــــــــــــفات  -يف زعمهم-إذا خالفت املعقول وأومهت التشـــــــــــ

ويف زعم هؤالء أن اإلثبات يســـتلزم    احلشـــوية. -اجملســـمة. جـــــــــــــــــ  -املشـــبهة. ب -ابأللقاب التالية: أ
التشـــــبيه والتجســـــيم، وهو زعم فاســـــد ال يعتمد على قاعدة علمية ونظر ســـــليم، وإمنا هو زعم يتوارثه  
أهل الكالم بعضــــهم من بعض مبعثه إما اجلهل، أو هوى يف النفس، وإال فإن التشــــبيه أو التجســــيم  

ــرورة أن علم ثبات فال يلزم من إثبات العلم هلل أمر زائد على اإل ــبيه هللا خبلقه يف علمه، ضـــــ مثالً تشـــــ
اخلالق ليس كعلم املخلوق، ألن علم املخلوق يناســــــــــــــب حال املخلوق حمدث مثله، حمدود ال حييط 
ــفـة بزوال   ــرورة زوال الصــــــــــــ ــيـان والغفلـة والـذهول، مث إنـه غري ابق، ضــــــــــــ ابملعلومـات، ومعرض للنســــــــــــ

وق ينزه عنها علم اخلالق ألنه علم يليق به تعاىل.  ه األعراض اليت ذكرانها لعلم املخلاملوصــــوف، وهذ 
. قلت: واملؤلف هنا اســتعملها (٩3 -٩2) ( حملمد أمان اجلاميالعقل والنقل عند ابن رشــد )انظر:  

لتعليق  ومل يطلقا على أهل السنة, وانظر اعتقاد أهل السنة يف هذه املسألة يف ا يف املثبتني للجسمية,
 .اآليت قريبا

 يف )ط(: )احلسبة(. (2)
فلو قال لنا قائل: "(: 11٩شــــرح العقيدة الســــفارينية( )قال الشــــيخ ابن عثيمني )رمحه هللا( يف ) (3)

العبارة: ال نقول إنه جســـــم، وهذه  هل تقولون إن هللا جســـــم؟ فاجلواب: ال نقول إنه جســـــم، وأتمل 
أنه ليس )لصــحيح قول: ال نقول إنه جســم. وحنن إذا قلنا: نه ليس جبســم: واإالعبارة غري أن نقول: 

ــم ــم، أما إذا قلنا:   (؛جبســ ــمإال نقول )نفينا أنه جســ ــم. وفرق بني   (نه جســ فقد نفينا القول أبنه جســ
حكم ابنتفاء اجلســــــمية عن هللا، وهذا ليس عندان   (؛نه ليس جبســــــم)إالنفيني؛ الن األول وهو قول:  
ــمإال نقول )علم فـيه، والـثاين وهو قول:  نفي للقول ـبذـلك، وحنن ننفي أن نقول ـبذـلك  (؛ـنه جســــــــــــ

ــه ومل يثبته، فإذا مل ينفه عن  ألننا ال نعلم. إذا اجلســـــــــــم: ال نثبته وال ننفيه؛ الن هللا مل ينفه عن نفســـــــــ
 هذا، فنقف حيث وقف النص، ولكن نســـــــــــــأل عن املعىن املراد  نفســـــــــــــه ومل يثبته فليس لنا دخل يف

ــفات، فهذا املعىن ابجلســـم؛ فإن أردت اب ــتحقه من الصـ ــف مبا يسـ ــه املتصـ جلســـم الشـــيء القائم بنفسـ
صــحيح، فإن هللا تعاىل شــيء قائم بنفســه متصــف مبا يليق به من الصــفات: يســتوي، وذيت، وينزل،  

ؤمن بذلك، وإن أردت ابجلســــم الشــــيء املركب من ويضــــحك، ويفرح، ويغضــــب، ويرضــــى، وحنن ن
ــال بعضـــــها عن بعض كمأجزاء يفتقر بعضـــــها إىل بعض، وجي ــام املخلوقة فهذا  وز انفصـــ ا يف األجســـ

 ."ابطل
قال النيب صـــلى هللا "(: 10٧)شـــرح العقيدة الواســـطية( ) قال الشـــيخ ابن عثيمني )رمحه هللا( يف (4)

ه(، والصــــــــورة مماثلة لألخرى، وال يعقل صــــــــورة إال مماثلة عليه وســــــــلم )إن هللا خلق آدم على صــــــــورت
ــالة، فيقال: هذه صـــورة لألخرى، وهلذا أكتب ل ــالة، مث تدخلها اآللة الفوتوغرافية، وخترج الرسـ ك رسـ

ــورة، والقائل: )إن هللا خلق آدم على  ــورة مطابقة للصــــ هذه، وال فرق بني احلروف والكلمات، فالصــــ
والســــالم أعلم وأصــــدق وأنصــــح وأفصــــح اخللق. واجلواب اجململ أن  صــــورته(: الرســــول عليه الصــــالة 

ْيٌءف، فإن يســـر هللا لك اجلمع،  نقول: ال ميكن أن  يناقض هذا احلديث قوله تعاىل }لَْيَس َكِمْثِلِه شـــَ
ثيل  [، وعقيدتنا أن هللا ال م٧فامجع، وإن مل يتيســر، فقل: }آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّناف ]آل عمران: 

ــلم أـما ــوـله، والكـ  مـله، هبـذا تســــــــــــ ل حق، وال ميكن أن  هللا عز وجـل. هـذا كالم هللا، وهـذا كالم رســــــــــــ
= 
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يكذب بعضـه بعضـاً، ألنه كله خرب وليس حكماً كي ينسـخ، فأقول: هذا نفي للماثلة، وهذا إثبات 
هذا كالم  للصـورة، فقل: إن هللا ليس كمثله شـيء، وإن هللا خلق آدم على صـورته، فهذا كالم هللا، و 

ية ما نســــــتطيع. وأما رســــــوله والكل حق نؤمن به، ونقول: كل من عند ربنا، ونســــــكت وهذا هو غا
اجلواب املفصـــــل، فنقول: إن الذي قال: )إن هللا خلق آدم على صـــــورته( رســـــول الذي قال: }لَْيَس  

ــورى:  ْيٌءف ]الشـ ــَ ــل والذي 11َكِمْثِلِه شـ ــول ال ميكن أن ينطلق مبا يكذب املرسـ قال: )خلق [ والرسـ
القمر(، فهل أنت تعتقد آدم على صــــــورته(: هو الذي قال: )إن أول زمرة تدخل اجلنة على صــــــورة 

أن هؤالء الذين يدخلون اجلنة على صــورة القمر من كل وجه أو تعتقد أهنم على صــورة البشــر لكن 
ــاءة واحلســـن واجلم ــورة القمر، ال من  ايف الوضـ ــبه ذلك على صـ ــتدارة الوجه وما أشـ كل وجه؟! ل واسـ

ــاه أهنم دخلوا وليس هلم أعني وليس هلم آانف  ــئنا  فإن قلت ابألول، فمقتضــ وليس هلم أفواه! وإن شــ
ــيء على  قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت ابلثاين؛ زال اإلشــــكال, وتبني أنه ال يلزم من كون الشــ

قال: أان ال أفهم  صورة الشيء أن يكون مماثالً له من كل وجه. فإن أىب فهمك، وتقاصر عن هذا، و 
من ابب إضــــــــافة املخلوق إىل خالقه،  إال أنه مماثل. قلنا: هناك جواب آخر، وهو أن اإلضــــــــافة هنا 

ُت ِفيـِه ِمْن ُروِحيف ]ص:  ــورتـه(، مثـل قولـه عز وجـل يف آدم: }َونـََفخـْ [، وال  ٧2فقولـه: )على صــــــــــــ
خلقهــا هللا عز وجــل، لكن  ميكن أن هللا عز وجــل أعطى آدم جزءاً من روحــه، بــل املراد الروح اليت

ل: عباد هللا، يشـمل الكافر واملسـلم واملؤمن إضـافتها إىل هللا خبصـوصـها من ابب التشـريف، كما نقو 
ــافة خاصــــــــة ليســــــــت كالعبودية   ــديق والنيب لكننا لو قلنا: حممد عبد هللا، هذه إضــــــ والشــــــــهيد والصــــــ

يت خلقها هللا وصـورها، كما قال السـابقة. فقوله: )خلق آدم على صـورته(، يعين: صـورة من الصـور ال
وَّ  ُجُدوا آلَدَمف ]األعراف: تعاىل: }َولََقْد َخَلْقَناُكْم مُثَّ صـــــَ [، واملصـــــور 11ْراَنُكْم مُثَّ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اســـــْ

أدم إذاً، فآدم على صورة هللا، يعين: أن هللا هو الذي صوره على هذه الصورة اليت تعد أحسن صورة 
ف ]التني:   يف املخلوقات، ِن تـَْقِومي  اَن يف َأْحســـــَ ة هللا الصـــــورة إليه من [، فإضـــــاف4}لََقْد َخَلْقَنا اأِلْنســـــَ

ابب التشـــريف، كأنه عز وجل اعتىن هبذه الصـــورة ومن أجل ذلك، ال تضـــرب الوجه، فتعيبه حســـاً، 
ورة اليت وال تقبحه فتقول: قبح هللا وجهك ووجه من أشـــبه وجهك، فتعيبه معىن، فمن أجل أنه الصـــ 

ي وال بعيب معنوي. مث هل صــــورها هللا وأضــــافها إىل نفســــه تشــــريفاً وتكرمياً، ال تقبحها بعيب حســــ 
يعترب هـذا اجلواب حتريفـاً أم لـه نظري؟ نقول: لـه نظري، كمـا يف: بيـت هللا، وانقـة هللا، وعبـد هللا، ألن  

 إىل نفســـه وهو منفصـــل هذه الصـــورة )أي: صـــورة آدم( منفصـــلة ابئنة من هللا وكل شـــيء أضـــافه هللا
لكن إذا قال لقائل: أميا أسـلم املعىن األول ابئن عنه، فهو من املخلوقات، فحينئذ يزول اإلشـكال. و 

ــاغاً يف اللغة العربية وإمكاانً يف  ــلم، ما دمنا جند أن لظاهر اللفظ مسـ أو الثاين؟ قلنا: املعىن األول أسـ
ن الصـــــــــــــورة ال يلزم منها مماثلة الصـــــــــــــورة األخرى،  العقل، فالواجب محل الكالم عليه وحنن وجدان أ

ــلم أن حنمله  على ظاهره. فإذا قلت: ما هي الصــــــــورة اليت تكون هلل ويكون أدم وحينئذ يكون األســــــ
عليها؟ قلنا: إن هللا عز وجل له وجه وله عني وله يد وله رجل عز وجل، لكن ال يلزم من أن تكون 

 ."ه لكنه ليس على سبيل املماثلة...من الشب هذه األشياء مماثلة لإلنسان، فهناك شيء
القســم األول:  "(: 18 -1٧هللا( يف )شــرح العقيدة الســفارينية( )  قال الشــيخ ابن عثيمني )رمحه (1)

ــلف   من أجرى النصــــــــــــــوص على ظــاهرهــا الالئق ابهلل تعــاىل وترك مــا وراء ذلــك. وهؤالء هم الســــــــــــ
تَـ  ــْ ــتوى على العر ، أي عال وأتباعهم. فـــــــــــــــــــ )الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِ  اســ َوى( قالوا: إن ظاهره أن هللا اســ

 ســـبحانه وتعاىل نفســـه عال على العر  وال نلتفت ملا وراء ذلك، ال نقول: أين عليه، فنؤمن أبن هللا
 ."ابنفصال؟...هللا قبل أن خيلق العر ؟ وال نقول: هل استواؤه على العر  مبماسة أو 
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 .(2)يف إنكاره بعِث األجساد؛ ألنَّ املصيَب فيها واحٌد قطًعا (1)الفلسفي وعلى
قـال: فـإْن قيـل: إذا كنـَت تنكر عليـه العتقـادك أنـك حمق، وهو ُمْبطـٌِل، فهو يـدَّعي 

فنقول: أَلْجل هذا التعارض، نقول: يُنظر إىل  ؟(3)حتســــــــاب كيف يتم االفعكس ذلك، 
ــبُة البلد اليت ظهرت فيها البدعة، فإْن كانت  نَّة، فلهم احلســــ ــُّ غريبًة والناس كلهم على الســــ

نَّة وبدعة، وكان يف   (4)]االعرتاض[ عليه بغري إذن الســلطان، وإن انقســم أهله إىل أهِل ســُ
اد احلســـــــــــــبة إال بتنصـــــــــــــيب الســـــــــــــلطان، فإذا رأى ل ح فليس  ؛(5)[لةتابملقا]حتريُك فتنة  

كان له ذلك دون   ؛دعة عن إظهار البدعةالســـــــــــلطاُن الرأي احلق وأذَن لواحد  أن يردَّ املبت
واحلســــبُة يف أمر البدع أهم من احلســــبة يف كل املنكرات، ولو أذَن الســــلطان مطلًقا    غريه.

 .(6)نع واإلنكارُسلِّط اآلحاد على امل ؛يف منِع َمن يصرِّح ابلبدع
على جهِة النصـيحة إىل  -من الفروع :أي-ولو ندبه يف املختلف فيه   :قال النووي
التفاق العلماء على اســــــــــــتحباب اخلروج من   ,فهو حســــــــــــٌن حمبوب   ؛اخلروج من اخلالف

 .(8)، أو وقوع يف خالف(٧)[ةبتاث]اخلالف إذا مل يلزم منه اإلخالل بسنة  
ــيخ ابن ع ــافعي أنْ قلُت: وقد أفىت الشـــــ ــافعي  بد الســـــــالم أبنَّ للشـــــ  ينكر على الشـــــ

شـــــــــــيًئا   (٩)[وقال: َمن أتى]  احلمام، وإن كان ال ينكره على املالكي.كشـــــــــــف الفخذ يف 

 

الفالسفة هم الذين يقولون: إن هذا اإلنسان ليس له مبدأ، ينكرون أن هللا خلق آدم من تراب،    (1)
ا اإلنســان قدمي، وإن األرض قدمية ومل يســبقها عدم، وينكرون أيضــاً احلشــر واملعاد، ويقولون: إن هذ 

نس فيقولون: ليس هناك حشـــــــــــــر، وليس هناك نشـــــــــــــر، وليس هناك قيامة، وال جنة وال انر، إمنا ج
البشـــــــــــر يتوالد ويبقى على األرض دائماً وأبداً، كما أنه عليها منذ القدم، فكذلك يبقى عليها أبداً، 

الفالســــــــفة ينكرون خلق الروح، ويقولون: إن الروح غري خملوقة وليســــــــت حمدثة، بل هي ابقية   هؤالء
الرايض الندية يف  تعليق الشــــــــــيخ عبدهللا بن عبدالرمحن بن جربين علىانظر:  وقدمية وليس هلا مبدأ. 
 (.4/120شرح العقيدة الطحاوية )

 ( كالما قريبا من هذا.2/326قال يف اإلحياء ) (2)
 أ(./801) (3)
 يف )ط(: )االعراض(, واملثبت من )و( وهو املوافق ملا ذكره الغزايل. (4)
 للغزايل.اإلحياء (, واملثبت من ابملقابلةيف النسختني: ) (5)
 (.2/32٧اإلحياء ) (6)
 .النووييف )ط(: )اثنية(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (٧)
 (.220 -10/21٩روضة الطالبني ) (8)
 يف )و(: )قال: وَمن أتى(. (٩)
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اي ، وجـب إنكـاره؛ النتهـاك احلرمـة يف معتقـده، وإن (1)[فيـه] عتقـد حترميـه، وإن كـان خمتلفـً
كَمن   ,(2)ينقض احلكم فيه يثاعتقد حتليله مل جيز إنكاره عليه إال أن يضـــــــــعف املأخذ حب

أرشــــــــده إىل تركه  ؛اوال حترمي وإن مل يعتقد حتليال  .(4)(3)يطأ جارية غريه إبذنه تقليًدا لعطاء
.  من غري إنكار  وال توبيخ 

ــتحبات  ،   ؛وأمَّا األمُر ابملســــــــــ احتمال يف   (6)أيب بكر  (5)[وللقاضــــــــــــي]فمســــــــــــتحبٌّ
 .(٧)وجوبه

 ون الفعل املمنوع منكرًا يف حقه. َمن يكفهو كلُّ  :عليه (8)ب[تسَ ]احملوأمَّا 
كونه إنســـــااًن، وال ُيشـــــرتط التكليف وال    ؛يكفي يف ذلك  (٩)]وأقل ما[ :قال الغزايل

 ؛التمييز، فإن اجملنون والصـيب يُنكر عليهما الزان والشـرب، وأمَّا ما ال يكون منكرًا يف حقه
ف بكونه تاكففإْن قلَت:  ل:قا كرتِك اجملنون الصـــــــــالة والصـــــــــوم.  ,فال حُيتســـــــــب عليه فيه

قلـــُت:   !.منـــه ومن الزان (10)[اجملنون]حيوااًن، فـــإانَّ مننُع البهيمـــة من اإلتالف كمـــا مننع 

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
 (.146 -145كتاب الفتاوى للعز )  (2)
عطاء بن أيب رابح أســــلم القرشــــي موالهم, ولد يف أثناء خالفة عثمان, حدث عن:  أبو حممد, (3)

ــلمة ــة، وأم ســــــ ــا عن: عبيد بن عمري، ويوســــــــف بن ماهكوأيب هريرة وغريهم,  عائشــــــ   وحدث أيضــــــ
 (.88 -5/٧8سري أعالم النبالء للذهيب )انظر:  وتويف سنة مخس عشرة ومائة. وغريمها, 

, ففي مصـــنف عبد الرزاق, كتاب: الطالق, "وما أحب أن يفعل ذلك":  )رمحه هللا( قال عطاء (4)
أخربين   :عن بن جريج قــال": 12850( رقم احلــديــث: ٧/216ابب: الرجــل حيــل أمتــه للرجــل )

عـل؛ حيـل الرجـل وليــدتـه لغالمـه وابنــه وأخيــه وابيــه واملرأة لزوجهــا, ومـا أحـب أن  كـان يف  :عطــاء قـال
 ." عن ثبت وقد بلغين أن الرجل يرسل وليدته إىل ضيفهيفعل ذلك, وما بلغين

 يف )و(: )فللقاضي(. (5)
ــري, املعروف ابلـباقالين, ســــــــــــــكن بغـداد،  أبو بكر, (6) حممـد بن الطـيب بن حممـد الـباقالين البصــــــــــــ

تويف سـنة ثالث وأربعمائة ببغداد. وفيات , تصـانيف الكثرية املشـهورة يف علم الكالم وغريهوصـنف ال
 (.2٧0 -4/26٩األعيان )

ــي أبو بكر رمحــه هللا (: "1/28قــال اإلمــام اجلويين يف الربهــان ) (٧) يف مجــاعــة من ذهــب القــاضــــــــــــ
 ."أمور به, والندب أمر على احلقيقةاألصوليني إىل أن املندوب إليه م

 يف )ط(: )املستحب(. (8)
 يف النسختني: )ولعله(, واملثبت من اإلحياء. (٩)
 يف )و(: )اجملنونة(. (10)
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مُينع من  (1)[واملكلف]إذ احلســـــبة منُع منكر  حلق هللا،    ,ال وجه له ؛تســـــميُة ذلك حســـــبةً 
ــاحبه،   ــل ] (3)[علتان]  (2)[فهما]إتالف زرِع غريه حلق هللا تعاىل وحق صـــــــ ، (4)[نتامنفصـــــــ

 ؛إذا أتلفت ةوالبهيم  ثبَت املنُع حلق هللا تعاىل خاصــــــــــــــة.  ؛مَّ بقطع طرِف غريه إبذنهفلو هَ 
فال معصـــــــــية، لكن يثبت املنُع حلق صـــــــــاحب املال، لكن فيه دقيقة، وهي أان مل نقصـــــــــد 

ــلم ــرـبت  ةإذ البهيمـُة لو أكـلت ميتـ  ,إبخراج البهيمـة منعهـا، ـبل حفُظ مـال املســــــــــــ أو شــــــــــــ
وابً ]أو ماء   (5)مخرًا ــُ ــيد  ب منعه، بل جيوز إطعام كال (٧)[مننعها]مل  ؛خبمر   (6)[َمشــــــــــــ الصــــــــــــ

 ؛ولكنَّ مال املســــــــــلم إذا تعرَّض للضــــــــــياع وقدران على حفظه بغري تعب اجليف وامليتات.
دفعنـا اجلرة حلفظ  ؛وجـب علينـا حفظـه، بـل لو وقعـت جرَّة إنســـــــــــــــان وحتتهـا قـارورٌة لغريه

من شـــــــــــــرِب اخلمر وإتيان وكذا مُينع الصـــــــــــــيب واجملنون   لســـــــــــــقوط.القارورة، ال ملنعها من ا
قال: فإْن   .نمارت حممن حيث أهنما    (8)البهيمة، ال حسبًة ابلبهيمة واخلمر، بل صيانًة هلما

، أو مااًل أشـــرف على الضـــياع، هل عليه هبقلَت: كلُّ َمن رأى  ائم دخلت يف زرِع إنســـان 
ــان يصــــري مســــخرًا  يؤدي إىل أنَّ فهو شــــططٌ : نعم، (٩)[مقلت]إْن  اإلخراُج واحلفظ؟ اإلنســ
وإْن قلتم: ال، فلَم جيب االحتســـــــــــاُب على َمن يغصـــــــــــُب مااًل وليس له  لغريه مدَة عمره.

فنقول: مهما قدَر على حفظه من الضياع من غري أن يناله  غصَب األموال؟  ىسبٌب سو 
قل درجات حقوق وجب عليه ذلك، وهو أ  ؛يف ماله أو جاهه  تعٌب يف بدنه أو نقصــــــانٌ 

ــلم ــيع  هو أوىل ابإلجياب من ردِّ الســـــالم.، و املســـ ــان  لو كان يضـــ وال خالف أنَّ مال إنســـ
، وعنده شـــــــهادةٌ   :وجبت عليه الشـــــــهادة. ويف معناها  ؛رجع احلقُّ إليه لو أداها  بظلِم ظامل 

فال جيب،  ؛فأما إن كان فيه شـــــــــيٌء من ذلك   .(10)[على الدافع فيه]ال ضـــــــــرر  كلُّ دفع  

 

 يف )و(: )واملتكلف(. (1)
 .الغزايلواملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (,فهيمايف )ط(: ) (2)
 يف )و(: )عليان(. (3)
 .الغزايلا ذكره (, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملمنفصالن يف )ط(: ) (4)
 ب(./180) (5)
 .الغزايل(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره مشرابيف )ط(: ) (6)
 .الغزايل( بدون تنقيط, واملثبت موافق ملا ذكره ىمنعهاويف )و(: ) (,مينعهايف )ط(: ) (٧)
 أي: للصيب واجملنون. (8)
 يف )ط(: )قلت(. (٩)
 يف )و(: )فيه على الدافع(. (10)
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ــتحـبيُ  لكن) مل يلزمـه، وإن كـان ال  ؛كـان يتعـب إبخراج البهـائم من الزرع، فـإن  (1)(ســــــــــــ
وال نظَر إىل ما يفوُت من )يلزمه،  ؛من نومه (2)[غالمهيتعب بتنبيه صـــــــــــــاحب الزرع أو ]

ح  إذ جـاءتـه ,ِعَوض منفعتـه، وإىل مـا يفوت إبتالف البهـائم  .( 3)(يف القليـل الـذي لـه مرجِّ
ــية؛ كالغصــــب أو قتِل عبد  مملوك  لغريهيق  هو وإن كان فواُت املال بطر  وجب املنُع   ؛معصــ

وعلى اإلنســــــان إجهاد نفســــــه يف دفِع املعاصــــــي،  منه، وإن كان فيه تعب؛ حلق الشــــــرع.
، والتفصـــــيل فيه ما تقدَّم من (4)[ضـــــرركما له إتعاهبا يف تركها، مُثَّ ال يلزمه احتماُل كل ]

ــِ  ــألـتان اختلفوا فيهمـا: ويَـ  ب.درجـاِت احملـذورات، اليت خيـافهـا احملتســــــــــــ ْقُرُب من هـذا مســــــــــــ
ــاهد بعـيًدا من دار  ــهـادة يف جملس احلكم إذا كان الشــــــــــــ وجوب االلتـقاط، ووجوب الشــــــــــــ

 .(5)احلاكم حبيث يناله تعٌب يف احلضور
اَلمُ )وأمَّا كيفية االحتســـــــاب، فقد قال  ُْه بَِيِدِه، : (َعَلْيِه الســـــــَّ ملَمْن رََأى ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ

 .(6)َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه«ِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ فَ 
ــبِع درجــات  :قــال الغزايل فـَـُه أنَّ الــذي فعلــه رِّ ع: أْن يُ (٩)(8)األوىل :(٧)وهو على ســــــــــــ

 

 مل أجده يف اإلحياء. القوسنيما بني   (1)
 .(إبعالمه: )اإلحياء ويف املطبوع من,  هكذا يف النسختني (2)
 ., ومل يتبني يل معىن اجلملة األخريةمل أجده يف اإلحياء القوسنيما بني   (3)
 يف النسختني: )ضرب(, واملثبت من اإلحياء. (4)
 .(32٩ -2/32٧)اإلحياء  (5)
اإلميان، ابب: بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد  ( صـــحيح مســـلم، كتاب:6)

 .4٩( رقم احلديث: 1/6٩والنهي عن املنكر واجبان )وينقص، وأن األمر ابملعروف 
 , فذكر مثاين درجات."وله درجات وآداب"(: 2/32٩قال يف اإلحياء ) (٧)
 أ(./181) (8)
ــقط  (٩) الدرجة األوىل: وهي ": (2/32٩)األوىل, قال يف اإلحياء )رمحه هللا( الدرجة  القمويلأســـــــــــ

املنكر وذـلك منهى عـنه وهو التجســــــــــــــس اـلذي ذكرانه فال ينبغي  التعرف ونعين طـلب املعرـفة جبراين 
أن يســرتق الســمع على دار غريه ليســمع صــوت األواتر وال أن يســتنشــق ليدرك رائحة اخلمر وال أن  

ــتخرب من جريانه ليخربوه مبا جيري يف داره, نعم لو ميس ما يف ثوبه ليعرف شـــــــكل املزمار  وال أن يســـــ
ســــــــــــتخبار أبن فالانً يشــــــــــــرب اخلمر يف داره أو أبن يف داره مخراً أعده  أخربه عدالن ابتداء من غري ا

ــل إىل  ــتئذان ويكون ختطى ملكه ابلدخول للتوصــــ للشــــــرب فله إذ ذاك أن يدخل داره وال يلزم االســــ
ــه ابلـضــــــــــــ  ــر رأســـــــــــ رب للمنع مهما احتاج إليه, وإن أخربه عدالن أو عدل واحد دفع املنكر ككســـــــــــ
ــهــادتــه ففي جواز اهلجوم على داره بقوهلم فيــه نظر واحتمــال  وابجلملــة كــل من تقبــل روايتــه ال  شــــــــــــ

واألوىل أن ميتنع ألن له حقاً يف أن ال يتخطى داره بغري إذنه وال يســـقط حق املســـلم عما ثبت عليه 
= 
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، ويرفُق (1)إذا كان قد خيفى عليه ما يفعله بعُض املصــــلني من ترِك فروض الصــــالة ,منكرًا
 ؤمله، وقد حيمله العنف على عدم االمتثال.تبته إىل اجلهل واحلمق ن نســ ، فإحىت ميتثلبه  

يف حقِّ العــامل أبنَّ مــا ارتكبــه منكرًا،  ؛الثــانيــة: النهي ابلوعظ والنصــــــــــــــح والتخويف ابهلل
من غري عنف  وغضــــــب،  ,املتقني (2)[وعادة], كر له األخبار الواردة ابلوعيد يف ذلك ذْ ويَ 

إذ املسلمون   ,(3)مصيبة يف نفسه  ؛ه على املعصيةه، ويرى إقدامنظر الراحم ل  يهبل ينظر إل
ــه ابلعلم  (4)[نْ أ] :مروممـا ينبغي أْن يتوقّـَاه اآل كنفس  واحـدة. يرى عنـد ذلـك عزَّ نفســـــــــــــ

ورمبا يقصد ابلتعريف ذلك، وهي أعظُم من املنَكر الذي ينكره،   ,غريها ابجلهل  (5)[وذل]
ــأمور م أبن يرتجَّح عنـــده ؛ويعرف خلوه من ذلـــك  ــاع املـ ، أو امتنـ ن ذلـــك من غري وعظ 

الثالثة:   .(6)(والعامل الذي خياف شــــــره ,وينبغي الرفق ابجلاهل)  بوعِظ غريه على وعظه له.
ن، ويفعُل ذلك عند عدِم إفادة الدرجة اليت قبلها، خلشــــ الســــب والتعنيف ابلقول الغليظ ا

ــبته إىل الز   .(8)((٧)أو العلم بذلك ) ان ومقدماته، وال الكذب، بل وليس املراد ابلســـــب نســـ
أال ]محق، اي جاهل، اي فاســــــــق، الُفحش؛ كقوله: اي أ  ةل مجمما ال يُعد من   ,به مبا فيهخياط

ــاف هللا ــاصـــــــــــــــي، , (10)]اي غـيب[، (٩)[ختـــــ ــٌة عـلـى الـعـــــ ــا صـــــــــــــــــــــادقـــــ ــذه كـلـهـــــ ــإن هـــــ  فـــــ

 

ما جيعل مرداً فيه وقد قيل إنه كان نقش خامت لقمان الســرت ملا عاينت حقه إال بشــاهدين فهذا أوىل 
 )رمحه هللا( هنا. القمويلاخرى هي ما سيذكره  ا. مث ذكر سبعانتهى ".نتأحسن من إذاعة ما ظن

الـدرجـة الثـانيـة التعريف فـإن املنكر قـد يقـدم عليـه املقـدم  "(: 2/32٩نص عبـارتـه يف اإلحيـاء ) (1)
نه منكر تركه كالســـوادي يصـــلي وال حيســـن الركوع والســـجود فيعلم أن ذلك جلهله جبهله وإذا عرف أ
صــــــــــالة ولو رضــــــــــي أبن ال يكون مصــــــــــلياً لرتك أصــــــــــل الصــــــــــالة فيجب تعريفه أبن هذه ليســــــــــت ب

 ."...ابللطف
 .(وعبادة: )اإلحياء ويف املطبوع من,  هكذا يف النسختني (2)
 أي: نفس احملتِسب. (3)
 يف )و(: )أنه(. (4)
 يف )و(: )وذهل(. (5)
 .اإلحياءمل أجده يف  القوسنيما بني   (6)
 إفادة الدرجة اليت قبلها.أي: العلم بعدِم  (٧)
 .اإلحياءمل أجده يف  القوسنيما بني   (8)
 يف )و(: )اي َمن ال خياف هللا(. (٩)
 يف النسختني: )ابعين(, واملثبت من اإلحياء للغزايل. (10)
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ويقتصــــر على  ,(2)على هللا األماين، كما وردَ  (1)[ومتىن]َمن أتبَع نفســــه هواها،   :واألمحقُ  
به، بل يقتصـــــــــر   فال ينبغي أن خياطب  ؛وإن علَم أنَّ خطابه بذلك ال يزجره  .قدر احلاجة
وإْن عرف أنه لو   ، واالستحقار له، واالزدراء من أجل املعصية.(3)[الغضب]  على إظهار

رب، ولِو اْكَفَهرَّ وأظهر الكراهية بوجهه ؛تكلَّمَ  لزمه، ومل يكفه اإلنكاُر  ؛ضـــــــــرب مل يُ   ؛ضـــــــــُ
الرابعة: التغيري ابليد؛ ككســــــِر   وجهه، ويُظِهَر اإلنكاَر. (4)[بَ طِّ يـُقَ ]يلزمه أن ابلقلب، بل 
ــه ومن  ,آالت املالهي ، ومنعه من اجللوس (5)[هندب]وإراقة اخلمور، وخلِع احلرير من رأســـ

ــوبة ومن   ,نًبا املســــــــــجد إذا جلَس فيه جُ عليه وعلى ماِل غريه، وإخراجه من الدار املغصــــــــ
كمعاصـي اللسـان والقلب، ومرادات   ,ملعاصـي دون بعضك يف بعض اويُتصـور ذل وحنوه.

ب عليه مباشــرة ذلك، وأن   ؛هذه الدرجة أال يباشــر ذلك إال إذا عجَز عن تكليف احملتســِ
ــَر على القـدر احملـتاج إلـيه، فال ذخـذ بلحيـته يف اإلخراج، وال برجـله إذا قي ـقدَر على تصــــــــــــ

ــليب، ر ز أ، بل حيّل الثوَب احلريرَ   (6)جرِّه بيده، وال ميّزِق اره، وال حيرق آالت املالهي والصـــــ
، وال يكسـر أواين اخلمر ما وجَد (8)(٧)(كما مرَّ يف الغصـب)بل يبطُل صـالحيتها لذلك، 

إبراقتها ابالقتصـار على اإلراقة، ولو كان يف قوارير ضـيقة الرؤوس ولو اشـتغل   منه َمندوحة
رُها. ؛طال الزمان وأخذ له َمن مينعه ولكن كان يضــيع يف ) وكذا لو مل خيَش ذلك  فله َكســْ
وللســـــــــــــلطان دون اآلحاد أْن جيرَّ ) ,(٩)(فله أن يكســـــــــــــرها ؛زمانه وتتعطل عليه أشـــــــــــــغاله

 

 يف )ط(: )يتمىن(. (1)
ــفة القيامة والرقائق والورع عن رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم، ابب ( ســـن2) ن الرتمذي، أبواب صـ
ــنن ابن ماجه، كتاب: الزهد، ابب: ذكر املوت واالســـــتعداد  245٩( رقم احلديث: 4/638) . وســـ

ــند 4260( رقم احلديث: 2/1422له ) ــاميني، حديث شــــــداد بن أوس  أ. ومســــ ــند الشــــ محد، مســــ
الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز بلفظ: ". 1٧123  ديث:( رقم احل28/350)

". واللفظ ألمحد والرتمذي, وما ذكره املؤلف )رمحه هللا( بلفظ: من أتبع نفســــــــه هواها ومتىن على هللا
 .531٩( رقم احلديث: 11/4٩٩ضعيفة )وضعفه األلباين يف السلسلة ال)واألمحق(؛ مل أجده. 

 , واملثبت من اإلحياء للغزايل.كلمة غري واضحة, ويف )و(  (العصيان يف )ط(: ) (3)
 .واملثبت من اإلحياء للغزايل يف )و(: )يغطي(, (4)
 ( بدون تنقيط, واملثبت من اإلحياء للغزايل.ىدى يف )و(: )يديه(, ويف )ط(: ) (5)
 ب(./181) (6)
 يف اإلحياء. )رمحه هللا(, ألين مل أجده كأنه من كالم القمويل  القوسنيما بني   (٧)
 .ب(, من نسخة املتحف )ط(/250, لوحة )الرابع اجمللد  (8)
 زايدة من اإلحياء. القوسنيما بني   (٩)
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 (2)(أنْ )  وكذا له  .(1)(الغاصـــــــــــب برجله من األرض املغصـــــــــــوبة زجرًا له، وأتديًبا عما فعله
اَلمُ َعَلْيِه )ه  نمز يكســــــَر آالت اخلمر إذا فعله زجرًا، كما فعله يف  وال يتعدى إىل  .(3)(الســــــَّ

غري ذلك من إتالف األموال وختريب الداير، وال جيوز كســـــرها بعد تفريغها حبال، إال أْن 
 .(5)ابخلمر ال تصلح إال هلا (4)]ضاربة[ كونَ ت

ن أزال منَكرًا أن يقرأ عنـد إزالتـه: 
َ
ــتحـب مل  ڱ ڱ ڱ }قـال النووي: وُيســــــــــــ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} ،(6){ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .(8)(٧){پپ
رأســـــــــــك، أو  نكســـــــــــر ألالتخويف؛ كقوله: دع هذا األمر أو و اخلامســـــــــــة: التهديد  

 أمكن تقدميه.ضـــــرب إذا الحقيقة   (٩)[هذا على]فُيقدَّم  ,ألضـــــربنَّ رقبتك، أو آلمرنَّ بك 
 

الدرجة اخلامســـــــــــــة:  (: "233 -2/331مل أجده يف اإلحياء, فإنه قال فيه ) القوســـــــــــــنيما بني   (1)
جله... ويف هذه الدرجة ككسر املالهي... وإخراجه من الدار املغصوبة ابجلر بر التغيري ابليد, وذلك  

أدابن, أحدمها: أن ال يباشـر بيده التغيري ما مل يعجز عن تكليف احملتسـَب عليه ذلك فإذا أمكنه أن  
يقيده   . فلم"د فال ينبغي أن يدفعه أو جيره...يكلفه املشـــي يف اخلروج عن األرض املغصـــوبة واملســـج

ــلطان, مث قال بعدها: اب ــر ألج"لســــ ل الزجر, وهال جاز اجلر ابلرجل يف فإن قلت: فهال جاز الكســــ
اإلخراج عن األرض املغصـــوبة ليكون ذلك أبلغ يف الزجر؟ فاعلم أن الزجر إمنا يكون عن املســـتقبل,  
ــر الراهن, وليس إىل آحاد الرعية إال الدفع و  ــي, والدفع على احلاضـــــــــ هو  والعقوبة تكون على املاضـــــــــ

وبة على جرمية ســابقة أو زجر عن الحق, وذلك إعدام املنكر فما زاد على قدر اإلعدام فهو إما عق
 ."إىل الوالة ال إىل الرعية

 .زايدة من احملقق, وهو املوافق ملا ذكر الغزايل القوسنيما بني   (2)
هللا عنهما مســــــــــــند املكثرين من الصــــــــــــحابة، مســــــــــــند عبد هللا بن عمر رضــــــــــــي محد، أمســــــــــــند  (3)
. ولفظه:  (5/365رواء الغليل )إيف  . وصــححه األلباين6165( رقم احلديث: 30٧ -10/306)
فأتيته   -وهي الشــــفرة- قال عبد هللا بن عمر: أمرين رســــول هللا صــــلى هللا عليه وســــلم أن آتيه مبُْديَة  )

هبا، فأرســل هبا، فأرهفت، مث أعطانيها وقال: "اغد علي هبا"، ففعلت، فخرج أبصــحابه إىل أســواق  
ــام ، فأخذ املدية مين، فشــــــــــــــق ما كان من تلك الزقاق  املدينة، وفيها زقاق مخر قد جلبت من الشــــــــــــ

ــوا معي، وأن  ــرته، مث أعطانيها، وأمر أصــــحابه الذين كانوا معه أن ميضــ يعاونوين، وأمرين أن آيت  حبضــ
 .(األسواق كلها، فال أجد فيها زق مخر إال شققته، ففعلت فلم أترك يف أسواقها زقا إال شققته

 من اإلحياء.ملثبت  يف النسختني: )ضارية(, وا (4)
 .(332 -2/32٩)اإلحياء  (5)
 [.81]اإلسراء: (6)
 [.4٩]سبأ: (٧)
 ."يف إزالة منكر فليقرأ...وإذا شرع (: "4/265)قال يف اجملموع  (8)
 (, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل.على هذايف )ط(: ) (٩)
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ال جيوز حتقيقه؛ كقولك: ألهننبَّ دارك، أو ألضربنَّ ولدك،   (1)[بوعيد  واألدُب: أال يهدَِّد ]
ولو توعده ابلضــــرب  فهو كذٌب. ؛فهو حراٌم، أو من غري عزم   ؛ذلك عن عزم  بل إن قال 
ما ]فله الضــــــــرُب عليه إىل حدّ  معلوم يقتضــــــــيه احلال، وله أن يزيَد على   ؛فاخفواالســــــــت

فيـه  (3)[املبـالغـة]عزمـه إذا كـان ذلـك يقمعـه ويردعـه، وليس هـذا كـذاًب حمـذورًا، بـل  (2)[يف
مباشــــــرة الضــــــرب   :(4). ]الســــــادســــــة[لعبادس حبرام  يف حق الُف يف الوعيد ليواخل  معتادة.

، وهو جائز ل حاد عند الضـــرورة.ابليد من غري شـــهِر   ويُقتصـــر على قدر احلاجة  ســـالح 
 ,فله ذلك  ؛(5)يف الدفع، فإْن كان ال يقدر على دفِع املنَكر إال بشـــــــهر الســـــــالح وابجلرح

ب هَنٌَر حائل أو  وبينه وبني املتحسِـ أو كان يضـرب مبزمار   ,كما لو قبَض فاسـٌق على امرأة  
ويقصــد الســاق   ,فله رميه ؛وإال رميتك، فإْن مل يدع جدار، فيأخذ قوســه ويقول: دع هذا

قاِتل، مراعًيا للتدريج.
َ
وكذا يسـلُّ السـيف ويقول: اترك هذا املنَكر   والفخذ وحنومها دون امل

 ,أال يقدر عليه بنفســـــــــــه  بعة:الســـــــــــا ألنَّ دفَع املنَكر واجٌب بكل ممكن .  ,وإال ضـــــــــــربتكَ 
الفاســُق أبعوانه، وتثور فتنة، فقال   (6)ســتمد[وحيتاُج إىل أعوان يشــهرون الســالح، ورمبا ]ي

به كما يســـــتبدون بقتال   (٧)بعضـــــهم: ال يســـــتقلُّ اآلحاد بذلك، وقال آخرون: يســـــتبدون
 .(8)الُكفَّار. قال الغزايل: وهو األقيس

وجة على الزوج،  ى الوالد، وللعبد على السيد، وللز واعلم أن احُلسبَة تثبُت للولد عل 
الوايل، كمــا يف العكس، لكن بينهمــا فرٌق، فــأمــا الولــد فيثبــُت لــه اإلنكــار وللرعيــة على 

ــُح ابللطف، وال يثبــُت  على والــده ابلــدرجتني األوليني، ومهــا: التعريُف والوعُظ، والنصــــــــــــ
وأمَّا احُلســـــبة عليه  ة احلد عليه.ابلســـــب والتعنيف والضـــــرب وحنوها، كما أنه ليس له إقام

ىل أتذيته؛ ككسِر أواين الذهب والفضة، وإزالة الصور املنقوشة إبفساد املال الذي يؤدِّي إ

 

 .يف النسختني: )بوعد(, واملثبت من اإلحياء (1)
 ني املعقوفتني ساقط من )و(.ما ب (2)
 يف )و(: )يف املبالغة(. (3)
وُكتب خٌط يف )ط( هنا, وُكتب مقابله يف احلاشـية:    ما بني املعقوفتني سـاقط من املنت يف )ط(, (4)

 )السادسة صح(.
 ."ما مل تثر فتنة(: "2/233قال يف اإلحياء ) (5)
 يف النسختني: )تعمد(, واملثبت من اإلحياء. (6)
 أ(./821) (٧)
 .(333 -2/332)اإلحياء  (8)
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يف خشــــبه، ورد املال الذي غصــــبه أو ســــرقه إىل صــــاحبه، وحل   (1)]واملنقورة[يف حيطانه  
فيه نظٌر، والقياس:  :يلفقال الغزا ؛اخليوط احلرير املنســــــــوجة يف ثيابه، وكســــــــِر عوده وحنوه

 .(2)أنه يثبُت له ذلك، بل جيب عليه
 هم. قلُت: وهو ما يقتضيه كالُم العلماء وقواعدُ 

املنَكر وإىل مقــدار األذى، فــإن كــان املنَكر  قبحقــال: وال يبعــُد أْن يُنظر فيــه إىل 
ا  ان  كوإنْ فظاهٌر،  ؛؛ كإراقة مخِر َمن ال يشـــــــتد غضـــــــبه(3)[والســـــــخُط عليه قريًبا]فاحشـــــــً
، ويف (5)]على صـور حيوان[  (4)قريًبا والسـخط شـديًدا؛ كما لو كانت آنيٌة من بلور  املنكر

وليســت هذه املعصــية كمعصــية  ,فهذا ما يشــتد فيه الغضــب ؛كســرها خســراُن مال  كثري
والزوجة   ,اخلمر، ففيه جمال للنظر، وينبغي أن يكون احلكم يف احتساب العبد على سيده

فال يثبُت هلم يف حقه إال التعريف والنصح، وأمَّا الرعية مع السلطان على زوجها كذلك، 
-اخلمر من بيته  (6)]...[ وهي: إتالُف املال وردِّه على أصحابه وكسرِ -ويف الرتبة الثالثة  

ار ما النظر يف تفاحش املنَكر، ومقد (٧)[منشــــــــــــؤه]نظٌر، واألمُر فيه موكوٌل إىل اجتهاد     ؛
 .(8)هلجوم عليه، وال ميكن ضبطهيسقط من حشمته بسبِب ا

إىل الوقت وَكثُر ظلمه، ومل ينزجر عن ســـوء صـــنعه   وقال يف موضـــع  آخر: إذا جاروا
 .(٩)فألهل احلل والعقد التواطؤ على خلعه ؛ابلقول

 

 واملثبت من اإلحياء للغزايل. (,واملتصورةيف النسختني: ) (1)
 (.318 -2/31٧اإلحياء ) (2)
 .حنو هذه العبارة يف اإلحياء (3)
 (.1/6٩املعجم الوسيط )  انظر: ونوع من الزجاج. ,حجر أبيض شفاف (4)
 ت من اإلحياء.يف النسختني: )عليها صورُة حيوان(, واملثب (5)
ــبح    ُكتب خٌط هنا يف )ط(,  (6) ــية: )األواين, وإراقة( مث حرف )ص(, لتصـــــ وُكتب مقابله يف احلاشـــــ

اجلملة هكذا: )وكســـــــــِر األواين, وإراقة اخلمر(, وكأن حرف الصـــــــــاد إشـــــــــارة إىل كلمة )صـــــــــح( اليت 
 أيضا. استعملها احملشي يف موضع سابق قريب, وسيأيت استعماله

 اؤه(.يف )و(: )بن (٧)
 (.31٩ -2/318اإلحياء ) (8)
ــلم( ) (٩) ( هذا الكالم إىل  2/25مل أجده عند الغزايل, وقد نســـــب النووي يف )شـــــرح صـــــحيح مســـ

ــا. ونقـل ابن الرفعـة يف )كفـاـية ا (  18/24لنبـيه( )اإلـمام اجلويين, ومل أجـده يف )هنـاـية املطـلب( أيضــــــــــــ
ــا من"عن اإلمام قوله:  ــيان، وفشـ ــل منه العصـ ــداد،  ه العدوان فأما إذا تواصـ ــاد، وزال السـ ، وظهر الفسـ

= 
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ومجيُع هــذا حمموٌل على مــا إذا مل خيف , مــا ذكره من خلعــه غريــبو  :قــال النووي
 .(1)منه إاثرة فتنة أعظم منه

ظنَّ املنِكر أن كالمـه ال يفيـد، فهـل يســــــــــــــقط الوجوب عنـه، كمـا لو  أنـه لوواعلم 
 .(2)علمه؟ فيه خالٌف، واألظهر: أنه ال يسقط، وجزَم به النووي

ــقط عندان ــحُّ: أنه ال يسـ ــتوى عنده األمران قال الغزايل: األصـ قَل عن ، ونُ (3)ولو اسـ
 مل جيب.؛ (5)(4)[يريد]غريه سقوطه، ولو علم أنه ال 

واملكروه الذي  ,(8)[شــــعائر اإلســــالم]ل  (٧)[اإظهار ] ,لكن ُيســــتحب :(6)إلمامقال ا
ــقطأ]  ؛اف وقوعه إْن ظنَّ وقوعهخي  .االوجوُب. وذكر األصــــــوليون يف جوازه خالف (٩)[ســــ

اســـتواي فللغزايل فيه احتماالن، أصـــحهما: أنه   (10)[فإنْ ]وإْن ظنَّ عدم وقوعه مل يســـقط،  
، ( 11)]والتهور[  اجُلنْبِ والشــجاعةتلف ابختالف الناس يفمُثَّ خوُف املكروه خي  ال يســقط.

 

وتعطلت احلقوق واحلدود، وارتفعت الصـــــــــــيانة، ووضـــــــــــحت اخليانة فالبد من اســـــــــــتدراك هذا األمر 
املتفاقم، فإن أمكن كف يده وتولية غريه ابلصــــفات املعتربة فالبدار البدار. وإن مل ميكن القبض على 

ــاد ــوكة، إال إبراقة دماء ومصـــــــــ ــتظهاره ابلشـــــــــ مجة األهوال فالوجه: أن يقاس ما مة أحوال يده؛ الســـــــــ
مـدفوعون إليـه مبتلون بـه مبـا يفرض وقوعـه يف حمـاولـة دفعـه: فـإن كـان الواقع النـاجز أكثر ممـا يتوقع، 
فيجب احتمال املتوقع، وإال فال يســـــــــوغ التشـــــــــاغل ابلدفع؛ بل يتعني االســـــــــتمرار على األمر الواقع  

 ."لواالبتهال إىل هللا، عز وج
 (.26 -2/25)  صحيح مسلمشرح   (1)
 (.10/21٩روضة الطالبني ) (2)
 (.2/321اإلحياء ) (3)
 ب(./182) (4)
 .هكذا يف النسختني (5)
ــود هو الغزايل _على غري عادته يف إطالق هذا اللفظ_ (6) ــبق قلم, أو أّن املقصـــــــ فإين مل  ,لعله ســـــــ

يبعــد هــذا, فــإن هــذا النقــل   أجــده عنــد اإلمــام اجلويين, وقــد وجــدتــه عنــد الغزايل يف اإلحيــاء, وال
 متوسط بني نقلني كالمها عن الغزايل.

ي ألفا يف آخرها, فصــارت )إظهارا(, ويف )و(:  (٧) يف )ط( يف أصــل املنت: )إظهار( وأضــاف احملشــّ
 .)إظهاره(, واملثبت موافق ملا ذكر الغزايل

ن إضـــــــــــــــافـة مـا بني املعقوفتني ســـــــــــــــاقط من )و(, وهي يف )ط(, وبعـدهـا حرف )ص(, وهي م (8)
 احملّشي, ألهنا مكتوبة فوق السطر خبط مغاير خلط املخطوط, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل.

 يف )ط(: )سقط(. (٩)
 يف )و(: )وإن(. (10)
 يف )ط(: )والنهوذ(. (11)
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وعلى اجلبان أْن يتكلف إزالة   .(1)]والتهور[ وهو الشجاعة دون اجلنب  ؛واالعتباُر ابلوسط
واملكروه املتوقع خيتلف ابختالف النـاس، وضـــــــــــــــابطـه: أنَّ املكروه رفُع املطلوابت،  ,اجُلنب

لــك قلوب النــاس، وهــذه األربعــة وهو مِ  ؛جلــاهوهي أربعــة: العلم، والصــــــــــــــحــة، واملــال، وا
ــه وألقاربه وَمن خيتص به، ويكره  ــاُن لنفســـ أحدمها: زواُل ما  أمران:  (2)[هبا]يطلبها اإلنســـ

َتظَر.  هو حاصــل. ا]ال ينبغي أْن يكون   (3)والثاين واآلخر: امتناُع ما هو ُمنـْ يف  (4)[ُمرخَّصــً
خوفـًا من أْن ميتنع   ؛لى معلمـه وأـقارـبهاُر عاإلنكـ مـثاُل العلم: أْن يرتَك  ترِك االحتســــــــــــــاب.

معـاجلتـه من   (5)[يرجو]على طبيبـه وأقـاربـه اـلذي  هومثـال الصــــــــــــــحـة: أْن يرتكـ  من تعليمـه.
ــه، والتزامها؛ خوفًا من أتخري الصـــــــــــــحة. ــلطان  مرضـــــــــــ ومثال املال: أْن يرتكها على الســـــــــــ

ــيه من ماله؛ خوفًا من قطِع أدواره. ــحابه، وعلى َمن يواســـــــــ ه: أْن يرتكها اجلا ومثال وأصـــــــــ
ا؛ خيفـًة من أْن مينعـه ذلـك، أو  ــرًة وجـاهـً حـالـه عنـد  (6)[حقبي]على َمن يتوقع منـه نصــــــــــــ

 .(٧)السلطان الذي يتوقع منه والية
إليه احلاجة، ويكون يف فواته حمذور يزيد   (8)[تدعو]وُيستثىن منه ما  :قال الغزايل

وطول  (٩) انلضل بيب عنده شدةيف أتخري الطعلى حمذور ترِك اإلنكار، كما إذا كان 
عرَف أنَّ احملتَسب عليه و املرض، أو كان جاهاًل مبهمات دينه ومل جيد إال معلًما واحًدا، 

الكسب والسؤال،   (10)[عن]علمه منه، أو ممن يعجز تقادٌر على أْن حيول بينه وبني 
يه قطع واحملتَسُب عليه ينفق عليه، ويعلم أنه لو احتسَب عل  ,وليس له قوة التوكل

مل يقدر على دفِع شره إال جباه  و ، ولو فعَل فسَد حاله، وكما لو أذاه شريٌر (11)[إنفاقه]
َمن يشرب اخلمر أو يلبس احلرير، ولو احتسب عليه مل يقدر على دفِع شره بغريه، فهذه  

 

 يف )ط(: )والنهوذ(. (1)
 يف )و(: )منها(. (2)
َتَظر. (3)  أي: امتناُع ما هو ُمنـْ
 يف )و(: )مرتخصا(. (4)
 يف النسختني: )يرجوا(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (5)
 .واملثبت من اإلحياء  ,(حىڡى: )(, ويف )ط(يفتحيف )و(: )  (6)

 (.322 -2/31٩اإلحياء ) (٧)
 ويف )و(: )يدعوا(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. يف )ط(: )تدعوا(, (8)
 (.24٧املنجد )  انظر:  السُّقم. (٩)
 يف )و(: )على(. (10)
 )اتفاقه(.يف )و(:   (11)
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  نوٌط ابجتهاد احملتِسب، فيستفيت فيها قلبه، وينظُر أيال يـَبـُْعد استثناؤها، واألمُر فيها م
فهو يسقط يف األشياء األربعة إال يف العلم، فإنه   :(1)وأمَّا الِقسم اأَلوَّل املفسدتني أرجح.
  (3)[لكن]، وأمَّا الصحة؛ فيمكن انتزاعها ابلضرب، وانتزاع املال، (2)ال ميكن انتزاعه

. تَـزَُع من املال شيٌء ال يـُْؤبَُه إليه لقلته،   ُيستحب له ذلك كما مرَّ ُنـْ
والضرُب وقد يكون امل

  ة، وقد يكوانن متوسطني فُيقاسان ابملنهي املنَكر، ويفعل ما يرتجح.مَ ال أتثري له كاللطْ 
 ىضرب ضراًب غري مؤمل، أو ُيسب على مأل  من الناس، أو يرمو أْن يُ وأمَّا اجلاه؛ فه

منديله يف عنقه ويُدار به يف البلد، أو ُيسوَّد وجهه ويُطاف به، فالصواب أْن يُقسم إىل 
 يف البلد حاسرًا حافًيا، فهذا ُيسِقط الوجوب. ا يُعربَّ عنه بسقوط املروءة؛ كالتطويفم

يعلم أنه ُيكلف املشي يف السوق يف   أبنوالثاين: ما يُعرب عنه ابجلاه احملض وعلو الرتبة،  
فال ينبغي   ؛الثياب اليت مل جتِر عادته ابخلروج هبا، أو ُكلِّف املشي راجاًل وعادته الركوب 

يعرف أنه ُيسب ابلتحميق والتجهيل ويف معناه أن  سقط الوجوب مبثل هذا.ي أنْ 
مل  ؛يسقط الوجوب بذلك لكن ُيستحب :، وحيث قلنا(5) [ويُغتاب ] ,(4)]والرايء[

. (6)ُيستحب إذا توقعه يف حق األوالد واألقارب 

 

 أي: زواُل ما هو حاصل. (1)
 أ(./183) (2)
 يف )و(: )بل(. (3)
 اإلحياء.( بدون تنقيط, واملثبت موافق ملا ذكره يف اىوالريف )ط(: )والران(, ويف )و(: ) (4)
 يف )و(: )أو يغتاب(. (5)
 (.323 -2/322اإلحياء ) (6)
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 . ب املنصوب من جهة السلطان فيما خيصُّ املُحتسِ :  (1) الفصل الثاين
ما يتعلق  اأَلوَّل: :(2)[ثالثة أضـــــــــــــرب ]األمر ابملعروف يف حقه   ملاورديوقد جعَل ا

كــإقــامــة اجلمعــة   ,حبقوق هللا تعــاىل، وهو ضــــــــــــــرابن: أحــدمهــا: يُؤمر بــه اجلَْمُع دون األفراد
ــرائطها) ب ال يراه(3)(حيث جتتمع شـــــ  ؛، فإْن كانوا عدًدا يرون انعقاد اجلمعة هبم واحملتســـــــِ
مينعهم عمـا يروـنه واجبـًا عليهم، وذمرهم بصــــــــــــــالة العـيد، زه، وال مبـا ال جيوِّ  (4)[مل ذمرهم]
صــالة العيد  :وإن قلنا ، أصــحهما: اأَلوَّل.(6)واجب أو مســتحب؟ فيه وجهان  (5)[وهو]

  .ُسنَّة
نّـَة، أمـَّا على القول أبهنـا   :ـقال النووي ــُ ولعـل الوجهني ُمفرَّعـان على القول أبهنـا ســــــــــــ

 .(8)(٧)قطًعافرٌض، فينبغي أن ذمرهم هبا 
ــل اإلمـــام يف األصــــــــــــــول عن كثري من العلمـــاء ومعظم الفقهـــاء أن األمر   لكن نقـ
أنه قال: عندي أنه   وعن القاضـي أيب بكر ,مسـتحبٌّ ال واجب ؛ابملعروف يف املسـتحب

ــكَت العلماء عن األمر ابلنوافل  وما  :جوا، قال اإلمامرِ حَ واجب، وجيوز أن يُقال: لو ســــــــ
َلَغ القطع، واأل قاله حمتمل، وال يكاد   .(٩)ظهر عندي قول الفقهاءيبلغ َمبـْ

 

 .لفصل األول..( هو اجرت عادُة األصحاب (: )فصل.  ٩٩لعل قوله ص ) (1)
ام لكان أوىل, وهو للماوردي  لو قال: ثالثة أقـســـــــــ "مقابل هذه اجلملة كتب احملشــــــــــي يف )ط(:  (2)

 )انتهى(, قلت: وهو عند املاوردي كما قال., مث حرف )ه(, كأنه إشارة إىل كلمة "كذلك
 مل أجده يف األحكام السلطانية. القوسنيما بني   (3)
 يف )و(: )ملا مرهم(. (4)
ــية مقابل اخلط: )هل ص(, ُكت  (5) ب ما بني الواو األوىل و )هو(؛ خٌط يف )ط(, وُكتب يف احلاشــــــــ

 لتصبح هكذا: )وهل هو(, وحرف الصاد تقدم ذكره.
 (.355 -354لسلطانية )األحكام ا (6)
 ."الصحيح وجوب األمر، وإن قلنا صالة العيد سنة"(: 10/21٧قال يف روضة الطالبني ) (٧)
ي يف )ط(: لنأمــام عبــارة ا (8) ــّ هــذا ليس عبــارة النووي, لكنــه خــارج من "ووي هــذه؛ كتــب احملشــــــــــــ

انتهى, لكن يف . "قلت: الصــــــــحيح وجوب االمر, وان قلنا صــــــــالة العيد ســــــــنة"كالمه, فانه قال: 
إن قلنــا هو فرض ", يعين عطفــه على مــا هو مقــدر, وهو: (وان قلنــا)نظر, اذ قولــه:  (قطعــا) :قولــه

. "زم القطع على القول ابهنا فرض. هقلنا هي فرض او قلنا ســـنة, فال يل, أي ســـواء  "وقلنا هي ســـنة
 .انتهى كالم احملشي

  القمويلعن اإلمـام قوـله, ومل أجـد َمن نقـله قـبل  )رمحـه هللا( بعـد القمويل نقـل مجـاعـة من العلمـاء (٩)
ـقال يف الربهـان )رمحـه هللا(, ومل أجـد املنقول عن اإلمـام يف كـتب اإلمـام, وغـاـية مـا وجـدت أن اإلمـام 

= 
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الناس الصـــالة عن وقتها، فإْن قال:  كما إذا أخَّر بعضُ   ,الثاين: ما يُؤمر به اآلحاد
 الِقسم الثاين:  حثُّه على املراقبة، وال يعرتض على َمن أخَّرها مع بقاء وقتها.  ؛(1)[نسيتها]

ســــوره، أو   (2)عام؛ كالبلد إذا تعطَّل شــــربه واهندم ما يتعلق حبقوق اآلدميني، وينقســــم إىل
مل يُؤمر الناس   ؛طرقه أبناء السبيل احملتاجني، وتركوا معونتهم، فإْن كان يف بيت املال شيء

َكنة برعايتهم.  ؛مل يكن  (3)[فإنْ ]بذلك، 
َ
ر   أُمر ذوي امل وإىل خاص؛ كَمْطِل املديون املوســــــِ

ُب أبدائه إذأللدَّين، في  رب الدين، وليس له الضـــــــــرُب واحلبس.  (4)ا اســـــــــتعداهمره احملتســـــــــِ
حكــام كــأمِر األوليــاء إبنكــاح األكفــاء، وإلزام النســــــــــــــــاء أب  ؛الثــالــث: احلقوق املشــــــــــــــرتكــة

، وأخذ الســــــــادة حبقوق األرِقَّاء، وأرابب البهائم بتعهُّدها، وأال يســــــــتعملوها (6)(5)[ددالعِ ]
ى َمن يغريِّ هيـئات العـبادات؛ كـاجلهر كر عل فيُن ؛ـقال: وأمـَّا املنكرات   .(٧)[هتطيقـ ] فيمـا ال

ــه، وعلى َمن يزيُد يف األذان، وعلى َمن تصـــــــدَّى للتدريس  ــرية، وعكســـــ يف الصـــــــالة الســـــ
ن اغرتار النـاُس بـه يف أتويـل أو حتريف، ويُظِهر أمره لئالَّ والوعظ وليس من أهلـه، ومل يُؤمَ 

ا مع امرأة  يف  غرتَّ بـه.يُ  مل ينِكر عليـه، وإْن كـان يف  ؛قمطرو  شـــــــــــــــارع  وإذا رأى رجاًل واقفـً
ينِكر ويقول: إْن كـاـنت حمرمًـا فتجـنب مواقع الرـيب، وإْن   ؛طريق  خـال  وهو موضــــــــــــــع ريـبة

كر يف حقوق اآلدميني كتعــدي اجلــار يف نوال ي كــانــت أجنبيــة فخف هللا من اخللوة هبــا.
 

ذهب القاضــي أبو بكر رمحه هللا يف مجاعة من األصــوليني إىل أن املندوب إليه مأمور به  (: "1/82)
ــي والندب أمر على ا ــي اإلجياب. قال القاضــــــــــ حلقيقة وذهب بعض الفقهاء إىل أن األمر ما يقتضــــــــــ

 يريـد هللا تعـاىل طـاعـة زيـد املنـدوب إليـه طـاعـة ومل يكن طـاعـة لكونـه مرادا هلل تعـاىل فـإان ال مننع أن ال
وذمره هبا ويريد عصـيانه وينهاه عنه فال يتلقى كون الشـيء طاعة من اإلرادة على مذهب أهل احلق  

القطع وليس األمر  يبق إال كونه مأمورا به. وهذا الذي ذكره القاضــــــــــي رمحه هللا رام به مســــــــــلكفلم  
مر املصــطلح عليه يف كتب األصــول, ال , وهي كما ترى مســألة أصــولية متعلقة ابأل"على ما ظنه...
(. والغرر البهيــة  4/1٧٩(. وأســــــــــــــىن املطــالــب )٩/2٩4. وانظر: النجم الوهــاج )ابألمر ابملعروف!

 (.6/11(. ومغين احملتاج )5/11٧)
 .واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره املاوردييف )ط(: )سببها(,   (1)
 ب(./183) (2)
 يف )و(: )وإن(. (3)
 (.2/58٩املعجم الوسيط )  انظر: تعانه واستنصره, يقال استعديت األمري على فالن.اس (4)
 للماوردي.األحكام السلطانية واملثبت من  (,العقد يف النسختني: ) (5)
عدة املرأة شــــــهورا كانت أو أقراء أو وضــــــع محل كانت محلته من الذي تعتد منه. يقال:  :العدة (6)

د، وأصـــــــــــل ذلك كله دَ وجها ومن تطليقه إايها اعتدادا. ومجع العدة عِ اعتدت املرأة عدهتا من وفاة ز 
 .(1/6٩هتذيب اللغة )  انظر: .من العد 

 ( بدون تنقيط, واملثبت موافق ملا ذكره املاوردي.ىطيق يف )ط(: )يطيقه(, ويف )و(: ) (٧)
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أئمة  (1)[نمِ ]وينِكر على َمن يطيل الصـــــــالة  جدار اجلار إال ابســـــــتعداء صـــــــاحب احلق.
روا النظر يف اخلصـــــــومات.  املســـــــاجد املطروقة، وعلى القضـــــــاة إذا حجبوا اخلصـــــــوم وقصـــــــَّ

ــوقّي املختص مبعــاملــة النســــــــــــــــاء ُمنع من  ؛خُتترب أمــانتــه، فــإْن ظهرت منــه خيــانــة ؛والســــــــــــ
 .(2)معاملتهم
فيــه  ؟وهــل لــه محــُل النــاس على مــذهبــه فيمــا اختلف فيــه العلمــاء إذا كــان جمتهــًدا 

ا   (3)[ينكر]أصــحهما: ال، وإمنا    :ال النوويوجهان، ق ا أو إمجاًعا أو قياســً ما خالف نصــًّ
 .(5)(4)[ليًّاج]

والية احِلســــــــــبة واســــــــــطٌة بني أحكام القضــــــــــاء وأحكام املظامل، وهي   :قال املاوردي
ــاء) موافقـةٌ  ــرٌة عـنه من وجهني، وزاـئد (6)(ألحكـام القضــــــــــــ  علـيه من  ةٌ من وجهني، وـقاصــــــــــــ
، ال على (٧)االســــــــــــــتعداء إليه، ومساُع ]املســــــــــــــتعدي[  وافقة: جوازأحُد وجهي امل  وجهني.
، أو غشّ  أو تــــدليس  س  أو تطفيف  يف ببخبــــل فيمــــا يتعلق  ,العموم يف  ,وزن  أو كيــــل 

ــدرة.(٩)(أو مثن) (8)[مبيع] ــا:  ، أو أتخري دين مع القـ دَّعواثنيهمـ
ُ
ــ ــه إلزام املـ ــه  ىأنَّ لـ عليـ

 له وأحُد وجهي قصــورها عنه: أنه ليس  ته عليه.اخلروج من احلق الذي اعرتف به مع قدر 
ــائر احلقوق  مســاُع الــدعــاوى اخلــارجــة عن ظواهر املنكرات؛ كــالعقود ]واملعــامالت وســــــــــــــ

ــالبـــات[ وأحـــُد وجهي  .(11)[واثنيهمـــا: أنـــه ليس لـــه مســـاُع البينـــة واحلُكم هبـــا] .(10)واملطـ

 

 يف )ط(: )يف(. (1)
 (.3٧2 -356األحكام السلطانية )  :انظر (2)
 (.يف )ط(: )ينكره (3)
واملثبــــت من )و(, وهو املوافق ملــــا ذكره  )ليــــا(,  :يف )ط( أول حرف منهــــا مطموس, وابقيهــــا (4)

 .النووي
 (.10/220روضة الطالبني ) (5)
 زايدة من األحكام السلطانية. القوسنيما بني   (6)
 يف النسختني: )املتعدي(, واملثبت من األحكام السلطانية. (٧)
(8) .)  يف )ط(: )منع 
 زايدة من األحكام السلطانية. القوسنيني  ما ب (٩)
 واملثبت من األحكام السلطانية., "والفروض والكساوي، والُفسوخ"يف النسختني:   (10)
ــلطـانيـة:  (11) ا مـا "يف األحكـام الســــــــــــ ــورة على احلقوق املعرتف هبـا، فـأمـَّ ا مقصــــــــــــ والوجـه الثـاين: إهنـَّ

 ."بينة على إثبات احلق...أن يسمع  يتداخله التجاحد والتناكر فال جيوز للمحتسب
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ي عنه من منكر  وإْن مل هنيو   (2)عما ذمر به من تصـــرُّف (1)[لتصـــفُّح]الزايدة: أنه يتعرض  
تَـْعِده خصــــٌم. خرَج عن  ؛ر خصــــم مســــتعد ، فإْن فعلو ضــــ حبوليس للقاضــــي ذلك إال  َيســــْ

وله البحث عن )واثنيهما: أنَّ له من ســــالطة الســــلطنة ما ليس للقاضــــي،   نظريه. قاعدة
، ( 3)(املنكرات الظاهرة ليصـــــــــَل إىل إنكارها، وعن ترِك املعروف الظاهر خبالف القاضـــــــــي

أحدمها: أهنما موضـــــــــوعان على الرهبة  اشـــــــــرتاٌك من وجهني: ســـــــــبة ووالية املظامل احلوبني
وإنكار   واثنيهما: جواُز اتباع أســباب املصــاحل املختصــة بســالطة الســلطنة، وقوة الصــرامة.

موضـــــــوٌع ملا عجَز عنه القضـــــــاة،  (4)[املظامل]والَفرُق بينهما أن النظر يف  العدوان الظاهر.
  .(٧)عنه (6)(5)[رفهوا]  ملاواحلسبُة موضوعةٌ 

ب وغريه من املتطوعني ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر بعينه] ، (8)[وبني احملتســــــِ
تَـْعِدي  ,ومْنع االشــــــــــتغال عنه بغريه ــْ ُســــــــ

واختاذه األعوان لذلك، وأنَّ له التعزير،   ,وإجابة امل
 العرفية.وأنه يُرزق على حسبته من بيت املال، وأن له االجتهاد يف األمور 

 فائدة:
وترك النفقـة  ,نبغي احملـبُة يف هللا والبغض يف هللا ابهلجر واإلعراضتـقال يف اإلحـياء: 
للعصـــــــاة، فمنهم َمن نظر إليهم واختلف الســـــــلف يف إظهار البغض  واإلعانة، وال جيب.

بعني الرمحة، ومنهم َمن شــــــــــــــدَّد اإلنكاَر وهجرهم، منهم: اإلمام أمحد، حىت هجَر مجاعة 
على إظهـار البغض للظلمـة واملبـتدعـة وكـلُّ َمن عصــــــــــــــا هللا من  والفقـه. (٩)ا ليس حبرام  فيمـ 

 

 للماوردي.لطانية األحكام الس(, ويف )و(: )للفصح(, واملثبت من للفسخيف )ط(: ) (1)
 أ(./184) (2)
 مل أجده يف األحكام السلطانية. القوسنيما بني   (3)
 للماوردي.األحكام السلطانية  (, واملثبت من املصاحليف النسختني: ) (4)
 يف )و(: )رهفوا(. (5)
غرب يف   انظر: ورفه نفسـه أراحها, ورفَّه عن الغرمي؛ إذا نفََّس عنه. رجل رافه: ومرتفه مسـرتيح, (6)

ُ
امل

عرب )
ُ
 (.1٩4ترتيب امل

 (.353 -352) للماوردياألحكام السلطانية   (٧)
ويبدو أن يف اجلملة نقصـــــــــا بني كلمة )املنكر( و )بعينه(, وقد حبثت يف   هكذا يف النســـــــــختني, (8)

ب وغريه من ية حول هذا فلم أجد من ذكره, قد يكون املقصــــــــــــــود: )كتب الشــــــــــــــافع وبني احملتســــــــــــــِ
 ملزمأن احملتســـــــــــــــب  )فرق يف بعض املســـــــــــــــائـل, ذلـك املتطوعني ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 .لك من التقديرات(, أو حنو ذبعينه (ابالحتساب
 (.1/404طبقات احلنابلة البن أيب يعلى ) (٩)
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 .(1)نفسه
ــتصــــــــــــــالحـًا جت وال وز اهلجرة حلظّ  فوق ثالث إال يف موضــــــــــــــعني: أن يرى فـيه اســــــــــــ

 (4)(ما وراء) على  (3)[ينزَّل] (2)العام  والنهي  ,للمهجور، الثاين: أن يرى لنفسـه سـالمة فيه
  .(5)هذين

، فإذا (٧)م[عليه]وردُّ الســـالم املتوجه إىل مجاعة فرُض كفاية   ,(6) الســـالم: ردُّ ومنها
ردَّه بعضــهم ســقَط عِن الباقني، وهو من شــعائر الدين وإن مل يتعلق به مصــلحٌة كلية، بل 

 .وأمَّا إذا كان السالُم على واحد  معني، فردُّه فرُض عني  عليه املة.مصلحة حسن اجمل
اخلمس، واألذان هلا على أحِد الوجهني، وعلى صـــلوات ماعة يف الإقامة اجل  :ومنها
واخلالُف مطرد يف صـلوات العيد والكسـوف واالسـتقسـاء، وأمَّا   مها سـنتان.ريخالوجه األ

فإقامة اجلماعة فيها من فروض األعيان، ويف األذان هلا اخلالف، ومنهم   ؛صـــــــــــالُة اجلمعة
 .(٩) دون غريه (8)[ةيابلفرض]َمن قطع فيه 

ما يتعلق ابملعا  وانتظام أحوال الناس؛ كدفِع الضـــــــرر عن حماويج   :الِقسااااام الثاين
املســـــــتغيثني يف النائبات، وســـــــرِت العارين مبا يســـــــرت العورة ويقي احلر   (10)املســـــــلمني إبعانة

 

ــلف ـقد اختلفـت يف إظهـار البغض مع  ", حـيث ـقال: (168 -2/٧16اإلحـياء ) (1) وطرق الســــــــــــ
أهل املعاصـــي وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة واملبتدعة وكل من عصـــى هللا مبعصـــية متعدية 

ــاة كلهم ومنهم من منه إىل غريه فأما من عصـــــى هللا يف  ــه فمنهم من نظر بعني الرمحة إىل العصـــ نفســـ
 ."هاجرةشدد اإلنكار واختار امل

. صـــــــحيح  "ســـــــلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أايمال حيل مل"وهو قوله )صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم(:  (2)
.  6065( رقم احلديث: 1133البخاري، كتاب: اآلداب، ابب: ما يُنهى عن التحاســـــــد والتدابر )

وصــــــــــحيح مســــــــــلم، كتاب: الرب والصــــــــــلة واآلداب، ابب: النهي عن التحاســــــــــد والتباغض والتدابر  
 .2558( رقم احلديث: 4/1٩83)
 .الغزايل(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره يرتكيف )ط(: ) (3)
 للغزايل.اإلحياء زايدة من  القوسنيما بني   (4)
 , فذكرمها."ن اهلجر فوق ثالث جائز يف موضعنيمع أ(: "2/422قال الغزايل يف اإلحياء ) (5)
(.  11/3٧0(. والشــــــرح الكبري للرافعي )14/145وي )(. واحلا8/3٧٧انظر: خمتصــــــر املزين ) (6)

 (.8/50(. وهناية احملتاج )10/226والروضة )
 (, واملثبت من )و(.عليهيف )ط(: ) (٧)
 (, واملثبت من )و(, ولعله الصحيح.ابلفريضةيف )ط(: ) (8)
 (.11/354(. والشرح الكبري للرافعي )2/364انظر: هناية املطلب ) (٩)
 ب(./184) (10)
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والربد إْن كان، وإطعام اجلائعني ما يســـــــــدُّ الرََّمق، فذلك فرُض كفاية  على أهل القدرة إذا 
 .(1)زكوات بذلك، ومل يكن يف بيت املال من َسْهِم املصاحل ما يقوم بهمل تفي ال

 .(2)املوِسر املواساة مبا زاد على كفاية َسنةب على جت :قال اإلمام
مبا إذا مل يكن فيه شـــــــــــــيء،   (3)[بيت املال]وينبغي أن يلحق بعذر األخذ من ماِل 

فرٌض على بـيت امـلال، ـفإذا أمكن   وجيوز أْن يُقـال: إن مـا ينفقـه أهـل الثروة يف هـذه احلـاـلة
ُب ما جي (5)[أم]به الضــرورة  (4)[دفعي]صــرف إليهم، وهل يكفي ما   ؛الوصــول إىل ما فيه

ـــيه احلـاجـُة فـيه وهو مـا فوقهـا إىل  لزمـه نفقـة القرـيب تام الكفـاـية الواجـبة على َمن متـ تقتضــــــــــــ
تردًدا، وكالمهم يقتضـي  (٧)فيه خالفًا لألصـوليني، وذكره الغزايل (6)وذكَر اإلمامُ ؟ واململوك

اختصــــــــــاص ذلك ابملســــــــــلمني، وال يبعد خترجيه يف حق الذميني على اخلالف يف وجوب 
 تكفينهم وُمَواراهتم، والصحيح: الوجوب.

ــا ــهـــــ ــنــ ــة، :ومــ ــاكـــــ ــيـــــ ــة واحلــ ــاطـــــ ــيـــــ ــارة، واخلــ ــتــــجـــــ ــالــ ــات؛ كـــــ ــاعـــــ رف والصــــــــــــــــــنـــــ  احلــــِ
هي فالتجارة، و كالبيع والشــــــــراء   ,، وحنوها، وما يقوم به املعا (٩)، واحلجامة(8)والفصــــــــد 

 .(10)من فروض الكفاايت، ولو تركها الناس أمثوا

 

 (.10/221(. والروضة )11/354(. والشرح الكبري للرافعي )٧/6انظر: الوسيط ) (1)
ــرُت العراة وإطعـام اجلـائعني، "(: 1٧/3٩4قـال اإلمـام يف هنـاـية املطـلب ) (2) ومـا يتعّلق ابألـبدان ســــــــــــ

ــرورة، ففرٌض على الكافة   ــتغيثني، فكل ما ينتهي إىل الضـــــــــــ وكفُّ األذى عن املغبونني، وإغاثة املســـــــــــ
به, مث اختلف أرابب األموال فيما فوق ســــــــّد الضــــــــرورة إىل متام الكفاية اليت جيب نفقته على  القيام

: يتحتم الكفــايــة يف ذلــك حىت ال يبقى ذو حــاجــة. وقــال آخرون:  من يلتزم النفقــة. فقــال قــائلون 
 ."ض على الكفاية إزالة الضرورةاملفرو 
 أهل القدرة(.هكذا يف النسختني, وكأن املناسب أن يكون بدهلا: ) (3)
 .هكذا يف النسختني (4)
 يف )ط(: )لو(. (5)
 وانظر موضعه من هناية املطلب. انظر النقل املتقدم قريبا عن اإلمام, (6)
 مل أجده. (٧)
 (.346معجم لغة الفقهاء )  انظر:  شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. (8)
ــيء كـالكـأس يفرغ من اهلواء  احلجـامـة: املـداواة واملعـاجلـة ابحملجم. واحمل (٩) جم آلـة احلجم، وهي شــــــــــــ

  -٧6التعريفات الفقهية )  انظر:  املادة بقوة.ويوضع على اجللد فيحدث فيها هتيجا وجيذب الدم أو  
٧٧.) 
 (.8/50(. وهناية احملتاج )11/368انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
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وهو وجـٌه تقــدَّم ذِكره يف كتــاب , (1)ت املنــاَكحــات من فروض الكفــااي وعـدَّ الغزايل
النكـاح، والظـاهر أنَّ مراده غري ذلـك، وهو مـا إذا احتـاج رجـٌل إىل النكـاح، وطلبـه، فـإنـه 

ــاء تلك البلد إجابته، فإذا أجاب ته واحدة ســــقط الفرض عن الباقيني، وكذا جيب على نســ
ين]على األولياء  ُخريَّ

 رة الطعام.إحلاقًا لدفع ضرورة النكاح، بدفع ضرو  ,(2)[امل
 .(3)وهو ما يتعلق مبصاحل الدين والدنيا :الِقسم الثالث

فمن ذلك: حتمُّل الشـــــهادة وأدائها، وإعانة القضـــــاة على اســـــتخالص احلقوق من 
ــتمعملرتجم، واملأرابهبا؛ كاملزكي، وا ــار]، والَعون على سـ واحلبس، وجتهيز املوتى   (4)[اإلحضـ

 غساًل وتكفيًنا وصالًة ودفًنا.
فهــذه كلهــا من فروض الكفــاايت، إذا تركهــا الكــل أمثوا، لكن هــل يُقــدَّم يف جتهيز 

، وهذه كلها هلا أبواب، واملقصـــــــــود (5)افيه وجهان تقدَّم املوتى أقارب امليت على غريهم؟
لم]كر اجلهاد، وذكر الِعلم هنا ذِ   استطراًدا. (6)[والسِّ

اطـب  -إْن كـان قـادرًا عليـه-]وإذا تعطّـَل فرُض الكفـايـة يف موضــــــــــــــع أمَث بـه  َمن خيـُ
َغر.(٧)[به  ، سواء علم بذلك أم ال؟ وذلك خيتلف ابختالف البلد يف الِكرب والصِّ

البالد، فيجب عليهم ئر ســا (8)بلغ التعطيل مبلًغا ينتهي خربه إىليوقد  :قال اإلمامُ 
 .(٩)السعي يف التدارك

ســــقط الفرُض عنهم، وحصــــل ثوابه   ؛وإذا أتى بفرض الكفاية مجيُع َمن ُخوطب به
، -ويُتصـــــور ذلك يف صـــــالة اجلنازة-هلم، وإْن فعله بعضـــــهم مث أتى به اثنًيا طائفة أخرى 

احدًة، وإْن أحرموا ًة و دفع واكانوا كَمن صـل   ؛فإن أحرمت الطائفة الثانية قبل تسـليم األوىل
 

 (.٧ -٧/6الوسيط ) (1)
 ين(, ومل يتبني يل معناها.هكذا يف النسختني, أو )اجمليز  (2)
 (.10/222)(. والروضة 11/354انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (, ويف )و(: )اإلحصار(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.االختصاريف )ط(: ) (4)
 .ب(, من نسخة املتحف )ط(/85, لوحة )الثايناجمللد  (5)
 .ابلسلم: السالم املقصوديف )و(: )والسالح(, واملثبت من )ط(, ولعل  (6)
 يف )و(: )َمن كان قادرًا عليه ممن خُياطب به(. (٧)
 أ(./185) (8)
 (.1٧/3٩6هناية املطلب ) (٩)
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ا(3)والغزايل  (2)واإلمام  (1)فقد قال القاضــــــــي  ؛بعده ا أيضــــــــً إذ ال  ,: أنَّ الثانية تكون فرضــــــــً
 صالة اجلنازة انفلة. (4)[تقعُ ]

ــه]إذا  (٧)[نقول]وهـــل  :(6()5)[املتويل]قـــال  ــه  (8)[فعلـ ــقَط الفرُض عنـ البعُض ســــــــــــ
 ىأتخر األمر أنَّ األمر مل يتناول ســـــــو ألن الفرَض يتناول مجيعهم؟ أو نقول: أبن    ,وعنهم
 فيه خالف. ؟َمن فعل

ألن  ,األول، ولـذلـك جعـَل فرض الكفـايـة أفضـــــــــــــــل من فرض العني وخمتـاُر اإلمـام
 .(٩)سقط احلرَج عنه وعن غريهفاعله يُ 
ا بوجوب الفعــل إىل أْن يغلــَب  :ن أثِر هــذا اخلالفومِ  أنَّ كــل أحــد  يكون خمــاطبــً

ــعرعلى ظنه قياُم غريه به،   إذ ال يؤمثه برتكه إال إذا غلَب  ,وإْن كان غريه فعله وهو ال يشــــ
 .(10)على ظنه أنَّ غريه ال يقوُم به. وفيه خالٌف ذيت يف الشهادات 

 

 مل أجد. (1)
 .(3٩٧ -1٧/3٩6) هناية املطلب لإلمام (2)
 (.2/386الوسيط ) (3)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىقع(, ويف )ط(: )يقع يف )و(: ) (4)
 )اإلمام(.(:  يف )و (5)
 , ومل أجده يف هناية املطلب.ما يتعلق ابجلهاد من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (6)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىقول(, ويف )ط(: )يقوليف )و(: ) (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(.( 8)
 .(1٧/3٩5ية املطلب ), وانظر: هنامل أجده يف هناية املطلب لإلمام (٩)
 .)جملد واحد( (و) الوطنيةب(, من نسخة   -أ/256لوحة ) (10)
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يف موانع وجوب اجلهـاد على الكـفاـية، وهو العجُز عـنه، وهو   :الثااين  (1)[رفطال] 
 حسيٌّ وشرعيٌّ.

 ، واجلنون، واألنوثة.َب صِّ ال :بعةٌ وهو س :(2)العجُز احِلسيُّ  :الِقسُم األول
ــاء يف  فال جيُب على صـــــــيبًّ وال جمنون  وال امرأة، ولإلمام أْن ذذَن للمراهقني والنســـــ

 .دون اجملنون ,سقي املاء وإصالح الطعام، ومداواة املرضى، ومعاجلة اجلرحىلاحلضور، 
 .واخلنثى املشكل كاملرأة

ــه من القتال والركوب، ال واملرض، فال جيُب على املريض الذي مينعه مبشـــــــقة  مرضـــــ
  .ديدة، وال اعتبار ابلصداع واحلُمَّى اخلفيفة املنقطعة ووجع الضرسش

  .(3)[الفقري]والفقر، فال جيب على 
، (5)حدامها[إ]جلني أو يف ســــــــــــــواٌء كان يف الرِّ  ,، فال جيُب على األعرجِ (4)[والَعرِجِ ]

ْقَعد العاجز عن املشــــــــــــــي والركوب 
ُ
، وإْن كان يقدر على الركوب والقتال راكًبا وال على امل

ابلعرج اليســـــــــري الذي ال مينع من املشـــــــــي  (6)]عربة[عنده ما يركبه على الصـــــــــحيح، وال و 
 والعدو يف اهلرب.

 .(8)لزمه ؛عن السعي (٧)[َضُعفَ و ]لو قدَر على املشي  :وقال املاوردي
 .كاألقطع  ؛معناه: األقطع، واألشل، ومفقود معظم األصابعويف 

والضـــعيف البصـــر  ,عمى، وجيب على األعور واألعشـــىوالعمى، فال جيب على األ

 

 يف )ط(: )الظرف(, واملثبت من )و(, وهو املوافق للتقسيم. (1)
(.  10/20٩)(. والروضــــة 11/356(. الشــــرح الكبري للرافعي )13/223انظر: حبر املذهب ) (2)

 .(4/1٧6(. وأسىن املطالب )٩/306والنجم الوهاج )
 يف )و(: )الفقر(. (3)
 يف )و(: )واحلرج(. (4)
 يف )ط(: )أحديهما(. (5)
 .ولعل الصحيح ما أثبتناه,  ( بدون تنقيطره ىع(: )و(, ويف )غريه(: )طيف ) (6)
 يف )ط(: )أو ضعف(. (٧)
 (.14/120احلاوي للماوردي ) (8)
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 السهام. (1)إذا كان يدرك الشخص وميكنه أْن يتقي
مدة ذهابه  يف  أال يقدر على نفقته  ؛يف الباب   انتفاؤه  (3)ترب[املع] (2)[ابلفقر]واملراد  
العدو على مســـــــافة  وإايبه ومركوب يليق حباله إْن كان -حبســـــــب ما يظن-ومقامه هناك 

ئه ركوب أو شــراعلى املشــي أم ال، ســواء قدر على نفس امل قدرســواء    القصــر فما فوقها،
 ,وقضـــــاء دين إْن كان عليه  ,لزمه نفقتهتَمن   (4)[نفقة]إذا فضـــــَل ذلك عن  هأو اســـــتئجار 

 .(5)وعما حيتاج إليه من مسكن  وخادم، كما مرَّ يف احلج
ففي اعتبـــار نفقـــة إايبـــه يف احلج  ؛ذي خرج منـــهولو مل يكن لـــه أهـــٌل يف البلـــد الـــ 

، ويُقــال: األوىل هنــا تقــدَّم االعتبــار، (6)وجهــان، قــال اإلمــام: وجيراين هنــا، وقــد ]يُرتبــان[
اعتبـار نفقـة اإلايب إىل أقرب بلـد  من   ؛أْن خُيرَّج على اخلالف (٧)[ينبغينظر, بـل ]وفيـه 

ــلمني إىل العـدو كـان العـدو على   ب إليـه من بـلده، فـإنْ إْن كـان هنـاك بـلد أقر  بالد املســــــــــــ
القدرة على الركوب يف حق القادر على املشـــــي،  (٩)[عتربيُ ]مســـــافة القصـــــر، مْل   (8)[دون]

ففي وجوب قبولــه الوجهــان  ؛مل يلزمــه قبولــه، أو ولــده ؛ولو بــذَل هــذه املؤانت لــه أجنيب
، ولو قَبــَِل (10)[هــادجلوا]لزمــه قبولــه  ؛ذَل لــه ذلــك من بيــِت املــالاللــذان يف احلج، ولو بُــ 
 لزمه اجلهاد. ؛حيث ال جيب القبول
 :(11)كاحلُكم يف سفر احلج إال يف شيئني  ؛سفِر اجلهادواحلُكُم يف 

له شــــــــراًء أو أحدمها: أنه ُيشــــــــرتط وجود الســــــــالح هنا مبِلكه أو القدرة على حتصــــــــّ 
 

 ب(./185) (1)
 (.ري(: )ابلفقطيف ) (2)
إذ حيتمل الرســـم أن تكون: )املعســـر(, فيحتمل يف نســـخة )ط( أن  يف النســـختني بدون تنقيط,  (3)

 تكون: )ابلفقري املعسر(.
 يف )و(: )نفقته(. (4)
 .ب(, من نسخة املتحف )ط( -/أ81اجمللد الثالث, لوحة ) (5)
ــار نص  (6) ــام يف عبـ ــة املطلـــب )ة اإلمـ ــايـ ــد ترتـــب الوجه(: "1٧/040هنـ ني يف الغزو على وال يبعـ

 ."الوجهني يف احلج
 .واملثبت من )و(, ولعله الصحيحيف )ط(: )تطويل ينبغي(,   (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 هكذا يف النسختني. (٩)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (10)
 (.10/210(. والروضة )11/35٧الشرح الكبري للرافعي )انظر:   (11)
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 دين.من بيت املال أو من السالح املوقوف على اجملاه (1)[أو أخًذا]استئجارًا 
هذا إذا كان اخلوف من    ,وال ُيشـرتط هنا ,ن الطريقوالثاين: أنه ُيشـرتط يف احلج أمْ 

أحدمها: مُينع الوجوب كما   ,فوجهان  ؛طالئع الكفار، فإْن كان من متلصـــصـــي املســـلمني
 يف احلج، وأصحهما: ال.

 .هذا كله يف اجلهاد الذي هو فرُض كفاية، وهو الذي يُقصد فيه العدو يف بالده
فيجب على َمن عدا الصــــــيب واجملنون   ؛دانا اجلهاد املتعنيِّ عند دخول العدو بالمَّ وأ

ي ليس ممن املعذورين، دفًعا عن أنفســهم، ويســقط اعتبار نفقة الطريق. قال اإلمام: والذ
 .(2)خماطًَبا بقتال الكفار
  :(3)املانع الشرعي، وهو ثالثةٌ  :القسم الثاين
ــيده على الرقيق، فل فال جيُب اجلهادُ   ,األول: الرق الوجه أال  :قال اإلمامُ  ؛و أمره ســـ

ألنــه ليس من أهــل هــذا الشــــــــــــــــأن. واملِلــُك ال يوجــب التعريض للهالك،  ,طــاعتــه لزمــهي
ــيد على العبد، وال جيوز أْن يكون فيه   (4)وليس ــتحق للســــــــ ــتخدام املســــــــ القتال من االســــــــ

الدفع  (6)[وجبن] ملْ  إذا (5)ف على روحهخالف، وال يلزمه الذبُّ عن ســـــــــــيده عند اخلو 
 .كاألجنيب  عن الغري، وهو يف ذلك 

ويؤيده   ,(٧)على عدم وجوب احلج وصــالة اجلمعة إذا أذَن له الســيد وقاســه الغزايل
بوصــِف الكمال، واإلذن ال يكســبه صــفة كمال، لكنَّ  (8)[يتعلق]أنَّ إجياب هذه الثالثة  

ر الزاُد والســــــالح من ب  ؛القياس كما جيُب على   يت املال أو غريه.وجوب اجلهاد إذا تيســــــَّ
َِدين إذا أذَن ربُّ الدَّين، وقد قال القاضــي: إذا حضــَر العبُد الصــفَّ 

تعنيَّ  ؛ســيدهإبذن  امل

 

 يف )و(: )وأخذا(. (1)
 (.1٧/400هناية املطلب ) (2)
 (.10/210(. والروضة )11/35٧(. والشرح الكبري للرافعي )٧/8انظر: الوسيط ) (3)
 أ(./186) (4)
 (.1٧/3٩٩هناية املطلب ) (5)
 تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( بدون ىوجبيف )و(: )يوجب(, ويف )ط(: ) (6)
 (.٧٧(. والبسيط )٧/8انظر: الوسيط ) (٧)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.تعلقىيف )و(: )تتعلق(, ويف )ط(: ) (8)
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وهو يدل على أنَّ إلذِن السيد أثرًا يف   .(1)عليه كاحلر، وإْن كان بغري إذنه مل ذمث ابنصرافه
 ثبَت قبله. ؛د احلضورريض العبد للقتال يف اجلهاد، وإذا ثبَت ذلك بعتع

وللســـــيد أْن يســـــتصـــــحبه معه خلدمته وخدمة دوابه فيه، كما يف غريه، وإْن كان فيه 
 للقتل. (2)[تعريض]

ــلم أو ذمي  فَمن عليه َديٌن حالٌّ  ,الثاين: الدَّين ــافر إال إبذن   ؛ملسـ ال جيوز له أْن يسـ
داء الدَّين فرٌض عليه ُمقدٌَّم ربه، يســـتوي فيه ســـفُر اجلهاد وغريه، وله أْن مينعه منه، وألنَّ أ

 وهو سـفُر اجلهاد.  ؛ايةعلى غريه من األسـفار املباحة؛ كـسفِر التجارة، والواجبة على الكف
لكن مرَّ يف كتاب التفليس  .ربُّ الدَّينكذا قالوه هنا، وهو يقتضي املنُع منه وإْن سكَت  

يقتضي  ويطالبه به وحيبسه، وهوأْن يرفعه إىل القاضي    ؛أنَّ سبيل رب الدَّين إذا أراد منعه
أنَّ له أْن يسـافر إذا مل يفعل رب الدَّين ذلك، وهذا ينبغي أْن خُيرَّج على خالف  تقدَّم يف 

فعلى  مطـالـبة رـبه ـبه، أو ال جيـب إال ابملطـالـبة؟ (3)[قـبل]أنَّ اـلدين احلـال هـل جيـُب إيفـاؤه 
ِدين   ؛بعد الســـــفر (4)رجعليس له ذلك، ويؤيده أهنم قالوا: لو أذَن مُثَّ   ؛األول

َ
كان على امل

ــتـناَب امـلديون   يقضــــــــــــــي َديـنه من ـماـله يف غيبـته، ـفإْن كـان من ـمال   نمَ الرجوع، ـفإْن اســــــــــــ
 مل جيز. ؛غائب وإْن كان من مالجاز له اخلروج،  ؛حاضر  

ففي منعه من ســــــفِر  ؛، فإْن كان معســــــرًا(6)[موســــــرًا]إذا كان املديُن  (5)[كله]هذا 
وجزَم بــه -. واثنيهمــا (8)(٧)[هو املــذهــب :ال، وقــال ابن كج]أحــدمهــا: اجلهــاد وجهــان: 

 .(٩): نعم- املاوردي
ــرُي من أهـل فرض الكـفاـية، ولإلـمام فـيه   ؛ومهمـا أذَن ربُّ اـلدَّين فـله اخلروج، ويصــــــــــــ

 

 (.16/353كفاية النبيه )  (1)
 يف )ط(: )تعرض(. (2)
 يف )و(: )وقبل(. (3)
 أي: رجع عن اإلذن. (4)
 املعقوفتني ساقط من )و(.ما بني   (5)
 يف )و(: )معسرا(. (6)
 يف )و(: )وقال ابن كج: هو املذهب: ال(. (٧)
 (.11/358الشرح الكبري ) (8)
 .(35٩ -11/358. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(14/121احلاوي ) (٩)
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 .(1)احتمال
يقَف أمام  (4)فال يتعرض للشـــــــــــهادة أبنْ   ؛وإذا جاهدَ   :(3)والرُّواَيين   (2)قال املاوردي

 .(5)ذلك مستحبٌّ  :سطها أو جوانبها. وقال البندنيجيوف، بل يقف يف و الصف
ــفر الذي ال خطر فـيه وإْن كان حيـل   ؛مؤجاًل  نوإْن كان الدي فاملذهب أنَّ له الســــــــــــ

 وفيه وجٌه أنه ال جيوُز إالَّ إبذنه. ,(6)عن قريب  
 وإْن كان السفُر خموفًا فإْن كان للجهاد فخمسُة أوجه:

ه يف املختصــــــــر  عه منه، وهو ظاهرُ أحدها: أنَّ له من ، وصــــــــحََّحه القاضــــــــي (٧)نصــــــــِّ
 .(8)الطربي
 .(11)وغريه (10)ال، وصححه الرافعي: (٩)[واثنيها]

 فال. ؛فله منعه، وإْن خلَّفه ؛واثلثها: إْن مل خيلِّف وفاءً 
 مل مُينع، وإالَّ ُمنع. ؛(12)ورابعها: إْن كان من املرتزقة

 .فله منعه، وإالَّ فال ؛بل رجوعهيُن حيل قإْن كان الدَّ وخامسها: 

 

فرض الكفاية؟ فيه   وهل يلتحق أبصـــحاب ...فله اخلروج,"(: 1٧/3٩٩قال يف هناية املطلب ) (1)
 ."احتمال وترّدد

 (.14/122احلاوي ) (2)
 ( مث قال: ذكره يف احلاوي.13/18٧حبر املذهب ) (3)
 ب(./186) (4)
 .(5٧ -8/56(. وهناية احملتاج )٩/232. وانظر: حتفة احملتاج )(16/364النبيه )كفاية   (5)
 (.10/211(. والروضة )11/35٩الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح   (6)
وإذا أراد الذي عليه الدين إىل أجل الســــــــفر وأراد غرميه منعه لبعد  "(: 105قال يف املختصــــــــر ) (٧)

 ."منه كفيال به منع منه سفره وقرب أجله أو ذخذ 
 (.844التعليقة ) (8)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه. (,واثنيهمايف النسختني: ) (٩)
ــرح الكبري ) (10) ــفر اجلهاد فالرتتيب احملمود عن اإلمام وأيب "(: 11/35٩قال يف الشــــــــ وأما يف ســــــــ

 ."الفرج السرخسي أنه إن خلف وفاء فله اخلروج، وليس لرب الدين منعه
 (.10/211ملعتمد. انظر: الروضة )وهو ا (11)
  انظر:   اجليش على سبيل االرتزاق والغالب أن يكونوا من الغرابء.املرتزقة: هم الذين حياربون يف    (12)

 (.1/342املعجم الوسيط )
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فطريقـان؛ أشــــــــــــــهرمهـا: أنَّ فـيه األوجـه الثالـثة  ؛كراكـب البحر  ؛وإْن كـان لغري اجلهـاد
قد  (1)[اجملاهد]ألن  ,األوىل اليت يف اجلهاد. والثاين: أنه كغريه من األســـــــــــــفار لغري اجلهاد

  .(2)يعرِّض نفسه للشهادة
ال جيوز له الســــفر  ؛أحدمها حيه أو ان والدعدم رضــــا الوالدين، فمَ   :(4)(3)والثالث

 للجهاد إالَّ إبذهنما أو إذنه.
 ت، فإْن كانت َحجَّة اإلســالم وقد وجب(5)[جّ  حب]فإْن كان   ,وأمَّا ســفره لغري اجلهاد

 .(8)أنـه ال خالف فيـه وادََّعى اإلمـامُ  ,(٧)على املـذهـب (6)[إذهنمـا]فـله اخلروُج بغري  ؛عليـه
 .(٩)صحيححلجِّ تطوع  على ال وهلما منعه من السفر

القول جبوازه،   (11)(10)فقد أطلق صــــــــاحب املهذب  ؛وإْن كان الســــــــفر لطلب العلم
فلــه اخلروج بغري إذهنمــا، وكــذا إْن كــان  ؛وقــال غريه: إْن كــان يطلــب مــا هو متعني عليــه

، وهو عوقــد خلــِت النــاحيــُة  -وهي رتبــُة الفتوى- (12)[االجتهــاد]يطلــُب رتبــَة  ن مفــت 

 

 يف )ط(: )اجملاهدين(. (1)
ــفر. انظر:  (2) ــفر اجلهاد, فيكون املعتمد أنه ليس لصـــــــــاحب الدين منعه من الســـــــ   املعتمد أنه كســـــــ

 (.10/211الروضة )
 الثالث من القسم الثاين, وهو املانع الشرعي. (3)
 (.10/211(. والروضة )11/360انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 .هكذا يف النسختني (5)
 يف )ط(: )إذهنا(. (6)
 (.10/211(. والروضة )11/360وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.1٧/403)هناية املطلب  (8)
 (.10/211(. والروضة )11/360)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (٩)
ــريازي, ولد  إبراهيم بن علي بن يوســــف, أبو إســــحاق( هو  10) ــنة ثالث وتســــعني  بفريوزآابدالشــ ســ

 وثالمثائة, دخل شـــرياز وقرأ الفقه على أيب عبد هللا البيضـــاوي وعلى ابن رامني, مث دخل البصـــرة وقرأ
ــرة وأ ــنة مخس عشـ ــي أيب الطيب الفقه هبا على اخلرزي, مث دخل بغداد يف سـ ربعمائة وقرأ على القاضـ

الطربي والزمه واشـــــتهر به وصـــــار أعظم أصـــــحابه ومعيد درســـــه, صـــــاحب التنبيه واملهذب يف الفقه 
ــنة   ــول الفقه, وتويف ببغداد ســـ ــرة يف أصـــ ــرحه والتبصـــ ــبعني والنكت يف اخلالف واللمع وشـــ ســـــت وســـ

طبقات الشــــــــــافعية الكربى للســــــــــبكي و  .(18/461) ســــــــــري أعالم النبالء للذهيبانظر:  . عمائةوأرب
 (.  1/238)طبقات الشافعية البن قاضى شهبة  (. و 4/22٩(, )4/21٧(, )4/215)
 (.3/26٩املهذب ) (11)
 يف )و(: )اجلهاد(. (12)
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ومْل خيرج عـند خروجـه مجـاعـة ـلذـلك، وقيّـَده الفوراين مبـا إذا مْل ميكـنه التعلُّم يف  ,ـلك ـلذل بـ ـقا
 .(2)(1)بلده

وجيوُز أال يُعترب، وُيكتفى أبْن يتوقع يف الســـــــــفر زايدة فراغ أو إرشـــــــــاد  :قال الرافعي
اكتفى أســـــــــتاذ، أو غريمها، كما ال يُقيد يف ســـــــــفر التجارة أبن ال مُتِْكن التجارة يف البلد و 

 .(3)أبْن يتوقع زايدة ربح  أو رواج
جيوُز بغري أصحهما: أنه    ,فوجهان ؛وإْن كان يطلُب رتبَة الفتوى ويف البلد َمن يفيت

ــديــــث ــه يســــــــــــــريًا وعلَم بعَض احلــ ــال: َمن تفقــ ــاضــــــــــــــي قــ ــإن القــ ــه نظٌر، فــ ــا، وفيــ  إذهنمــ
د (6)قــه، تعنيَّ عليــه التف(5)]رتبــة االجتهــاد[ حبيــث لو تكلف بلغَ  (4)ولــه خــاطرٌ   ، ومل يُقيــِّ

ل القاضــي فيما إذا كان يف البلد  ,(٧)الوجهني مبا إذا كان يف البلِد مفت   البغوي َمن وفصــَّ
، وإْن كان  يفيت فقال: إْن كانوا مجاعة فاحلكم كذلك، وكذا إْن كان واحًدا ليس بشــــــــــــيخ 

ا جـاز ـله اخلروُج من غري ــيخـً خرَج عـند  وإْن مل يكن فيهـا َمن يفيت لكن  .(٩)إذهنمـا (8)شــــــــــــ
ففي احتيـاجـه إىل إذهنمـا  ,(10)أو واحـد :قـال البغوي؛ لـذلـك  ةٌ خروج هـذا الطلـب مجـاعـ 

 

 مل أجده يف املخطوط من اإلابنة. (1)
املنع، وإن كــان  متعني، فلــه اخلروج بغري إذهنمــا، وليس هلمــا  املعتمــد أنــه إن كــان لطلــب مــا هو (2)

ــتقل ابلفتوى، فليس هلما  لطلب ما هو فرض كفاية، أبن خرج لطلب درجة الفتوى ويف الناحية مســــ
املنع على األصــح، فإن مل يكن هناك مســتقل، ولكن خرج مجاعة، فليس هلما على املذهب؛ ألنه مل 

ــو  ــود، وإن مل يوجد يف احلال من يقوم ابملقصـــــــ خيرج معه أحد، مل د، واخلارجون، فال يظفرون ابملقصـــــــ
حيتج إىل إذن، وال منع هلما قطعا؛ ألنه يدفع اإلمث عن نفســـــه، كالفرض املتعني عليه. انظر: الشـــــرح 

 (.10/211(. والروضة )11/361الكبري للرافعي )
 .(10/211. وانظر: الروضة )(11/361الشرح الكبري ) (3)
ــا خيطر  (4) ــدبري أو أمر, مـ ــد: ايف القلـــب من تـ ــال ابن دريـ ــاطر: الفكروقـ ــة  انظر: . خلـ مجهرة اللغـ
 .  (4/24٩لسان العرب )و  .(1/588)
 يف كفاية النبيه: )درجة املفتني(. (5)
 (.16/368كفاية النبيه )  (6)
 (.4/113تفسري البغوي ) (٧)
 أ(./18٧) (8)
 (.16/368كفاية النبيه )  (٩)
 (.4/131تفسري البغوي ) (10)
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ــفر جتـارة   ,(2)القـاضــــــــــــــي (1)[وـبه أجـاب ] ,وجهـان ُمرتَّـبان، وأوىل أبال حُيـتاج وإْن كـان ســــــــــــ
 ؛ال يلزمه اســــــــــــــتئذاهنما، وإْن كان طوياًل، فإْن كان فيه خطر ؛وحنوها، فإْن كان قصــــــــــــــريًا

وجييء فيه  :قال الرافعي  لزمه اســـــــتئذاهنما. ؛(3)[اخلطرة]رباري  ر، وســـــــلوك الكركوب البح
ــفُر يف هــذه احلــالــة بغري إذن الغرمي ا الوجــه املتقــدم أنــه جيوز الســــــــــــ ، فــإْن كــان األمر غــالبــً

 .(4)أظهرمها: أنه جيوز بغري إذهنما، لكن ُيستحب ,فوجهان
ذكره اإلمام   ؛ملخوف وغريهوا، (5)[الطويل والقصــــــــري]واعلم أنَّ هذا التفصــــــــيَل بني 

، (6)أنه أطلَق القول أبنه البد من اإلذن يف الســــــــــــــفر املباح  بعد أْن حكى عن القاضــــــــــــــي
 ومراده ابلقصــــــــــــــري: مـا ال يطوُل فيـه زمُن الـذهـاب واإلايب، وإْن بلَغ أكثر من مرحلتني.

ــرَّح بــه (٧)[األمــد]والطويــل: مــا طــاَل فيــه   ، ونقــَل غريه عن القــاضــــــــــــــي(8)على مــا صــــــــــــ
 .(٩)اخلالف
مل  ؛إْن مل جتـب عليـه نفقـُة واحـد  من األبوين :(12)والروايين (11)املـاوردي (10)[قـال]

ــفِر التجارة، وإْن كان جتُب عليه نفقة أحدمها ــتئذاهنما يف ســــــ فهو كصــــــــاحب   ؛جيب اســــــ
ــتئذاُن َمن  ,الدَّين ــتنيَب   ,نفقته (13)[توجب]فيجب اســ ــلًما كان أو كافرًا، إالَّ أْن يســ مســ

 

 يف )ط(: )به وأجاب(. (1)
 (.16/368كفاية النبيه )  (2)
 يف )و(: )املخطرة(. (3)
جد قوله: )لكن أ. ومل "واألظهر أنه ال منع هلما"(, وقال:  362 -11/361شــــــــــــــرح الكبري )ال (4)

 ُيستحب(.
 يف )و(: )القصري والطويل(. (5)
 (.16/36٩كفاية النبيه )  (6)
 هناية املطلب لإلمام.واملثبت من ( كلمة غري واضحة,  ويف )ط يف )و(: )لألبد(, (٧)
 (.1٧/405هناية املطلب ) (8)
 (.16/36٩كفاية النبيه )  (٩)
 يف )و(: )فقال(. (10)
 (.125 -14/124احلاوي للماوردي ) (11)
 (.13/188حبر املذهب ) (12)
 يف )ط(: )وجب(. (13)
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 .(1)اق من ماله احلاضر فال يلزمه االستئذانيف اإلنف
وأمَّا  ,(2)فال جيب اســـتئذانه يف ســـفِر اجلهاد ؛كان األبوان أو احلي منهما كافرًا  ذاوإ

ــفر اجلهـاد ــتـئذاهنمـا يف غري ســــــــــــ ابألب : حُيتمـل أْن يُلحق فـيه (3)[الغزايل] فقـد ـقالَ  ؛اســــــــــــ
، غري أنَّ كالمه يقتضــي ختصــيصــه (6)، وإليه أشــار اإلمام(5)، وجزَم به يف الوجيز(4)املســلم

 ابلسفر املباح دون العبادة؛ كسفِر العلم، وحجِّ التطوع إذا اعتربان إذهنما فيهما.
ففي وجوب اســـــــــتئذاهنما حيث جيب اســـــــــتئذاهنما إذا   ؛ولو كاان رقيقني أو أحدمها

 (8)وأصــــــــــــــحهمـا عـند البغوي  ,(٧)ن؛ أحدمها: ال، وجزَم به املاورديافـيه وجهـ   ؛كاان حرين
 .(10)جيب :(٩)والرافعي
ــه   ؛لوك أبوان حرانمكان للم  (11)[وإنْ ] ــتئذاهنما، ولو كان بعضـــــــ مل جيب عليه اســـــــ
 .(12)وجب استئذان األبوين والسيد ؛حرًّا

وهل يُلحُق األجداد واجلدات ابألبوين يف وجوب االســتئذان حيث جيب اســتئذان 
عُـُد عنـدي ذلـك  :األبوين؟ قـال اإلمـام لحقـان هبمـا عنـد صــــــــــــــحـاب: يُ ، وقـال األ(13)ال يـَبـْ

ــا، أو  ــدمهــ ــا]فقــ ــا مســــــــــــــلمني(14)[كفرمهــ ــد وجودمهــ ــا عنــ ــاقهم هبمــ ــان  ؛. ويف إحلــ  ,وجهــ
 

ان طويال، نظر إن كان فيه خوف ظاهر،  حبال، وإن كاملعتمد أنه إن كان قصــــــريا، فال منع منه  (1)
كركوب حبر أو ابدية خمطرة، وجب االســــــــتئذان على الصــــــــحيح، وهلما املنع، وإن كان األمن غالبا، 
ــفر   ــفار كاملســـــلم، خبالف ســـ ــتئذان، والولد الكافر يف هذه األســـ ــح أنه ال منع وال يلزمه االســـ فاألصـــ

 (.10/212. والروضة )(362 -11/361اجلهاد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )
 (.10/212(. والروضة )11/362وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 (.٧/10الوسيط ) (4)
 (.2/188الوجيز للغزايل ) (5)
 (.1٧/406هناية املطلب ) (6)
 (.14/124احلاوي للماوردي ) (٧)
 (.٧/455التهذيب للبغوي ) (8)
 (.11/362الشرح الكبري ) (٩)
 (.10/212(. والروضة )11/362وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 يف )و(: )ولو(. (11)
 (.٩/311(. والنجم الوهاج )13/188(. وحبر املذهب )14/124انظر: احلاوي ) (12)
 (.1٧/406هناية املطلب ) (13)
 غريمها(.يف )ط(: )ك (14)
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 .(3)(2): نعم، فيجب استئذان اجلد مع األب، واجلدة مع األم(1)أصحهما

 

 ب(./18٧) (1)
 (.16/36٧(. وكفاية النبيه )14/124(. واحلاوي )12/111انظر: البيان للعمراين ) (2)
 (.10/211(. والروضة )11/360وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
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 فصل
 (1)[فيه] لو خرَج الغازي للغزو، مُثَّ عرَض مانٌع مينع من املضي

  :وفيه مسائل
ــاد إبذن رب إذا خرَج لل  :األوىل الـــدَّين أو الوالـــدين، مُثَّ رجعوا عن اإلذن، أو  جهـ

فإمَّا أْن يكون   ؛أو أسلم أبواه بعد خروجه ومل ذذان مُثَّ علم ابحلال  ,حتدَّد ديٌن بعد خروجه
لزمه االنصــــــــــــــراف إىل البلد الذي خرَج منه على  ؛فإْن كان قبله  قبل الشــــــــــــــروع أو بعده.

أو خيَف من انصــــــــــرافه انكســــــــــار ه أو ماله إْن رجع،   إذا خاف على نفـســـــــــ املذهب، إالَّ 
وأمكنه أْن يقيَم يف  (2)[فو خلل ]املســــــلمني، فتعذَّر يف املضــــــي، فإْن مل ميكنه االنصــــــراف 

 .(3)الوجـه أنـه يلزمـه ذلـك  :قـال اإلمـام ؛قريـة  يف الطريق إىل أْن يرجَع اجليش فريجع معهم
 (٧)والروايين  (6)خصـََّص املاورديو   .(5)هني، وأثبتهما الرافعي وج(4)وأشـار إىل احتمال  آخر

: من السلطان على الغزو. قاال (8)وجوب االنصراف مبا إذا كان املأذون له غري ُمْسَتْجعل
 .(٩)مل جيز االنصراف ؛لو كان جعَل له ُجْعاًل عليه

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
 يف )و(: )للحوق(. (2)
 (.10/212(. والروضة )11/362)املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي  ما مضى هو   (3)
ــر الرجوع، فال (: "1٧/342قال يف هناية املطلب ) (4) ــر املكث كما عســـ الوجه أن نقول: إن عســـ

طريق إال أن ينبعــث مع اجلنــد، مث يرجع برجوعهم، وإن أمكنــه أن يتعلق بقريــة وميكــث فيهــا إىل أن  
 ."ذلك  يرجع أصحابُه، فيتعنّي 

ــرح الكبقال الرافعي يف  (5) ــيط" خالفا يف وجوب اإلقامة  (: "11/236ري )الشــــــــــــ أوهم يف "الوســــــــــــ
ــة مفــارقــة، وإبطــال أهبــة اجلهــاد عليــه ــة  "هنــاك، وقــد يوجــه مبــا ينــالــه من وحشـــــــــــــ , ومثلــه يف الروضـــــــــــــ

(10/212). 
على غزوة من الســـــــلطان   وإن كان مســـــــتجعال"(: 126 -14/125قال املاوردي يف احلاوي ) (6)

ــربني:   نظر يف عـذره، ـفإن كـان يف حق غريه ــه فعلى ضــــــــــــ مل يرجع..., وإن كـان عـذره يف حق نفســــــــــــ
ــرب الثـاين: أن يكون  أحـدمهـا: أن يكون العـذر متقـدمـا على اجلعـالـة فيمنع من الرجوع..., والضــــــــــــ

ــلطـان منـه  العـذر حـاداث بعـد اجلعـالـة حلـدوث زمـانـة أو تلف نفقـة، فيجوز لـه الرجوع، وال مي نع الســــــــــــ
 ."ما أخذ، ألنه قد استحقه من مال هللا تعاىل لظهور عجزه وعدم أتثره وال يسرتجع منه

 , ومل يعلق عليه."وقال يف احلاوي..."( كالم املاوردي فقال: 13/1٩0ب )نقل يف حبر املذه (٧)
  انظر:  األمر يفعله. املستجعل: طالب اجلعالة, واجلعل واجلعالة واجلعيلة: ما جيعل لإلنسان على  (8)

 (.  14/328اجملموع للنووي )و  (.1/460مقاييس اللغة البن فارس )
 (.16/36٩(. وكفاية النبيه )11/362(. والشرح الكبري للرافعي )٧/455انظر: التهذيب ) (٩)
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 ويتخري إذا مل يكن مستجعاًل. ,وفيه قوٌل أنه ال يلزمه االنصراف مطلًقا
 بعد الشروع فيه؛ فثالثُة أوجه:خلرُب بلغه ا (1)[فإن]

واثلثها: أنه يتخري بني   .(3)أنه جيب الثبوت   :(2)[وأصـــحها]  .أحدها: جيب الرجوع
ه(4)الثبوت والرجوع، واختاره القاضــــي صــــَ مبا إذا مل حيصــــل  (6)والغزايل (5)اإلمام ما، وخصــــَّ

وخصــــصــــهما  ا.مل جيز االنصــــراف قطعً   ؛ابنصــــرافه ختذيٌل للمســــلمني ووهٌن، فإْن حصــــلَ 
من الســلطان، وقطع بوجوب الثبوت إذا كان مســتجعاًل  حبالة عدم االســتجعال  يداملاور 

ــروع ــتوى   .ومنه خُيرَّج وجٌه رابع  .(٧)كما مرَّ فيما قبل الشـــ ا مبا إذا اســـ ــً ــهما أيضـــ ــصـــ وخصـــ
ورجوعه، وجزَم ابلرجوع فيما إذا كان رجوعه أصـــــــــلح من مقامه، وثبوته ]احلال يف مقامه 

ــلح.إذا كان   ــادس فارق بني أْن يرجَع   وفيه  (8)[.وخُيرَّج منه وجٌه خامس أصـ ا وجٌه سـ ــً أيضـ
 فال جيب. ؛فيجب االنصراف، أو الوالدين ؛رب الدَّين

 .(٩)ال جيوز له أْن يقَف موقف طالب الشهادة ؛وحيث جاز الثبوت أو وجب
ِر لزمه االنصـراف ما مل ي ؛وَمن شـُرط عليه االسـتئذان فخرَج بغري إذن    ,القتال ع يفشـْ

 

 يف )و(: )وإن(. (1)
 يف )و(: )وأصحهما(. (2)
 (.10/212وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (3)
 (.1٧/422هناية املطلب ) (4)
 (.1٧/423هناية املطلب ) (5)
 (.٧/10)  الوسيط (6)
الضـرب الثاين: وهو أن يكون ذلك بعد التقاء الزحفني  "(: 14/126قال املاوردي يف احلاوي ) (٧)

فهذا على ثالثة أقسـام: أحدها: أن يكون رجوعه أصـلح من مقامه لتشـاغل اجملاهدين به فريجع وال  
فيقيم وال   الثاين: أن يكون مقامه أصـــــــــلح من رجوعه الضـــــــــطراب اجملاهدين برجوعه  يقيم. والقســـــــــم

يرجع. والقســم الثالث: أن يتســاوى مقامه ورجوعه فله حالتان: إحدامها: أن يكون عذره حاداث فله  
أن يرجع به ســــــــــواء كان يف حق نفســــــــــه أو يف حق غريه، ألنه قد خرج به من فرض اجلهاد. واحلال  

يمنع من كون عذره متقدما فعلى ضـــــــــــــربني: أحدمها: أن يكون عذره يف حق نفســـــــــــــه فالثانية: أن ي
الرجوع لتوجه الفرض إليه ابحلضـــــــور. والضـــــــرب الثاين: أن يكون عذره يف حق غريه كرجوع األبوين  

أحدمها: أن يقيم وال   وصــــــــــــاحب الدين ففي رجوعه وجهان، حكامها أبو حامد املروزي يف جامعه:
انتهى   ."يقيم لتعني احلقني فقدم أســـــــــــــبقهما فســـــــــــــه. والوجه الثاين: يرجع واليرجع كعذره يف حق ن

 كالمه رمحه هللا.
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 ( عن القاضي أيب الطيب.16/3٧0نقله يف كفاية النبيه ) (٩)
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ففيه الوجهان   ؛وإْن شــرَع يف القتال إالَّ أْن خياَف على نفســه أو ماله.ألنه ســفر معصــية، 
 ويظهُر أن ذيت فيه الوجه األخري. .(1)األوالن ابلرتتيب، وأوىل هنا بوجوب االنصراف

 

 (.10/212(. والروضة )11/363وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)



 

 

144 

 

 اجلواهر البحرية

 :فروع 
 ؛ حضريلزمه االنصراُف ما مل حيضر الوقعة، فإنْ   ؛خرَج بغري إذن سيده  (1)العبُد إذا

  .(4)البغوي (3)ه[قال] .(2)فال
 .(5)ُيستحب له أْن يرجع :وقال الروايين

خُيري بني  ؛أو عرج، أو فين زاده، أو هلكــت دابتــه -بعــدمــا خرج-ولو مرَض احلرُّ 
 .(6) حاصاًل عند اخلروجذرُ املضي والرجوع، ما مل حيضر الوقعة. وكذا إْن كان الع

ــر الوقعـــة فوجهـــان ، وأظهرمهـــا: أنَّ لـــه (٧)[الثبـــات ]يلزمـــه  أحـــدمهـــا: ,وإْن حضــــــــــــ
 .(8)الرجوع

ــلطان فإْن كان الع  :وقال املاوردي ــتجعاًل من السـ على   (٩)[متقدًما] ذرُ إْن كان مسـ
ــرتجع الســــــلطان منه   ؛مل يكن له الرجوع، وإْن حدث بعدها ؛اجلعالة فله الرجوع، وال يســــ

 ؛ُمه ورجوعه أو كان مقامه أصلحوإْن كان بعد التقاء الزحفني، فإْن تساوى ُمقا  أخَذ. ام
 .(10)رجعَ  ؛مل يكن له الرجوع، وإْن كان رجوعه أصلح

 

 أ(./188) (1)
ــرح الكبري للرافعي ) (2) ــة  (. فـإنـ 11/363وهو املعتمـد. انظر: الشــــــــــــ ه نقلـه عن البغوي. والروضـــــــــــــ
(10/212.) 
 يف )ط(: )قال(. (3)
 .(16/3٧1كفاية النبيه ). وانظر:  (٧/455التهذيب للبغوي ) (4)
لو حضــــــــر الصــــــــيب أو املرأة أو العبد القتال ال يتعني عليهم (: "13/11٩قال يف حبر املذهب ) (5)

ــوا من أهـل الفرض قـبل االل تقـاء إال أن يف رجوع العـبد خيـاف أن  القـتال ابلتقـاء الزحفني ألهنم ليســــــــــــ
يظن العدو أنه حر رجع فيجرتئ بذلك أو يظن املسـلمون ذلك فتضـعف قلوهبم فيسـتجب له أن ال 

(. والنووي  11/363؛ نقله أيضا الرافعي يف الشرح الكبري )ه هللا()رمح , وما نقله عن القمويل"يرجع 
 .(10/212يف الروضة )

 (.10/213(. والروضة )364 -11/363الكبري للرافعي )  وهو املعتمد. انظر: الشرح (6)
 يف )و(: )البيان(. (٧)
 (.10/213)(. والروضة 11/364وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )مقدما(. (٩)
 .(142, 141تقدم نقل كالمه بطوله يف ص ) (10)
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ــرقة (2)[ناء دابتهبفَ ]: إْن كان عذره  الروايين (1)[وقال] ــلطان  ؛هنفقت، وســـ فعلى الســـ
 .(3)منعه من الرجوع ؛فإذا أعطاه ,أْن يعطيه
إْن أمكـنه ذـلك، وإالَّ  فيمـا إذا هلكـت دابـته: يلزمـه القـتاُل راجاًل  البغوي (4)[وـقال]

 .(5)فله االنصرافُ 
ــَر ســـالحه: إْن أمكنه أْن   لزمه ذلك،  ؛يقاتل ابحلجارةوقال بعضـــهم فيما إذا انكسـ

 .(6)وإالَّ فال
ــراَف لرجوع ربِّ الــدَّين  األبوين عن اإلذن، أو حلــدوث   وأوحيــث جوَّزان االنصــــــــــــ

 .(٧)فليس للسلطان منعه ؛املرض وحنوه
ماعة، وخيشــــى من انصــــرافهم  جلذلك  يتفق: إالَّ أْن ( عنهرضــــي هللا) قال الشــــافعي
  .(8)اخللل يف املسلمني

ه أو هالك دابته، مُثَّ قدر على النفقة والدابة، فإْن كان تولو انصــــــــــــرف لذهاب نفق
فعليه الرجوع إىل اجملاهدين، إالَّ أن خياف على نفسه أو ماله يف الرجوع،   ؛يف بالد الكفر

ولو أعطــاه  ، لكنــه األوىل إالَّ أْن خيــاف.مل يلزمــه الرجوع إليهم ؛ارقهــاوإْن كــان بعــد أْن فــ 
ــلطان ب لزمه قبوله والعوُد  ؛فإْن كان يف بالد احلرب   (10)[نُظر]  ,منه (٩)[تلف]َل ما  دالســــــ

ــاد ومل  ــإْن عــ ــه، فــ ــاد، وجيربه عليــ ــه]إىل اجلهــ ــان يف بالد  ,(12)[كفى] ؛(11)[يقبلــ وإْن كــ

 

 يف )ط(: )قال(. (1)
 يف )و(: )بفقا دانية(. (2)
 .(13/01٩ر املذهب )حب (3)
 يف )ط(: )قال(. (4)
 (.٧/455التهذيب للبغوي ) (5)
 (.16/3٧2انظر: كفاية النبيه ) (6)
 (.10/213(. والروضة )11/364الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح   (٧)
 (.4/164األم للشافعي ) (8)
 يف )ط(: )أتلف(. (٩)
 .(14/126, واملثبت من احلاوي )بوله(لزمه قمجلة: )ملوضع ا)ط( يف هذا  يف (10)
 (.14/126, واملثبت من احلاوي )يف النسختني: )يقتل( (11)
وإن مل  ,مل جيرب على القبول"( يف هذا املوضـــــــع هو:  14/126اوي )الذي قاله املاوردي يف احل (12)

 ."يعد أجرب على القبول ليؤخذ ابلعود جربا
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 .(1)لزمه العود إىل اجلهاد ؛دِّه، فإْن قبلهختريَّ بني قبوله ور  ؛اإلسالم
مل  ؛وَمن خرج إىل اجلهاد وبه عذٌر من مرض  أو غريه وزال وصـــــــار من أهل الفرض

ــه، أو  يكن ـله الرجوع دون رجوع َمن غزا معهم، كمـا لو زال عمـاه، أو عرجـه، أو مرضــــــــــــ
 .(3)صرافمُثَّ زال قبل االن (2)اخلروج]فقره، أو كفره، وكذا لو حدث العذر بعد 

دخول دار  (4)[جيب، وإْن كان بعد  ؛إْن كان بعد يف داِر اإلســــــالم  :وقال املاوردي
، وإْن كان املشـركون   ؛فإْن كان املسـلمون أظهر ,احلرب، فإْن كان قبل التقاء الزحفني ختريَّ

 وليس هذا ابلواضح. .(5)ُمنع من العود، وكذا إن التقى الزحفان ؛أظهر
ــيب أ ولو حضـــــــــر :قال الروايين مل يتعني عليهم ابلتقاء  ؛و العبد أو املرأة القتالَ الصـــــــ
ذلـك، أو بـ  فيجرتئظنَّ العـدو أنـه حر رجَع، يْن أ نَّ يف رجوع العبـد خمـافـةالزحفني، إالَّ أ
 .(8)له أال يرجع (٧)[ستحبيُ ف] ,قلوهبم (6)[ضعفتف]يظنه املسلمون 

ملا قاله القاضي يف كتاب   والظاهر مراده ما إذا حضر العبد دون سيده، وهو موافقٌ 
 ، لكنه خالفه هنا.(٩)ذن سيده ال يلزمه الثبات قْسم الفيء أنه إذا حضَر إب

املصـــــــــــــابرة، وال جيوز له  لزمهي  ؛َمن شـــــــــــــرع يف القتال وال عذَر له  :املســـــــــــــألة الثانية
ويتعني مبالبسة احلرب، وأحلق بعضهم به سائر فروض الكفاايت، فقالوا:   ,(10)االنصراف

 

 (.14/126انظر: احلاوي ) (1)
 ب(./188) (2)
 (.10/213(. والروضة )11/364وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (4)
وإذا غزا أصحاب األعذار مث ارتفعت أعذارهم،  "(:  12٧ -14/126قال املاوردي يف احلاوي )  (5)

ثة أقســـام: أحدها: أن  فأبصـــر األعمى وصـــح املريض واســـتقام األعرج، وأيســـر املعســـر فهذا على ثال
ــم الثاين: أن حيدث   حيدث ذلك يف بالد اإلســـالم فيكونوا فيه على خيارهم يف التوجه والعود. والقسـ
ذلك بعد دخول أرض العدو وقبل التقاء الزحفني فينظر. فإن كان املشـــــركون أظهر منعوا من العود. 

القســــم الثالث: أن حيدث ذلك بعد وإن كان املســــلمون أظهر كانوا على خيارهم يف املقام والعود. و 
 ."التقاء الزحفني، يتعني عليهم املقام، ومينعوا من العود إىل اجنالء احلرب

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.فىضعف(, ويف )ط(: )فيضعفو(: )يف ) (6)
 يف )ط(: )فيستحب(. (٧)
 (.13/1٩1حبر املذهب ) (8)
 (.16/353كفاية النبيه )  (٩)
 (.10/213(. والروضة )11/364و املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وه (10)
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 :(1)وانبىن على ذلك فرعانلشروع، يتعني اب
من نفســـــــــه الرشـــــــــد، هل يلزمه إمتامه؟ فيه   (2)[آنس]أحدمها: املشـــــــــتغل ابلعلم إذا 

وليس . (5)(4)، وأصــــــــــــــحهمــا: ال(3)كــاجلهــاد  ,وآخرين: نعم وجهــان: أحــدمهــا للقــاضــــــــــــــي
 االنصراُف عن التعلم يف معناه.

أصحهما: أنه   ,ا؟ فيه وجهانواثنيهما: َمن شرَع يف صالة اجلنازة، هل يلزمه إمتامه
 .(٧)الذي أراه أنَّ له التحلل إذا كانت الصالة ال تتعطل بتحلله :وقال اإلمام ,(6)يلزمه

 

(. النجم 11/365(. والشــــرح الكبري للرافعي )10/213)(. والروضــــة ٧/11انظر: الوســــيط ) (1)
 (.4/1٧8(. وأسىن املطالب )٩/313الوهاج )

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.اىسيف )و(: )أيس(, ويف )ط(: ) (2)
 (.10/213الروضة ) (3)
 (.10/213الروضة ) (4)
 (.10/213(. والروضة )11/364)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (5)
 (.214 -10/213وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (6)
 (.1/1٧8هناية املطلب ) (٧)
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 فصل
يسـقط ابلعجز احلسـي والشـرعي  وأنه  , مرّة مجيُع ما تقدَّم من اجلهاد جيب يف السـَّنة

 .يف اجلهاد الذي هو فرُض كفاية
 :(1)، وذلك يف صورتنيلذي هو فرُض عيوأمَّا الِقسم الثاين وهو اجلهاد ا

بلدة من بالد املسلمني قاصدين دخوهلا،  (3)[على]: أْن ينزَل الكفاُر (2)حدامها[إ]
َمن فيه قوة من أهلها حّر أو عبد، ومل يدخلوها بعد، فيصــــــري اجلهاد فرَض عني  على كل 

 ال. ذكر أو أنثى، غيّن أو فقري، سواء أذَن له أبواه أو رب الدَّين أو
الســـــــادة على    (4)حْجرُ , وينحل فيتأهب كلٌّ منهم مبا يقدر عليه، وجيتمعون للقتالِ 

العبيــــد، فال يقفون على إذهنم، فــــإْن أمكن األحرار املقــــاومــــة دون العبيــــد، فوجهــــان: 
واثنيهما: .  (6)(5)وهو األليق بفقه الباب وأشــــــــبه :احلكم كذلك. قال الرافعيأن أحدمها:  

 ينحلُّ عنهم. (٧)أنَّ احَلْجَر ال
حكُم العبيد إِن احتيَج إليهن، ويف إجراء الوجهني   ؛وحكُم َمن له قوة من النســـــــــــاء

 .(10)أصاًل  (٩)[نحيضر ]قوة منهن فال  (8)[فيه]عنهن، وأمَّا َمن ليس  إِن استغين
 .(11)وال فرَق يف ذلك بني أْن حُيتاَج يف مقاومة العدو إىل أهل البلد كلهم أو ال

 

ــرح الكبري للرافعي )٧/448انظر: التهذيب ) (1) ــة )11/365(. والشـــــــــــ (.  10/214(. والروضـــــــــــ
 (.٩/314(. والنجم الوهاج )16/353وكفاية النبيه )

 يف )ط(: )أحديهما(. (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
ر: يف اللغة: مطلق املنع، ويف االصـطالح: منع نفاذ تصـرف قويل ال فعلي لصـغر أو رق أو جْ احلَ  (4)

 (.٧٧فقهية )التعريفات الو  انظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي. جنون.
 (.11/366الشرح الكبري ) (5)
 (.10/214وهو املعتمد. وانظر: الروضة ) (6)
 أ(./18٩) (٧)
 هكذا يف النسختني. (8)
 يف )و(: )جيوز(. (٩)
 (.10/214(. والروضة )11/366وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
ــح أنه ال جيب على الذين فوق  م كفاية، املعتمد أنه إن كان يف أهل البلدة والذين يلوهن (11) فاألصـــــ

 (.10/215(. والروضة )11/366: الشرح الكبري للرافعي ). انظرمسافة القصر املساعدة
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بعض َمن يف البـلد، كـان القـتاُل عليهم بأمكن مقـاومتهم  هريرة أـنه إذاوعِن ابن أيب 
 .(1)فرَض كفاية  
ب، فعلى  (2)[الكفــار عليهم]أْن يهجَم  :الثــانيــة يف البلــد، فال يتمكَّنون من التــأهــُّ

ــه مبا  -مجاعةأو -كلِّ َمن وقف عليه واحد من الكفار  ، (3)[هميكن]أْن يدفَع عن نفســــــــــــ
ــواء يف ذـلك احلر والعـبد واملرأةخـ ْن أُ إقـتل إذا كـان يظن أـنه يُ  ــليم واملريض  ,د، ســــــــــــ والســــــــــــ
وال تكليف على الصـــــــبيان واجملانني وإْن كان جيوز أْن ,  واملديون وغريه ,واألعمى واألعرج

جاز له أْن يســــتســــلم، ولو عرفِت املرأة أهنا لو  ؛قتل وأن يُؤســــر ويعرف أنه لو قاتل لُقتليُ 
وجب عليها الدفُع حبســـب قدرهتا، وإْن ظنَّت  ؛ احلاللفاحشـــة يفابُأصـــيبت  اســـتســـلمت

، حكـامهـا (4)فلإلمـام احتمـاالن ؛أهنـا ال يُقصـــــــــــــــد هبـا يف احلـال لكن تظنـه بعـد الســــــــــــــيب
 .(6)وجهني، أظهرمها: أنه جيب عليها الدفعُ  (5)الغزايل

 : فَمن كان منها على ما دون(٧)[يف الصـــورتني، قال]وأمَّا غرُي أهل البلدة املطروقة 
 ؛فحكمهم حكُم أهل تلك البلدة، فإْن مل يكن يف أهل تلك البلدة كفاية ؛مـسافة القصـر

العبـيد إْن مل حتصــــــــــــــل الكفـاـية  (8)[عن]وجـب على هؤالء أْن يطريوا إليهم، وينحـل القـيد 

 

والغزو غزوان غزو انفلة، وغزو فريضـــــة فأما الفريضـــــة فهو  "(: 13/206ال الروايين يف البحر )ق (1)
وج إىل الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية،  ابط واخلر النفري إذا أظل العدو بالد املســلمني، والنافلة: الر 

فإن "(: 14/144ل املاوردي يف احلاوي ), وقا"هريرة: هو فرض على الكفاية أيضــــــــــــا وقال ابن أيب
كانوا أكثر من ثلث أهل الثغر مل يســقط أبهل الثغر فرض الكفاية عن كافة املســلمني, ووجب على 

وهم, وإن كــانوا ثلثي أهــل الثغر فمــا دون, فهــل  يف دفع عــد اإلمــام إمــدادهم مبن يقوم بــه الكفــايــة 
يســــــقط هبم فرض الكفاية عن كافة املســــــلمني أم ال ؟ على وجهني حكامها ابن أيب هريرة: أحدمها:  
يســـــــقط هبما فرض الكفاية عن من عداهم ملا أوجبه هللا تعاىل عليهم من قتال مثليهم فيصـــــــري فرض 

وجه الثاين: أنه ال يســــــــــــقط عن غريهم فرض الكفاية اقطا. والالقتال عليهم متعينا, وعن غريهم ـســـــــــــ 
 ."يهم وابقيا على الكفاية يف غريهمخوفا من الظفر هبم, فيصري فرض القتال متعينا عل

 يف )و(: )عليهم الكفار(. (2)
 يف )ط(: )ميكن(. (3)
 (.1٧/411هناية املطلب ) (4)
 (.٧/12الوسيط ) (5)
 (.215 -10/214) الروضة(. و 11/365)ي  انظر: الشرح الكبري للرافع (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 يف )ط(: )على(. (8)
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ففي  ؛وطار إليه منهم َمن فيه كفاية  (1)[األحرار]ابألحرار، فإْن حصــــــــلت ببعض الذكور 
ففي ســـقوطه عِن  ؛يســـقط عنهم (3)(ال) :فإْن قلنا.  (2)قني الوجهانســـقوط احلرِج عن البا
 فال خيرجون. ,: أنه يسقط- (4)وبه أجاَب البغوي-أظهرمها  ,العبيد والنسوان وجهان

عند هنوض بعضــهم الذي حتصــل -وإْن كان فيمن دون مســافة القصــر كفاية وقلنا 
أوىل، وإْن قلنــا: جيــب مَث نــا فه ؛ال جيــب على البــاقيني النهوض :-الكفــايــة بــه إىل ذلــك 

أحدمها: أنه جيب، فيجب على مجيع أهل بالد اإلســــــالم إذا   ,فهنا وجهان ؛على اجلميع
بلغهم اخلرُب، ويصــــــــــريون كلهم مبنزلة أهل البلدة الواحدة، مُثَّ ينهض األقرب فاألقرب، وال 

 .(5): ال، وجزَم به البغوياآلخرين، وأظهرمها حترك ينتظر األولون
 ؛إذا مْل يقـــدر أهـــل البلـــد املطروق على دفِع العـــدو :(٧)والروايين (6)ردياملـــاو وقـــال 

مل يســــــــــــــقط فرَض الكفـايـة عن مجيع  ؛قـدروا (8)تعني القتـال على مجيع املســــــــــــــلمني، وإنْ 
وهل يتعني عليهم كما تعنيَّ على أهل البلد؟ فيه   .(٩)[دايرهم]املســلمني ما دام العدو يف 

 .وجهان
ــروا  (10)ولو أهنم ــلمني قواًل واحًدا   ؛أهل تلك البلدةبعض  أســــ تعني على مجيع املســــ

فالفرُض ابق  حىت يســــرتدوهم   ؛حىت يردوه إىل بالده، فإْن بقي شــــيٌء أو أســــري يف أيديهم
 .ويف هذا وجٌه سيأيت .منهم

 (11)[يوال يُراعى بعــد دخول العــدو دار اإلســــــــــــــالم أْن يكونوا ]مثلَ  :قــال الروايين

 

 يف )ط(: )واألحرار(. (1)
 (.10/215(. والروضة )11/366انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.1٧/114) وهو املوافق ملا ذكر اإلمام يف هناية املطلب زايدة من احملقق, القوسنيما بني   (3)
 .(٧/448التهذيب للبغوي ) (4)
(. والروضــــــــــة  36٧ -11/366وانظر: الشــــــــــرح الكبري للرافعي ) (.٧/448التهذيب للبغوي ) (5)
(10/215). 
 (.14/144احلاوي ) (6)
 (.13/20٧حبر املذهب ) (٧)
 ب(./18٩) (8)
 يف )ط(: )دارهم(. (٩)
 أي: الكفار. (10)
 املذهب. يف النسختني: )مثل(, واملثبت من حبر (11)
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 .(1)راعى القدرة على دفعهمتُ  ذلك قبل دخوهلم، بل املسلمني كما يُراعى
اًب و ال ُيشـرتط يف حقه أْن جيَد مرك ؛وَمن أوجبنا عليه التوجه من دون مسـافة القصـر

 .(2)اتفاقًا، وُيشرتط ذلك فيمن هو على مسافة القصر على الصحيح
اد ى هذا ُيشـــــرتط وجود الز وعل   فعلى هذا ُيشـــــرتط وجود الزاد، وقيل: ال ُيشـــــرتط.]

 .(3)[على الصحيح

 

 (.13/20٧حبر املذهب ) (1)
 (.10/216(. والروضة )11/36٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
(.  11/36٧للرافعي )(. والشـــرح الكبري  1٧/414. وانظر: هناية املطلب )هكذا يف النســـختني (3)

 .(10/216والروضة )
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 :فرع 
فقــد روى  ؛لو دخــَل الكفــار موات دار اإلســــــــــــــالم البعيــدة عن البلــدان واألوطــان

 ختارَ اعن األصــــحاب أهنم يُدفعون عنه كما يُدفعون عن البالد، قال: وفيه نظٌر، و  اإلمام
وما قاله   ,(3)وضــــــــــــــعَّفه النووي  (2)وجًها وذكره صــــــــــــــاحب الوجيز,  (1)أهنم ال يُدفعون عنه

موات كل دار ملحق بعامرها، فليس   نّ أ  (4)ٌق للقول الصـحيح يف اإلحياءألصـحاب موافا
وحل أهلها اللكافر إحياء موات دار   ــُ ــلم  إحياء موات دار الكفر اليت صــــ إلســــــالم، وال ملســــ

 .(6)هلم. وفيها وجهٌ  (5)[أراضيها]على أْن تكوَن 
، وهو (٧)القصـــر فما فوقها يُفهم أنَّ الكالم فيما إذا كانت يف مســـافة وكالم اإلمام

 .(٩)والروايين (8)يُفِهم أنه يتعني الذب عما دوهنا قطًعا، وهو أيًضا ظاهر كالم املاوردي

 

 (.416 -1٧/415هناية املطلب ) (1)
 (.2/18٩يل )الوجيز للغزا (2)
 .(11/36٧وانظر: الشرح الكبري للرافعي ) .(10/216روضة الطالبني ) (3)
ــود بقوله: )يف اإلحياء( أي: يف كتاب )إحياء علوم الدين( للغزايل؛ فإين مل أجد   (4) إن كان املقصـــــــ

ــرح الكبري( 5/281فيــه مــا ذكر, وقــد قــال النووي يف )روضــــــــــــــــة الطــالبني( ) (, والرافعي يف )الشــــــــــــ
  وعن القاضــي أيب حامد وصــاحب التقريب: أنه إمنا جيب علينا االمتناع عن مواهتا إذا (: "6/210)

أما  "(: 4/218ايل ما قاله يف الوســـيط ), والذي وجدته عن الغز "اه يف الصـــلح، واألول أصـــحشـــرطن
ــلمني عنها   ــائر أمواهلم ميلك ابالغتنام, وأما مواهتا فما ال يدفعون املســ فهو  دار احلرب فمعمورها كســ

ــالم يتملك ابإلحياء ويفارقها يف أمر وهو أن الكافر لو أحياها ملكه ا, ولو أحيا كموات دار اإلســـــ
ــود القمويل )رمحه هللا("وات دار اإلســــــــالم مل ميلكها عندانم )يف اإلحياء(  :بقوله  , وقد يكون مقصــــــ

 أي: يف احياء املوات. وهللا أعلم.
 يف )ط(: )أرضيها(. (5)
(.  4/1٧٩(. وأســــــىن املطالب )11/36٧(. والشــــــرح الكبري للرافعي )٧/13انظر: الوســــــيط ) (6)

 (.8/58(. وهناية احملتاج )٩/314(. والنجم الوهاج )16/356)وكفاية النبيه  
... أّن الكفار لو اســـــــــــــتولوا على موات  أو جبل بعيد عن "(: 1٧/415قال يف هناية املطلب ) (٧)

 ...."أوطان املسلمني ودايرهم وقراهم
م وليلة، الضرب الثالث: أن يسري إىل مسافة أقل من يو "(: 14/144ل املاوردي يف احلاوي )قا  (8)

ــالة  ــد فيها الصـــ ــافة اليت ال تقصـــ ــالم ووصـــــل إليها لقرب املســـ فهذا يف حكم من قد أظل بالد اإلســـ
 ."قتاله على مجيع أهل ذلك الثغر...فتعني فرض  

ــافـة أقـل من يوم وليلـة من بالد لو كـان العـ "(: 13/206قـال يف حبر املـذهـب ) (٩) دو على مســـــــــــــ
ســــالم ووصــــل إليها لقرب املســــافة ويتعني فرض قتاهلم  اإلســــالم يكون يف حكم من قد أظل بالد اإل

 ."على مجيع أهل الثغر من اجملاهدين ويدخل يف القتال من عليه دين ومن له أبوان ال ذذانن 
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ــقط  ؛فإْن كان عدُد العدو أكثر من مثلي أهل الثغر ,مُثَّ يُنظر :قال الروايين مل يســـــــــ
ــة عن غريه ــايـ ــانوا مثل هبم فرُض الكفـ ــدادهم، وإْن كـ ــام إمـ ــَب على اإلمـ ففي  ؛همم، ووجـ

 ، وهذا ال خُيتص هبذه الصورة.(1)م عن مجيع املسلمني وجهانهبسقوط الفرِض 
 :رآخَ 

ــلًما أو مجاعًة من املســــــــــــلمني، فهل يتعني قتاهلم الفتكاكهم؟ فيه  لو أســــــــــــروا مســــــــــ
فعلى هـــــذا إْن كـــــان العـــــدوُّ بقرِب داِر اإلســــــــــــــالِم ورجوان . (2)وجهـــــان؛ أظهرمهـــــا: نعم

ا، وإْن كـــانوا قـــد توغلوا بالد الكفر ومل  ؛ إليهماســــــــــــــتخالَص َمن أســــــــــــــروه لو طران فـََعْلنـــَ
كما أنه إذا دخَل َمِلٌك عظيٌم طرف بالد   فيُنظر إىل اإلمكان.  ؛التســــارع إليهم (3)[كنمي]

فال يُتســـــــــــــــارع إىل دفعـه طوائَف  ؛إالَّ ابلراـية العظمى (4)[يُلقى]اإلســــــــــــــالم وعلمـنا أـنه ال 
 .(5)وآحاًدا

 

 (.13/206حبر املذهب ) (1)
 (.10/216الروضة )وهو املعتمد. انظر:   (2)
 يف )ط(: )يكن(. (3)
 يف )و(: )يبقى(. (4)
ــرح الكبري للرافعي )وهو  (5) . وانظر:  (10/216(. والروضــــــــــــــــة )11/36٧املعتمــد. انظر: الشــــــــــــ

 .(8/5٩(. وهناية احملتاج )308(. ومنهاج الطالبني )٧/13الوسيط )
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 (1)فصل
 :(2)وهو نوعان, وضات من مجلة املفر تعلُّم العلم 

كلَّف إلـيه إلقامة مفروضــــــــــــــات الدين 
ُ
أحدمها: ما هو فرُض عني ، وهو ما حيـتاج امل

 املتوجهة على األعيان.
تعلُّم كلميت الشـــهادة  ؛فأوُل ما جيب على اإلنســـان عند بلوغه ابلســـن أو االحتالم

 دليل  أو تقليد.وفهم معنامها واعتقاد ذلك اعتقاًدا جازًما، سواء كان ب
نَّة: ال يكفي اعتقاد ذلك تقليًدا، بل جيب  ــُّ ــوليني من أهل الســــــ وقال مجهور األصــــــ

 على كلِّ مكلَّف النظر واالستدالل املؤدي إىل معرفة هللا تعاىل.
 ؟بات أو إرادة النظر أوهلا لُيقِدَم عليهواختلفوا يف أنَّ ذلك أول الواج

ــالة هارة إْن مل يكن عرفه، فإْن كان علُّم فرِض الطتعنيَّ عليه ت  ؛فإذا دخل وقت الصـ
 .(3)فيه احتمال لزمه تعلمهما قبل الوقت، وللغزايل ؛الوقت ال يسعه لتعلمهما وفعلهما

 .ومفسداته الظاهرةفإْن عا  إىل رمضاَن لزمه تعلُّم الصوم وواجباته 
لذي نف االصـــ   ؛تعلم أحكام الزكاة -عند متام حوله-لزمه   ؛فإْن كان له ماٌل زكوي

 ميلكه من املال.
 .(5)يكفيه األمر (4)[ساع   له]هذا إذا مل يكن  :قال الروايين
قد جيب عليه ما  (6)[إذالراجح: أنه ال يسـقط عنه التعلم ابلسـاعي، ]  :قال النووي
 .(٧)يعلمه الساعي

 

 أ(./1٩0) (1)
 (.10/222(. والروضة )11/368ي )(. والشرح الكبري للرافع٧/448هذيب )تانظر: ال (2)
 (.1/14اإلحياء ) (3)
 (.تعلم أحكام الزكاة ساع   -عند متام حوله-: )له مال زكوي لزمه  بدل ما بني املعقوفتني  يف )و(  (4)
ــة الطــــالبني( ) (5) ــرح الكبري .(10/223نقــــل هــــذا القول النووي يف )روضـــــــــــــــ  والرافعي يف الشــــــــــــ
 (, ومل أجده عند الروايين.11/368)
 يف النسختني: )أو(, واملثبت من الروضة. (6)
 (.10/223روضة الطالبني ) (٧)
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ــهر احلج  ، فــإذا عزَم ا ألنــه مرت  ,احلج (2)[تعلم] (1)[يلزمــه]مل  ؛فــإذا دخلــت أشــــــــــــ خ 
 ها انفلة.مَ لُّ عَ مه تعلم كيفيته من أركانه وواجباته دون نوافله فإنَّ تَـ لز ي ؛عليه

فها حبسـِب حاله، وهو خمتلف ابختالف األشـخاص، عرُّ ت وأمَّا الرتوك، فيجب عليه
ال جيـب عليـه تعلمـه،  ؛فال جيـب على الراعي تعلم مـا حيرم من النظر، ومـا هو منفـك عنـه

ا ،  يهجيب تنبيهه عل   ؛وما هو مالبٌس له ا حريرًا أو جالســــً كما لو كان عند إســــالمه البســــً
ا له  يف موضــــــــع  مغصــــــــوب  أو انظرًا إىل غري حَمَرم، فيجب تعريفه ذلك، وما ليس مالبســــــــً

فيجب تعليمه حىت إذا كان يف  ؛-كاألكل- (4)[...]التعرض له قريًبا   (3)[بصــدد]لكنه  
 ه.ليمتع وجب ؛اخلنزير (5)[لوأكْ ]بلد  يتعاطى فيه شرب اخلمر 

ـفإْن كـان ممن يبيع ويشــــــــــــــرتي  ؛وجـَب علـيه تعلمـه، وأمـَّا املعـا  ؛ومـا وجـب تعليمـه
تعنيَّ عليه معرفُة أحكام التجارات من األمور العامة اليت ُتشـــــــــرتط يف تلك احلرفة   ؛ويتجر

 شرتط يف الفروع النادرة.يُ مطلًقا دومنا 
تعني عليه معرفة   ؛(6)هاو غري ار أجيوكذا إذا كان يتعاَطى السَّلم أو االستئجار أو اإل

 الجتناب احلرام. ,شروط تلك املعاملة
ا علم املعــــامالت  ب  جــــْ والعُ  (٧)[كــــاحلســــــــــــــــــد] ,-وهو علُم أعمــــال القلــــب-وأمــــَّ

 .(٩)فقد قال الغزايل: معرفُة أسباهبا وحدودها وعالجها فرُض عني   ؛رْب والكِ  (8)[والرايء]
ا ســـــــــــــليًما من هذه األمراض زق قلبً فَمن رُ ؛  وقال غريه: فيه تفصـــــــــــــيلٌ   :قال النووي

وجب   ؛تطهري قلبه بغري تعلم العلم املذكورســـــــــــلم ومتكَّن من كفاه ذلك، وَمن مل يَ   ؛احملرَّمة
ــبَق يف كتاب الصـــــــــــــالة وجوب تعليم  ؛وإْن مل يتمكن إالَّ بتعليم,  تطهريه وجب، وقد ســـــــــــ

 

 يف )ط(: )تلزمه(. (1)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (2)
 (, ويف )و(: )تصدد(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يصدديف )ط(: ) (3)
 .(كلمة )كان ملوضع  ا)ط( يف هذا  يف (4)
 .)و(ما بني املعقوفتني ساقط من  (5)
 ب(./1٩0) (6)
 يف )و(: )كاجلسد(. (٧)
 يف )و(: )والزان(. (8)
 (.1/21اإلحياء ) (٩)
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 .(1)الصغار على آابئهم
 :وهو أضرب العلُم الذي هو فرُض كفاية،  :النوع الثاين

ــرعـية؛ كـالفقـه والتفســــــــــــــري واحلـدـيث  ومقـدمـاهتـا من اللغـة منهـا: القـيام ابلعلوم الشــــــــــــ
والنحو والتصــــــــــــــريف، ومعرـفة أمسـاء الرواة، واجلرح والتـعدـيل، واختالف العلمـاء واتـفاقهم، 

 .وأصول الفقه
ومنها أْن ينتهي يف معرفة األحكام الشرعية إىل أْن يصلح للفتوى والقضاء على ما 

ــيأ ــاء أنَّ اجملتهد يف الشـــــرع مطلًقاســـ يفيت ويقضـــــي، وأنَّ َمن تبحَّر يف  ؛يت يف كتاب القضـــ
 .(2)يفيت ويقضي على األصح ؛مذهب بعض األئمة اجملتهدين

من مــذهــب إمــامــه مــا يفيت بــه على   (3)[يعرف]إالَّ أْن يكون  ,والظــاهر أنــه يكفي
 .وجه التقليد

مراجعته، واعتربوا فيه مســـــــــــافة  تعســـــــــــر  وال يكفي أْن يكون يف اإلقليم مفت  واحد  
 القصر.

 .(4)قال الرافعي: وكأنَّ املراد أال يزيد بني كل مفتيني على مسافة القصر
أنَّ البلدة إذا خلت   (٧)(6)[الُفرَاِويّ ]عن حممد بن الفضـــــــل   (5)ونقَل ابُن الصـــــــالح 

 

 (.10/224روضة الطالبني )(. و 1/26اجملموع ) (1)
 (.10/224(. والروضة )11/36٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )و(: )يويف(. (3)
 (.11/36٩الشرح الكبري ) (4)
, الكردي الشــــهرزوري, ولد ســــنة ســــبع وســــبعني مان بن عبد الرمحنعث( أبو عمرو بن الصــــالح, 5)

ومخسـمائة, ومسع احلديث ابملوصـل من أيب جعفر عبيد هللا بن أمحد البغدادي املعروف اببن السـمني 
 وهو أقدم شــــيخ له, ومسع ببغداد من ابن ســــكينة وابن طربزد وبنيســــابور من منصــــور الفراوي واملؤيد 

ــق وتويف ب, الطوســــــي وغريمها ــتمائةدمشــــ ــنة ثالث وأربعني وســــ ــافعية الكربى انظر:  . ســــ طبقات الشــــ
 .(2/113). وطبقات الشافعية البن قاضى شهبة  (328 -8/326)للسبكي  

 يف )ط(: )الغزاوي(, ويف )و(: )العراوي(, واملثبت موافق ملا ذكره الذهيب يف السري. (6)
سنة إحدى وأربعني   بنيسابور,  النيسابوري, ولد حممد بن الفضل بن أمحد الُفرَاِويُّ    ( أبو عبد هللا,٧)

مث اختلف إىل جملس إمام   وأربع مائة تقديرا, درس على زين اإلسالم القشريي األصول والتفسري
طبقات و   .(1٩/61٩سري أعالم النبالء )انظر:    مائة.وتويف سنة ثالثني ومخس,  احلرمني والزم درسه

 .(6/166افعية الكربى للسبكي )لشا
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 ، وهو غريٌب!(1)ال حيل املقام هبا ؛عن املفيت
ــام: :(3)ايينوالرو   (2)وقال املاوردي ــه أحدها:  طلُب العلِم أربعة أقســــــ ما يتعني فرضــــــ

ــفة أدائه على   ُمكلَّف؛ كالطهارة (5)]كل[ (4)]على[ ــالة، فيلزم العلم بوجوبه وصــــــــ والصــــــــ
، وإمنا يلزم الراتب (6)[عارضــــة]ألهنا    ,وال يلزمه أْن يعرَف أحكام احلوادث فيها  .تفصــــيله

ــيلابلتمن شـــــــــروطها، وما ذكراه من وجوب العلم  بناًء على أنَّ َمن أتى ابلصـــــــــالة   ؛فصـــــــ
ــتملــة على فرض   ، ومل مُييِّز (٧)[أو نفــل  ]الكــاملــة واعتقــد أهنــا كلهــا فرٌض، أو أهنــا مشــــــــــــ

 بينهما، أهنا ال تصح.
 .(8)وقد مرَّ أنَّ الغزايل قال: إهنا تصح

، ويتعني فرُض  :(٩)الثـــــاين العلم  مـــــا يتعني فرُض العلم بوجوبـــــه على كـــــل مكلف 
ــهمـــا ال يتعني على كـــل على بعض املك أبحكـــامـــه لفني، وهو الزكـــاة واحلج، فـــإنَّ فرضــــــــــــ
ــل، فيكون فرُض العلم   (10)فيتعني مكلف. ــه فرُض الفعـ فرُض احلكم على َمن تعني عليـ

ما يتعني فرُض العلم بوجوبه، وال الثالث:    .اوفرُض العلم أبحكامه خاصـــــــــــَّ بوجوبه عامًّا، 
م اخلنزير، فيلزمهم العلم مي الزان والقتــــل وأكــــل حلالعلم أبحكــــامــــه، وهو حتر يتعني فرُض 

مـا كـان فرُض العلم بـه على الرابع:  لينتهوا، وال يلزمهم العلم أبحكـامـه إذا فعـل. ؛بتحرميـه
: وإذا ثـبَت أنَّ العلَم فرُض ـقاال الكـفاـية، وهو مجيع األحكـام من أصــــــــــــــول وفروع ونوازل.

ــيته    ؛كفاية جيوز أْن   عة شــــــــــروط: التكليف، وأنْ على َمن اجتمعت فيه أربتوجهت فرضــــــــ
ألنَّ تقليد القضـــــــــــاء من الفروض، وأْن  ,والذكورة  (11)[ابحلرية]يكوَن ممن يُقلَّد القضـــــــــــاء 

 

(. وفتاوي 104. أدب املفيت واملسـتفيت البن الصـالح )"بنا ذكر...على أن بعض أصـحا":  قال (1)
 (.1/40ابن الصالح )

 .(151 -14/14٩)احلاوي الكبري  (2)
 .(211 -13/210)حبر املذهب  (3)
 يف )ط(: )عن(. (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (5)
 يف )و(: )غارضة(. (6)
 هكذا يف النسختني. (٧)
 (.2٧فتاوى الغزايل ) (8)
 اتبع لتقسيم املاوردي والروايين. (٩)
 أ(./1٩1) (10)
 هكذا يف النسختني, جمرورة ابلباء. (11)
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ــر (1)[ـفإنْ ]يكوَن ذكيًـّا ـقاباًل للعلم، وأْن يقـدَر على االنقطـاع إلـيه مبـا ميـده،  خرَج  ؛أعســــــــــــ
ه] ؛اجتمعــت فيــه هــذه (2)[فَمن] عن فرَض الكفــايــة. فرُض الكفــايــة إليــه، وإْن  (3)[توجــَّ

 .كان فاسًقا
انقســمت حاله وحاُل َمن دخَل يف فرِض الكفاية أربعة   ؛ومىت قاَم به َمن فيه كفاية

 :أقسام
أحدها: َمن يدخل يف فرِض الكفاية يســــــــــــــقط به الفرض إذا علم وحصــــــــــــــلت فيه 

 الشروط األربعة إذا كان عداًل.
 ا إذا علَم، وهو الفاسق.هبه فرض والثاين: َمن يدخل يف فرض الكفاية وال يسقط

 الثالث: َمن ال يدخل يف فرِض الكفاية، ويسقط به إذا علم، وهو املعسر.
ها به وجهان، وهو املرأُة والعبد؛ (4)[فيه]الرابع: َمن ال يدخل   ، ويف ســــــقوطه فرضــــــَ

 .(5)لقصورمها عن والية القضاء ,. واثنيهما: الىقبوِل قوهلما يف الفتاو ل ,أحدمها: يسقطُ 
يشــــتغل به الصــــحابة. قال   (6)[ومل]علُم الكالم،  ؛ومن العلوم اليت هي فرُض كفاية

ــفوة اإلســـــــالم ــاغل به،   امل ؛اإلمام: ولو بقي الناُس على ما كانوا عليه يف صـــــ أوجبنا التشـــــ
ورمبا هنينا عنه، وأمَّا اآلن فقد ابرت البدع، فال سبيل إىل تركه، والبد من إعداد ما يُدعى 

به، حتُ احلق، و  (٧)[املســـــــــــلك ]به إىل  االســـــــــــتدالُل ابألدلة العقلية   (8)[صـــــــــــارف]ل به الشـــــــــــُّ
 .(10)الشبه من فروض الكفاايت  (٩)[وحل]

وَمِن اســرتاَب يف أصــل  من أصــول االعتقاد فعليه الســعي يف إزاحته إىل أْن يســتقيَم 
 

 يف )و(: )فمن(. (1)
 يف )ط(: )قمن(. (2)
 يف )و(: )بوجه(. (3)
 يف )ط(: )منه(. (4)
 (.13/211(. وحبر املذهب )14/150)انظر: احلاوي   (5)
 .يف )و(: )ومن مل( (6)
 .اإلمام(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره امللكيف )ط(: ) (٧)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (8)
 يف )و(: )وجل(. (٩)
 .(10/223(. الروضة )11/36٩. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(1٧/418هناية املطلب )  (10)
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 .(1)عقُده
ــّ  ــبـــــ ــعـ ــال الـ ــروه(2)اديوقـــــ ــكـ ــالم مـ ــكـ ــُم الـ ــلـ ــو(3): عـ ــد روى أبـ ــد) ، وقـــــ ــمـــــ  ,(4)(حمـ

 التعزيَر فيه. عن الشافعي (٧)(6)وأبو ثور (5)لوايناحلسن احلُ  
مـا حُيتـاج إليـه من الطـب يف معـاجلـات األبـدان،  يومنهـا: بعُض العلوم العقليـة، وه

 .(٩)يف املعامالت وقسمة املواريث والوصااي (8)ومن احلساب 
 :(10)واعلم أنَّ العلم ينقسم إىل األحكام اخلمسة

 .قدَّماتوالكفاية فالواجب على العني 
ــتحـَبُّ  ُســــــــــــ

كالتبحر يف أصــــــــــــــول األدلة زايدًة على الـقدر الذي يتعلق به فرُض   ؛وامل

 

 (.10/224(. والروضة )11/6٩3(. والشرح الكبري للرافعي )1٧/446انظر: هناية املطلب )  (1)
ــم( 2) ــبعني وثالمثائة, اهلروي العبادي, حممد بن أمحد بن حممد أبو عاصـــــــــــ ــنة مخس وســـــــــــ , ولد ســـــــــــ

أخذ العلم عن أربعة القاضـــــي أيب منصـــــور األزدي ,  صـــــاحب الزايدات وزايدات الزايدات واملبســـــوط
,  ين بنيســابورياإلســفرايي أيب عمر البســطامي واألســتاذ أيب طاهر الزايدي وأيب إســحاق هبراة والقاضــ 

 .(105 -4/104)طبقات الشافعية الكربى للسبكي  انظر:  وتويف سنة مثان ومخسني وأربعمائة. 
, ومل أجـد من نـقل هـذا أجـده يف كـتاـبه الزايدات على الفـتاوى وزايدات الزايدات على الفـتاوىمل  (3)

 القول عنه.
 , وغريه.رَي ه الذهيب يف السِّ زايدة من احملقق, ملوافقة ما ذكر  القوسنيما بني   (4)
احلسن بن علي بن حممد احللواين, حدث عن: أيب معاوية الضرير، ومعاذ بن هشام،   ( أبو حممد,5)

ــفـيان ابن عييـنة,  ـــنة اثنتني  ووكيع بن اجلراح، ويزـيد بن هـارون، وخلق كثري, ومل يلحق بســــــــــــ تويف ســــــــــــ
 .(3٩٩ -11/3٩8)سري أعالم النبالء للذهيب انظر:   .وأربعني ومائتني

البغــدادي, كنيتــه أبو عبــد هللا, ولقبــه أبو ثور, ولــد يف  ن الكليب( إبراهيم بن خــالــد بن أيب اليمــا6)
ــفيان بن عيينة وابن علية ــبعني ومائة, روى عن سـ ــنة سـ ــافعي حدود سـ ــلم خارج  , والشـ روى عنه مسـ

ـــنة أربعني ومـائتني, الصــــــــــــــحيح وأبو داود وابن مـاجـه ــري أعالم الانظر:  . تويف ســــــــــــ نبالء لـلذهيب  ســــــــــــ
 .  (2/٧٧(, )2/٧4)ى للسبكي طبقات الشافعية الكرب و  .(٧3/12)
قال:   حدثنا إســحاق بن إبراهيم احلُلوايّن,"(: 2/536له ابن بطة يف اإلابنة )الذي وجدته ما قا (٧)

ــافعي: اي أاب ثور ما رأيت  ــجســـتاين, قال: مسعت أاب ثور قال: قال يل الشـ أحدا  حدثنا أبو داود السـ
 ."شيئا من الكالم فأفلحارتدى 

 ب(./1٩1) (8)
ــرح الكبري للرافعي ) (٩) ــة )11/36٩انظر: الشـ (.  ٩/2٩3(. والنجم الوهاج )10/223(. والروضـ

 (.6/10احملتاج )(. ومغين 4/181وأسىن املطالب )
 (.10/224(. والروضة )1/2٧انظر: اجملموع ) (10)
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 (1)[زيمتي]الكفـايـة، وكتعلم العـامِّي نوافـل العبـادات ليعمـَل هبـا، ال ملـا يقوم بـه اجملتهـد من 
 الفرض من السُّنَّة، فإنَّ ذلك فرُض كفاية يف حقهم.

ــة و   ؛واحملـرَّم ــذةكــتعــلم اـلفـلســـــــــــــــفـــــ ــل (3)واـلتــنجــيم (2)الشـــــــــــــــعـبـــــ  ،(4)وضـــــــــــــــرب اـلرمـــــ
وكـذا الســــــــــــــحر على املـذهـب، ـفذـلك كـله حرام، وختتلُف درجـات  ,(5)وعلوم الطـبائعيني 

 .حترميه
َولَّ  (٧)]كأشعار[ (6)]واملكروه[

ُ
 .غزل  والبطالةالاملشتملة على  (8)ِدينامل

ْخف وال شــــــــــــــيء ممــا ُيكره،   ؛واملبــاح ــُ ــعــار املولــدين اليت ليس فيــه ســــــــــــ وال كــأشــــــــــــ
ُط[ []حيَُ وال  عن خري إىل شر، وال يثبط (٩)]يـَُنشِّ  .عليه، وال ُيستعان به عليه (10)ثُّ

 وال مدخَل هلذه األنواع الثالثة يف العلوم الشرعية.
ــتفتني فرض كـفاـية، ـفإْن مل يُوجـد َمن   ا أنَّ تعليم الطـالبني وإفـتاء املســــــــــــ ــً واعلم أيضــــــــــــ

تعني  ؛إالَّ بكلهم (11)[الغرض]ا مجاعة ومل حيصــل تعنيَّ عليه، وإْن كانو  ؛يصــلح إالَّ واحًدا

 

 يف )ط(: )متيز(. (1)
ــيء على غري حقيقتــه  روإظهــايف االحتيــال  املهــارة (2)  نيزيتعلى خــداع احلواس و  ابالعتمــادالشــــــــــــ

 .(1/484. انظر: املعجم الوسيط )الباطل إليهام أنه حق
. انظر: القاموس الفقهي علم يعرف به االســتدالل ابلتكشــالت الفلكية على احلوادث االرضــية (3)
(348). 
. انظر: معجم اللغة أشـــــكال يف الّرملالِعرافة، طريقة لقراءة اجملهول، تعتمد على رســـــم خطوط و  (4)

 (.2/٩44العربية املعاصرة )
 (.11/2تفسري القرطيب )انظر:  هم الذين زعموا أن الطبائع هي الفاعلة يف النفوس.  (5)
(. وروضـــــة الطالبني 1/2٧يف )ط(: )واملشـــــعور(, ويف )و(: )واملشـــــعورة(, واملثبت من اجملموع ) (6)
(10/3٧0.) 
 .يف )و(: )شعار( (٧)
ــعراء, مس (8) ــيء, ومنه املولدون من الشــــ وا بذلك حلدوثهم, ومن الرجال:  املوّلد: احمْلَدث من كل شــــ

ــأ مع أوالدهم وأتدب آبداهبم. ــيط    انظر:  العريب غري احملض, ومن ولد عند العرب ونشـــــ املعجم الوســـــ
(2/1056.) 
 ع.( بدون تنقيط, واملثبت من اجملمو ىىىىىطيف )ط(: )يبسط(, ويف )و(: ) (٩)
 واملثبت من اجملموع. يف النسختني: )جيب(, (10)
 هكذا يف )ط(, ويف )و(: حيتمل )الغرض( و )الفرض(. (11)
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 .(1)أصحهما: ال ,لرد؟ فيه وجهانابفهل ذمث بعضهم عليهم، وإْن حصل ببعضهم، 
ــال النووي: وينبغ ــذلــــــك.  (2)ي أْن يكون ]املعلم[قــــ ــتحــــــب] كــــ الرفق  (3)[ويســــــــــــ

 .(5)واملستفيت (4)[ابملتعلم]
  

 

 (.225 -10/224(. والروضة )2٧ -1/26اجملموع )  :انظر (1)
 يف النسختني: )احلكم(, واملثبت من الروضة. (2)
 يف النسختني: )وجيب(, واملثبت من الروضة. (3)
 .الروضةواملثبت من (, ابملعلم)  يف النسختني: (4)
 (.10/225روضة الطالبني ) (5)
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 فرع:
 (1)َزينرُ  قاضــــي القضــــاة تقي الدين ابن جيُب احرتام العلماء وكتب العلم، وقد أفىت

َُه هللاُ ) يف رجـل  متصـــــــــــــــدر  يف إقراء بعض العلوم، قـال يف كتـاب النهـايـة لإلمـام وقـد  (َرمحـِ
نه إْن أشـار إىل إ  :، أو ما يسـوي شـيًئا(2)ادهدهذا الكتاب ما يسـوي م  :على البيعُعرض 

ــنَّف صــــــــــ
ُ
وما يردع مثله عن مثِل ذلك من  ُعّزِر تعزيرًا بليًغا ابحلبس والشــــــــــــهرة  ؛الكتاب امل

وال جيوُز لويل األمر االســتمرار بتصــديره إلقراء العلم، وال مُيكَّن الناس  ,ات الشــرعيةالتعزير 
قتداء به يف دينهم، وإْن كانت اإلشــــارة إىل النســــخة اخلاصــــة لرداءة خطها أو كثرة من اال

ود إىل إطالق هذا اللفظ وأمثاله ُعّزِر تعزيرًا دون ذلك، واســـتُتيَب عن الع  ؛غلطها أو حنوه
وإْن   ,ُمنع من التصـــــــــــــدر، وُمنع الناُس من االقتداء به  ؛مثل هذا الكتاب، فإْن مل يتبيف 
 .(3)(وفَّقه هللا ملا يرضيه)من التصدر إىل رأي ويل األمر  كان منعه  ؛اتب 

 فرع:
له من   أفضــــــــُل العلوم؛ العلُم ابهلل تعاىل وصــــــــفاته مبا جيب :قال الشــــــــيُخ عز الدين

ألنَّ العلم  , يه من العيب والنقصــــــانأوصــــــاف اجلمال ونعوت الكمال، ومبا يســــــتحيل عل 
، وُمتَـَعّلق العلم به تعاىل أشـرف املعلومات، ومثرته أفضـل  (4)يشـرُف بشـرف املعلوم وبثمراته

نشـــــــــأ من تلك تو  ,(5)(عليه)  وجب حااًل الثمرات، فإنَّ معرفة كل صـــــــــفة من الصـــــــــفات تُ 
ِنيَّة [ أخالق   األحوال مالبسـةُ  وجمانبة أخالق  ردية، فالعارُف ابهلل تعاىل أفضـُل من   ,(6)]سـَ

 

حممد بن احلســــــني بن رزين احلموي, ولد ســــــنة ثالث وســــــتمائة حبماة, ســــــافر إىل   ( أبو عبد هللا,1)
حلب فقرأ املفصـل على موفق الدين ابن يعيش مث قدم دمشـق فالزم الشـيخ تقي الدين ابن الصـالح  

ــنـة مثـانني   ى الســــــــــــــخـاوي ومسع منهمـا ومن كرميـة,وأخـذ عنـه وقرأ ابلقراءات عل تويف يف القـاهرة ســــــــــــ
   .(4٧ -8/46)طبقات الشافعية الكربى للسبكي  . و (3/16لوفيات )الوايف اب وستمائة.

 (.3/218العني )  انظر: رب.احلِ  (2)
ن  فإ  مسع فتوى قاضــــي القضــــاة تقي الدين ابن ُرَزين بســــند متصــــل اليه, )رمحه هللا( القمويللعل  (3)

ابن رزين توىل احلكم ابلقاهرة وأعماهلا مث أضـــــيف إليه مصـــــر وأعماهلا فكمل له والية األقليم, وتويف 
ــاحب )الوايف ابلوفيات( ــتمائة كما ذكر ذلك صــــــــ ــنة مثانني وســــــــ   )رمحه هللا(  والقمويل, (3/16) ســــــــ

وى قبل  لفتمصـري ايضـا, وقد تويف سـنة سـبع وعشـرين وسـبعمائة, فالعهد قريب, ومل أجد َمن ذكر ا
 .(٩/2٩3. وانظر: النجم الوهاج ))رمحه هللا( القمويل

 أ(./1٩2) (4)
 زايدة من كتاب الفتاوى للعز. القوسنيما بني   (5)
 )رمحه هللا(. يف املطبوع يف كتاب الفتاوى للعز: )سيئة(, والصحيح ما نقله عنه القمويل (6)
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 عنه علومهتغيب صــــــــــــويل أنَّ األصــــــــــــويل قال: والفرُق بني العارف واألُ   العارف أبحكامه.
تلك األحوال، فإْن دامت كان يف أكثر األوقات، فال تدوم له  (1)(ابلذات والصـــــــــــــفات )

ــارفـــني. ــارفـــون املـــ  مـــن الـــعـــــ ــه تـــ والـــعـــــ ــاىل: رادون بـــقـــولـــــ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }عـــــ

 :قال: والعلماء ابألحكام أقسامٌ . (3)(2){ۉې
 أحدها: َمن تعلَّم لغري هللا وعلَّم لغري هللا، فتعلمه وتعليمه وابٌل عليه.

ممن خلطوا عماًل صــــــــــــــــاحلــًا وآخر  (4)[هــذاف]واثنيهــا: َمن تعلم لغري هللا وعلَّم هلل، 
 .(5)سيًئا

 .(6)[وأشد إمثا منه]ول وعلَّم لغريه، فهو كاأل واثلثها: َمن تعلَّم هلل
ال  (٧)(هذا شــــــقيــــــــــــــــــــ )ف  ؛ورابعها: َمن تعلَّم هلل وعلَّم هلل، فإْن كان ال يعمُل بعلمه

ل على  ا ابهلل وأبحكامهيـَْفضـــــــُ
ً
فهو من الســـــــعداء،   ؛األولياء، وإْن عمَل به، فإْن كان عامل

 .(٩)أفضلهمفهو من  ؛(8)[العارفني]وإْن كان من أهل األحوال 

 

 زايدة من كتاب الفتاوى للعز. القوسنيما بني   (1)
 [.28اطر: ]ف (2)
  {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې} :وامـــا قولـــه"(: 13٩) العز يف الفتـــاوىنص عبـــارة  (3)

ــفـاتـه وأفعـالـه دون العـارفني أبحكـامـه جيوز محـل ذلـك على علمـاء  وال ,فـإمنـا أراد العـارفني بـه وبصــــــــــــ
 ."األحكام

 يف )ط(: )هذا(. (4)
 ."تقوى حسناته إبساءته أم ال؟ي هل وال أدر "مث قال:   (5)
 تني: )أو أشد(, واملثبت من كتاب الفتاوى للعز.يف النسخ (6)
 زايدة من كتاب الفتاوى للعز. القوسنيما بني   (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 (.140 -138كتاب الفتاوى للعز )  (٩)
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  فصل
نَّة ؛وأمَّا الســــالمُ  ــُ نَّة كفاية من اجلميع،   (1)فاالبتداُء به ســ ــُ ــتحبة من الواحد، وســ مســ

 كفى ذلك إلقامة السُّنَّة.  ؛هؤالء (2)[أحدِ ]فلو لقي مجاعٌة مجاعًة فسلَّم أحُد هؤالء على 
ــايـــة غري هـــذه :قـــال القـــاضــــــــــــــي ة على الكفـ نـــَّ ــُ  ,. وليس كـــذلـــك (3)وليس لنـــا ســــــــــــ

 .(٧)إنه ُسنَّة :األذاُن على قولنا، وكذا (6)[على الكفاية] واألضحية (5)(4)[يتمش التف]
 .خمتلف فيهو  ,وُسنَّة ,السالَم إىل أدب   (٩)والروايين (8)وقسَّم املاوردي
ألنه لو ســـــلَّم على َمن   ,وهو ســـــالُم املتالقيني، وهو خاص ,األدب  الِقســـــُم األول:

، فهو من آداب ىقصــــــــد به اكتســــــــاُب وداد ودفع أذلشــــــــغله عن كلِّ مهم، وإمنا يُ   ؛لقيه
نَّته. ــُ ــاء ممن لقيه، واألوىل يف هذا الســـالم أْن   الشـــرع ال من سـ فيخص هبذا الســـالم َمن شـ

يســـــــــلَِّم الصـــــــــغري على الكبري، والراكب على املاشـــــــــي، والقائم على القاعد، والقليُل على 
األوىل، وإْن اســـــــــــــتواي لكنه خالُف  مل ُيكره،   ؛واملاشـــــــــــــي والقاعد الكثري، فلو ابتدأ الكبري
فاالبتداء أفضـل من اجلواب  على البداءة ابلسـالم. (10)[حيرصَ ]اسـُتحبَّ لكلّ  منهما أْن  

 

ــلم "لعله املؤلف )( 1) ــلم الراكب على املاشـــي،  رمحه هللا( يشـــري اىل قوىل صـــلى هللا هللا عليه وسـ يسـ
البخاري، كتاب: االســـــتئذان، ابب: تســـــليم   صـــــحيح".   اشـــــي على القاعد، والقليل على الكثريوامل

. وصــحيح مســلم، كتاب: اآلداب، ابب: يســلم  6231( رقم احلديث: 1161القليل على الكثري )
 .2160( رقم احلديث: 4/1٧03والقليل على الكثري )الراكب على املاشي 

 (.ما بني املعقوفتني ساقط من )و (2)
 (.3/441كفاية النبيه )  (3)
 يف )ط(: )كالتسمية(. (4)
ــخة )ط(  أمام هذه العبارة كتب احملشـــــي (5) ــنن  ": يف نســـ ــميت العاطس من ســـ ــية: جعل تشـــ حاشـــ

ز الدين وقد رايته بعد ذلك مســــطورا يف كتب االصــــحاب, وممن صــــرح به اخريا؛ الشــــيخ ع الكفاية,
يف النسخة اليت علق عليها كلمة: )كالتسمية( كما   قلت: والذي ". أ.هـ.بن عبد السالم يف قواعده

تقدم, وال ذكر للتشـــميت, ولعل احملشـــي رجع إىل نســـخة أخرى من اجلواهر البحرية فوجده كما يف 
 )و(. النسخة

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (6)
(. والشــــــــــــرح الكبري للرافعي 4/٩5(. وشــــــــــــرح مشــــــــــــكل الوســــــــــــيط )٧/14انظر: الوســــــــــــيط ) (٧)
 (.8/50(. وهناية احملتاج )4/182(. وأسىن املطالب )10/226(. والروضة )11/3٧0)
 .(14٧ -14/145)احلاوي الكبري  (8)
 (.208 -13/20٧حبر املذهب ) (٩)
 يف )و(: )حترص(. (10)
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نَّة أْن يبدأَ ابلســـــالم قبل كل   لوجوبه. ,على املشـــــهور، وفيه وجه أنَّ اجلواب أفضـــــل والســـــُّ
 .(1)كالم  

القاصـد على املقصـود، فُيسـتحبُّ  السـالُم الذي هو سـُنَّة، وهو سـالمُ   الثاين:الِقسـُم 
ــلَِّم كلُّ قاصـــــد  على كل مقصـــــود  من كبري  وصـــــغري أنْ  . ,يســـ وبني هذا وبني   راكب وما  

 :األول فرقان
 ذاك، وتعيني املبتدأ هبذا، مُثَّ هذا ضرابن: (3)[وختصيصُ ] (2)األول: عموُم هذا

سـلم عليهم سـالًما أْن يكوَن حبيث يعمهم سـالٌم واحد، فيكفي أْن ي  :(4)[اأحدمه]
 فهو أدٌب. ؛سالم  واحًدا، وما زاد عليه بتخصيص 

نَُّة السـالم   ؛والثاين: أال يكفيهم سـالٌم واحد كاجلمع الكبري يف اجلوامع واحملافل، فسـُ
، ويكون مؤداًي ســـنة الســـالم يف (6)دخوله إذا وصـــَل إىل القوم (5)[أول]أْن يبدأ به الرجل 
ســــــــــقَط  ؛فرِض كفاية الردِّ، فإْن جلَس معهمَمن مسعه يف ويدخُل كلُّ   ,حق كل َمن مسعه

 فوجهان:   ؛ جتاوزهم ليجلَس فيمن مل يسمعوهعنه سنة السالم على الذين مل يسمعوه، وإنْ 
نَّة السـالم حصـلت بسـالمه على أوهلم، فإْن   عاد السـالم كان أداًب. أأحدمها: أنَّ سـُ

 .هيسمعويكفي أْن يردَّ عليه واحٌد من اجلمع، وإْن مل 

 

رواه الرتمذي يف الســنن، أبواب االســتئذان واآلداب عن رســول  "؛الســالم قبل الكالم"( حديث: 1)
ــلم، ابب: ما جاء يف الســــــالم قبل الكالم )  هللا صــــــلى هللا عليه   .26٩٩( رقم احلديث: 5/5٩وســــ

, وحسن 33٧3( رقم احلديث:  4٩4)وحكم عليه األلباين ابلوضع. ضعيف اجلامع الصغري وزايدته  
ــحيحة ) ــلة الصــ ــالم قبل الســــؤال،  816( رقم احلديث: 2/45٩األلباين يف الســــلســ ؛ حديث: )الســ
 .(5/2٩1)فال جتيبوه( أخرجه ابن عدي يف الكامل فمن بدأكم ابلسؤال قبل السالم 

 ب(./1٩2) (2)
 يف )ط(: )وخيصص(. (3)
 يف )ط(: )أحدها(. (4)
 ول(.أب(: )طيف ) (5)
(  4/353، كتاب: االدب، ابب: يف السـالم إذا قام من اجمللس )السـنن أليب داود السـجسـتاين( 6)

ــتئذان واآل5208رقم احلديث:  ــنن الرتمذي، أبواب االســـ داب عن رســـــول هللا صـــــلى هللا عليه . وســـ
ــليم عند القيام وعند القعود ) . ومســـند  2٧06( رقم احلديث: 5/62وســـلم، ابب: ما جاء يف التسـ

ــند املكثرين من الصـــــــحابة، مـســــــ أ ( رقم احلديث: 15/413ند أيب هريرة رضـــــــي هللا عنه )محد، مســـــ
 .183( رقم احلديث: 1/356. وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )٩664
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ــقُط (2)[علـيه]: أهنـا ابقـيٌة  (1)[والـثاين]  (4)[عن]الرد   (3)[فرضُ ]، فعلى هـذا ال يســــــــــــ
 .(5)ولعله أصح :قال النووي األولني بردِّ واحد  ممن مل يسمع.

نَّة، وهو ســالٌم القاصــد إذا لزمه   الِقســُم الثالث: الســالُم املختلف يف أنه أدٌب أو ســُ
دأُ تبفيؤمر القاصـــــــــد ابالســـــــــتئذان والســـــــــالم، وهل يُ االســـــــــتئذان على املقصـــــــــود يف بيته،  

ــتـئذان أو ابلســــــــــــــالم؟ ــتـئذان، فعلى هـذا يكون   فـيه ثالـثُة أوجـه: ابالســــــــــــ أحـدهـا: ابالســــــــــــ
نَّة. ــُ ــتئذاُن واجًبا والســـــالُم ســـ : ابلســـــالم، فيقوم عند ابب البيت حبيث ال وأصـــــحها  االســـ

أعاَد  ؛فإْن مل جيبه أحدٌ  ا.ينظُر إىل َمن فيه، ويقول: الســـــــــالُم عليكم، أأدخُل؟ أو حنو هذ
أنه إْن وقعت عنُي   ,واثلثها: ذكره املاوردي انصـــــرف.  ؛ذلك اثنًيا واثلثًا، فإْن مل جيبه أحدٌ 

ــتأذن على صـــاحب املنزل قبل دخوله ــتئذان، فإْن قلنا:   ؛املسـ قدَّم الســـالم، وإالَّ قدَّم االسـ
ــتئذااًن؟ فيه وجه ان: أحدمها: نعم، ويكون يبتدئ ابلســـالم فســـلَّم، فهل يكون ســـالمه اسـ

، فعلى هذا يكون هذا الســـــالم واجًبا، وإعادته بعد الدخول أدب، والثاين: (6)[إذانً ]ردُّه  
نَّة الســـــــــالم بعد   (8)[انً و نمـســــــــ ]الســـــــــالم  (٧)[هذا]  ال، فعلى هذا يكون ــُ ســـــــــقطت به ســـــــ

 .(٩)اإلذن
نَّة  :قال النووي  ن اســــــــتأذن بدقِّ الباب وحنوه، فقيل له:  (10)والســــــــُّ

َ
َمن أنَت؟ أْن  مل

 

 يف )ط(: )والثانية(. (1)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (2)
 يف )و(: )فرد(. (3)
 يف )ط(: )على(. (4)
 (.10/234روضة الطالبني ) (5)
 .واملثبت من احلاوي للماوردييف )ط(: )أداب(,  (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (٧)
 .ملوافق ملا ذكره املاورديواملثبت من )و(, وهو ايف )ط(: )مستواي(,  (8)
الوجهني  واألوىل عنــدي من اختالف هــذين "وقــال: , (14٧ -14/146احلــاوي للمــاوردي ) (٩)

 ".أن يكون حمموال على اختالف حالني، ال يتعارض فيهما كتاب وال سنة وهو...
كان    : أتيت النيب صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم يف دينقالجابر بن عبد هللا رضـــــــي هللا عنهما، عن   (10)

صــــــــــــــحيح . على أيب، فــدققــت البــاب، فقــال: ملمن ذا« فقلــت: أان، فقــال: ملأان أان« كــأنــه كرههــا
.  6250( رقم احلديث: 1164اب: االســــــــــــتئذان، ابب: إذا قال من ذا ؟ فقال: أان )البخاري، كت
ــحيح ــتأذن أان إذا قيل من هذا ) وصـ ــلم، كتاب: اآلداب، ابب: كراهة قول املسـ ( رقم  3/16٩٧مسـ
 .2155 احلديث:
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من  (2)[أو حنوه]املعروف بكذا،    :، أو(1)[الفالين  :أو]  ,فالُن بن فالن  :يقول: فالٌن، أو
ــر على قولـــه: أان، أوالعبـــارات اليت حيصـــــــــــــــــل هبـــا التعريف التـــام،   :واأَلْوىَل أال يقتصــــــــــــ

 .(4)وحنوه ,احملب :، أو(3)[اخلادم]
نفســـــــه مبا يُعرف به، وإْن  وقال يف موضـــــــع  آخر: ُيكره ذلك، وال أبس أْن يصـــــــف

املخاَطب إالَّ به، أبْن يكين نفســـــــه أو يقول: أان القاضـــــــي  هيعرف  (5)إذا مل يلبجكان فيه ت
 .(6)األمري، وحنوه للحاجة :الشيخ، أو :املفيت، أو :فالن، أو

 واألحسن: أن يقوَل: أان فالٌن املعروف بكذا.
م املرأة على املرأة والنســاء، ســلِّ ، وتُ (٧)وُيســن الســالم على الصــيب والصــبيان كالرجال

نَّة احتمالنيوحكى  ــُ ، ويســــــــلم الرجل على املرأة، واملرأة على الرجل (8)الرافعي يف كونه ســــــ
 وسيأيت الكالم فيما إذا كاان أجنبيني. ,(٩)إذا كان بينهما حمرمية أو زوجية

ًبا ويف اســــــــتحباب الســــــــالم على املبتدع والفاســــــــق اجملاهر بفســــــــقه وَمِن ارتكب ذن
فإْن   ,(11)حهما: ال، بل ُيســـــتحب أال يســـــلَِّم عليهأـصــــ   ,(10)وجهان  ؛عظيًما ومل يتب منه

ــدًة يف دينه أو  ــطر إىل الســــــــالم على الظلمة أبْن دخَل عليهم وخاف من تركه مفســــــ اضــــــ

 

 .ولعل الصحيح ما أثبتناهيف )ط(: )الفالين(,  (1)
 يف )و(: )وحنوه(. (2)
 يف )و(: )اخلاذم(. (3)
 (.10/235روضة الطالبني ) (4)
 أ(./1٩3) (5)
ــلى هللا عليه 4/623قال يف اجملموع ) (6) ــتئذانه على النيب صـــ ــاق حديث جابر يف اســـ ( بعد أن ســـ

 ."ف به إذا مل يعرفه املخاطب بغريه...وال أبس أن يصف نفسه مبا يعر "وسلم: 
( رقم احلديث:  1164( صــــــحيح البخاري، كتاب: االســــــتئذان، ابب: التســــــليم على الصــــــبيان )٧)

( رقم  4/1٧08. وصحيح مسلم، كتاب: اآلداب، ابب: استحباب السالم على الصبيان )624٧
, وانظر: اجملموع مل أجد دليله: )على الصـيب(, ابإلفراد؛ )رمحه هللا( القمويل, وقول 2168احلديث: 

 .(10/22٩الروضة )(. و 4/600)
الصــيب ال يلزمه جواب الســالم... وأن ســالم النســاء على "(: 11/3٧4قال يف الشــرح الكبري ) (8)

 ."النساء كسالم الرجال على الرجال
 (.230 -10/22٩(. والروضة )11/34٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.4/602)انظر: اجملموع   (10)
 (.231 -10/230الروضة )وهو املعتمد. انظر:   (11)
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 .(1)سلَّم ؛دنياه
ويف جواز الســــــــــــــالم على الكـافر والكفـار ثالـثة أوجـه: أحـدهـا: جيوز، لكن يقول: 

-وأصـــــــــحهما  واثنيها: أنه ُيكره، وال حيرم. للتفرقة.، وال يقول: عليكم؛ الســـــــــالُم عليكَ 
اســــُتحب  ؛فلو ســــلَّم على َمن ظنه مســــلًما فبان كافرًا ,(2)أنه ال جيوز  -وقطَع به اجلمهورُ 

واملقصــود  ."اســرتجعُت ســالمي"، أو يقول: "ُردَّ عليَّ ســالمي"له أْن يردَّ ســالمه فيقول: 
 .(4)(3)[استيحاشه]

اســــُتحبَّ أْن ُيســــلَِّم ويقصــــد  ؛فيهم مســــلمون، أو مســــلٌم واحٌد وكفاربقوم   مرَّ ولو  
 .(5)املسلَم أو املسلمني

وقال النووي: وإذا كتَب إىل كافر  كتااًب فيه ســـــــالم، فالســـــــنة أْن يكتَب ما كتَب به 
 .(٧)(6)ملسالٌم على َمِن اتَّبَع اهلُدى« :إىل هرقل (صلى هللا عليه وسلم)النيب 

، فله ذلك، أبن يقول: أرا وإذا أنعَم هللاُ "  :، أو"هداَك هللا"َد حتية الكافر بغري سـالم 
وال أبس هبذا إذا احتاج إىل حتيته لدفِع شـــــــــــره أو حنوه، فإْن مل   :. قال النووي"صـــــــــــباحك 

 .(8)فإنه بسٌط وإيناٌس وإظهاُر ُودّ ، وقد هُنينا عنه ,فاالختيار أال يقوَل شيًئا ؛حيتج
 .(٩)إىل َمن غاب عنه، ويلزم الرسول تبليغهُث السالم وُيستحب بع

ن قام من اجمللس مفارقًا ألهله أْن يسلِّم عليهم
َ
 .(11)، وجيُب ردُّه(10)والسُّنَُّة مل

 

 (.604 -4/603انظر: اجملموع ) (1)
 (.4/604وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (2)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (3)
 (.4/604انظر: اجملموع ) (4)
 (.10/231(. والروضة )11/3٧4وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.10/231الطالبني )روضة (. و 4/60٧اجملموع ) (6)
ــلم، كتاب:  ٧( رقم احلديث: 8( صــــــحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، ابب )٧) . وصــــــحيح مســــ

ــالم ) ــري، ابب: كتاب النيب صـــلى هللا عليه وســـلم إىل هرقل يدعوه إىل اإلسـ (  3/13٩3اجلهاد والسـ
 .1٧٧3رقم احلديث: 

 .(608 -4/60٧)اجملموع   (8)
 (.4/5٩4: اجملموع )انظر (٩)
 .(165ص ) هتقدم خترجي (10)
 (.600 -4/5٩٩انظر: اجملموع ) (11)
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اعتاده بعُض الناس من الســـــــــالم عند : ما (3)والروايين  (2)واملتويل  (1)وقال القاضـــــــــي
 عند اللقاء ال االنصراف. التحية ؛ ألنَّ باملفارقة، فهو دعاٌء ُيستحب جوابه وال جي

ــاـشـــــــــ  ــنٌة عند االنصــــــــــراف (4)يوهو خمالٌف للحديث، وأبطله الشــــــــ ، وقال: هو ســــــــ
 .(5)أيًضا

 :، للجماعة، أو"سـالٌم عليكم"فأقله أْن يقول:  :(٧)كيفيُة ابتداء السـالم  (6)[أماو ] 
 ."عليك " :، أو"سالُم هللا عليكم" :كان وحده، أو  (8)إنْ  ",عليكَ "

 .(٩)ًما وال يستحقُّ الردمل يكن مسلِّ  ؛عليكم :أو ,ليكَ سالمي ع ولو قال:
ــلِّم،   ,فوجهان  ؛الســـــــالم (10)[عليكم  :أو ,عليكَ ]ولو قال:  أحدمها: أنه ليس مبُســـــ
قال الغزايل: لكن ُيكره   .(12)وأصــــحها: أنه تســــليٌم، جيب به اجلوابُ   ,(11)وبه قطَع املتويل

 .(13)االبتداُء به
يف الســـــالم على الواحد فيقول: الســـــالُم   اجلميع  (14)[ريبضـــــم]وُيســـــتحب أْن ذيت 

 .(15)كني احلافظنيله وللَملَ  عليكم، خطاابً 

 

 مل أجد. (1)
 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (2)
 (.2/405حبر املذهب ) (3)
ائتني,  حممد بن على بن إمساعيل القفال الكبري الشاشي, ولد سنة إحدى وتسعني وم  أبو بكر, (4)

ــتني  , روى عـنه أبو عـبد هللا احلـاكم, مسع القفـال من ابن خزميـة وابن جرير ـــنة مخس وســــــــــــ وتويف ســــــــــــ
 (.203, 3/200طبقات الشافعية الكربى للسبكي )انظر:  وثالمثائة. 

 (.10/231(. وروضة الطالبني )4/600اجملموع ) (5)
 يف )ط(: )فأما(. (6)
 (.10/228انظر: الروضة ) (٧)
 ب(./1٩3) (8)
 .": السالم عليكم, أو: سالمي عليكمصيغته ابتداءً (: "8/15قال يف هناية احملتاج ) (٩)
 يك(.ليف )و(: )عليكم أو ع (10)
 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (11)
 (.10/22٧(. والروضة )4/5٩6املعتمد. انظر: اجملموع )وهو   (12)
 (.2/205اإلحياء ) (13)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه, ويوافق ما سيذكره يف مسألة قادمة.بضمنيف النسختني: ) (14)
 (.10/22٧(. والروضة )4/5٩6(. واجملموع )11/3٧2انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (15)



 

 

 

170 

 

 اجلواهر البحرية

ســـــلَّم عليه 
ُ
وُيشـــــرتط يف ابتداء الســـــالم وجوابه رفُع الصـــــوت حبيث حيصـــــل إمساع امل

 .(1)زاَد وأظهر ؛واملردود عليه، وإْن مل ُيْسِمع غريمها، فإْن شكَّ يف مساعه
ِمُع األيقاظ وال يُوِقُظ   ؛اميقاظ  عندهم نـُوَّ وإْن ســــلََّم على أ خفَض صــــوته حبيث ُيســــْ

 .(2)النـُّوَّامَ 
تلفظ به لقدرته عليه، وأشــار ابليد، فيحصــل اإلفهام، فإْن مل   ؛ســلََّم على أصــمّ  ولو  

 .(3)وكذا جيمع يف جواب األصم بني اللفظ واإلشارة, جيمع بينهما مل يستحقَّ جواابً 
 .(4)داًء وجواابً خرس يف السالم ابتويُعتدُّ إبشارة األ

 .(5)هما كان حسًناكفي اإلشارُة مَن الناطق فيهما، ولو مجَع بينتوال 
ه، ئـ مل جيز  ؛اثلثهـا: إْن قـدَر على العربيـة , الســــــــــــــالِم ابلعجميـة ثالثـُة أوجـهزاءِ ويف أج

، والصــــــــــــــحيح صــــــــــــــحـُة ســــــــــــــالمـه ابلعجمـية ووجوب الرد علـيه إذا فهمـه (6)[هأجزأ]وإالَّ 
 .(٧)خاَطب، سواء عرف العربية أم الامل

 .(8)وأمَّا َمن ال يستقيم نطقه ابلسالم، فُيسلِّم كيف أمكنه
وأمَّا أكمُل الســــــــــالم فأْن يقوَل البادئ: الســــــــــالُم عليكم ورمحة هللا وبركاته. ويقول 

ــَر على قوِل: ورمحــة هللا ,(٩)اجمليــب مثــل ذلــك  ليتمكَن  ,وقــال مجــاعــٌة: أكملــه أْن يقتصــــــــــــ

 

 (.10/226(. والروضة )4/5٩4انظر: اجملموع )وهو املعتمد.  (1)
 (.10/323(. والروضة )4/5٩4انظر: اجملموع ) (2)
 (.10/22٧(. والروضة )4/5٩4انظر: اجملموع ) (3)
 (.10/22٧(. والروضة )4/5٩4انظر: اجملموع ) (4)
 (.5٩5 -4/5٩4انظر: اجملموع ) (5)
 يف )ط(: )أجزأ(. (6)
 (.10/230(. والروضة )4/5٩٩اجملموع )وهو املعتمد. انظر:   (٧)
 (.10/230(. والروضة )4/5٩٩وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (8)
 (.10/228(. والروضة )4/5٩5وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (٩)
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 .(3)للحديث ,واألول أصح ,(2)الرافعي وجزَم به ,(1)أبحسنب مَن اإلتيان اجملي
سلَُّم عليه واحًدا

ُ
تعني عليه، وإْن كانوا   ؛وأمَّا ردُّ السالم فواجٌب إمجاًعا، فإْن كان امل

 .( 4)مجـاعـًة فهو فرُض كفـايـة، فـإذا أجـاَب واحـٌد منهم أجزأ وســــــــــــــقط الفرض عن اجلميع
ــواء أجـابوا جمتمعني أو  أجـابوا كلهم كـانوا مؤدوخيتص ثواب الرد بـه، فـإنْ  ين للفرض ســــــــــــ

 كالصالة على اجلنازة.  ,(5)ُمرتَِّبني
ــلى على جـنازة  مجـاعـة دفـعة واحـدة، فهـل يســــــــــــــقط  لكن ذكر اإلـمامُ  فيمـا إذا صــــــــــــ

خترجًيا على  (6)الفرُض ببعضــــــــــــــهم؟ احتمـالني يف أنَّ الفرض يســــــــــــــقط ابلكـل أم ابلبعض؟
هنا أَْوىَل، وإْن مل جيبه أحٌد   وجميؤمها  ،(٧)يع رأســـــــه دفعًة واحدةاخلالف فيما إذا مســـــــَح مج

 .(8)ليهم مل يسقط احلرج عنهملو ردَّ غري َمن سلَّم عو منهم أمثوا كلهم، 
 
ُ
ــلًما أو ذميًّا (٩)ســـــــــــلِّموال فرَق بني أْن يكوَن امل نيًّا وال بني أْن يكون ســـــــــــُ   ,(10)مســـــــــ

بنامها القاضـــي على أنَّ عمده عمٌد أو   ,(11)ومبتدًعا، وإْن كان صـــبيًّا ففي وجوبه وجهان
على اخلالف يف صــــــــــــــحة إســــــــــــــالمه، واخلالُف يف البناء   (14)والرافعي (13)؟ واملتويل(12)ال

 

 (.4/5٩5انظر: اجملموع ) (1)
 (.11/3٧3الشرح الكبري ) (2)
 صـــلى هللا عليه وســـلم، ابب: ما جاء  ( ســـنن الرتمذي، أبواب االســـتئذان واآلداب عن رســـول هللا3)

. وصــــــــــــححه األلباين يف 2٧21يث: ( رقم احلد 5/٧1يف كراهية أن يقول عليك الســــــــــــالم مبتدائ )
 .1403( رقم احلديث: 3/3٩3السلسلة الصحيحة )

 (.4/5٩4اجملموع للنووي ) (4)
 (.4/5٩4انظر: اجملموع ) (5)
صــــلى على اجلنازة مجاعة، مث حضــــر آخرون، فلهم أن  إذا  (: "2/013قال النووي يف الروضــــة ) (6)

 (.5/246نظر: اجملموع ). وا"مجاعة وفرادى، وصالهتم تقع فرضا يصلوا عليها
 (.3/6٧هناية املطلب ) (٧)
 (.4/5٩4انظر: اجملموع ) (8)
 أ(./1٩4) (٩)
(.  11/3٧4للرافعي )املعتمد أنه ال يزيد يف اجلواب على قوله: وعليك. انظر: الشــــــرح الكبري  (10)

 (.10/220(, وذكر أحاديث. والروضة )605 -4/604واجملموع )
 (.10/22٩: الروضة )املعتمد وجوب الرد. انظر (11)
 (.3/438كفاية النبيه )  (12)
 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (13)
 (.11/3٧4الشرح الكبري ) (14)
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 .(1)يقتضي االختالف يف التصحيح
، ومها جاراين يف (3)، والصــحيح: وجوُب الرد(2)والبناُء الثاين فاســدٌ  :قال الشــاشــي

 .(5)أنه ال جيب :، لكن األصح فيهماإجابة اجملنون والسكران (4)[وجوب ]
 
ُ
ســــــلِّم مشــــــافًها ابلســــــالم، أو مرســــــله يف كتاب  أو على لســــــاِن وال بني أْن يكون امل

 .(6)رسول  
 .وُيستحب بعُث السالم إىل َمن غاَب عنه

 .(٧)صيبّ  مل يلزمه الرد، لكن ُيستحب]ولو سلم على 
مل يســــــــــقط على  ؛دون غريه (٩)[فردَّ ]مجاعة  فيهم صــــــــــيبٌّ مميز،  (8)[ولو ســــــــــلم على

واخلالُف كاخلالف يف ســــــــــقوط الفرض بصــــــــــالة الصــــــــــبيان على امليت،   ,(10)الصــــــــــحيح
وكاخلالف يف سـقوط الفرض بصـالة النسـاء على   ,(12)األصـح فيه أنه يسـقط (11)[لكن]

 امليت.
   ولو ردَّ َمن مل يسمع

ُ
 ,( 13)فاملشهور أنه ال يكفي  ؛م عليهمسلّ السالم من اجلماعة امل

نَّة االبتداء ]تتأدى[ملاوردي  وبناه ا ابلســـــالم على األولني، إْن   (14)على اخلالف يف أنَّ ســـــُ
 

 (.4/600انظر: اجملموع ) (1)
 (.10/22٩(. وروضة الطالبني )4/600اجملموع ) (2)
 (.10/22٩(. وروضة الطالبني )4/600اجملموع ) (3)
 يف )و(: )وجوبه(. (4)
 (.4/604وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (5)
 (.٩/2٩٩انظر: النجم الوهاج ) (6)
ــرح الكبري للرافعي )وهو  (٧) ــة 4/600(. واجملموع )11/3٧4املعتمـــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــ
(10/22٩.) 
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
ــرح الكبري للرافعي ) (10) ــة 4/600(. واجملموع )11/3٧4وهو املعتمــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــ
(10/22٩.) 
 عقوفتني مكرر يف )و(.ما بني امل (11)
 (.4/600وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (12)
 (.4/5٩8وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (13)
 يف )و(: )يتأدى(. (14)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

173 

 

 اجلواهر البحرية

 .(3)(2)[فال] كفى رد هذا يف اجلواب، وإْن قلنا: ال  ؛(1)[تتأدى به] :قلنا
ــاة  ,(5)(4)[املاخور]قال يف اإلحياء: وُيرتك جواب ســــالم صــــاحب   وحنوه من العصــ

 .(6)له أو لغريه إذا ظنَّ أنَّ يف تركه نوًعا من الزجر
 ]وعليكم السالم, سواء كان    وصفُة الرد أن يقول:

ُ
واحدا أو مجاعة, ويكفي   سلِّمامل

ــد أن يقول[ ــَك الســــــــــــــالم، وأْن ينكِّر الســــــــــــــالم، فيقول: وعليكم، أو  (٧)يف الواحـ وعليـ
ســــــــــالٌم، ســــــــــواٌء كان املبتدُئ عرَّف ســــــــــالمه أو نكَّره، لكنَّ األوىل التعريف  (8)[عليكَ و ]

 .(٩)فيهما
وإذا نكَّر فال َفرق فيهما بني أن ينوِّن أو ال ينوِّن، وجيوز نصـــــــــــــبه فيقول: ســـــــــــــالًما 

 .(10)عليَك؛ أي سلمُت عليَك سالًما
 (11) وهو املنصـــــــوص-ولو ترَك الواو، وقال: عليكم الســـــــالم، فوجهان؛ أصـــــــحهما  

 

ــه( ابلتنقيط, و  (1) ادبيف )و(: )يف )ط(: )إبذن وبـ ــل   ـى ــدون تنقيط يف مجيع احلروف, ولعـ ــه( بـ بـ
 الصحيح ما أثبتناه.

 )ط(.ما بني املعقوفتني ساقط من  (2)
ــالمه "(: 14/146ل املاوردي يف احلاوي )قا (3) ــمعوا سـ وإن أراد أن جيلس فيمن بعدهم ممن مل يسـ

لى أوائلهم، ألهنم مجع املتقدم، ففيه وجهان: أحدمها: أن سـنة السـالم عليهم قد سـقطت ابلسـالم ع
فرض الكفاية واحد فإن ســـــلم عليهم كان أداب، فعلى هذا إذا أحد أهل املســـــجد رد عليه ســـــقط به  

ــنة الســـالم ابقية عليه فيمن مل ينتشـــر فيهم ســـالمه إذا أراد اجللوس  عن مجيعهم. والوجه الثاين: أن سـ
ــقط فرض الرد عن األوا ــالمه أخص، فعلى هذا ال يســــــــــ وقال فيه    ",ئل برد األواخربينهم ألهنم بســــــــــ

الكفاايت على الضـــرب الثاين: أن يكون الســـالم على مجاعة فرده من فروض "(: 14/14٧أيضـــا )
 .". وال يسقط الفرض عنهم برد غريهمتلك اجلماعة..

 يف )و(: )املاجور(. (4)
 (.2/85٧املعجم الوسيط )  انظر: بيت الريبة وجممع أهل الفسق والفساد. (5)
 (.2/1٧0ء )اإلحيا (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 يف )ط(: )عليك(. (8)
(. والنجم الوهاج  10/228(. والروضــــــــــــــة )3٧3 -11/3٧2للرافعي )انظر: الشــــــــــــــرح الكبري  (٩)
 (.8/51(. وهناية احملتاج )1٧ -6/16(. ومغين احملتاج )4/183(. وأسىن املطالب )300/٩)
 (.٩/225انظر: حتفة احملتاج ) (10)
 (.146 -1/145انظر: األم ) (11)
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 (4)لقـاضــــــــــــــياو   (3)وكـذا ـقال هو  ,(2)، وـقال املتويل: ال جيزئ(1)أـنه جيزئ  -وقطَع ـبه مجـاعـةٌ 
من غري واو، وبنيـا عليـه أنـه لو تالقى اثنـان فقـال  ,الســــــــــــــالم عليكمفيمـا إذا قـال جميبًـا: 

 (5)[بل هو]مل حيصــــــــــــــل اجلواُب،   ؛أحدمها ل خر: ســــــــــــــالٌم عليكم، فقال له اآلخر مثله
ا ابلســـــالم  ئمبتد مها كذلك مًعا، اوجيب على كلّ  منهما الرد، كما لو وقَع ســـــالم, أيضـــــً

وقال: هذا اللفُظ يصـلح جوااًب، فإذا وقع متأخرًا كان جوااًب وال  و بكر الشـاشـيوأنكَره أب
 .(٧)وهذا الصحيح :. قال النووي(6)جيب بعده على كلّ  منهما جواب 
فيما إذا قال املبتدئ: وعليكم الســــــالم،   (٩)واملتويل  ,(8)وقد اختلَف كالُم القاضــــــي

ســـــــتحق جوااًب، وقد حصـــــــَل اجلواُب مثله، فقال القاضـــــــي: هو ســـــــالٌم ي  (10)فقال اآلخر
وهو بناء منه على أنَّه   .بذلك، ولو قال اجمليُب: عليكم الســــــــــالم، بغري واو  مل يكن جواابً 

البــد يف اجلواب من الواو، وجيوز أْن يكوَن وجــُه املنع أنَّ املبتــدئ أتى ابلواو، فــإذا تركهــا 
 مبثل حتيته.اجمليُب مل يكن حيَّاه 
ئ: وعليكم الســـــــــالم، ال يصـــــــــلح ابتداًء، فال يســـــــــتحق به املبتدقوُل  :وقال املتويل

 

 (.228 -10/22٧وروضة الطالبني ) .(4/5٩6اجملموع )وهو املعتمد. انظر:   (1)
لرفعة يف كفاية  . وقد قال ابن اما يتعلق ابلســــــــــــــالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (2)

العطف ال فلو ترك واو  أن يقول: وعليـك الســــــــــــــالم؛  -كمـا قـال املتويل-وأقلـه "(: 3/43٩النبيـه )
 ."يكون جميباً 

 .مطبوعا وال خمطوطاما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده  (3)
لو قال الشــــخص ابتداء: عليكم الســــالم؛ ال  (: "3/044الذي وجدته ما قاله يف كفاية النبيه ) (4)
 ."ستحق اجلواب، قاله القاضي احلسنيي
 يف )ط(: )وهو(. (5)
 .(10/228وروضة الطالبني ) .(4/٩٧5)اجملموع   (6)
قلت: قد قاله أيضا شيخه فإنه قال فيها: "  ,(10/228. وانظر: الروضة )(4/5٩٧)اجملموع    (٧)

القاضي حسني، لكن أنكره الشاشي فقال: هذا يصلح للجواب، فإن كان أحدمها بعد اآلخر كان 
 ."حسن وينبغي أن جيزم به  ، وتفصيلهجوااب، وإن كاان دفعة، مل يكن جوااب، هذا كالم الشاشي

ــي واملتويل هو ولو وقع كالم ": (4/5٩٧قـــال يف اجملموع ) (8) أحـــدمهـــا بعـــد اآلخر قـــال القـــاضــــــــــــ
ولو تالقى  "(: 10/228وقال يف الروضــــــــة ). "كوقوعهما معا فيجب على كل واحد جواب اآلخر

صـــــــــــل رجالن فســـــــــــلم كل واحد على صـــــــــــاحبه، وجب على كل واحد منهما جواب اآلخر، وال حي
 ."قاله أيضا شيخه القاضي حسني: قد اجلواب ابلسالم، وإن ترتب السالمان، قاله املتويل. قلت

 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (٩)
 ب(./1٩4) (10)
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أبْن يقوهلــا اجمليــُب، فــإهنــا قــد  ىكتفوينبغي إذا شــــــــــــــرطنــا الواو يف اجلواب أْن يُ . (1)جوااب
واحلديث أنه يكفي يف الســـــالم وردِّه أْن يقول: ســـــالم.  اآلية، وظاهر  هحُتذف، وهو مراد

 .(2)اخلرُب حمذوفًا تقديرًا: عليكمويكون 
ــتحـبُّ أْن يقول اجملـيب يف ســــــــــــــالـمه: ورمحـُة هللا وبركـاـته، وظـاهُر كالمهم أـنه  وُيســــــــــــ

 (4)[كالم]الرمحة والربكة، وظاهر    ةوإْن كان املبتدئ أتى بلفظ  ,(3)يكفي: وعليكم السالم
 (5)أنه جيب رد مثل االبتداء مطلًقا الروايين

ُ
 .ملِ سْ ، هذا يف الرد على امل

ا الرد على الكـــــافر فال وعليكم،  :و وعليـــــَك، أويُزاد على قولـــــه: عليـــــَك، أ أمـــــَّ
وال يقول: ورمحة هللا   ,(٧)وفيه وجٌه: أنه يقول: وعليكم السالم.  (6)للجماعة على املذهب

 ع.ياجلم (٩)[بضمري]وال جُياب الواحد بقوله: وعليكم،  ,(8)اتفاقًا ,وبركاته
 .(11) اتفاقًان جواابً مل يك ؛(10)ولو قال اجمليُب من غري عطف  وال بلفِظ السالم

وهو -أحـــدمهـــا  ,ولو قـــال: وعليكم، ابلعطف من غري تلفظ  ابلســــــــــــــالم فوجهـــان

 

 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (1)
 ىب نب مب زب رب يئُّىل: ىل قوله تعاإلعله يشري   (2)

 حج مثُّ[ يف ابتداء السالم, ويف رّده بقوله تعاىل:  10]يونس:   اآلية  َّمث رتيب

[. ومل أجد حديثا 6٩]هود: اآلية    َّمض مسخس حس جسمخ جخ مح جح مج
 يدل على االكتفاء به.

(. والـروضـــــــــــــــــــــة  4/5٩5(. واجملـمـوع )3٧3 -11/3٧2انـظـر: الشـــــــــــــــرح الـكـبـري لـلـرافـعـي ) (3)
(10/228.) 
 تني مكرر يف )و(.ما بني املعقوف (4)
 (.13/20٩حبر املذهب ) (5)
 تقدم نقل املعتمد. (6)
 (.4/604انظر: اجملموع ) (٧)
 (.٩/22٩انظر: النجم الوهاج ) (8)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (٩)
 أبن يقول: )عليك( أو )عليكم(. (10)
 (.10/228(. والروضة )4/5٩6انظر: اجملموع ) (11)
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 .(2)وأظهرمها: أنه جوابٌ  ,(1)أنه ليس جبواب   :-اختياُر اإلمام
ليتحقق  ,وُيشــــــــــــــرتط يف اجلواب اإلمسـاع، كمـا يف االبتـداء، فـإْن شـــــــــــــــكَّ فيـه أعـاده

صـــــــــــــال املشـــــــــــــرتط بني اإلجياب والقبول يف اإلمساع، وأْن يكون متصـــــــــــــاًل ابلســـــــــــــالم االت
 .(3)العقود

 .(4)وقال الروايين: هل يســقط فرُض الرد بطول الزمان ومبضــي أايم؟ حيتمل وجهني
 والظاهر أنَّ مراده سقوط فواته.

وجَب الردُّ  ؛كتاب أو على لســـان رســـولبوإذا بلغه ســـالُم َمن أرســـَل إليه ســـالمه،  
ا، فيقو وُيســــتحبُّ أْن يردَّ ع, على الفور ل: وعليَك وعليه الســــالم ورمحة لى الرســــول أيضــــً
 .(5)هللا وبركاته

 .(6)وجَب عليه الرد ؛ولو انداه إنسان ابلسالم من خلِف سرت  أو حائط  
 .(٧)سالم األصم بني اللفظ واإلشارةوجيمع يف جواِب 

ــارة ــنٌ   ,(8)واألخرس يـَُردُّ ابإلشــ كما   وال يكفي رد الناطق هبا، فلو مجَع بينهما فحســ
 تقدَّم يف اجلمع يف االبتداء به.

 

ولو ـقال اجملـيب: عليكم، ـفالرأي عـندان أال يكتفى هبـذا... (: "1٧/042ـقال يف هنـاـية املطـلب ) (1)
ــحابنا: إذا قال اجمليب: عليكم, من غري عطف، مل يكن جواابً، وإن قال: وعليكم،  وقال بعض أصـــــ

 ."كان جواابً مسقطاً للفرض
 . وانظر: الشــــــــــرح الكبري"وســــــــــكت؛ مل جيز (: "فإن قال: وعليكم,8/15قال يف هناية احملتاج ) (2)

...والثـاين: أنـه جواب العطف ويـدل عليـه  "(, فـإنـه قـال: 4/5٩6(. واجملموع )11/3٧2للرافعي )
ــالمه قال " كنت أول من حىي النيب صــــــــلي هللا عليه وســــــــلم بتحية   حديث أيب هريرة يف قصــــــــة إســــــ

 (.10/228. والروضة )"السالم اه مسلم هكذا من غري ذكرالسالم فقال عليك ورمحة هللا " رو 
ــرح الكبري للرافعي )ان (3) ــة )4/5٩4(. واجملموع )11/3٧3ظر: الشــــــــــــ   -10/226(. والروضــــــــــــــ

22٧.) 
 (.2/30٩حبر املذهب ) (4)
 (.4/5٩4انظر: اجملموع ) (5)
 (.10/22٧(. والروضة )11/3٧3انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
ة  (. والـروـضــــــــــــــــــــ 4/5٩4(. واجملـمـوع )3٧4 -11/3٧3لـلـرافـعـي )انـظـر: الشـــــــــــــــرح الـكـبـري  (٧)
(10/22٧.) 
 (.10/22٧(. والروضة )11/3٧4انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
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ــَد الرد على مجيعهم  ؛ولو ســــلَّم عليه مجاعٌة متفرقني، فقال: وعليكم الســــالم، وقصــ
 .(1)أجزأه، كما لو صلى على جنائز صالًة واحدةً 

ــلَّم ، أو حال بينهما شـــــيء مُثَّ  (2)ولو ســـ ــان  فأجابه وفارقه ولقيه عن قرب  على إنســـ
 .(4)(3)ولو تكرَّر ذلك مرارًا يف زمن  قريب   ,سلِّم عليه عند كل لقاء  يُ  فالسُّنَّة أنْ  ؛اجتمعا

 

 (.10/228(. والروضة )4/5٩٧(. واجملموع )11/3٧3انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 أ(./1٩5) (2)
 (.4/5٩8انظر: اجملموع ) (3)
ــلوات كلها يف  ب: األذان، ابب: وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف( صــــــــحيح البخاري، كتا4) الصــــــ

. وصـــــحيح مســـــلم، كتاب: ٧5٧( رقم احلديث: 134احلضـــــر والســـــفر وما جيهر فيها وما خيافت )
الســــــنن أليب داود  . و 3٩٧( رقم احلديث: 1/2٩٧الصــــــالة، ابب: اقرأ ما تيســــــر معك من القرآن )

ــجســـــتاين رقم  ( 4/351الرجل يفارق الرجل مث يلقاه أيســـــلم عليه؟ )، كتاب: األدب، ابب: يف الســـ
 .186( رقم احلديث: 1/361. وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )5200احلديث: 
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أنه   (1)[أو ُيظن],  يف بيان األحوال اليت ال ُيشاارع فيها االبتدااب ابلسااال   فصاال  
 :فمن ذلك ، ال ُيشرع فيها

ُيكره السالم على املصلي، وقال   :(4)واملتويل  (3)والغزايل  (2)الصالة، قال ابن الصَّبَّاغ
 :وعلى هذا فأوجه ,(5)هاجلمهور: ال مُينع من السالم علي

للفظ، وال اب (6)]ال[ أصـــــــــــــحها: أنه ال يســـــــــــــتحقُّ جوااًب يف احلال، وال بعد الفراغ،
 ؛فإْن ردَّ فيها ابللفظ  ,(8)(٧)عليه وُيســـتحب أْن يردَّ يف الصـــالة ابإلشـــارة، ُنصَّ ,  ابإلشـــارة

وإْن  على الصـــــحيح. , فالعلم حترميه، وإالَّ  بطلْت صـــــالته إنْ  ؛فإْن قال: عليكم الســـــالم
 .(10)(٩)مل تبطل ؛قال: عليه

أبنه خطاب آدمي، وكذلك حيصــــــــل الرد به،   (11)واعرتَض عليه صــــــــاحُب الذخائر

 

 يف )ط(: )والظن(. (1)
 مل أجده يف املطبوع من الشامل البن الصباغ. (2)
 ."ال ينبغي"(: ٧/14قال يف الوسيط ) (3)
 .تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطاما يتعلق ابلسالم من  (4)
 (.4/105عتمد. انظر: اجملموع )وهو امل (5)
(6) .)  يف )ط(: )إالَّ
ويســــتحب أن يرد يف الصــــالة ابإلشــــارة نص عليه (: "061 -4/60٩قال النووي يف اجملموع ) (٧)

وجيوز أن جييب يف (: "10/232, وقال يف الروضـــــــــــــة )"يف القدمي, ومل خيالفه يف اجلديد الشـــــــــــــافعي  
والشرح   (.2/8٧(. والبحر )8/121انظر: خمتصر املزين ). و "الة ابإلشارة، نص عليه يف القدمي الص

 (.2/2٩1الكبري )
وهو املعتمــد, فــإن مل يرد عليــه يف احلــال ابإلشـــــــــــــــارة؛ رد عليــه بعــد الفراغ لفظــا. انظر: اجملموع  (8)
 (.10/232(. والروضة )60٩, 4/103)
إلشــــارة نص عليه ويســــتحب أن يرد يف الصــــالة اب(: "061 -4/60٩النووي يف اجملموع )قال   (٩)

وجيوز أن جييب يف (: "10/232, وقال يف الروضـــــــــــــة )"يف القدمي, ومل خيالفه يف اجلديد الشـــــــــــــافعي  
والشرح   (.2/8٧(. والبحر )8/121. وانظر: خمتصر املزين )"مي الصالة ابإلشارة، نص عليه يف القد 

 (.2/2٩1الكبري )
 (.10/232لروضة )(. وا610 -60٩, 4/103وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (10)
ــلطان املقدســـــــــي11) وتفقه , ( هو أبو املعايل, جملي بن مُجيع بن جنا املخزومي, تفقه على الفقيه ســـــــ

ائة. تويف ســنة مخســني ومخســم, عليه مجاعة ومنهم العراقي شــارح املهذب وتوىل قضــاء الداير املصــرية
ة البن قاضـي شـهبة  وطبقات الشـافعي .(2٧8 -٧/2٧٧)طبقات الشـافعية الكربى للسـبكي  انظر:  

(1/321- 322.) 
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 .(2)أبس ابلرد ابللفظ بعد الصالة (1)]وال[
 واثنيها: أنه جيب الرد ابإلشارة يف الصالة.

 ، وقد مرَّ ذلك يف كتاب الصالة.(3)[بعدها]واثلثها: أنه جيُب الرد ابللفظ 
 .(5)على الصحيح (4)[تبطل]مل  ؛ولو كان أخرس فردَّ ابإلشارة

املليب يف احلج أو العمرة، واملؤذن واملقيم،   ؛وأحلق ابملصــــــلي يف كراهية الســــــالم عليه
 .(6)لكنهم يردونه ابللفظ

 .(٧)وُيكره السالُم على اخلطيب، ويف رده كالٌم مرَّ يف اببه
ــاومنها ــي احلاجة، بل القرُب منه، : قضـ ــالم على قاضـ ــتحب السـ ُء احلاجة، فال ُيسـ

وُيكره لقاضــــــــــــي  الرد يف احلال.ومكاملته بعيد من األدب واملروءة، فإْن فعل مل يســــــــــــتحق 
احلـالـة حـالـة  (8)[هبـذه]احلـاجـة الرد فيهـا، وال جيـب بعـد الفراغ على الصــــــــــــــحيح، ويلتحُق 

 .(٩)اجلماع
ــتحـب لداومنهـا: حالة كونه يف ا ــلِّم على َمن  حلمـام، فال ُيســــــــــــ خل احلمـام أْن يســــــــــــ

ــالم، بل قال يف اإلحياء: مل جيَُ  ؛إْن فعلَ ف  ,(10)فيه ــكت إْن أجاب غريه، ب بلفِظ السـ يسـ
ــافَح الـداخـل ويقول: عـافـاك هللا،  فـاَك هللاُ.افـإْن أجـاَب قـال: عـ  قـال: وال أبس أْن يصـــــــــــــ

 

 يف )و(: )فال(. (1)
ــنوي يف )اهلـداـية على أوهـام الكفـاـية( (2) ويف )اـلذخـائر( أـنه حكى عن (: "20/115) ـقال االســــــــــــ

وال جيب الرد يف هذه احلالة، وال بعد الســالم الشــافعي أن الرد ابإلشــارة يف الصــالة مكروه. مث قال: 
 ."فعي على كراهة السالم على اخلطيبا، بل قد نص الشاحبال، ألن السالم مل يكن مشروعً 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 يف )و(: )ببطل(. (4)
 (.1/2٩2وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (5)
 (.10/232(. والروضة )611 -4/610)وهو املعتمد. انظر: اجملموع   (6)
 ة )س(.أ(, من نسخة السليماني/4٩) اجمللد الثاين, لوحة (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 (.611, 4/608(. واجملموع )11/3٧1وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.4/60٩(. واجملموع )11/3٧1)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (10)
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 .(2)(1)بتداء الكالمال
ســـــلَّ 
ُ
يلة خُياف من الســـــالم عليها االفتتان م عليه امرأة أجنبية مجومنها: أْن يكون امل

ــتحق الرد،  ــلَّم كلٌّ منهما ال يسـ ــالم، فإْن سـ ــفة، فيحرم السـ ــبيًّا أجنبيًّا هبذه الصـ هبا، أو صـ
، فـإْن كـانـت عجوزًا ال يُفتنت هبـا، جـاز أْن (3)بـل ُيكره، وقـال اإلمـام: ليس هلـا أْن جتيـبَ 

 .(4)ر، ووجَب الردُّ يسلِّم كلٌّ منهما على اآلخ
أجانب، إذا مل  لويســلِّم الرجُل على مجاعة نســوة أجنبيات، واملرأة على مجاعة رجا

 .(5)ف على كلّ  من الصنفني فتنةخيُ 
 .على الناس يف حال اشتغاهلم مبعامالهتم ومعايشهم (٧)[السالم] ُيكره (6)[ال]و 
 ح.املرأة لغرض املعاملة كما مرَّ يف النكا وز مكاملة جتو 

 

 (.1/13٩اإلحياء ) (1)
 (.10/232املعتمد أنه يستحب الرد. انظر: الروضة ) (2)
 (.1٧/421هناية املطلب ) (3)
ــلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل فإن  (: "160 -4/600قال النووي يف اجملموع ) (4) ولو ســــ

نة ووجب الرد وإال فال جيب إال أن تكون عجوزا  كان بينهما حمرمية أو زوجية أو كانت أمته كان س
ــلمت عليه كره  ة أجنبية مل جيز هلا الرد  خارجة عن مظنة الفتنة قال املتويل وإذا ســـلم على شـــاب ولو سـ

 (.10/230(. والروضة )11/3٧4. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )"له الرد عليها
النساء مجعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال ولو كان  (: "4/160قال النووي يف اجملموع )  (5)

 ."ف عليه وال عليهن وال عليها فتنةمجعا كثريا فسلموا على املرأة الواحدة فهو سنة إذا مل خي
, وُمثبت يف )و(, ومل أجد َمن نصَّ على كراهته من (طما بني املعقوفتني ساقط من )  (6)

ان إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، أن أخرب "(:  323الشافعية, وقد روى مالك يف موطئه )
، فيغدو معه إىل السوق، قال: وإذا الطفيل بن ُأيبَِّ بن كعب أخربه، أنه كان ذيت عبد هللا بن عمر

غدوان إىل السوق مل مير عبد هللا بن عمر على َسقَّاط  وال صاحب بيع وال مسكني وال أحد إال 
ت عبد هللا بن عمر يوما، فاستتبعين إىل السوق، قال الطفيل بن أيب بن كعب: فجئ  سلم عليه.

ال تسأل عن السلع وال تساوم هبا وال جتلس قال: فقلت: ما تصنع يف السوق وال تقف على اْلبَـيِِّع و 
وكان الطفيل ذا  -اي أاب بطن   :يف جملس السوق؟ اجلس بنا ههنا نتحدث، فقال عبد هللا بن عمر

وأورده األلباين يف )صحيح األدب املفرد(   ",على من لقينا، إمنا نغدو ألجل السالم، نسلم  -بطن
(385- 386). 
 يف )و(: )الناس(.( ٧)
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ورأى اإلمام محله   ,(2)ابألكل، فال ُيســــــنُّ الســــــالم على اآلكل (1)ومنها: املشــــــغول
وقَع بعد ابتالعها وقبل وضــع لقمة  أخرى  (3)[فأما إذا]على ما إذا كانت اللقمة يف فيه،  

 .جيري على إطالقهوجيوز أْن  . انتهى.(4)املنع هفال يتوج ؛يف الفم
يف  (5)واحديرآن، فقد قال اإلمام أبو احلســـــــــــــن الوأمَّا الســـــــــــــالُم يف حالة قراءة الق

اسـتأنف   ؛تفسـريه: اأَلْوىَل ترُك السـالم عليه، فإْن سـلَّم كفى الرد ابإلشـارة، وإْن ردَّ ابللفظ
 .(٧)وجيب الرد ابللفظواملختاُر أنه يسلِّم عليه،    ,. قال النووي: وهذا ضعيف(6)ةذستعااال

ــتغرقــًا يف الــدعــ  ا إذا كــان مســــــــــــ ال: هو اء، جمتمع القلــب فيــه، فُيحتمــل أْن يُقــ قــال: وأمــَّ
 .(8)كاملشتغل ابلقرآن، واألظهر عندي أنه ُيكره السالُم عليه

 

 (.ب/1٩5) (1)
 (.10/232(. والروضة )4/60٩(. واجملموع )11/3٧1انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 اإلمام.واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره يف )ط(: )فإذا(,   (3)
 ."..فال يبعد أن يقال: يستحق ابلسالم اجلواب.(: "1٧/142قال يف هناية املطلب ) (4)
ــابوري مد الواحديعلي بن أمحد بن حم  ,( ابو احلســـــــن5) ــريالنيســـــ ــاحب التفســـــ , وإمام علماء  , صـــــ

ــن القهندزي  ــتاذ أاب إســــحاق الثعليب، وأكثر عنه، وأخذ علم العربية، عن أيب احلســ التأويل, لزم األســ
التفاســـــــري الثالثة: البســـــــيط, والوســـــــيط,    الضـــــــرير. ومسع من: أيب طاهر بن حممش وغريهم، صـــــــنف

 ســــــــــــن كتاب أســــــــــــباب النزولوأليب احل تواليفه الثالثة يف الفقه.وبتلك األمساء مسى الغزايل  ,والوجيز
ــابور, ، تويفكتاب التحبري يف األمساء احلســـىنمروي، و  ــتني وأربع  بنيسـ ــنة مثان وسـ ــري انظر:   .مائةسـ سـ

ــبكي  و . (18/342(, )340 -18/33٩ء للذهيب )أعالم النبال ــافعية الكربى للســــــــــ طبقات الشــــــــــ
(5/240- 241.) 
 (.٧/24التفسري البسيط ) (6)
 (.4/611اجملموع ) (٧)
 (.38 -2/3٧األذكار ) (8)
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  فروع:
مل يكن  ؛أحدها: إذا مرَّ إبنســــــان  أو مجع  وغلَب على ظنه أنه لو ســــــلَّم مل يُردَّ عليه

 .(1)ذلك عذرًا يف ترِك هذه السُّنَّة، بل ُيستحب له السالم
َن ســــَ وُيســــتحب 
ســــلَّم عليه من اجلواب، فيقول:    ؛يُردَّ عليه (2)[فلم]لَّم مل

ُ
أْن يربئ امل

ــِقط به حقه، , ، وحنوه"جعلته يف حلّ  منه"  :، أو"أبرأته من حقي يف رد الســـالم" فإنه ُيسـ
 .(3)بتلطف   ".إْن أمكَن رد السالم فإنه واجٌب عليك " :واألحسن أْن يقول له

ن دخل ب
َ
 الثاين: ُيســـــــتحبُّ مل

َ
ن دخل بيًتا أو مســـــــجًدا يته أْن يســـــــلِّم على أهله، ومل

ليس فيه أحد، أْن يســـلِّم فيقول: الســـالُم علينا وعلى عباِد هللا الصـــاحلني، الســـالم عليكم 
 .(4)أهل البيت ورمحة هللا وبركاته

 .(6) يسلم، مُثَّ (5)[ويدعو]قال النووي: وُيستحب أْن يسمي هللا قبل دخوله، 
الســــــــــــــالم على   ابلســــــــــــــالم إذا أمكن -من اجلمع- خيصَّ طـائفـة الـثاـلث: ُيكره أنْ 

 .(٧)ممجيعه
ــلَّم رجـٌل يف جملس  مرتني فينبغي أْن يُلزَم اجلواب  (8)]الروايين[الرابع: قـال  : لو ســــــــــــ

 واحدٌ   (٩)يكفيه جربانٌ   ؛هوين يف صـــــالة  واحدةمرة، ويكون جوااًب هلما، كما لو ســـــها ـســــ 
ــَد به جواب األول دو  ــههلما، فإْن قصــــــــــ حُيتمل أْن يُقال: عليه فرٌض  ؛ن الثاين أو عكســــــــــ

آخر، وحُيتمـــُل أْن يُقـــال: ال، وحُيتمـــل أْن يُقـــال: إْن نوى الرد عِن األول مل يلزمـــه للثـــاين 
الرد لألول، وهو كمــا لو أحــدَث أحــدااًث  (10)[هيلزمــ ]الثــاين  نشــــــــــــــيء، وإْن نوى الرد ع

 

 (.4/613وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (1)
 يف )و(: )ومل(. (2)
 (.615 -4/614وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (3)
ــرح الكبري للرافعي ) (4) ــة 4/612(. واجملموع )11/3٧4وهو املعتمـــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــ
(10/231.) 
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.اويدعو سختني: )النيف  (5)
 (.10/231روضة الطالبني ) (6)
 (.10/22٩(. والروضة )4/5٩٧وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (٧)
 يف )ط(: )النووي(, ومل أجده عنده. (8)
 (.15٩معجم لغة الفقهاء )  انظر: اجلربان: التكميل. (٩)
 يف )ط(: )يلزم(. (10)
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ــوئه رْفَع أحدمها دون غريه ــلِّم اثنًيا مل يلزمه ردَّ عليولو كان   .(1)ونوى بوضـــــــــ ه قبل أْن ُيســـــــــ
 غري مشروع. (2)للثاين شيٌء؛ ألنه

ال أصـــــــــــــــل  ؛أطـاَل هللاُ بقـاءك :اخلـامس: قـال املتويل وغريه: التحيـة ابلطَّلبقـة، وهي
ا هبـ  وـقال بعضــــــــــــــهم: أوُل َمن كـتب وـقد نصَّ مجـاعـٌة مَن الســــــــــــــلف على كراهتهـا.  ,(3)هلـا

 .(5)ا بعُض السلفص فيه، ورخَّ (4)الزاندقة، وهي حتيتهم
َك، وحنوه ام بقولــه: طــاَب محــَّامــُ ال أصــــــــــــــــل  ؛قــالوا: والتحيــُة عنــد اخلروج من احلمــَّ

قـال لصـــــــــــــــاحبـه حفظـًا لوده: أدام هللاُ ـلَك النعيم، وحنوه من  وقـال النووي: لكن ل  .(6)هلـا
 .(٧)فال أبَس إْن شاء هللا ؛الدعاء

ام: َطُهْرَت فال ليًـّا قـال لرجـل  : وُروي أنَّ ع(٩)والروايين (8)قـال املتويل  خرج من احلمـَّ
ؤمنني يهوديٌّ، فقال للرجل: هالَّ أجبَت أمري امل  (رضــــي هللا عنه)جنســــَت، وكان مع عليّ  

ــالة املؤمن، خذوها ولو من أفواه  ــقيَت؟ فقال عليٌّ: احلكمُة ضـــــ ــعدَت فال شـــــ فقلَت: ســـــ

 

 (.2/030حبر املذهب ) (1)
 أي: السالم الثاين. وهللا أعلم. (2)
 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (3)
 أ(./1٩6) (4)
روى مســــــــلم يف صــــــــحيحه عن ابن مســــــــعود رضــــــــي هللا عنه قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعين   (5)

عاوية، فقال هلا رسول هللا صلى بزوجي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبيب أيب سفيان، وأبخي م
هللا عليه وســلم: ملإنك ســألت هللا آلجال مضــروبة، وآاثر موطوءة، وأرزاق مقســومة، ال يعجل شــيئا  

ــألت هللا أن يـعافـيك من عذاب يف الـنار،  من ــيـئا بـعد حـله، ولو ســــــــــــ ها قـبل حـله، وال يؤخر منهـا شــــــــــــ
اآلجـال واألرزاق وغريهـا ال تزيـد   وعـذاب يف القرب لكـان خريا لـك«. كتـاب: القـدر, ابب: بيـان أن 

, وقال النيب صـلى هللا عليه وسـلم 2663 ( رقم احلديث:4/2051وال تنقص عما سـبق به القدر )
صــحيح ) رضــي هللا عنه: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. صــححه األلباين يف ألنس

 (.244 -243) (االدب املفرد
مسألة: قال أبو سعد املتويل: التحية عند اخلروج من احلمام  (: "2/06قال النووي يف االذكار )  (6)

ــل هلا، ولكن روي أن عليا )رضـــ  ي هللا عنه( قال لرجل خرج من أبن يقال له: طاب محامك؛ ال أصـ
 .يء"ت. قلت: هذا احملل مل يصح فيه شاحلمام: طهرت فال جنس

 (.2/60األذكار ) (٧)
, وقد تقدم قريبا نقل النووي عن نة مل أجده مطبوعا وال خمطوطاما يتعلق ابلسـالم من تتمة اإلاب (8)

 املتويل.
 (.2/406حبر املذهب ) (٩)
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 .(1)قال النووي: ومل يصحَّ فيه شيء املشركني.
 :قوَّاَك هللا، أو  :ابلـسعادة، أو :أو  ,تدأ املاّر فقال: صـبَّحَك هللاُ خبري  إذا اب  الـسادس:
مل يسـتحق جوااًب، لكن لو دعا له قُبالة دعائه  ؛وحنوه ,ال أوحَش هللاُ منك   :حيَّاَك هللا، أو

 كان حســًنا، إالَّ أْن يريد أتديبه أو أتديب غريه، لتخلفه وإمهاله الســالم، وعدم البداءة به
 .(2)فيسكت

الســـــــــابع: قال النووي: املذهب الصـــــــــحيح املختار أنه ال ُيكره أْن يقول اإلنســـــــــان 
مسلمني أو كافرين،  (3)[نااألبو ]جعلين هللاُ فداَك، سواء كان   :يب وأمي، أولغريه: فداَك أ
 وسواء كان 

َ
 .(5)به مسلًما أو كافرًا (4)[فديُّ ]امل

 .(6)وكرَه مالك: جعلين هللا فداكَ 
 .(٧): وال أبس بقول ذلك لرجل  جليِل العلم، أو َديِّنلنوويقال ا

جممع عليها، وينبغي أْن حيرتَز   (8)الثامن: قال النووي: املصــــافحُة عند التالقي ســــنةٌ 
ه حرام كنظره. ــَّ ــافحة األمرد احلســـــن الوجه، فإنَّ مســـ ــافحة من مصـــ  ؛وُيســـــتحبُّ مع املصـــ

 .(٩)لوجه، والدعاء ابملغفرة وغريهاابالبشاشُة 
قــال املتويل: وُيكره حيُن الظهر يف كــل حــال  لكــل أحــد ، وال يُغرت مبَن يفعلــه ممن 

 

 (.2/60األذكار ) (1)
 (.2/60األذكار ) (2)
 يف )ط(: )ألبوين(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره النووي. (3)
 للنووي.األذكار (, واملثبت من املقتدىيف النسختني: ) (4)
 (.2/286األذكار ) (5)
 (.24/265اجلامع ملسائل املدونة البن يونس ) (6)
 (.4/643اجملموع ) (٧)
( ســـنن الرتمذي، أبواب االســـتئذان واآلداب عن رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم، ابب: ما جاء  8)

. وســـــنن ابن ماجه، كتاب: األدب، ابب: املصـــــافحة 2٧28( رقم احلديث: 5/٧5يف املصـــــافحة )
(  6/228)وحسـنه األلباين يف صـحيح وضـعيف سـنن الرتمذي  .3٧02( رقم احلديث: 2/1220)

 .2٧28رقم احلديث: 
 (.2/68(, )2/66األذكار ) (٩)
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 .(2)(1)يُنسب إىل علم  ]وصالح[
ــلم ـبه . ـقال النووي: وهـذا ال (3)وـقال الرافعي: لكن ال مُينع اـلذمي من إكرام املســــــــــــ

ــة عباد وذلك  ,وز ألحد  أْن حيين ظهره ملخلوق  . وقال البغوي: ال جي(4)يُوافق عليه ٌة خمتصــــ
 .(5)ابهلل تعاىل

ــيخ عز الـدين: تنكيُس  إِن انتهى إىل حـدِّ أقـل الركوع فال  (6)[الرؤوس]وقـال الشــــــــــــ
 .(٧)ُيكرَّم من املسلمني نكالسجود، وال أبس مبا ينقص عن حدِّ الركوع، مل  ,يُفعل

رِجله، فإْن كان ذلك لزهده أو صـــــــــالحه أو علمه أو وأمَّا تقبيُل يده أو رأســـــــــه أو 
ــيانته أو حنوها من األمور الدينية ــرفه وصـــــ ــُتحب.  ؛شـــــ ــوكته  اســـــ وإْن كان لغناه ودنياه وشـــــ

وقــال املتويل: ال . (٩)الكراهــة (8)فمكروٌه شــــــــــــــــديــد ؛وجــاهــه عنــد أهــل الــدنيــا وحنو ذلــك 
 .(10)جيوزُ 

ا تقبيــُل ال  خــدَّ ولــده الصــــــــــــــغري وأخيــه، وقُبلــُة غريه من أطرافــه على وجــه  لجُــ رَّ وأمــَّ
نَّة  ؛ة واللطف وحمبة القرابةالشــفقة والرمح فســُ

وكذا قُبلة ولد   ، ســواء كان ذكرًا أو أنثى.(11)
ــهوة  حرام، وال أبس بتقبيل  ــهوة  فحراٌم اتفاقًا، بل النظر إليه بشـــــــ ــديقه، وإْن كان بشـــــــ صـــــــ

أمَّا املعانقة وتقبيل و   ره، وكذا معانقته على الصــحيح.الرجل وجه صــاحبه إذا قدَم من ســف

 

 يف )و(: )أو صالح(. (1)
 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (2)
 (.11/3٧5الشرح الكبري ) (3)
التحيـة ابلطلبقـة وهي: أطـال هللا بقـاك، وحين  (: "10/323طـالبني )قـال النووي يف روضـــــــــــــــة ال (4)

 ."الظهر، وتقبيل اليد ال أصل له يف الشرع، لكن ال مينع الذمي من تعظيم املسلم هبا
 (.2/111التهذيب ) (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
 (.62كتاب الفتاوى للعز )  (٧)
 ب(./1٩6) (8)
 (.10/236(. والروضة )4/636انظر: اجملموع ) (٩)
 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (10)
( رقم احلديث: 1122( صـــــحيح البخاري، كتاب: األدب، ابب: رمحة الولد وتقبيله ومعانقته )11)

ســـــلم الصـــــبيان والعيال . وصـــــحيح مســـــلم، كتاب: الفضـــــائل، ابب: رمحته صـــــلى هللا عليه و 5٩٩٧
 .13٩2( رقم احلديث: 4/1٧85عه وفضل ذلك )وتواض
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 .(1)إالَّ األمرد فإنه حرامٌ  ,فمكروهان ؛السفرلقادم من الطفل وا الوجه غري
: إنه ُيكره  ؛وأمَّا إكراُم الداخل ابلقيام ويف آخر: ينبغي   ,(2)فقد قال يف اإلحياء يف موضع 
 .(3)القياُم يف بالد  اعتاد أهلها

لكنه قال: ُيكره   ,وهو يشعر جبوازه  .قال املتويل: ُيستحبُّ للجلوس إكرام الداخلو 
 .(4)لقومل أْن يطمَع يف قيام اللرج

َن يُرجى خريه، أو خُياف شـــرُّه مَن املســـلمني، 
وقال الشـــيخ عز الدين: ال أبس به مل

ـقال: وأـمَّا الكـافُر فال يُـقام  لئالَّ يؤدي إىل الـعداوة. (5)[يُـقامَ ]ـفاألوىل أْن  ؛برتكـهـفإْن أتذى  
ــرٌر عظيم ــرِّه ضـــــــــ  : ُيكره القيوقال النووي ,(6)له إالَّ إْن ِخيَف من شـــــــــ

ُ
ــْ اُم له، وأمَّا امل م لِ ســـــــــ

ــيلٌة ظاهرة من علم  أو صــــالح  أو شــــرف  أو والي َن كان فيه فضــ
ة  فاملختار أنه ُيســــتحب مل

ال للرايء  ,أو رحم  مع ســن، ويكوُن هذا القياُم للرب واإلكرام ,أو والدة  ,مصــحوبة  بصــيانة  
 .(٧)ثواإلعظام، على ذلك مضى السلُف واخللف، وذكَر فيه أحادي
وكالُم غريه من املتـأخرين  ,(8)قـال املتويل: وُيكره للرجـل أْن يطمَع يف قيـام القوم لـه

 .(٩)لظاهر األحاديث ,يقتضي حترميه

 

 (.10/236(. والروضة )638 -4/63٧وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (1)
قال   والقيام مكروه على ســـــــــبيل اإلعظام ال على ســـــــــبيل اإلكرام,"(: 2/205قال يف اإلحياء ) (2)

رأوه مل يقوموا ملا أنس ما كان شــــــخص أحب إلينا من رســــــول هللا صــــــلى هللا عليه وســــــلم, وكانوا إذا 
يعلمون من كراهيته لذلك, وروي أنه صـــــــــــــلى هللا عليه وســـــــــــــلم قال مرة إذا رأيتموين فال تقوموا كما  

أ مقعده من النار, تصنع األعاجم, وقال صلى هللا عليه وسلم من سره أن ميثل له الرجال قياما فليتبو 
لس فيه ولكن توســــعوا وتفســــحوا, وقال صــــلى هللا عليه وســــلم ال يقم الرجل الرجل من جملســــه مث جي

 ."زون عن ذلك هلذا النهيوكانوا حيرت 
 (.2/305اإلحياء ) (3)
 .ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (4)
 .ت من )ط(واملثبيف )و( كلمة غري واضحة,   (5)
 (.62كتاب الفتاوى للعز )  (6)
 وما بعدها. (2/٧3األذكار )(. و 4/635اجملموع ) (٧)
 . وقد تقدم هذا النقل عنه قريبا.ما يتعلق ابلسالم من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (8)
( رقم 4/358)، كتاب: االدب، ابب: يف قيام الرجل للرجل الســــــــنن أليب داود الســــــــجســــــــتاين( ٩)

هللا صلى هللا عليه  . وسنن الرتمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول522٩احلديث: 
= 
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قــال البغوي: وجيوُز أْن يقَف الرجــُل على رأِس اإلمــام والوايل يف موضــــــــــــــع احلرب 
 .(1)ومقام اخلوف

خوان واجلريان واألصــــــــدقاء ســــــــتحب زايرة الصــــــــاحلني واإلتُ التاســــــــع: قال النووي:  
ــلتهم وإكرامهمو  ــارب، وبرهم وصــــــــــــ ــب, األقـ ه خيتلف ابختالف أحواهلم ومراتبهم طُـــ وضــــــــــــ

ــونه، ويف وقت  ال يكرهونه وُيســــتحب , وفراغهم، وينبغي أْن تكون الزايرُة على وجه  يرتضــ
 .(3)إذا مل يشق (2)[زايرته]أْن يطلَب من أخيه الصاحل أْن يزوره، وأْن ُيكِثَر 

ــر:  العا ــتحبُّ يُ شـ بلبيَك، وأْن يقول للوارد عليه: مرحًبا، وحنوه،   ؛إجابة َمن انجاه سـ
ن أحسن إليه. (4)[يدعو]وأْن 

َ
 مل

خالف ما للناس  احلادي عشــــــر: قال الشــــــيخ عز الدين: جيوز أْن يُْظِهَر اإلنســــــاُن 
ا ألجـــل (5)يبطنـــه، والود ، وأمـــَّ  (6)[ددو الت]، وإمنـــا حيرم من املـــداهنـــة مـــا كـــان على ابطـــل 

فاألوىل فعله.  ؛فال، قال: وال أبس ابأللقاب احلســـــــــــــان، فإْن خيَف التأذي برتكه  ؛والتقية
 .(٧)وال يُلقَُّب الكافر هبا إالَّ لضرورة  أو حاجة  ماسة

 

. وصـــــــــــححه األلباين يف الســـــــــــلســـــــــــلة الصـــــــــــحيحة  245٩( رقم احلديث: 4/638وســـــــــــلم، ابب )
 .35٧( رقم احلديث: 1/6٩4)
 .(11/٩2شرح السنة ) (1)
 يف )ط(: )بزايرته(. (2)
 (.10/23٧(. وروضة الطالبني )2/٧3األذكار ) (3)
 ا(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يدعو يف النسختني: ) (4)
 أ(./1٩٧) (5)
 يف )ط(: )الرتدد(. (6)
 مل أجده يف شيء من كتبه. (٧)
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  يف تشميت العاطس فصل  
 (1)[عطاســه]ُيســتحب للعاطس إذا عطس أْن حيمد هللا، وُيســتحب لكل َمن مسع 

ــمتـه, أي: ]] لـه, وهو أن يقول لـه: يرمحـك هللا, ويســــــــــــــتحـب  (2)يـدعو[وحـده أن يشــــــــــــ
 .(4)يغفر هللا لَك، وحنوه :أْن جييبه فيقول: يهديك هللا، أو (3)[للعاطس

ولو قال العاطس: احلمُد هلل رب العاملني، كان أحســـــــــــن، ولو قال: احلمد هلل على 
 .(5)كل حال، كان أفضل

 .(6)، خبالف السالم"يرمحكم هللا"وال يقول للواحد: 
 رمحكم هللا. :ولو عطَس مجٌع قال هلم: يرمحكم هللاُ، أو

نَّة  ؛على الكفاية كما يف ابتداء الســالم، فلو قاله بعض احلاضــرين  (٧)والتشــميُت ســُ
 .(٩)التشميت (8)[جواب ]لكن األفضل أْن يقوله الكل، وال جيب  ,أجزأ عنهم

ع صــاحبه، فإْن مل والبد يف احلمد والتشــميت وجوابه من رفِع الصــوت، حبيث يســم
وينبغي لســــــــــامعه أْن   ,(10)فظًا آخر غري احلمدحيمد العاطس مل ُيشــــــــــمَّت، وكذا لو قال ل

 .(11)يذكِّره ابحلمد فيقول: احلمُد هلل

 

 يف )ط(: )عطاسته(. (1)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه.  فيها: )يدعوا(, (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
ــرح الكبري للرافعي ) (4)   . وانظر: (10/233(. والروضــــــــــــــــة )11/3٧6وهو املعتمــد. انظر: الشــــــــــــ

 (.٩/304(. والنجم الوهاج )4/623واجملموع ) (.٧/15الوسيط )
 (.4/62٧انظر: اجملموع ) (5)
ــتحـب لكـل من مسعـه أن يقول لـه:"(: 2/6٧قـال النووي يف األذكـار ) (6) يرمحـك هللا, أو:  ويســــــــــــ

 (.4/18٧. وانظر: أسىن املطالب )"يرمحكم هللا...
( رقم احلديث:  115٩( صـــــــــحيح البخاري، كتاب: األدب, ابب: إذا عطس كيف يشـــــــــمت؟ )٧)

6224. 
 يف )و(: )جواز(. (8)
 (.10/233والروضة )(. 4/628(. واجملموع )11/3٧6انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.1/62٩انظر: اجملموع ) (10)
 (.10/23٧وهو املعتمد. الروضة ) (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

189 

 

 اجلواهر البحرية

 .(1)مشَّته َمن مسعه دون َمن مل يسمعه ؛ولو مسعه بعضهم دون بعض
 .(2)اسُتحبَّ أْن حيمَد هللَا، وُيْسِمع نفسه ؛ولو عطَس يف صالته
قال: يرمحَك هللاُ إْن محدته، فإْن مل   ؛اِدي: فإْن مل يســــــمع محدهقال أبو عاصــــــم الَعبّ 
 .. هذا يف حق املسلم(3)"احلمد هلل، يرمحين هللا"يكن عنده أحد، قال: 

يهديك هللا ويصـــــــــلح "له:   (4)[يُقال]بل  ,وأمَّا الكافر فال يُقال له ذلك إذا عطسَ 
 .(5)، وللجمع بلفظ اجلمع"ابلك 

أْن يضــــــــــــع يده أو ثوبه وحنوه على فيه،   (6)[عطاســــــــــــه]ب للعاطس عند ســــــــــــتحويُ 
 .(٧)وخُيفِّض به صوته

اُســـــــتحبَّ أْن يشـــــــمته كل مرة إىل أْن   ؛العطاُس من إنســـــــان  متتابًعا (8)[تكرَّر]ولو  
من  غريهك  ,أْن يُدعى له ابلســــــــــــــالمة والعافية هاوُيســــــــــــــتحب فيما بعد, يبلَغ ثالث مرات 

 .(٩)املرضى
ته دمحقطعه و  ؛ُس يف قراءة أو أذان  ن العاطوإْن كا  .(10)وأجاب ُمشمِّ

 

 (.10/23٧وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (1)
 .(4/630وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (2)
, ومل أجـد من نـقل هـذا أجـده يف كـتاـبه الزايدات على الفـتاوى وزايدات الزايدات على الفـتاوىمل  (3)

 القول عنه.
 يف )ط(: )يقول(. (4)
 (.238 -10/23٧(. والروضة )4/632انظر: اجملموع ) (5)
ــه يف املنت يف )ط(: )عطا(, (6) ــع ثالثة حروف: )سـ ــافة تسـ ــطر, فُكتب بعدها مبسـ (, مث انتهى السـ

 لتصبح الكلمة: )عطاسه(, والذي يظهر يل أن اجلزء األخري من الكلمة من إضافة احملّشي.
 (.10/23٧(. والروضة )11/3٧٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 يف )و(: )تكر(. (8)
 (.10/23٧(. والروضة )4/632انظر: اجملموع ) (٩)
 (.1/23انظر: األذكار للنووي ) (10)
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 يفعله يف اجلهاد، يف كيفية اجلهاد، والنظُر فيما لإلما  أنح   الباُب الثاين: 
 . (1) ويعامل الكفار به يف أنفسهم وأمواهلم

: (2)وُيكره أْن يغزَو أحد بغري إذن اإلمام أو انئبه، وال حيرم، وقال ابُن أيب عصـــــرون
 .(3)جيوزال 

َر عليهم أمريًا، وذمرهم بطاعته رِيَّة أْن يُؤمِّ ــَ ــيه   ,وُيســـــتحب إذا بعَث اإلماُم ســـ ويوصـــ
أخبار  (4)[جســــــــستوي]، وأْن يبعث الطالئع، احىت ال يفرو   هبم، وذخذ البيعة على اجلند

 .(5)الكفار
ــتحـب اخلروج يوم اخلميس يف أولـه ة، وأْن يعقـد الراايت، وجيعـل كـل (6)وُيســــــــــــ  فـُْرجـَ

 .(٧)حىت ال يقتل بعضهم بعًضا بياانً  ,ية، وجيعل لكل طائفة  شعارًاحتت را
ألنه أحوط وأرهب، وأال يســـــتعنَي  ,وُيســـــتحبُّ أْن يدخَل دار احلرب بتعبئة احلرب 

وا]صـــــــــــفني، وأن الابلضـــــــــــعفاء، وأن يدعو عند التقاء  من غري إســـــــــــراف  يف رفِع  (8)[يكربِّ

 

(. والبيــــان 2/456هــــذيــــب )ت(. وال13/264(. وحبر املــــذهــــب )14/206) انظر: احلــــاوي (1)
ــرح الكبري للرافعي )12/114للعمراين ) (. ومنهــاج 10/238(. والروضـــــــــــــــة )11/380(. والشــــــــــــ
(. وأســــــــــــــىن املطــــالــــب  ٩/316)(. والنجم الوهــــاج 16/3٧6(. وكفــــايــــة النبيــــه )308الطــــالبني )

 (.8/60(. وهناية احملتاج )4/188)
شرف الدين, عبد هللا بن حممد بن هبة هللا التميمي املوصلي, ولد سنة ثالث وتسعني أبو سعد   (2)

وأربعمائة, فقه أوال على القاضــي املرتضــى ابن الشــهرزوري وأيب عبد هللا احلســني بن مخيس املوصــلي  
 شـروقرأ ببغداد ابلسـبع على أيب عبد هللا احلسـني بن حممد البارع وابلع, جيوتلقن على املسـلم السـرو 

وتوجه إىل واســــــــط فتفقه هبا على القاضــــــــي أيب علي , على أيب بكر املزرقي ودعوان وســــــــبط اخلياط
الفارقي والزمه وعرف به وعلق ببغداد عن أســـــــــــعد امليهين وأخذ األصـــــــــــول عن أيب الفتح بن برهان  

ــنة مخس ومثانني ومخس مائة. , مومسع من أيب القاســــــــــــ  ــري أعالم النبالء للذهيب  انظر:  وتويف ســــــــــ ســــــــــ
 (.  ٧/132طبقات الشافعية الكربى للسبكي )و  (.21/12٩)
. ولكن نســبه  "ويكره الغزو بغري اذنه"( أنه يكره, حيث قال:  2/5٩٩صــار )الذي قاله يف االنت (3)

رشــــــد(, حيث قال ( إىل ابن أيب عصــــــرون يف كتاب األخري )امل16/3٧6ابن الرفعة يف كفاية النبيه )
 ."أنه إذا جاهد بغري إذن اإلمام مل جيز ويف "املرشد":يف كفاية النبيه: "

 يف )ط(: )وجيسس(. (4)
 (.10/238(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 ب(./٧1٩) (6)
 (.10/238(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 يف )و(: )يكثروا(. (8)
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 .(1)ات وعلى الصرب والثب الناس على القتال ضالصوت، وأْن حير 
لذين بلغتهم الدعوة الدعوة حىت يدعوه إىل اإلســـالم، وا  (2)[تبلغه]وال يقاتل َمن مل 

 .(3)يبيِّتهم وجيوز أنْ  عرض عليهم اإلسالم، ويدعوهم إليه أيًضا.ُيستحب أْن ي
أمواهلم، إىل أْن  (4)[غتنمي]و ون ابجلزية يُقاتلون، وُتســــــــــــب نســــــــــــاؤهم، والذين ال يقرّ 

 .(5)والذين يقرون هبا يُفعل هبم ذلك إىل أْن يسلموا أو يبذلوا اجلزية, يسلموا
 :والنظُر يف معاملة الكفار ابلقتال، وفيه مسائل

 عليهم بغريه. (٧)[يستعني]، وقد (6)[وجنده]األوىل: اإلمام قد جياهد بنفسه 
ــلمني  (8)[األحرار]وقد تقدَّم أنَّ فرض اجلهاد يتعلق ابلّرِجال   الذين ال البالغني املســ

 مانع هبم.
وابملديونني واألبناء إذا أذَن هلم أرابُب  ,وز االسـتعانُة فيه ابلعبيد إذا أذَن السـادةُ جتو 

يف القتال، أو القيام   (10)[وغناء]  (٩)[جالدة]الديون والوالدون، وابملراهقني إذا كان فيهم 

 

 (.10/238لروضة )(. وا11/380انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )يبلغه(. (2)
 (.10/23٩(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 .واملثبت من )و(. وهللا أعلم: )وحده(. يف )ط( (4)
 (.10/23٩(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
اإلماُم دار الكفر غازاًي بنفسه فيدخل  (: )٩6, وقد قال املؤلف يف ص )ده(ح(: )و طيف )  (6)

(, وحيتمل أن يكون الصواب ما يف نسخة )ط( ألمرين: األول: ألن هللا تعاىل قال وجند اإلسالم

 مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱلنبيه صلى هللا عليه وسلم: 

فقوله:   (,عليهم بغريه  وقد يستعني. والثاين: أن املؤلف قال: )[84النساء: ] َّ جض  هتمث
 .بغري نفسه, وحيتمل أن يكون معناه: بغري اجلند! وهللا أعلم  )بغريه( أي:

 يف )و(: )يستغين(. (٧)
 يف )ط(: )واألحرار(. (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
( بـدون تنقيط, واملثبـت موافق ملـا ذكره النووي يف روضـــــــــــــــة وعـىايف )ط(: )وعتـا(, ويف )و(: ) (10)

 .(10/240)الطالبني 
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 .(1)اة كما مرَّ بسقي املاء ومداواة اجلرحى، وكذا ابلنساء للسقي واملداو 
ــاء أهل الذمة  ــتصــــــــحاب نســــــ ــافعي أطلَق قولني يف جواز اســــــ وعن القفال أنَّ الشــــــ

، قال (3)(2)واثنيهما: ال  .أحدمها: جيوز، كما جيوز بنســـاء املســـلمني وصـــبياهنم  ,وصـــبياهنم
ا، لكن َمن ال ميّيز وجــب أالَّ جيوز  ؛الرافعي: وهــذا يقتضــــــــــــــي جواز إخراج الــذريّــَة مطلقــً

واخلالُف املتقدم يف قســمة الغنائم يف   كاجملنون.  ,ه تعريٌض للهالك بال منفعة  نَّ أل  ,إحضــاره
وجيوز أْن  ,(5)[ا على هذين القولنييَ نِ جيوُز إْن بُ ] ؛هلن  (4)أنَّ نســــاء أهل الذمة هل يُرضــــخ

 .(٧)ن هلنذمع جتويز اال (6)]يقدر خالف يف استحقاقهن الرضخ[
وز االســــتعانُة هبم إذا عرَف اإلماُم جتوإمنا   ني.وز االســــتعانة أبهل الذمة واملشــــركجتو 

 .(8)حسن رأيهم يف املسلمني، وأمَن من خيانتهم

 

 (.10/240روضة )ال  :انظر (1)
 ( عن مجع اجلوامع للروايين عن القفال.11/384نقله يف الشرح الكبري ) (2)
ــافعي يف األم ) (3) ــلى هللا عليه )الذي روى مالك كما روى )رد رســـول هللا  "(: 4/2٧6قال الشـ صـ

  صــلى هللا )عان رســول هللا  مشــركا أو مشــركني يف غزاة بدر وأىب أن يســتعني إال مبســلم مث اســت (وســلم
ــلم ــتعان رســـول   (عليه وسـ بعد بدر بســـنتني يف غزاة خيرب بعدد من يهود بين قينقاع كانوا أشـــداء واسـ

ــلم)هللا   ــلى هللا عليه وســ ــرك( فالرد األول إن   (صــ ــفوان بن أمية وهو مشــ ــنة مثان بصــ يف غزاة حنني ســ
ــلم أو يرده كما يكون له رد املســـلم من معىن خيافه  منه أو لشـــدة  كان ألن له اخليار أن يســـتعني مبسـ

به فليس واحد من احلديثني خمالفا ل خر وإن كان رده ألنه مل ير أن يســتعني مبشــرك فقد نســخه ما 
ته مبشــــــركني فال أبس أن يســــــتعان ابملشــــــركني على قتال املشــــــركني إذا خرجوا طوعا  بعده من اســــــتعان

م هلم وال جيوز أن يرتك  أنه أسـه (صـلى هللا عليه وسـلم)ويرضـخ هلم وال يسـهم هلم ومل يثبت عن النيب  
ة العبيد من املســلمني بال ســهم وغري البالغني وإن قاتلوا والنســاء وإن قاتلن لتقصــري هؤالء عن الرجلي
واحلرية والبلوغ واإلســالم ويســهم للمشــرك وفيه التقصــري األكثر من التقصــري عن اإلســالم وهذا قول 

جر مثلهم يف مـثل خمرجهم من أهلهم إىل من حفظـت عـنه وإن أكره أهـل اـلذـمة على أن يغزوا فلهم أ
 ."أحب إيل إذا غزا هبم لو استؤجرواأن تنقضي احلرب وإرساهلم إايهم و 

 (.14٩القاموس الفقهي )  انظر: .ليلة غري املقدرةالعطية الق (4)
 ."هان على القولني املنقولني هاهنافيجوز أن يبىن الوج"عبارته يف الشرح الكبري:  نص   (5)
 (, ويف )و(: )يفرضا(, واملثبت من الشرح الكبري للرافعي.يعرضا)  يف )ط(: (6)
 (.11/384الشرح الكبري ) (٧)
 (.10/23٩(. والروضة )281 -11/280الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر:   (8)
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شــــرطًا  (5)والبغوي (4)واإلمام  (3)والفوراين  ,(2)والطربي (1)واعترَب القاضــــيان: احلســــني
املســـــــــتعاُن هبم وانضـــــــــموا إىل الذين   (6)[خانَ ]ن حبيث لو  و آخر، وهو أْن يكون املســـــــــلم

 من مقاومتهم مجيًعا. (٧)[نو املسلم]لتمكن  ؛يغزوهنم
ــلمني قلــة، فتمس احلــاجــة إىل  واشــــــــــــــرتَط العراقيون آخر، وهو أْن يكوَن يف املســــــــــــ

 .(8)االستعانة
  .(٩)فيانناي: ويكاد هذان الشرطان يتدوقال املاور 

ــتعاُن هبم ِفرقة ال يكثر (11)[تنايف]النووي: ال  (10)وقال ، فإنَّ املراد أْن يكون املســــــــــــ
 .(12)لعدو هبم كثرًة ظاهرةا

واعترَب املاوردي شـــــرطًا آخر، وهو أْن يكون معتقدهم خمالًفا ملعتقد العدو؛ كاليهود 
ــارى وعـبدة األواثن،   قال: وجيتهـد أمري اجليش فيهم،  مل جَيُْز. ؛وافقوهم (13)[فإن]والنصــــــــــــ
العســكر أو أفردهم، إمَّا يف حاشــية    ؛(15)[نكايتهم] (14)[ملتعل ]فإن رأى إفرادهم أصــلح، 

 

 (.16/3٧٩كفاية النبيه )  (1)
ن نية يف املسـلمني ومجيل  ( شـرطني: احلاجة, وأن يعلم من املشـركني حسـ 860ذكر يف التعليقة ) (2)

 اعتقاد, فمىت عدم أحد الشرطني مل جيز, ومل يذكر غريمها.
 (.16/3٧٩, وقد نقل ابن الرفعة قوله هذا يف كفاية النبيه )مل أجده يف املخطوط من اإلابنة (3)
 (.1٧/42٧هناية املطلب ) (4)
 (.٧/45٧التهذيب ) (5)
 يف )و(: )كان(. (6)
 .يف )ط(: )املسلمني( (٧)
 (.10/23٩روضة الطالبني ) (8)
ــتعـاـنة هبم فعلى ـفإذا ثـبت جواز (: "14/213مل أجـد كالمـه هـذا, ـفإـنه ـقال يف احلـاوي ) (٩) االســــــــــــ

ــتغنوا عنهم مل جيز. والثاين: أن   ــلمني إليهم حاجة، فإن اســـــــ ــروط: أحدها: أن يكون ابملســـــــ ثالثة شـــــــ
أن خيالفوا معتقد املشــــــركني كاليهود مع  ذمنهم املســــــلمون حبســــــن نياهتم فإن خافوا مل جيز. والثالث: 

 ه.ومل أجد قوله أعال "عبدة األواثن فإن وافقوهم مل جيزالنصارى و 
 أ(./1٩8) (10)
 .النوويواملثبت موافق ملا ذكره  (,ينايفيف النسختني: ) (11)
 (.10/23٩روضة الطالبني ) (12)
 يف )ط(: )وإن(. (13)
 .املاوردياملوافق ملا ذكره   (, واملثبت من )و(, وهوليعلميف )ط(: ) (14)
 .احلاوي للماوردي(, واملثبت من مكانتهميف النسختني: ) (15)
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 .(1)خلطهم ؛وإْن رأى اختالطهم ابملسلمني أصلح كي ال تقوى شوكتهم ه.أمامه أو وراء
 .(2)قال الشافعي: األوىل أْن يستأجرهم ؛وحيث جيوز االستعانة ابلكفار

ــر الصــــف ُأخرج إْن مل خُيَش من  واملخذِّل مُينع من اخلروج، فإْن خرج ُردَّ، وإْن حضــ
وال ســـــلب َمن  ,(3)يســـــتحق شـــــيًئا من الغنيمة على املذهب إخراجه وهن، فإْن حضـــــر مل

 .(4)وقيل: إْن هناه اإلمام مْل ُيسهم له، وإْن مل ينهه ُأسهم له، وقيل: يُرضخ له قتله.
النــاَس من القتــال أبْن يقول: عــدُّكم قليــل، وخيولكم واملخــذِّل: هو الــذي خيوِّف 

ــديد احلر ــعيفة، وال طاقة لكم ابلعدو، وهذا وقت شـ ــى التلف إْن خرجنا  ضـ والربد، وخُيشـ
 .(5)وحنوه ,فيه

ــريـة كـذا، أو  ويف معنـاه املرِجف، وهو اـلذي ُيْكِثر األراجيَف أبْن يقوَل: قُتـلت ســــــــــــ
 .(٧)مدد (6)[حلقهم وأ]العدو كثري يف موضع كذا، 

 والظاهُر اأَلوَّل. ,يقتضي دخوله يف املخذِّل (٩)الغزايلو  (8)وكالم اإلمام
ــلمني  ,(10)[لعـدو]للـذي يتجســــــــــــــس واخلـائن: وهو ا ويطلعهم على عورات املســــــــــــ
وَمن فعَل ذلك ال يســـتحق القتل بل التعزير إْن مل يكن من ذوي  ,(11)ابملكاتبة واإلرســـال

 .اهليئات 

 

 (.14/132احلاوي للماوردي ) (1)
 ."وأحب إيل إذا غزا هبم لو استؤجروا"ونص عبارته: (, 4/261األم للشافعي ) (2)
 (.10/240(. والروضة )385 -11/384وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
ــرح الكبري للرافعي )انظر:  (5) ــة )11/385(, )٧/36٧الشــــــــــــ (,  3٧٩ -6/3٧8(. والروضــــــــــــــــ
(10/240.) 
 يف )ط(: )وحلقهم(. (6)
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 .(1٧/426هناية املطلب ) (8)
 (.٧/1٧الوسيط ) (٩)
(  10/240(, والروضـــــــة )11/385واملثبت موافق للشـــــــرح الكبري ) يف النســـــــختني: )العدو(, (10)

 فإهنما قاال: )يتجسس هلم(.
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
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ابالمتحان ســـــرًّا وعالنية أبْن يُعلم أنَّ ذلك  (1)[ويســـــتربأ]وإذا اتب املخذُِّل قُبلت، 
 .الظفر ابملشركني فال يُعطى شيًئا (3)[أو بعد]مة إذا كان لطلب غني (2)[فأما]ين، دِ لِ 

 قدَّم.توجه  هوفي ,(4)وال يلتحق الفاسق ابملخذِّل يف أنه ال ُيسهم له
 :(6)(5)ولو حضَر الكافر القتال فهل يُرضخ له؟ فيه مخسة أوجه

 .أحدها: ال، وإْن قاتَل وأذَن له اإلمام
 وإْن انتفيا.والثاين: يُرضخ له، 

 له، وإال فال، سواء أذَن له اإلمام أو ال. قاتَل أُرضخ واثلثها: إنْ 
 ورابعها: إْن حضر إبذن اإلمام أُرضخ له، وإال فال.

 عن احلضور أُرضخ له، وإْن هناه فال. (٧)[ينهه]وخامسها: إْن مل 
 .(8)وقد تقدَّم أكثُر ذلك يف كتاب الَقْسم

  

 

 .قد يكون خطأ, وأن املقصود: )وُيسرب(يف النسختني, و هكذا  (1)
 )وأما(.  يف )و(: (2)
 يف )و(: )وبعد(. (3)
 (.6/3٧8(. والروضة )٧/36٧املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (4)
ــيط )3/285(. واملهــذب )235انظر: التنبيــه ) (5) (.  14/156(. واحلــاوي )4/536(. والوســــــــــــ

ــرح الكبري للرافعي  12/21٧(. والبـيان )5/164(. والتهـذـيب )13/216وحبر امـلذهـب ) (. والشــــــــــــ
 (.3/٩3(. وأسىن املطالب )16/41٩بيه )(. وكفاية الن10/242(. والروضة )35٩/٧)
املعتمد أنه إذا حضـــــــر بغري إذن اإلمام، مل يســـــــتحق شـــــــيئا على الصـــــــحيح، بل يعزره اإلمام آن   (6)

ــتأجره، فله األجرة فقط، وإال، فله الرضـــــخ على الصـــــحيح..   ــر إبذنه، فإن كان اســـ ذلك. وإن حضـــ
 (.6/3٧0(. والروضة )٧/353بري للرافعي )انظر: الشرح الك

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 /ب(, من نسخة املتحف )ط(.٩٧) اجمللد الثالث, لوحة (8)
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ِلم يف الرضـــخ للمســـتأَجر، وهل جيوُز لإل  :املســـألة الثانية مام ول حاد اســـتئجار ُمســـْ
: ( 3)[اثلثهـاو ] ,(2): أـنه جيوز، وأصــــــــــــــحهـا: أـنه ال جيوز(1)أحـدهـا :فيـه أوجـه اجلهـاد؟على 

 .(4)جيوز ذلك لإلمام دون اآلحاد، ويُعطى األجرة من سهِم املصاحل
الزاد واألُْهبـَة والســــــــــــــالح من بيـت  (5)[ببـذل]ولإلمـام ترغـيب اجملـاهـدين يف اجلهـاد 

 .(٧)(6)وُيستحب ذلك ل حاد بغري إجارة, من مالهاملال أو 
ــتحـقاـقه  وـقال   ,(٩)وجهـان (8)[األجرة]ولو أكرَه اإلـماُم رجاًل على اجلهـاد ففي اســــــــــــ

ــتحق، وإْن مل يتعني فله األجرة من حني خروجه إىل  املاوردي: إْن تعني اجلهاد عليه مل يســ
ــيًئا   ــنه   .(10)من حينئذأْن حيضــــر الوقعة، فإذا حضــــر تعني عليه فال يســــتحق شــ واســــتحســ

 .(11)الرافعي وقال: ينبغي أْن حُيمل عليه اإلطالق
وأمَّا اســــــتئجار اإلمام العبيد املســــــلمني للجهاد فقد أطلق مجاعة رواية وجهني فيه، 

 

 ب(./1٩8) (1)
 (.10/240(. والروضة )11/385وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )ط(: )اثلثها(. (3)
 (.10/240(. والروضة )11/385)والشرح الكبري للرافعي   (.٧/1٧انظر: الوسيط ) (4)
 يف )و(: )برتك(. (5)
 (.16التعريفات الفقهية )  انظر: اإلجارة: عبارة عن العقد على املنافع بعوض هو مال. (6)
 (.10/240(. والروضة )11/386انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 يف )ط(: )اإلجارة(. (8)
ــتحقون أجرة. انظر: املعتمـــد أنـــه ال ي (٩) ــرح الكبري للرافعي )ســــــــــــ (. والروضـــــــــــــــــة  11/386الشــــــــــــ
(10/241.) 
قال الشــافعي )رضــي هللا عنه( يف (: "138 -٧/380مل أجد قوله هذا, فإنه قال يف احلاوي ) (10)

محال  -كتاب الســــــــري: إن اإلمام إذا أكره مشــــــــركا, أو الذمي على اجلهاد معه, ماذا على اإلمام ؟  
مثله يوم إكراهه على اخلروج   على اجلهاد معه فعليه أجرة -األم ي يف عبارته يف على كالم الشـــــــــــافع

فصــــل: والقســــم الرابع: أن يغزو معه املشــــركون بغري إجارة وال  (: "14/2٩0, وقال فيه ايضــــا )"معه
جعــالــة اإلمــام, فهــذا على ثالثــة أضــــــــــــــرب: أحــدهــا: أن يكرههم اإلمــام فيخرجوا معهم مكرهني,  

مثاهلم من غري ســــــهم وال رضــــــخ الســــــتهالك عملهم عليهم, كما لو ابإلكراه أجور أفيســــــتحقوا عليه 
ــواء كـانوا أهـل ذـمة أو معـاهـدين, وليس يراعى يف هـذا اإلكراه   ــتكرههم يف محوـلة أو بـناء: وســــــــــــ اســــــــــــ

يف اإلكراه على الطالق والعتاق, وإمنا يراعى أن ال يفســـــــح هلم يف التأخر,   املراعيالضـــــــرب واحلبس  
 ."جره, فلم حيتج مع القول إىل غريهابلذمة والعهد يف قبضته, وحتت حاخلروج: ألهنم  وجيربهم على

 (.11/386الشرح الكبري ) (11)
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جواز اســــتئجار األحرار، فقال: إْن َجوَّزانه جاز اســــتئجارهم، وإْن  (1)[على]وبناه اإلمام 
خلالف فيمـا إذا وط  الُكـفَّار بالدان هـل يتعني اجلهـاُد على منعـناه فوجهـان خمرجـان على ا

 ؟(2)العبيد
 واستئجار غري اإلمام هلم مرتٌب على استئجار اإلمام، وأوىل ابملنع.

ولو أخرج اإلمــام العبيــد قهرًا لزمتــه أجرهتم من يوم اإلخراج إىل أْن يعوَد كــلٌّ منهم 
 .(3)إىل يد سيده

إْن جعلناهم من أهِل   ,ين ذلك على الوجهني الســــابقنيقال الرافعي: وُيشــــبه أْن ينب
 . وتوقف فيه بعضهم.(4)فرِض اجلهاد فليكونوا كاألحرار

وأمَّا الذمي فلإلمام أْن يســتعمله يف اجلهاد مبال  يبذله له، وهل طريُق ذلك اإلجارة 
 .(6)(5)أو اجلعالة؟ فيه وجهان، أصحهما اأَلوَّل، وهو ظاهر النص

لكان له االنصراف مىت شاء،   ؛ولو كان جعالة  ,الة العمل واملدةهج  (٧)[تضر]وال 
ــروا الصـــــــف إبذن اإلمام  (٩)[واعرتض]  ,(8)وهو بعيد اإلماُم عليه أبنَّ أهل الذمة لو حضـــــ

ــتئجـار مُثَّ أرادوا االنصــــــــــــــراف بـعد قـيام احلرب  مـلا فـيه من  ,ـفالرأُي أْن مُينعوا ؛من غري اســــــــــــ
 .(10)الكفاية وال على العنيهاد املفرتض على الضرر، وإن مل يكونوا من أهل اجل
أحدها: أنه ال جيوز أْن يبلَغ   :ثالثة أوجه  (11)[هيســـــــــــتأجر ]وعلى هذا ففي قدِر ما 

 

 يف )ط(: )يف(. (1)
ــرح الكبري للرافعي )(430 -1٧/42٩هنـاـية املطـلب ) (2) ــة 11/386. وانظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــ
 .(. ومل أج من ذكر املعتمد يف املذهب10/241)
(, نقاله عن البغوي, وهو يف 10/241(. والروضـــــة )11/386الكبري للرافعي )لشـــــرح انظر: ا (3)

 (.٧/45٧التهذيب للبغوي )
 .(10/241. وحنوه يف الروضة )(38٧ -11/386الشرح الكبري ) (4)
 (.4/2٧6األم ) (5)
 (.10/241(. والروضة )11/38٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 , ويف )و(: )يظهر(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.)نضر(يف )ط(:   (٧)
 (.10/241(. والروضة )11/38٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )واغرتض(. (٩)
 (.1٧/42٩هناية املطلب ) (10)
 يف )ط(: )يستأجر به(. (11)
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 .(1)كالصيب واملرأة  ,ابألجرة سهُم راجل
قال الرافعي: وحاصُله احلكم ابالنفساخ، والرد إىل أجرة املثل إذا ابن ابألجرة زايدة 

ــهم من ال ــهم الراجل األجرة على ســــــــ غنيمة، وإال ففي االبتداء ال يُدرى قدر الغنيمة وســــــــ
 .(2)منها

 .: وهو غلط(4)والروايين (3)قال املاوردي
 .(5)اإلجارات وأصحها: أنه ال حجر يف قدر األجرة، كما يف سائر 
 .واثلثها: أنه جيوز أْن يبلغ هبا سهم الراجل دون الفارس

رب املســــلم عليه إال عند وإْن مل جي ,(٧)(اجرب ) ابلقتال  (6)الصــــف أخذوا واوإذا حضــــر 
 .(8)ظهور العدو

ذكُر وجهني يف اســـــتحقاق   (11)(10)والبيان (٩)فإْن حضـــــروا ومل يقاتلوا ففي الشـــــامل
 األجرة.

اســـتحقوا األجرة، وإْن كان   ؛: إْن كان الهنزام العدو(13)والروايين  (12)وقال املاوردي

 

 لم.فإنه ال يبلغ ما يُعطونه سهم راجل. وهللا أع  أي: كالصيب واملرأة إذا حضرا, (1)
 ."وكأن حاصل هذا الوجه..."(, قال:  11/38٧الشرح الكبري ) (2)
 (.14/132احلاوي للماوردي ) (3)
 (13/1٩6حبر املذهب ) (4)
 (.10/242(. والروضة )11/386وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 أ(./1٩٩) (6)
 زايدة من احلاوي للماوردي. القوسنيما بني   (٧)
 (.14/132احلاوي )  :انظر (8)
 (.٩4الشامل ) (٩)
تفقه ســنة تســع ومثانني وأربعمائة, ولد العمراين اليماين,  احلســني, حيىي بن أيب اخلري يبالبيان أل( 10)

ســــــــــــنة مثان ومخســــــــــــني  وتويف , كان شــــــــــــيخ الشــــــــــــافعية ببالد اليمن  على مجاعات منهم زيد اليفاعي
وطبقات الشــــافعية   .(٧/338(, )٧/336)طبقات الشــــافعية الكربى للســــبكي  انظر:  .  ومخســــمائة

 (.1/32٧البن قاضي شهبة )
 (.12/223البيان للعمراين ) (11)
 (.14/133احلاوي للماوردي ) (12)
 (.1٩٧ -13/1٩6حبر املذهب ) (13)
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عليه األجرة  (1)[تتقســـط]  اموفي،  جرة ابلِقســـطُردَّ من األ  ؛القتال واحلاجة إليه مع إمكان
والثاين:  .وجهان: أحدمها: على املســـــافة من بلد اإلجارة إىل موضـــــع الوقعة وعلى القتال

ألنَّ مســــريه يف  ,يف بالد احلرب إىل موضــــع الوقعة وعلى القتال (2)[مســــريه]على مســــافة 
ــري  ,بالد احلرب شــــــروٌع يف العمل ه يف بالد اإلســــــالم، ومها ألهنا حمل القتال، خبالف مســــ

ــافة مع األعمال أو على  جيف احل (3)[األجرة]يان على أنَّ مبن ]تُقســــــــــط على مجيع املســــــــ
وإْن كان عدُم قتاهلم ملصـــــــــــــاحلة   وفيه وجهان. (4)[؟من حني اإلحرام مع العملاملســـــــــــــافة 

مل يســــــــــــــرتجع منهم شــــــــــــــيء، وإْن كـان قبـل  ؛العـدو، فـإْن كـان بعـد أْن دخلوا دار احلرب 
اســــــرتجع كل األجرة، وكان هذا عذرًا ينفســــــخ به ما تعلق  ؛ســــــريهم من بالد املســــــلمنيم

وإْن كان بعد مسريهم يف   مبثله العقود اخلاصة.  نفسخيبعموم املصاحل من اإلجارة. وإْن مل 
ففي اســــتحقاقهم قســــط تلك املســــافة من األجرة  ؛دخول دار احلرب  دار اإلســــالم، وقبل
اجلهة املســــــــــتأجر على   (5)[جهة]م يف غري إلماُم أْن يغزو هبراد اولو أ،  الوجهان املتقدمان

مل  ؛، أو أهلها أشــــــــــــجع(6)[أوعر]الغزو فيها، فإْن كانت مســــــــــــافة الثانية أبعد أو طريقها  
 .(٧)[وإال فله ذلك ]يكن له ذلك، 

 .(8)ذمّي للجهاد وجهان؛ أصحهما: املنعالويف استئجار آحاد املسلمني 

 

 .احلاوي للماوردي( بدون تنقيط, واملثبت من ىقسطيف )ط(: )يقسط(, ويف )و(: ) (1)
 يف )و(: )يسرية(. (2)
 )االخرة(.يف )و(:   (3)
َعلِِّم أم ال(. (4)

ُ
 يف احلاوي: )هل تتقسط عليه أجرة امل

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (5)
 يف )و(: )أو غري(. (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 (.10/242(. والروضة )11/38٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
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 فروع:
ج اإلمـام الـذميني للجهـاد فـاألوىل أْن جيعـل هلم أجرة معلومـة، وهـل أخر  إذا :اأَلوَّل

 .(1)يكون ذلك إجارة أو جعالة؟ فيه الوجهان املتقدمان
ــيكم، أو  (2)[وإنْ ] ــيًئا جمهواًل أبْن قال: نرضـــــــ ــتعينون به  :مسى شـــــــ  ؛نعطيكم ما تســـــــ

 .(3)وجبت أجرة املثل، وكذا إْن أخرجهم قهرًا، أو محلهم على اجلهاد
احلبس والضـرب املعتربان يف  ؛: وال يُعترب يف هذا اإلكراه(5)والروايين  (4)املاورديل قا

 ,على اخلروج وال يرخص هلم يف التخلف (6)[جيربهم]اإلكراه على الطالق، واملعترب أْن 
 قهره، فلْم حيتج مع القول إىل غريه. (٧)[وحتت]ابلذمة والعهد يف قبضته  مألهن

فهذا موضــع وجوب الرضــخ، ويف حمله ثالثة ]يســمِّ هلم شــيًئا  وإْن خرجوا راضــني ومل 
 .(8)أقوال تقدمت يف كتاب الَقْسم والغنيمة

ُتؤدى من مخس   ؛أجرة املثل أو مســــــــــــــماة  (10)ســــــــــــــواء كانت  (٩)[مُثَّ األجرة الواجبة
ســـــهم املصـــــاحل، أو من أربعة أمخاس الغنيمة، أو من  (12)[من]الغنائم مطلًقا   (11)[مخس]

 .(13)أوهلا :أوجه، أصحها ثالثةفيه  ؟أصلها

 

 (.3/٩3(. وأسىن املطالب )1٩/488اية املطلب )(. وهن4/153انظر: األم ) (1)
 يف )و(: )فإن(. (2)
 (.10/242(. والروضة )11/38٧)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (3)
 (.14/136احلاوي للماوردي ) (4)
 (.13/1٩٩حبر املذهب ) (5)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يخىرهم (, ويف )ط(: )ىحىرهم يف )ط(: ) (6)
 يف )و(: )وجيب(. (٧)
ــرح الكبري للر . و /ب(, من نســــــــــــــخـة املتحف )ط(106) اجملـلد الـثاـلث, لوحـة (8) افعي انظر: الشــــــــــــ
 .(10/242(. والروضة )11/38٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 ب(./1٩٩) (10)
 .(, ولعل الصحيح ما اثبتناهاخلمس: )يف النسختني (11)
 يف )ط(: )بني(. (12)
 (.10/242د. انظر: الروضة )وهو املعتم (13)
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 .(1)قال الرافعي: والظاهر أنَّ املراد مخس اخلمس من هذه الغنيمة ومن غريها
أُعطيت من ماِل املصــــــــاحل  ؛ةق أجر : إْن كان املســــــــتحَ (3)والروايين  (2)وقال املاوردي

من  يعطأُ  ؛، وإْن كان جعالةً (4)[ابلعقد]ألنَّ األجرة ُتسـتحق   ,احلاصـل قبل هذه الغنيمة
 ؛وإْن كان رضـــــــًخا  ُتســـــــتحق بعد العمل.  (6)[األهن]  ,هذه الغنيمة (5)[من]مال املصـــــــاحل  

على اخلالف فيه، وهذا يقتضــــــــــــــي جميء وجهني يف صــــــــــــــورة   ,مباِل هذه الغنيمة فتختص
 العقد عليه، بناء على أنه إجارة أو جعالة.

ــبَّاغ: جتُب األجرة من أصــــــــل الغنيمة ما مل يبلغ ســــــــهم   الراجل، فإْن وقال ابن الصــــــ
 .(٧)فمن سهم املصاحل ؛فمن الغنائم، وما زاد ؛يكون رضًخا فمابلغته 

هرًا ومل حيضـــــــــروا القتال أو خالَّ ســـــــــبيلهم قبل حضـــــــــور وا فيما إذا أخرجهم قلَّ وَ ولو  
نهم من لتمكُّ   ,ت منافعهم يف الرجوعل وا إال أجرة الذهاب وإْن تعطقمل يســـــــــتح  ؛الصـــــــــف

 .(8)الرتدد كيف شاؤوا
ــرواوإْن   ــتحقاقهم أجرة املثل ملدة وقوفهم وجهان،   االصـــــف ومل يقاتلو  حضـــ ففي اســـ
فال شــــــــــــــيء  ؛إْن مل يكن عليهم يف هـذه احلـالـة حبس وقهر ؛وعلى هـذا. (٩)أظهرمهـا: ال

ــمـان منفعـة احل  ؛( 11)قلـنا: جيـب  (10)[إنْ فـ ]لفوات، ابر عليهم، وإال ففيهـا اخلالف يف ضــــــــــــ
 .(12)حاضرًا مقاتاًل  وجَب أجرة مثله حاضرًا من غري قتال، ال

 

 ."وهاهنا رجحوا األداء من مخس اخلمس"(: 11/388قال يف الشرح الكبري ) (1)
 (.14/13٧احلاوي للماوردي ) (2)
 (.200 -13/1٩٩حبر املذهب ) (3)
يف )و( كلمة غري واضـــــــحة, وعند الروايين: )ابلقصـــــــد(, واملثبت من )ط(, وهو املوافق ملا ذكره   (4)

 املاوردي.
 املاوردي.املوافق ملا ذكره , وهو  النسختنييف حبر املذهب للروايين: )قبل(, واملثبت من  (5)
 يف )و(: )ال(. (6)
 (.1150 -1148انظر: الشامل ) (٧)
 (.10/242(. والروضة )11/388انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 (.10/242)والروضة (. 11/388وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 إن(.و (: )طيف ) (10)
 أي: ضمان منفعة احلر ابلفوات. (11)
 (.10/242(. والروضة )11/388انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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خ له إذا مل  ؛وإذا حضـر الكافر الصـف إبذن اإلمام أرضـخ له إذا قاتل أكثر مما يُرضـِ
 .يقاتل

مل   ؛ولو ترك اإلمام الذين أمرهم ابخلروج ومل يُلزِمهم حضور الصف فحضروا خمتارين
 .(2)قطعا (1)[لك ذل]يستحقوا شيًئا من األجرة 

َمن غزا معه  استحقَّ اجلُعلَ  "؛ذاأهل الذمة فله كَمن غزا معي من "لو قال:   :الثاين
استحقَّه َمن قاتل من الصنفني، وال   ؛من الرجال دون النساء، ولو قال: َمن قاتَل فله كذا

ــورتني. ــبيان يف الصـــ ــتحقه الصـــ ــاداهتم يف القتال يســـ ــتحقَّ  ؛وأمَّا العبيد فإْن أَِذَن هلم ســـ اســـ
يســـتحق اجلعل َمن شـــهد الوقعة ومل يقاتل،  (3)وىلالســـادة اجلُعل، وإال فال شـــيء، ويف األُ 

املرتزقة  غرياختصَّ ب ؛معي من املســــــــلمنيولو قال: َمن غزا .  (5)يف الثانية (4)وال يســــــــتحقه
.  ,دون الذميني واملرتزقة  ,(6)[منهم] ولو قال: َمن  والكالم يف النســــــــاء والصــــــــبيان كما مرَّ

 .(٧)والذميون ال املعاهدون ,ةغري املرتزق املسلموندخل فيه  ؛وأطلقَ  ,غزا معي
مثاًل،  (8)ع َمن يغزو معي ألف دينــاريالثــالــث: قــال الروايين: لو قــال: جعلــُت جلم

ابلغزو دون املرتزقــة، والــذميون دون  الطوعــةُ  (٩)[فيــه]دخــَل  ؛فــإْن كــان اجلُعــُل يف الــذمــة
ســـهم له على ل املســـلم وال َمن ال يال يُفضّـــ  ؛ويقســـم بينهم على الســـواء ,(10)[املعاهدين]

ــيــده؛ ألنــه لو  وال يــدخــل فيــه من العبيــد املــأذونِ  ,غريمهــا هلم إال َمن مل يــدخــل فيــه ســــــــــــ
عبده له.   (13)[ةصـَّ ح]على غريه؛ إذ   (12)أدَّى إىل تفضـيله  ؛َمن دخَل فيه سـيده  (11)دخلَ 

 

 ذلك(.ك(: )ويف ) (1)
 (.14/136انظر: احلاوي ) (2)
 وهي فيما لو قال: َمن غزا معي من أهل الذمة فله كذا. أي: الصورة اأُلوىل, (3)
 .أي: اجلعل (4)
 أي: الصورة الثانية, وهي فيما لو قال: َمن قاتَل فله كذا. (5)
 يف )ط(: )سهم(. (6)
 (..14/134انظر: احلاوي ) (٧)
 (.212معجم لغة الفقهاء )  انظر: غراما. 4,25زنة الواحد منها عشرين قرياطا, والقرياط  (8)
 يف )ط(: )معه(. (٩)
 : )اجملاهدين(!حبر املذهب للروايين  املطبوع منواملثبت من )و(, ويف (,املعاهدون يف )ط(: ) (10)
 أي: لو دخَل فيه من العبيد املأذوِن هلم... (11)
 أي: تفضيل السيد. (12)
 يف )ط(: )خصه(. (13)
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. ؛وأمَّا النســاء واللفُظ يقتضــي التســوية.  فيدخلن يف لفِظ القتال دون لفِظ الغزو، كما مرَّ
ا أو  ــبيـانمـَّ ، وإْن دخلوا اْلُمْفَرَدةمل يـدخلوا، كـاجلعـالـة  ؛همؤ فـإْن مل يـدخـل فيهـا أوليـا ؛الصــــــــــــ

وإْن كـان اجلُعـل معينـًا أبْن قـال: جعلـُت جلميع  .(1)اْلُمْفَرَدةخبالف اجلعـالـة  ,دخلوا ؛فيهـا
ــحَّ   ؛َمن يغزو معي هذا املال ــواء كان املاُل معلوًما أو جمهواًل.  ,صــــــــــ ذه والداخُل يف ه ســــــــــ

ــدقات يُ   ؛احلالة ــركون منها ودخَل فيها امل ؛عترب ابملال، فإْن كان من الصــــــ طوعة خرج املشــــــ
دخَل فيها مطوعة   ؛وإْن كان من سهِم املصاحل  ,دون املرتزقة، وال يسرتجع منهم إذا مل يغزُ 

ــحة اجلعالة قوالن  ؛، وإْن كان من أربعة أمخاس الفيء(2)املســــلمني ]وأهل الذمة[ ففي صــ
 ؛(6)[خاصة]، فإْن قلنا: مصرفها يف اجليش (5)[اميف مصرفه] (4)]القولني[  (3)(أصل) من

دخَل فيها ما عدا املرتزقة من املســــلمني   ؛إْن قلنا: مصــــرفها املصــــاحل العامةفهي ابطلة، ]و 
 .(8)(٧)وأهل الذمة[

ا ابحلكم فهو ُمتطوِّع وال
ً
 الرابع: لو غزا َمن أخرجه الشرع من اجلعالة، فإْن كان عامل

شـــيء له، مســـلًما كان أو كافرًا، وإْن جهله فوجهان؛ أحدمها: يســـتحق جعالة مثله دون 
 .(٩)رة مثله، والثاين: ال شيء لهأج

ـــتأجرتـَُك بكـذا على أْن تقـتل فالاًن الكـ "اخلـامس: لو ـقال ـلذمي:   ؛، فقتـله"افراســــــــــــ
لك ال يكون إجارة صـــــــــحيحة، فيعطيه ذ ؛أعطاه من ســـــــــهِم املصـــــــــاحل، وإْن قاله ملســـــــــلم

 .(10)الروايين هللمصلحة. قال
 

ولو قــال: َمن قــاتــَل فلــه كــذا؛  "قريبــا:  )رمحــه هللا( القمويلحيــث قــال  أي: فــإهنم ال يــدخلون, (1)
 ."يستحقه الصبيان يف الصورتنيوال  استحقَّه َمن قاتل من الصنفني،

 يف النسختني: )خاصَّة(, واملثبت من حبر املذهب. (2)
 زايدة من حبر املذهب. القوسنيما بني   (3)
 يف )و(: )والقولني(. (4)
 )رمحه هللا(. يف املطبوع: )فموجب مصرفه(, ولعل الصحيح ما نقله القمويل (5)
 يف )و(: )خاصلة(. (6)
والثاين: أهنا جائزة إذا قلنا: مصــــــــــرفه يف املصــــــــــاحل العامة ودخل  "(: 31/81٩) يف حبر املذهب (٧)

 ."أهل الصدقات أو الء سواء كان من فيها من املسلمني من عدا مرتزقة أهل الفي
وحبر املـــــذهـــــب  . (136 -14/413. وانظر: احلـــــاوي )(1٩٩ -13/1٩8حبر املـــــذهـــــب ) (8)
 (.16/4٧1وكفاية النبيه ) (.1٩8 -13/1٩٧)
 (.13/1٩٩حبر املذهب )نظر:  ا (٩)
 (.13/1٩6حبر املذهب )انظر:   (10)
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 .(1)تنع قتلهفيَمن مي :املسألة الثالثة
 :تنع قتلهم من الُكفَّار أصنافوالذين مي

اأحــــدهــــا: القريــــب، فُيكره للغــــازي قتــــل أبيــــه وقريبــــه، فــــإْن كــــان حمَْ  أتكــــدت  ؛رمــــً
 .(2)الكراهة

املــاوردي  (4)[وتوســــــــــــــط]، (3)وعن ابن أيب هريرة أنَّ الكراهــة ختتص ابلقريــب احملرم
ِبِه[ فقال: الذي أراه أنه إْن كان مميزًا يرث ]بَِنسـَ
كره له قتله، وإْن كان ال يرث   ؛ويُورث   (5)

أو رســــوله بســــوء، أو قصــــده فإْن مسعه يذكر هللا  ), وال يُورث، فهو كاألجنيب  (6)(بنفســــه)
 .(٩)(8)(٧)(ابلقتل، مل ُيكره له

 .( 10) لهم إذا مل يقاتلوا، فإْن قاتلوا جازالثاين والثالث: النســاء والصــبيان، ال جيوز قت
 .( 11)ال مدبرين، قبل األســـــــر ال بعده ,وقال املاوردي: ال جيوز قتلهم إذا قاتلوا إال مقبلني

وعبــدة األواثن،  (13)من قوم  ليس هلم كتــاب؛ كــالــدهريــة (12)[النســـــــــــــــاء]قــال: فــإْن كــان 

 

(.  14/12٧(. واحلـــــــاوي )12/128)(. والبيـــــــان 232(. والتنبيـــــــه )4/182انظر: األم ) (1)
 (.4/1٩0(. وأسىن املطالب )٧/46٩والتهذيب )

 (.10/243(. والروضة )11/38٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.14/12٧للماوردي )  احلاوي (3)
 يف )و(: )ولو شرط(. (4)
 يف النسختني: )بنفسه(, واملثبت من احلاوي. (5)
 مل أجده يف احلاوي. القوسنيما بني   (6)
فـإن كـان   ,وينظر .: )فـإن عمـد قتـل أحـدهم فال حرج عليـهالقوســــــــــــــنيبـدل مـا بني  يف احلـاوي (٧)

 ، وإن كان لغريه فقد أساء(.لشدة عناده هلل ولرسوله والتعرض لسبهما فليس مبسيء
 (.14/12٧احلاوي للماوردي ) (8)
 ب(./200) (٩)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩0وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 (.221(, )٧٧األحكام السلطانية للماوردي ) (11)
 يف )ط(: )يف النساء(. (12)
ــناد احلوادث إىل الدهر  (13) ــتقالل الدهر ابلتأثري، والدهر عندهم: هو  هم الذين يقولون إبســـــــ واســـــــ

ــى أتثري هــذ احلركــات. اتريخ الفكر الــديين اجلــاهلي حملمــد  حركــات الفلــك، وأن العــامل يــدار مبقتضــــــــــــ
 (.4٧6) الفيومي
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 .(3)يُقتلن (2)فعند الشافعي ؛من اإلسالم (1)]وامتنعن[
ْشِكلنثى  واخل

ُ
وجعله بعضهم على القولني يف الشيخ   ,(4)واجملنون كالصيب  ,كاملرأة  امل

 .(5)الفاين الذي ال رأي له
ــَر منهم مراهق وشـــــــككنا يف بلوغهولو أُ  ــفنا عن  ؛ســـــ ، فإْن مل يكن (6)[مؤتزره] كشـــــ

ــبيان، وإْن أنبَت حكمنا ببلوغه  ذِكر قولني يف أنَّ  (8)وقد مرَّ  ,(٧)أنبت فحكمه حكُم الصـ
ينبين عليهما ما إذا قال: اســـــتعجلُت إنباته ابلدواء، أظهرمها:  ؟ة عليهذلك بلوغ أو عالم

وقيل:   ,(11)واليمني واجبٌة على الصــــحيح. (10)فُيصــــدَّق بيمينه، وحُيكم بصــــغره  ,(٩)الثاين
ــُتشــــكلت مشــــروعيتها ــيأيت يف الدعاوى  .(12)احتياط. واســ ولو .  وإْن نكَل عن اليمني فســ

خبالف ما لو أقامها على  ,قبلتُ مُسعت ومل   ؛ةاسـتكمال مخس عشـرة سـنقامت بينٌة على 
 .القول اأَلوَّل

مْل ُيســــــــــــــمع  ؛قـــال املتويل: ولو ادَّعى الـــذمي ذلـــك حني طلـــَب تقرير اجلزيـــة عليـــه
 .(13)منه

 .(15) الشارب  (14)[اخضرار]وال تعويل على  
ــعر اللحية   ؛والوجه  ,يف التعويل على ما خشــــــــــَن من شــــــــــعِر اإلبطو  والعارض  كشــــــــ

 

 يف النسختني: )وامتنعوا(, واملثبت من األحكام السلطانية. (1)
 (.8/3٧٧(. واملختصر )4/182انظر: األم ) (2)
 (.211السلطانية للماوردي ) األحكام (3)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩0وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.1٧/464انظر: هناية املطلب ) (5)
 )ط(: )مؤتره(, ويف )و(: )مؤبره(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يف  (6)
 (.10/243) (. والروضة11/3٩0وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 .ال أدري يف أي كتاب مرّ  (8)
 (.10/243(. والروضة )3٩1 -11/3٩0وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩1املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (10)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩1انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩1الشرح الكبري للرافعي )  انظر: (12)
 .ما يتعلق ابجلهاد من تتمة اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطا (13)
 : )إحضار(.يف )و( (14)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩1وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (15)
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 .(1)يف كتاب احلجر اوجهان تقدَّم ؛رب والشا
وأصـــحاب  ,-(3)ءراجَ األُ  وهم- (2)[فاءسَـــ والعُ ] ,وأمَّا الراهُب؛ شـــيًخا كان أو شـــاابًّ 

يف  وُأجراي  ,(4)أهنم يُقتلون  :أصحهما ,قوالن  ؛والشيوخ الضعفاء الذين ال رأي هلم ,احلرفة
 .(٧)(6)[ألرجلا أو]ومقطوعي األيدي  (5)اءنَ مَ زُّ العميان وال

ــر عليهـا املـاوردي ,(8)راء طريقـة قـاطعـة جبواز القتـلجَ ويف األُ   (10)[قـال]، (٩)اقتصــــــــــــ
 .(11)الرافعي: وهي قوية

مقطوع  و ن واألعمى مِ واحملرتفون يف معنــــاهم ال حمــــالــــة، ومنهم َمن قطع بــــه يف الزَّ 
 .(12)اليدين أو الرجلني

ــذكور  ــا إذا مل يكن للمــ ــان رأي يف القيوالقوالن فيمــ ــإْن كــ ــال، فــ ــه تــ ن هلم رأي فيــ
وال فرَق بني أْن حيضــر الوقعة أو  ال. مفيجوز قتله، ســواء حضــر الوقعة أ  ؛ويســتصــيبون به

 
ُ
 .القوالنوقيل: إْن مل حيضر ففي جواز قتله  .(13)قاتلال، كما ال فرَق يف امل
 : الظاهرُ (16)والغزايل  (15)فقال اإلمام  ؛ال رأي له  (14)]األخرق الذي[وأمَّا الشــــــــيُخ 

 

 (.10/243انظر: الروضة ) (1)
 فاء(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يف النسختني: )والع (2)
 .(4/312انظر: مقاييس اللغة ) (3)
 (.10/243وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (4)
 (.35/336اتج العروس )  انظر: املبتلى يف جسده من بالء أو كرب أو كسر أو غريه. (5)
 يف )و(: )واألرجل(. (6)
 (.10/243وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (٧)
 (.10/243وضة )انظر: الر  (8)
 (.14/1٩2احلاوي للماوردي ) (٩)
 يف )و(: )قلل(. (10)
 ."...وأصح القولني(: "11/23٩قال يف الشرح الكبري ) (11)
 (.٧/148(. وحتفة احملتاج )٩/324(. والنجم الوهاج )10/243انظر: الروضة ) (12)
 (.244 -10/432(. والروضة )11/3٩2وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (13)
واملثبت من حاشـية النسـخة )ط(, وهو املوافق ملا سـيُنقل قريبا   يف النسـختني: )االجري والذي(, (14)

 من كالم اإلمام والغزايل.
فأما إذا حضـــــر الواقعة شـــــيخ ال يرجع إىل بطش، وال إىل "(: 1٧/464قال يف هناية املطلب ) (15)

 ."بقتله رأي، فيجوز إجراء القولني فيه، وال ميتنع القطع 
 ."ا حضر...والشيخ األخرق إذ(: "٧/12قال يف الوسيط ) (16)
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، وقال  (2)(1)(حيضــــــــــــرفيما إذا مل ) بقتله إذا حضــــــــــــر الوقعة، وحُيتمل إجراء القولنيالقطع 
ــيــــهي]الرافعي: الــــذي   ر علىدَ قــــْ أنــــه ال فرق بني أْن يُـ  (4)]كالمهم[ ويفهمــــه (3)[قتضــــــــــــ

جــده نبالدهم ف (6)يف صــــــــــــــف القتــال، أو يــدخــل بعض -نيذكور من املــ - (5)[األخرق]
ــيوخ على القو  جواز قتلـــه (٧)[يف َأنّ ]هنـــاك،  والعميـــان ]لني. قـــال: وهو قريـــٌب يف الشــــــــــــ
  (8)[والزَّْمىَن 

ُ
لكن  .ضـــــــــني عن التعرض للناسرِ عْ الذي ال يتأتى منهم القتال، ويف الرهبان امل

تعرض هلم إذا دخلنا بالدهم، كيف وأكثرهم يُ  ال  أنواملشــــــــــغولني ابحلرفة   ءارَ جَ يبعد يف األُ 
 !(٩)أصحاب حرف
 :التفريع

وإْن  جاز اســـرتقاقهم وســـيب نســـائهم وذراريهم واغتنام أمواهلم.  ؛وز قتلهمإْن قلنا: جي
ــا: ال جيوز ــا: أهنم يـُرَ  ؛قلنـ ــه، أظهرهـ ــاقهم أوجـ ــرقُّ ففي إرقـ ــالنســـــــــــــــــاء   ,ون بنفس األســــــــــــ كـ
ــبـيان ، ويُرِقّه. (11)[ويـفاديه]ومَيُّن علـيه،    ,واثنيهـا: أنَّ اإلمام خمريَّ بني أْن يقتـله  .(10)والصــــــــــــ

 ,وعلى هذا ففي اســــــــــرتقاِق ذراريهم ونســــــــــائهم ثالثة أوجه  اســــــــــرتقاقهم. واثلثها: أنه مُينع
ــر]للتبعـية. والـثاـلث:  ,أحـدهـا: ُيســــــــــــــرتقون، والـثاين: ال يُتعرض هلم النســــــــــــــاء  (12)[ذســــــــــــ

 

 مل أجده يف الوسيط. القوسنيما بني   (1)
ــيط ) (2) ــيط )(٧/21الوسـ ــر  ٩8 -٩٧. وانظر: البسـ (, حيث قال فيه: )وإن كان ذا راي ومل حيضـ

 .فالظاهر انه يقتل وفيه وجه ضعيف(
 يف )ط(: )تقتضيه(. (3)
 هم(.يف )ط(: )كال من (4)
 للرافعي.الشرح الكبري  يف النسختني: )األخرف(, واملثبت من  (5)
 أ(./201) (6)
 يف )ط(: )فإن يف(, ويف )و(: )فإن(, واملثبت من الشرح الكبري. (٧)
 يف )و(: )والزمىن والعميان والزمىن(. (8)
 .(10/244). وانظر: الروضة  (3٩3 -11/3٩2الشرح الكبري ) (٩)
 (.10/244(. والروضة )11/3٩3ظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. ان (10)
 يف )و(: )وذويه(. (11)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (12)
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 .(2)قال اإلمام: والثاين ضعيف .(1)ويسرتقهن دون الصبيان
 .(4)اخلالف يف اغتنام أمواهلم (3)[وأجري]

والثاين: القطع   .راءجَ ا: أهنم على القولني يف األُ دمهأح  ,ويف أهل الســــــــــــــوق طريقان
ــِر نســـــــــــــــائهم وذراريهم واغتنــام  أبهنم يُقتلون. أمواهلم اخلالف وعلى اأَلوَّل جييء يف أســــــــــــ

 .(6)اإلمجاع (5)[خرق]من  بَ رُ قَـ  ؛السابق. قال اإلمام: وَمن منَع اغتنام أمواهلم

 

ــبـيل الرق فيهم؟  "(: 465 -1٧/464يف هنـاـية املطـلب ) ـقال (1) وإن قلـنا: ال يقتلون، فكيف ســــــــــــ
ون بنفس الســــــــــــيب القول ثالثة أوجه: أحدها: أهنم يرقحاصــــــــــــل ما ذكره األئمة يف التفريع على هذا 

كالنساء والذراري. والثاين: أهنم ال يرقون بنفس الوقوع يف األسر كاملقاتلة من الرجال، ولكن لإلمام  
إرقاقهم، وليس له قتلهم، والوجه الثالث: أهنم ال يرقون وال يســــــــــــرتقون، وكأن هذا القائل يلتفت إىل 

سيف ما يوجب إجالل قدره؛ فإذا  . وهذا سخيف ال أصل له؛ إذ ليس للعما يقتضي االحرتام فيهم
ــوة على أهنن ال يقتلن جيري الرق عليهن، فـاالمتنـاع من ــفـان  كـانـت النســــــــــــ إجراء الرق على العســــــــــــ

 ."بعيد...
 (.1٧/465هناية املطلب ) (2)
 يف )ط(: )وإجراء(. (3)
 (.10/344والروضة )(. 11/3٩3انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 اإلمام.من )و(, وهو املوافق ملا ذكره   واملثبتيف )ط(: )حرف(,  (5)
 .(10/244(. والروضة )11/3٩3. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(1٧/466هناية املطلب )  (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :فرعان
مبنـيان على القولني يف جواز بيهـا وجهـان ففي جواز ـســـــــــــــ   ؛اأَلوَّل: إذا ترهـبت املرأة

 -ترهَّب إبذن ســيده (2)[وإن]-فيها ويف العبد   وجزَم الغزايل يف اخلالصــة ,(1)قتِل الراهب
 .(3)ابجلواز

 .(4)الثاين: ال جيوز قتل رسوهلم
جيوز لإلمام حماصـــــــرة الُكفَّار يف البالد واحلصـــــــون والقالع، وســـــــد األمر   :(5)الرابعة
ــرام النــــار ورمي عليهم ابملنع  من الــــدخول واخلروج، وقتــــاهلم ابملنجنيق، وحتريقهم إبضــــــــــــ

بارك عليهم، وإبرســـــال  ,إليهم، وتغريقهم إبرســـــال املاء عليهم  (6)النفط
َ
وهبدم األســـــوار وامل

ــبيان، ويبيتهم  ,األفاعي واحليات والعقارب  ــاء والصـ وحنو ذلك مما يعم وإْن كان فيهم النسـ
ْن يقاتلهم لياًل على غفلة وإْن خشــــــي من إصــــــابة النســــــاء تهم أب، ويبي(8)غارُّون (٧)[وهم]

 .(٩)والصبيان، وال فرق يف ذلك كله بني أن يضطر إليه أو ال
لكفار اب  (10)[وظفر] ,وقال القاضـي: ُيسـتحب لإلمام إذا علَم أنَّ يف املسـلمني قوةً 

ِل البهــائم ه من قتــ ملــا فيــ  ؛مبــا يعم (13)[يقــاتــل] (12)[ال] أنْ  ؛(11)[يعم] مبــامن غري قتــاهلم 
جاز من غري  ؛والنســـاء والصـــبيان، وإْن خاف منهم وعلَم أنه لو عمَّهم بشـــيء  كان أقدر

 

 (.10/243وقد تقدم أن املعتمد أنه يقتل. انظر: الروضة ) (1)
 اخلالصة. يف النسختني: )إذا(, واملثبت من (2)
 (.٧/46٩انظر: التهذيب )و  (614اخلالصة ) (3)
 (.10/344(. والروضة )11/3٩4انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
ــائل,  1٩1قال يف ص ) (5) ــائل(. فذكر ثالث مســــ (: )والنظُر يف معاملة الكفار ابلقتال، وفيه مســــ

 وهذه الرابعة.
 (.3/1165الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية )  انظر:  أفصح.الِنْفُط والنَـْفُط: ُدْهن، والكسر    (6)
 يف )و(: )فهم(. (٧)
 (.81طلبة الطلبة )  انظر: أي: غافلون. (8)
ــرح الكبري للرافعي  (.12/135(. والبيــــــان )232(. والتنبيــــــه )4/306انظر: األم ) (٩) والشــــــــــــ
 (.٩/325والنجم الوهاج ) (.245 -10/244(. والروضة )3٩6 -11/3٩4)
 هكذا يف النسختني. (10)
 (.16/38٧لصحيح ما اثبتناه, وانظر: كفاية النبيه )يف النسختني: )ال يعم(, ولعل ا (11)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (12)
 يف )و(: )يقابل(. (13)
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  .األوىل (3)الكراهة يف احلالة (2)[إثبات ]وهو يُفِهم . (1)ة  يكراه
ال يتيســـــر إال به،  وأوقد حكى اإلمام فيها وجهني، وقال: لو كان ال يتأتى الفتح  

 .(5)جاز ؛(4)[ويطول مقامه]والفتُح بغريه يعسر 
الضـرورة إىل  (6)[دعت]فلو ترتَس الُكفَّار ابلنـساء والصـبيان، فإْن , رف ذلك إذا عُ  

جاز الرمي  ؛ولو تركناهم لغلبوان  قاصـــدوانرميهم وضـــرهبم أبْن كانوا يف التحام احلرب وهم 
 عن أنفسـهم ضـرورة أبْن كانوا دافعنييكن والضـرب وإْن أصـاب الذين ترتسـوا هبم، وإْن مل 

ــدين والثاين: ال جيوز،   .(٧)أحدها: جيوز، وصــــحَّحُه النووي  ,فأربعة أوجه  ؛قتالنا غري قاصــ
 الثالث: ُيكره. الرابع: ُيستحب تركهم. .(8)وصحَّحُه القفال

ــوا هبم يف القلـعة دافعني عن أنفســــــــــــــهم فطريـقان أحـدمهـا: القطُع جبواز  ,ولو ترتســــــــــــ
 .(٩)وىل إذا مل ميكن الفتح إال بقصدهمولني يف األُ والطريق الثاين: إجراء الق .رميهم

خُيري بني ســـقيه وتركه، كما خُيري  (10)[عطشـــان] إذا اســـتســـقى منهمو قال املاوردي:  
 .(11)بني قتله وتركه

 

 (.16/38٧كفاية النبيه )  (1)
 ومعنامها متقارب. يف )ط(: )إتيان(, (2)
 ب(./201) (3)
 يف )و(: )وتطول مدته(. (4)
 (.1٧/45٧هناية املطلب ) (5)
 يف )و(: )ادعت(. (6)
 (2٩8 -11/2٩٧, وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(.10/246روضة الطالبني ) (٧)
 (.16/3٩3)(. وكفاية النبيه  10/245روضة الطالبني )و (. 11/3٩8الشرح الكبري ) (8)
 (. ومل أجد من ذكر املعتمد.10/245(. والروضة )11/3٩8انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
, واملثبت من األحكام  و( يســــــــع كلمة, وال يقابله شــــــــيء يف )ط(يف هذا املوضــــــــع بياض يف ) (10)

 .السلطانية
 (.٩2األحكام السلطانية للماوردي ) (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 فصل
ٍ  أو جتارة  أو ر  ســـــــْ أمَّا إذا كان يف القلعِة أو البلدة مســـــــلٌم أو مســـــــلمون، بســـــــبب أَ 

 :طرق ؛كاملنجنيق والنار  ؛جواز قتلهم مبا يعم فيف ؛استئمان، أو إبسالم بعض أهلها
أنه إْن مل تدُع إليه ضرورة فهو مكروه، ويف حترميه قوالن؛ أظهرمها اجلواز،   :(1)أحدها

 .جاز ؛وإْن دعت إليه ضرورة أبْن خيَف على املسلمني منهم لو مل يُدفعوا هبذا الطريق
لَّ عدد املسلمني يف الُكفَّار جاز والثاين: أنه إْن دعت إليه ضرورة جاز، وإال فإْن ق

 وإْن كان عددهم مثل عدد الُكفَّار أو أكثر، مل جيز. وىل تركه،الرمي، واألَ 
وأحلق أصــــــــــحاب هذين الطريقني حبالة الضــــــــــرورة ما إذا مل حيصــــــــــل فتح القلعة إال 

 بذلك.
ــيب َمن في :(3)واتبعه عليه الغزايل  (2)والثالث لإلمام ها من أنه إْن علم أنَّ ذلك يصــ

الظن ســالمتهم أو كانوا متمكنني من حرمي، وإْن غلَب على املســلمني، فالوجه القطع ابلت
 وال نظر إىل الضرورة وعدمها. .التوقي ففي جواز قتاهلم بذلك القوالن

 هقـال الرافعي: ويتوـلد من الطرق خالٌف يف جواز الرمي عنـد الضــــــــــــــرورة والعلم أبنـ 
ِلم كما ســــيأيت فيما إ وانزعه بعضــــهم   . انتهى.(4)ذا ترتس الكافر ابملســــلميصــــيب كل ُمســــْ

 .(5)فيه، وقال النووي: املذهب جواز الرمي وإْن عرف أنه يصيب مسلًما
ِلم أو مسـلمون ا عليهم من القتل نَّ مِ إْن أَ  ؛وقال املاوردي: إذا حاصـران قلعًة فيها ُمسـْ

 أهنم يقتلوهنم) ى الظنوإْن مل أنمنه بل غلَب عل   ,(6)(حصـــــــــــارهم واملقام على قتاهلم)  جاز

 

 (.10/245(. والروضة )11/3٩8الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح   (1)
 (.1٧/458هناية املطلب ) (2)
فال تضرم النار وال ينصب املنجنيق إذا أما إذا كان يف القلعة مسلم  (: "٧/22قال يف الوسيط ) (3)

 .(101 -100. وانظر: البسيط )"علمنا أنه يصيبه
 كل مسلم(.), بدل قوله: "يصيب املسلم"إال أنه قال:   (,11/3٩٩الشرح الكبري ) (4)
 (.10/246روضة الطالبني ) (5)
 زايدة من احلاوي. القوسنيما بني   (6)
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ضــــــــــرر   (3))يكون( ال  (2)]...[  (1)(أن  :أحدمها  :أقمنا على قتاهلم فهذا على ضــــــــــربنيإن 
عن حصــــــارهم اســــــتبقاء لنفوس ) الكف  (5)(جباو )فاليف الكف عنهم يف احلال   (4)علينا

أن يكون   :والضــرب الثاين  .لئال يتعجل بقتلهم ضــررا وليس يف متاركتهم ضــرر :املســلمني
فال جيب  ,شــــركني ضــــرر خلوفنا منهم على حرمي املســــلمني وحرمهميف الكف عن امل علينا

ـــتدـفاعـا ألكثر الضــــــــــــــررين أبقلهمـا  ,الكف عنهم وال االمتـناع عن قـتاهلم فـإن قتلوهم اســــــــــــ
فإْن كان ُمعجَّاًل  املقام على قتاهلم معترب ابلضــــــــــــــرر املخوف منهم. (٧)]وجوب[  (6)(وكان

 .(8)املقام إال عند جتدده وحدوثه ز جيمؤجاًل ملْ  وإْن كان ,وجَب املقام عليهم
ــلًما ــاب مســـــــــ ــيء عليه غري الكفارة، قاله  ؛وحيث قلنا ابجلواز فرمى فأصـــــــــ فال شـــــــــ

وهو فيما إذا مل يعلم فيها مســــــــــــلًما بطريق اأَلْوىَل، وقال الروايين:   .(10)والبغوي  (٩)الطربي
ا وجـبت اـلدـية والكفـارة، وإنْ إذا  ــلمـً ا وجـبت  َعِلَم أنَّ فيهـا مســــــــــــ ــلمـً مل يعلم أنَّ فيهـا مســــــــــــ

 .(11)الكفارة فقط

 

 زايدة من احلاوي. القوسنيما بني   (1)
ــختني, (2) ــع واو يف النســـــــــــ ــحيح العبارة على وفق ما ذكره   يف هذا املوضـــــــــــ وحذفناه من أجل تصـــــــــــ

 املاوردي.
 زايدة من احلاوي. القوسنيما بني   (3)
 أ(./202) (4)
 زايدة من احلاوي, وكان بدهلا يف النسختني: )وجب(. القوسنيما بني   (5)
 زايدة من احلاوي. القوسنيما بني   (6)
 ني: )بوجوب(, واملثبت من احلاوي.يف النسخت (٧)
 .(14/188احلاوي للماوردي ) (8)
 (.٩51التعليقة ) (٩)
 (.٧/4٧4التهذيب ) (10)
ل يف حبر املذهب ) (11) أحدها: أن يعمد قتله ويعلم أنه مســـــــلم فهو  "( فمما قال:  13/248فصـــــــّ

ود... والثاين: أن  على ضــــــــــربني: أحدمها: أن يقتله لغري ضــــــــــرورة دعته إىل قتله، فهذا جيب عليه الق
 قتله، ليتوصــــل به إىل دفع الشــــرك عن نفســــه ففي وجوب القود عليه وجهان...  تدعوه الضــــرورة إىل

 ."والثاين: أن ال يعمد قتله وال يعلم أنه ومسلم فال قود عليه وال دية وعليه الكفارة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

213 

 

 اجلواهر البحرية

  فصل
ــارىإذا ترتَّس الُكفَّار مبســـلمني من األُ  ضـــرورة إىل  (2)[تدعُ ]، فإْن مل (1)[هموغريِ ]  سـ

فإْن رمى   ,(3)مل جيز رميهم ؛أبْن كانوا دافعني عن أنفسهم ؛رميهم واحتمل احلال اإلعراض
ــلًما فقد قال البغوي: (4)[وقتل]رام   علمه  إنيف دار احلرب، فهو كما لو قتَل رجاًل   مســــــ

 .(5)ويف الدية قوالن, مسلًما لزمه القصاص، وإْن ظنه كافرًا فال قصاص، وجتب الكفارة
ــوا هبم يف حالة االلتحام ولو كففنا عنهم  ــرورة إىل الرمي أبْن ترتســــــــــ وإْن دعت ضــــــــــ

ِد قتال ميهم على قصــ أنه جيوز ر   :-وهو منصــوصٌ -أظهرمها   ,فوجهان  ؛ظفروا ابملســلمنيل
ــلمني حبســــــب اإلمكان ــركني، ويتوقى املســــ ، (8)البغوي والثاين: ال، وبه أجاب .  (٧)(6)املشــــ

ا ترتس كافٌر مبســلم، واقتضــى كالمه ختصــيص اخلالف مبا إذا ترتس فيما إذ (٩)وكذا الغزايل
 ق يف، وأحل(10)الُكفَّار بطائفة  من املســــــلمني يف الصــــــف، وأشــــــار اإلمام إىل الفرق بينهما

ــيط ار ]ومل يكن يف هالك مقـابلتهم من  مـا إذا ترتس أعـداد البســــــــــــ حمصــــــــــــــورون من الُكفـَّ
 .(12)مبا إذا ترتس واحٌد بواحد ؛اإلسالم جند، وهو اصطالُم (11)املسلمني خطٌر كلي[

 التفريع:
 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
 يف )و(: )يدع(. (2)
 (.10/246(. والروضة )11/3٩٩)نظر: الشرح الكبري للرافعي  وهو املعتمد. ا (3)
 يف )و(: )وقيل(. (4)
الشـــرح الكبري و  (.12/133(. والبيان )1٧/45٩هناية املطلب ). وانظر:  (٧/4٧3التهذيب ) (5)

 .(10/346(. والروضة )11/3٩٩للرافعي )
 (.2٧1(. وخمتصر املزين )4/258األم ) (6)
 (.10/246(. والروضة )11/٩3٩لشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: ا (٧)
ــلمني أن  (: "٧/34٧قـال يف التهـذيـب ) (8) إن كـان يف حـال التحـام القتـال، واخلوف على املســــــــــــ

 .": جيوز؛ ألن حفظ اجملاهدين أوىل من حفظ من أبيديهم-يظفر هبم الكفار
القاصـد  قصـد الرتس وإن خاف  فأما إذا ترتس كافر مبسـلم فال جيوز(: "٧/32قال يف الوسـيط ) (٩)

ــه... ــارى ولو تركناهم الهنزم   على نفســــــــــــ أما إذا ترتس الكفار يف صــــــــــــــف القتال بطائفة من األســــــــــــ
ــدهم... ومنهم من منع    -101, وانظر: البســــــــيط )"املســــــــلمون وعلت رايتهم فمنهم من جوز قصــــــ

102). 
 (.45٩ -1٧/458هناية املطلب ) (10)
 من العداة خطر(.اذ املقاتلني  ,عداءيف البسيط: )ومل يكن هالك اال (11)
 (.101 -100البسيط للغزايل ) (12)
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أنه   (2)[:أصـــــــــحها  ,(1)طرقٌ ]ففي القصـــــــــاص  ؛فرمى وقتلَ  ,ال جيوز الرمي  :إْن قلنا
واثنيهمـا: القطع بوجوبـه. قـال اإلمـام: وقـابلهـا  .يف وجوبـه على املكره خمرج على القولني

ــلًما على قتِل مســــــلم  إبجياب القصــــــاص على املكرَ  ه، وهو يُقطع فيما إذا أكره حريبٌّ مســــ
 .(3)بعيدٌ 

ا ففي إجياب القصـاص على   قال يف البسـيط: ولو كان املترتس ابملسـلم مسـلًما أيضـً
ه املســــــــــألة، فإْن نزّلناه منزلة ن تردد األصــــــــــحاب يف هذاحتمال عندي، ينشــــــــــأ م  املترتس

 .(4)املخمصة فال قصاص عليه، ولعله األظهر
 :فهـذا أوىل، وإال فقوالن، وإْن قلنـا ؛جيـب الَقود على املكره :إن قلنـا والثـالـث: أانَّ 

 فال قصاص، وجتب الكفارة. ؛جيوز الرمي
ِلمعلم أنَّ املرمي أحـدهـا: أـنه إْن  ,ففيهـا طرقٌ ،  (6)اـلدـية (5)[وأمّـا] ــْ لزمـته  ؛إلـيه ُمســــــــــــ

لزمته  ؛والثاين: أنه إْن قصــــده بعينه  .(8)(٧)لزمه، وهو ظاهر النصتمل  ؛الدية، وإْن مل يعلمه
مل  ؛إىل الصـــــــف مطلًقا (٩)[رمى]الدية، ســـــــواء علمه مســـــــلًما أو ال، وإْن مل يقصـــــــده بل 

وجبت، ســواء قصــده  ؛نَّ مثة مســلًماوالرابع: أنه إْن علم أ .والثالث: أنَّ فيها قولني .لزمهت
 .(10)فقوالن، وقد تقدَّم ذلك يف اجلناايت  ؛ال، وإْن مل يعلم مبعينه أ

 .(11)ألهنا ديُة عمد  حمض ,الدية يف ماله يلزمهوقال املاوردي: 
 

 (.10/246(. والروضة )11/3٩٩املعتمد أنه ال قصاص. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )طريقان أصحهما(. (2)
 (.1٧/45٩هناية املطلب ) (3)
 (.102 -101البسيط للغزايل ) (4)
 يف )ط(: )فأما(. (5)
 ب(./202) (6)
إن أصــاب يف هذه احلال مســلما قال يف كتاب حكم أهل الكتاب (: "12٧قال يف املختصــر ) (٧)

أعتق رقبة وقال يف موضــــــع آخر من هذا الكتاب إن كان علمه مســــــلما فالدية مع الرقبة. قال املزين 
م فـالـديـة مع  )رمحـه هللا( ليس هـذا عنـدي مبختلف ولكنـه يقول إن كـان قتلـه مع العلم أبنـه حمرم الـد 

 ."ا ارتفع العلم فالرقبة دون الديةلرقبة فإذا
 (.10/246وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (8)
 يف )ط(: )يرمي(. (٩)
 /أ(, من نسخة املتحف )ط(.146) اجمللد التاسع, لوحة (10)
 (.14/18٩احلاوي للماوردي ) (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

215 

 

 اجلواهر البحرية

وقال سائر   ,(1) قال املزين: ال تلزمه الدية ؛ومل يعلم إسالمه] فإْن مل يتعمد قتله
 . (2) الهلزِمه يف متأصحابنا:  

 أ  وعلم إســــــــــــــالمـه ففي اـلدـية قوالن، ـفإْن لزمـته فهي دـيُة خطـ  (3)[وإْن مل يتعمـد قتـله
 .(4)على العاقلة، واستحسنه الروايين

 .بكبارهم (5)[كالترتس]املسلمني  طفالوالترتس أب
ــتأمن أو ذمي أو عبد فاحلكم يف جواز الرمي والدية والكفارة ما  ــوا مبســــــــ ولو ترتســــــــ

 .(6)اجَب يف العبد القيمةتقدَّم، لكنَّ الو 
ِلم ِلم   ,ولو ترتس كافٌر برتس ُمســــْ أو غريه من أمواله، أو ركب فرســــه، فرمى إليه ُمســــْ

يه فإْن أمكنه أال يصـيب ف  كان  لزمه ضـمانه، وإنْ  ؛فأتلفه، فإْن كان يف غري التحام القتال
ــابه ــابته فإْن جعلناه    ؛مال املســـــــلم فأصـــــ ال  ؛كاملكَرهضـــــــمن، وإْن مل ميكنه الدفع إال إبصـــــ

 .(٧)لزمه ضمانه كما يلزمه القصاص ؛يضمن، وإْن جعلناه خمتارًا

 

ــره ) (1) ــوا أبطفـاهلم فقـد قـيل:  ولو كـانوا غري ملتحمني فت"(: 3٧٩ -8/3٧8قـال يف خمتصــــــــــــ رتســــــــــــ
ــلم رأيت أن يكف إال أن   ــوا مبســــ يضــــــرب املترتس منهم وال يعمد الطفل وقد قيل: يكف، ولو ترتســــ
يكونوا ملتحمني فيضـــرب املشـــرك ويتوقى املســـلم جهده فإن أصـــاب يف هذه احلال مســـلما؛ قال يف 

ــع  ــلما  آخر من هذا الكتاب: إن ك كتاب حكم أهل الكتاب أعتق رقبة وقال يف موضــ ان علمه مســ
ليس هـذا عنـدي مبختلف ولكنـه يقول: إن كـان قتلـه   -رمحـه هللا  -فـالـديـة مع الرقبـة. )قـال املزين( 

مع العلم أبنه حمرم الدم فالدية مع الرقبة، فإذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية ولذلك قال الشــــــــــــافعي: 
رقبة، ولو كان علم مبكانه مث رماه   ومل يقصده فليس عليه إال لو رمى يف دار احلرب فأصاب مستأمنا

 . انتهى."مضطر إىل الرمي فعليه رقبة ودية غري
(, والروايين  14/18٩(, واملـاوردي يف احلـاوي )1٧/460الـذي ذكره اإلمـام يف هنـايـة املطلـب ) (2)

(:  ٧/4٧4ذيب )(, والبغوي يف الته6/3٩2(, والغزايل يف الوســـــــــــــيط )13/248يف حبر املذهب )
 (.135 -12/133الدية. وانظر: البيان للعمراين )أنه ال جتب 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 .. وانظر ما سبق من املصادر يف املسألة السابقة( ومل يذكر رأيه13/248نقله يف حبر املذهب )  (4)
 يف )ط(: )كاملترتس(. (5)
 (.10/24٧) (. والروضة11/400الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح   (6)
 (.10/24٧(. والروضة )11/400وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
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 فصل  يف اهلزمية
 : (2)التقى الصفان َحُرَم على املسلمني االهنزام، إال يف حالتني (1)[إذا]
: أْن يزيد الُكفَّار على ضـــــــعف عدد املســـــــلمني، فيجوز االنصـــــــراف، (3)[مهااحدإ]

من واحد ، فإْن كان مســــــلًما واحًدا مل جيب عليه مصــــــابرة  (4)[أكثر]اجملاهد   هذا إذا كان
ــدمها فهل له التويل عنهما؟ فيه  ــداه، وأمَّا إذا قصــ ــركني عند االنفراد إذا قصــ اثنني من املشــ

ُه  ,أحـدمهـا: نعم ,وجهـان ألنَّ فرض اجلهـاد إمنـا يتوجـه على اجلمـاعـة دون الواحـد، ورجَّحـَ
ــاوردي ــاغ. (٧)والنووي (6)والروايين (5)املـ ــبـ ُه ابن الصــــــــــــ ــَ ــا: ال، ورجَّحـ وابن أيب  ,(8)واثنيهمـ
 .(10)قال ابن الصباغ: وليس للواحد والعدد اليسري قصد اجلهاد, (٩)عصرون

ا ويهلك، فهل جيوز له االنصراف، مولو قاتَل مشركان مسلًما، وعلم أنه ال يقاومه
 .(11)ذهب الثاينظاهر امل :فيه وجهان، قال الروايين أم يلزمه الثبات؟

يكونوا خّيالة واملشــركون   (12)فهم بني أنْ عْ وال فرق يف وجوب مصــابرة املســلمني لضِــ 
يف أنَّ  وفـيه نظٌر، وميكن خترجيـه على الوجهني اآلتيني  :ـقال النووي.  (13)رجـَّاـلة، وابلعكس

 

 يف )و(: )فإذا(. (1)
(. والشــــرح 13/240(. وحبر املذهب )14/180(. واحلاوي )1٧/448انظر: هناية املطلب ) (2)

 (.4/1٩1املطالب )(. وأسىن 11/401الكبري للرافعي )
 (.اأُلوىل )و(: )(, ويفأحديهمايف )ط(: ) (3)
 يف )ط(: )إذن أكثر(. (4)
 ."(: "وهو الظاهر من مذهب الشافعي14/318قال املاوردي يف احلاوي ) (5)
 ."وهو الظاهر من مذهب الشافعي(: "13/224قال يف حبر املذهب ) (6)
 (.10/24٩روضة الطالبني ) (٧)
ومل    ",ثنني وال يلزمه الثبات لثالثةفيلزم للواحد أن يثبت ال"(, فإنه قال:  116انظر: الشـــــــامل ) (8)

 أجد قوله يف هذه املسألة.
وإن طلبهما ابتداًء جاز له بعد  "( أن له ذلك, حيث قال:  2/621ار )الذي قاله يف االنتـصــــــــــــ  (٩)

 ."جهنيذلك أن يفر منهما على أصح الو 
 (.116الشامل ) (10)
عـة املـقاتـلة ملثلي عـدوهم أهنم إن ـفإن حتقـقت اجلمـا(: "13/224ـقال الروايين يف حبر امـلذهـب ) (11)

ــابروهم هلكوا، ففي جواز هزميتهم منهم غري متحرفني لقتـال أو متحيزين إىل فئـة وجهـان... ,  "صـــــــــــــ
 فذكرمها ومل يزد على ذلك.

 أ(./203) (12)
 (.٩/333النجم الوهاج )انظر:   (13)
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 ؟(1)االعتبار ابملعىن أم ابلعدد
عفاء الُكفَّار؟ من أبطال املســلمني من مائتني وواحد من ضــ  فر مائةتوهل جيوز أْن  

ــي اجلزم به  وكالم املاوردي  ,(2)أصـــــــــــحهما: ال  ,فيه وجهان ، فإنه قال: إذا رجا (3)يقتضـــــــــ
وجب عليهم مصـــابرته حىت يظفروا به، ســـواٌء   ؛صـــابروه  (4)[لو]املســـلمون الظفر بعدوهم 

 .(5)قلوا أو كثروا. وهو مراد اآلية
انوا أكثر من مثل املِثل، جاز أْن وإْن مل يرجوا الظفر به فهنا يُعترب املشـــركون، فإْن ك

صــــــريح يف   (10)(٩)قاوالشــــــيخ أبو إســــــح (8)والروايين  (٧)وكالم ابن الصــــــباغ  ,(6)يولوا عنهم
 .(11)]غلبة املسلمني بصربهم[استحباب الثبات يف مطلق الزايدة مع علة 

النظر إىل جمرد اللفظ أو مراعــاة املعىن، ويُعربَّ عنــه أبنــه هــل جيوز  :ومــأخــذ اخلالف
أو يقيده؟ وجيري الوجهان يف   (12)[خيصـصـه]من اللفظ العام أو املطلق معىن   يسـتنبطأْن 

ــه، وهو أْن   ــعفاء املســـلمني من مائة وتســـعة وتســـعني أو من مائتني فرَّ مائتعكسـ ة من ضـ
 

 (.10/24٩روضة الطالبني ) (1)
 (.10/248(. والروضة )11/405عي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للراف (2)
 (.14/181احلاوي للماوردي ) (3)
 يف )ط(: )أو(. (4)
 ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن منُّ كأنه يشري إىل قوله تعاىل:  (6)
 حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي
 .[66:األنفال] َّجح مج حج مث هتمت خت

 (.10/248(. والروضة )11/405انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.118الشامل ) (٧)
 (.13/241حبر املذهب ) (8)
ــحــاق, (٩) ــريج   إبراهيم بن أمحــد املروزي, أخــذ الفقــه عن عبــدان املروزي أبو إســــــــــــ مث عن ابن ســــــــــــ

طبقات  انظر:  تويف يف مصــر ســنة أربعني وثالمثائة. , شــرح املختصــر وصــنف األصــول, واإلصــطخري
 (.106 -1/105الشافعية البن قاضى شهبة )

ــلمني مـــائـــة من  وحكى املراوزة"(: 61/416قـــال يف كفـــايـــة النبيـــه ) (10) فيمـــا إذا كـــان من املســــــــــــ
ــعفـاء: أنـه جيـب الثبـات على أصــــــــــــــح  األبطـال، ويف مقـابلتهم من الكفـار مـائتـان وواحـد من الضــــــــــــ

 ."الوجهني
 يف النسختني: )صرب املسلمني بغلبتهم(, وكأن الصحيح ما أثبتناه. (11)
 الصحيح ما أثبتناه.نقيط, ولعل ( بدون تىخصص يف )ط(: )ختصيصه(, ويف )و(: ) (12)
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يفر عشــرون من ضــعفاء املســلمني من تســعة وثالثني أو من    (1)[وأنْ ]من أبطال الُكفَّار،  
 .ـفَّار، ـفإْن راعيـنا الـعدد مل جيز، وإْن راعيـنا املعىن جـاز، والظـاهر املنعأربعني من أبطـال الكُ 
ــُتحبَّ هلم الثبات  ؛إْن غلب على ظنهم أهنم لو ثبتوا لظفروا  :ظروحيث جاز الفرار نُ   ,اســـ

ــا الطربي (2)ففي وجوب الفرار وجهــــان ؛وإْن غلــــب على ظنهم اهلالك لو ثبتوا ، بنــــامهــ
ــاه أْن يكون الصـــــحيح عند   .(3)الدفع عن النفسومجاعة على القولني يف وجوب  ومقتضـــ

ا، وأنَّ  ,ويف البنـاء نظر .الوجوب  الطربي ــلمـً ألنـه تقـدَّم أهنمـا فيمـا إذا كـان القـاتـل مســــــــــــ
 الكافر جيب دفعه قطًعا.

 ؛احملض من غري نكــايــة  ظــاهرة  يف العــدو إْن كــان يف الثبــات اهلالكُ  :وقــال اإلمــام
قال    .(5)ففي وجوبه الوجهان  ؛(4)[فيهم]  نكاية ظاهرةوجب االنصــــــــــــــراف، وإْن كان فيه  

  .(6)وهو احلق، واألصح أنه ال جيب لكن ُيستحب :النووي
 .دوا النكاية ابلظهور كما قيَّدها اإلمامقيمل ي (8)والرافعي (٧)لكنَّ الغزايل

ــاره أو  ــلمني ســـالح أو مل يبَق معهم ســـالح النكسـ العدو  ْخذِ أَ ولو مل يكن مع املسـ
ار ســــــــــــــالح كن هنــاومل يك فقــد قــال  ؛خشـــــــــــــــب وال حجــارة ميكن الــدفع هبــا ومع الُكفــَّ
 للتعرض للهالك مع عدم النكاية. ,االنصراف (11)جيوز :(10)والغزايل (٩)اإلمام

، ( 12)يف آخر املســـألة يقتضـــيه ومقتضـــاها: القول بوجوب االنصـــراف، وكالم اإلمام

 

 يف )و(: )أو أْن(. (1)
(. وكفاية  10/24٩الروضـــــة )و (. 11/405(. والشـــــرح الكبري )24 -٧/23الوســـــيط )  :انظر (2)

 (.16/416النبيه )
 (.٩42التعليقة ) (3)
 يف )ط(: )فهم(. (4)
 (.1٧/454هناية املطلب ) (5)
 (.10/24٩روضة الطالبني ) (6)
 (.٧/42الوسيط ) (٧)
 ( قولني ومل يرجح.11/405ذكر يف الشرح الكبري ) (8)
 (.1٧/44٩هناية املطلب ) (٩)
 (.٧/24الوسيط ) (10)
 ب(./203) (11)
 (.1٧/450هناية املطلب ) (12)
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 .ملا فيه من إهانة الدين ,(1)وصوَّبه ابُن عبد السالم
أحـدهـا:  ,ففي جواز االنصــــــــــــــراف ثالثـة أوجـه ؛وإْن أمكن الرمي ابحلجـارة وحنوهـا

وابن  (4)مقتضــــــــى كالم الطربي  (3))هو(والثاين: املنع، و  .(2)اجلواز، وصــــــــحَّحُه القاضــــــــي
 مل جيز، وإال جاز. ؛(8)مقاليعوالثالث: إْن كان معهم  .(٧)(6)والروايين (5)الصباغ

وال هلم أْن يتحصـــــنوا ليلحقهم مدد وقوة،  :افعيالـشــــ  قال ؛ولو جاء العدو إىل بلد  
 .(10)وإمنا اإلمث على َمن وىلَّ بعد اللقاء ,(٩)ن[ذمثو ]

 فرع:
 .(11)ال جيوز للمسلم أْن يعقر فرسه يف احلرب حىت ال يفر

ــمام إىل طائفة  الوهو   ؛: أْن يكون متحيزًا إىل فئة(12)احلالة الثانية ذاهُب بنية االنضـ
 .(13)قليلةالقتال، فيجوز ذلك، سواء كانت الفئة كثرية أو  ليعود معهم إىل

 

 (.٧/1٧٩الغاية ) (1)
 (.16/3٧3كفاية النبيه )  (2)
 زايدة من احملقق ليستقيم الكالم. وهللا أعلم. القوسنيما بني   (3)
 (.٩41عليقة )الت (4)
: فإذا ذهب الســــــــالح ومل يكن شــــــــيء من -يعين الشــــــــافعي–قال  "(: 118قال يف الشــــــــامل ) (5)

حجـارة أو خشــــــــــــــب أو غريهـا ـفأحـب أن يولوا متحرفني أو متحيزين, ـفأن مل ينووا ذـلك فال يبني أن  
 , ومل يعلق عليه."ه احلالة على الدفع يقدرون يف هذ  ذمثوا, الهنم ال

 بحر.مل أجد يف ال (6)
 (.10/248وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (٧)
ــحـــاح العربيـــة للجواهري   انظر: املقالع: الـــذي يرمى بـــه احلجر. (8) ــحـــاح اتج اللغـــة وصــــــــــــ الصــــــــــــ
(3/12٧1.) 
 يف النسختني: )ذمثوا(. (٩)
فال أبس أن يتحصـــــــنوا إىل أن ذتيهم مدد "ونص عبارته:  (,1٧1 -4/1٧0األم للشـــــــافعي ) (10)

ي إمنـا ة وإن وين عليهم فال أبس أن يولوا عن العـدو مـا مل يلتقوا هم والعـدو ألن النهأو حتـدث هلم قو 
 ."هو يف التولية بعد اللقاء

 (.٩/338انظر: النجم الوهاج ) (11)
 .وهي إحدى حاليت جواز اهنزام املسلمني (12)
 (.10/24٧(. والروضة )11/403انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (13)
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 واثنيهما: نعم. .(1)أصحهما: أنه ال ُيشرتط ,ويف اشرتاط كوهنا قريبة وجهان
ــر :قال اإلمام ــافة القصـــــ ، واملراد أْن يكون (2)وال يُنزل القرب هنا على ما دون مســـــ
ــتنجـاد هبمذوي جنـدة، حبـيث يقـدر امل مرابطـةُ  (3)[املعرتك]ابلقرب من  ، تحيز إليهم االســــــــــــ

ال جيب على  ؛(4)وعلى اأَلوَّل .ن يدركوهم واحلرب قائمةأوال يبعد  حىت يدرك املـسلمني.
، (5)[اجلمع]املتحيز إىل الفئة البعيدة أْن يـشتغل ابلعود واالسـتنجاد والـسعي فيه بتحصـيل 

وقد -ر، فإنَّ إجيابه ظَ نَ   ؛ولكن إذا هتيَّأ ذلك ففي وجوب الوفاء عليه ابلقصــد الذي قدَّمه
 يف حكِم القضـــاء وتصـــوير القضـــاء عســـر يف اجلهاد. -مضـــى إىل أقصـــى الشـــرق والغرب 

 الُكفَّار دبره عاصــًيا ال يلزمه العود إىل اجلهاد، فكيف يلزم قاصــد التحيز مع أنَّ وَمن وىلَّ 
وهو  .ظاهرة، فكذا قصــــــده ةال يلزم على طريق ره له, ونذره لهنذقصــــــده له ال يزيد على 

 . انتهى.(٧)شكال، واملسألة حمتملة، لكن يعرضه إ(6)ما يدل عليه كالم الصيدالين
، وقـد حكى (٩)، هـذا فيـه خالٌف ذيت"تركـه عـامـًدا مل يلزمـه العود (8)[لو]"وقولـه: 

ــألتنــا الرافعي لو مل تكن فئــة قريبـة  (11)، وعلى الثــاين(10)خالفــًا يف وجوب العود يف مســـــــــــــ
 .(12)[التحيز]لتعذر  ,وجبت املصابرة

ن اســتشــعر من املقاتلني عجًزا أبكون به حاجة إليه، تعلى هذا أْن  واشــرتط اإلمام

 

 (.10/24٧(. والروضة )11/403انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد.  (1)
. وقال حمقق هناية "فال ينبغي أن ينّزل على مســــافة القصــــر(: "1٧/145قال يف هناية املطلب ) (2)

وما يف األصـل موافق ملا   ". انتهى.يف األصـل: أن ينزل على ما يقصـر على مسـافة القصـر"املطلب: 
 !وال أدري ما الذي منع احملقق من إثبات ما جاء يف األصل, )رمحه هللا( نقله القمويل

 يف )و(: )املعرك(. (3)
 وهو عدم اشرتاط كوهنا قريبة. (4)
 يف )ط(: )اجلميع(. (5)
, شارح خمتصر املزين  الصيدالين.  نسبة إىل أبيه داود  أبو بكر, حممد بن داود بن حممد الداودي(  6)

 .(4/184)طبقات الشافعية الكربى للسبكي  انظر:   .تلميذ اإلمام أيب بكر القفال املروزي
 (.452 -1٧/451هناية املطلب ) (٧)
 يف )و(: )ولو(. (8)
 .(223ص ) (٩)
 (.11/403الشرح الكبري ) (10)
 وهو اشرتاط كوهنا قريبة. (11)
 يف )و(: )البحث(. (12)
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ــتنجاد بفئة  أخرى،   واشـــــــــــــرتط ذلك يف  .(2)(1)ن مل يكن كذلك مل جيزفإحموًجا إىل االســـــــــــ
ا، واشـــــرتط على الوجهني أ ال يكون يف اهنزامه انكســـــار املســـــلمني، فإْن   ناالحنراف أيضـــــً

قـال الرافعي: ومل يشــــــــــــــرتط غريمهـا ذـلك ـبل أطلقوا ذكر  .(4)واتبعـه الغزايل ,(3)كـان مل جيز
وكأهنم رأوا ترك القتال واالهنزام يف احلال جَمُْبورًا بعزمه على االتصـــــــــــال    ,التفصـــــــــــيل املتقدم

 . انتهى.(5)بفئة  أخرى
ين ويتـأيـد مبـا تقـدَّم أنَّ اخلالف يف وجوب العود إذا رجَع رب اـلدومـا قـااله ظـاهٌر، 

 بخمصـوٌص مبا إذا مل حيصـل اهنزام بعوده، فإْن خشـي مل جي  ؛أو الوالد بعد حضـور الصـف
 قطًعا.

انه أو جز  فيما غنموه بعد مفارقته، ســواء أنيواملتحيز إىل فئة  بعيدة ال يشــارك الغامن
اسـتحقَّ حصـته من اأَلوَّل  ؛قبل مفارقته وبعضـها بعدها  وإْن حصـل بعض الغنيمة,  منعناه
 .(6)ايندون الث

 .(٧)قال الرافعي: وكذا يف املتحرف للقتال
ومنهم َمن أطلَق القول أبنَّ املتحرف يشـــــــارك يف الغنيمة، ولعله فيما إذا مل يبعد ومل 

ــلة بعد توليه وجهان, يغب ــاركة املتحيز إىل فئة  قريبة يف الغنيمة احلاصــ أظهرمها:   ,ويف مشــ
 .(8)نعم

ــاركة املتحيز يف الغنواعلم أنَّ اإلمام حكى عن األصــــــحاب أهن يمة م أطلقوا يف مشــــ
 .( ٩)الفـئة قريـبة أو بعـيدة، وأبدى هو التفرقة من عـنده  يكونغري تفرقة  بني أْن  وجهني من

 

 (.1٧/453هناية املطلب ) (1)
 أ(./204) (2)
 (.1٧/453هناية املطلب ) (3)
 (.٧/25الوسيط ) (4)
 (.11/403الشرح الكبري ) (5)
 (.10/248(. والروضة )11/404)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (6)
ــرح الكبري ) (٧) ــافعي "(: 11/404قال يف الشــ ، ومبثله -رضــــي هللا عنه  -هكذا نقل عن نص الشــ

 ."أجاب يف املتحرف للقتال
 (.11/404 )الشرح الكبريوهو املعتمد. انظر:   (8)
 (.454 -1٧/453هناية املطلب ) (٩)
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م الغنيمة أبنَّ املتحيز يشــــــــارك ــْ والرافعي نســــــــَب إىل   .(1)وأطلق الغزايل القول يف ابب َقســــــ
 .(3)دةهنا عدم املشاركة يف التحيز إىل الفئة البعي (2)النص

نزع منهم حصــــتهم، تمل   ؛املســــلمون واقتســــموا مُثَّ ولت طائفةقال الروايين: ولو غنَم 
 .(4)مل يكن هلم فيها حق ؛وإن ولوا قبل القسمة قبل أْن خُتمس أو بعده

 :فرع 
 .(5)تولية الدبر للتحرف للقتال جائز، وليس هبزمية

ملصــــــــــــــلحة القتال، إمَّا واملتحرِّف هو: املتنقل إىل مكان  آخر يف موضــــــــــــــع احلرب؛ 
ف من املوضــع الضــيق أو املقابل للشــمس أو الريح الذي لكونه أمكن لالنتقال أبْن يتحرَّ 

يســفي الرتاب على وجهه إىل موضــع  واســع أو مســتدبر للشــمس أو الريح، أو لكونه فيه 
يف موضــع  ويهجم،  (6)[ســرّت تلي]الضــيق إىل الســعة، أو  مصــلحة، كما لو رأى التحول من 

موضــــــــــــــع ]من أو  ,أو ليخرج عليـــه كمني من خلفـــه ,عليـــه (٧)[فيكر]ليتبعـــه العـــدو أو 
 إىل موضع فيه املاء. (8)[معطش

 :خامتة

 

 (.4/544الوسيط ) (1)
 (.4/1٧٩)انظر: األم  (2)
 تقدم قريبا نقل الرافعي عن الشافعي. (3)
 (.226 -13/21٩البحر )  :مل أجده يف البحر, وانظر (4)
 (.13/241(. وحبر املذهب )14/182انظر: احلاوي ) (5)
 يف )و(: )ليتسم(. (6)
 (: )فيكي(.يف )ط (٧)
 يف )و(: )املوضع املعطش(. (8)
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لزايدة العـدو على الضــــــــــــــعف أو  (2)ومـا قـالوه أنـه ال جيوز التويل إال (1)ظـاهُر اآليـة
 ,ممن ُخوطــب ابجلهــاد  ذرحمموٌل على َمن ليس لــه عــ  ؛لتحرف لقتــال أو لتحيز إىل فئــة

وكذا الصـــــــــبيان   ,(3)عليه  صَّ نفلهن االنصـــــــــراف،   ؛فأمَّا َمن مل خُياطب به فإْن كن نســـــــــاء
 .(4)فأمَّا السكران فيأمث ابالنصراو  واجملانني واملغلوب على عقلهم من غري ُسْكر .

 حكاية خالف  يف جواز االنصراف هلم. وأمَّا املرضى والذميون فقد تقدَّم
 .ا حضَر إبذن سيدهف إذنصراالوأمَّا العبد فليس له ا

 ؛ْن مل جيــد آلــة يقــاتــل هبــا، أو دابــة يقــاتــل عليهــا، ومل ميكنــه القتــال بــدون ذلــك مو 
 .االنصراف (5)[فله]

 .(6)التوبة ويلزمهعصى وفسق  ؛االنصرافوَمن اهنزَم حيث ال جيوز له 
واثنيهما:   أحدمها: نعم، استدراًكا.  ,وهل من شرطها العود إىل القتال؟ فيه وجهان

 العود إال متحرِّفًا أو متحيِّزًا. عدم ويكفيه العزم على ,(٧)ال

 

 حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن منُّقال تعاىل:    (1)
 حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ
 جس مخ جخ مح جح مجٱُّ :[, وقال تعاىل66  ]األنفال:ٱَّجح مج
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
  َّجل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 [.16  -15  ]األنفال:

 ب(./204) (2)
 (.4/٧٩1األم ) (3)
ــرح الكبري للرافعي  . و (4/1٧٩انظر: األم ) (4) ــة )11/406)الشـــــ والنجم  (.10/24٩(. والروضـــــ

 (.4/1٧6(. وأسىن املطالب )٩/331الوهاج )
 يف )و(: )له(. (5)
 (.10/248انظر: الروضة ) (6)
(, حيث قاال أبن  10/248(. والروضة )11/403وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )  (٧)
 القتال.ل واحد من التحرف والتحيز يتضمن العزم على العود إىل ك
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 :يشتمُل على مسألتي فصل  
ــتحبــــاب  وال كراهــــة على  :(1)[أحــــدمهــــا] جتوز املبــــارزة إبذن اإلمــــام من غري اســــــــــــ
 .(3)وقيل: ُيكره. وقيل: ُيستحب .(2)املذهب

ــهـامـته، وأ َن جرَّب نفســــــــــــــه وعرف قوـته وجرأـته وشــــــــــــ
مـَّا َمن ال يثق وال ينبغي إال مل

 .(6)وقال مجاعة: ال جيوز. (5)(4)عليه صَّ نكره له املبارزة ابتداًء وإجابة، تُ ف ؛بنفسه
مل جتز  ؛ُل املـبارز خُيشــــــــــــــى مـنه هالك املســــــــــــــلمني واهنزامهم ألـنه أمريهمتْـ ولو كـان قَـ 

 .املبارزة
   .(٧)الكافر فُيســـــتحب اخلروج إليه  وأمَّا إذا ابرز

َ
ن هو يف مثل وقال الروايين: يُباح مل

ن وُيستحب ذلك    ,اخلروج إليه  ؛جاعة واآللة والسالححاله يف الش 
َ
ن هو فوقه، وُيكره مل

َ
مل

  .(8)دونه
ليصــــــح  ,(٩)وُيســــــتحب أال خيرج أحد لطلب املبارزة إال إبذن اإلمام أو أمري اجليش

 به.ه ويويف ل أْن يرجع، إىله غريُ  (12)[اليه]تعرَّض أال يَ  (11)له (10)طَ رَ إذا شَ  ,لقربه ,أمانه
ــرَط ذلك له ففي صـــــــــــحة أمانه وجهان وإْن جاز   ,(13)فأمَّا إذا ابرَز بغري إذن  وشـــــــــ

 

 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.أحديهمايف النسختني: ) (1)
 (.10/250(. والروضة )11/40٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
البني (. ومنهـاج الطـ 10/250(. والروضـــــــــــــــة )12/15٧(. والبيـان )٧/484انظر: التهـذـيب ) (3)
(30٩.) 
 (.8/381املزين )(. وخمتصر 4/25٧انظر: األم ) (4)
 (.10/250(. والروضة )11/40٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 .(10/250انظر: الروضة ) (6)
 (.30٩(. ومنهاج الطالبني )11/40٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.2/245حبر املذهب ) (8)
(. والروضــــــــة  30٩(. ومنهاج الطالبني )11/40٧الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشــــــــرح  (٩)
(10/250.) 
 أي: املبارُز املسلم. وهللا أعلم. (10)
 أي: للمبارز الكافر. وهللا أعلم. (11)
 يف )ط(: )إىل(. (12)
ــاء القتال. انظر: الشـــــرح الكبري للر  (13) ــة 11/46٧افعي )املعتمد أنه يف امان إىل انقضـــ (. والروضـــ
(10/284.) 
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ار يف غري هـــذه الصــــــــــــــورة وجيوز بغري إذنـــه على  .أمـــان آحـــاد املســــــــــــــلمني آلحـــاد الُكفـــَّ
 .(1)الصحيح

ه ، ويف كراهت(2)اتفقوا على أنَّه ال حيرم نقل رؤوس الُكفَّار إىل بالد املسلمني  :الثانية
 (4)[العدو]واثلثها: إْن كان يف نقلها إنكاء يف  .واثنيها: ال  .(3)أصـــحها: أنه ُيكره  .أوجه

إظهـار قوة  وأ (5)[للـعدو]رابعهـا: إْن كـان فـيه إنكـاء و  ألـنه تنكـيل. ,مل ُيكره إذا رآه اإلـمام
 لمسلمني استُحب النقل.ل

 

 (.10/250(. والروضة )11/40٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
ــيط ) (.1٧/540انظر: هنــايــة املطلــب ) (2) وحتفــة  . (٩/338جم الوهــاج )نالو  (.٧/25والوســــــــــــ

 (.٩/232احملتاج )
 (.10/250لروضة )(. وا11/408وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )و(: )العد(. (4)
 يف )و(: )للعد(. (5)
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 فصل
 :(4)رينمأ (3)[أبحد]جواز قتل الُكفَّار وقتاهلم  (2)(1)[ينتهي]

ــيبتأحدمها: إســـالمهم، ف ــل به عصـــمتهم وعصـــمة أوالدهم الصـــغار عن السـ  ,حصـ
 .(8)(٧)واخلرب (6)القرآن (5)[ولظاهر]وأمواهلم، إذا كان قبل الظفر، 

ــهادة واإلقرار  ، ال (٩)[امأبحكامه]قال القاضـــــــي: إمنا يُدفع الســـــــيف بكلميت الشـــــ
 وفيه نظٌر. .(10)مبجرد قوهلما

ُرَب الفتح وبني أْن يســــلم يف حال أمنه، لم وهو حمصــــور وقد قَـ وال فرق بني أْن يســــ 
 .(12)كاملنفصل  (11)اجملننوال بني مال  ومال، وولده 

 

 يف )ط(: )يتبني(. (1)
 أ(./205) (2)
 يف )ط(: )أبحن(, ويف )و(: )أبخد(. (3)
 (.٩/344(. والنجم الوهاج )16/384انظر: كفاية النبيه ) (4)
 هكذا يف النسختني, ابلواو. (5)
ــري  (6)  نن من زن رن مم امُّ ىل قولـــــــه تعـــــــاىل:إلعلـــــــه يشــــــــــــ

 [11]التوبة:  ية اآلٱَّيي ريٰى ين ىن
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشــهدوا أن ال إله إال هللا، ســول هللا )صــلى هللا عليه وســلم(: "قال ر ( ٧)

وأن حممدا رســـــول هللا، ويقيموا الصـــــالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصـــــموا مين دماءهم وأمواهلم  
ــاهبم على هللا كتاب: اإلميان، ابب: )فَِإْن اَتبُوا َوأَقَاُموا  لبخاري،  صــــحيح ا. "إال حبق اإلســــالم، وحســ
ِبيَلُهْم( ) الََة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا ســـــــَ . وصـــــــحيح مســـــــلم، كتاب: اإلميان،  25( رقم احلديث: 12الصـــــــَّ

 .20( رقم احلديث: 1/51ابب: األمر بقتال الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا حممد رسول هللا )
 (.10/252(. والروضة )11/412لكبري للرافعي )الشرح ا  انظر: (8)
 (.أبحكامها(: )طيف ) (٩)
 (.16/384كفاية النبيه )  (10)
ــتعمل هذه الكلمة وأراد هبا )اجلنني( _احلمل_ إال ما قاله ابن الرفعة يف كفاية   (11) مل أجد َمن اســـــــ

يد البائع مث وضـــعت ابقيه يف أما إذا كان الولد اجملنن بقية محل وضـــعت بعضـــه يف (: "٩/43النبيه )
هو خالف الولدين للبائع، و يد املشـــــــــــرتي، قال اإلمام يف آخر )النهاية(: ظاهر نص الشـــــــــــافعي أن 

ــة )  انتهى. ."القياس ــألة: 10/252وعبارة النووي يف الروضـــــ ولو أســـــــلم قبل أســـــــره  "( يف هذه املســـــ
أو أســــــلم يف حال أمنه،  والظفر به، عصــــــم دمه وماله، ســــــواء أســــــلم وهو حمصــــــور وقد قرب الفتح،

 .(413 -11/412. وحنوها يف الشرح الكبري للرافعي )..."وسواء
 (.10/252(. والروضة )11/412رافعي )انظر: الشرح الكبري لل (12)
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ــغري وجهان ــمة ولد ولده الصــــــــــ ويفارق , واثنيهما: ال  .(1)أظهرمها: نعم  ,ويف عصــــــــــ
  كاملرياث.  ,األب فيه

ــمه إســـــالم األب ميًتا، فإْن كان حيًّ كان    وعن القفال أنه قال مرة: مها إذا ا مل يعصـــ
قال  .(2)وقال يف أخرى: مها فيما إذا كان حيًّا، فإْن كان ميًتا عصــــــــــــمه قطًعا طًعا.اجلد ق

 .(3)الروايين: وهو الصحيح
ــإنَّ ذلـــــك  ــه يف اإلســــــــــــــالم، فـــ ــه لـــ ــذا اخلالف غري اخلالف يف تبعيتـــ ــا -وهـــ فيمـــ

 ا.يتبعه قطعً فكان ميًتا   إذا كان األقرب حيًّا، أمَّا إذا -(4)[أعلمه]
 !وعلى هذا أشكل القول بعدم عصمته يف هذه احلالة، وقد حكم إبسالمه

فإْن بلغ عاقاًل مُثَّ  ,(6)كالصــغار  ؛مهناصــبيب  (5)[جنوهنمواجملانني من األوالد املتصــل ]
ومها كالوجهني يف أنه هل حيكم ,  (٧)أصـــــــــــــحهما: أنه يتبعه يف العصـــــــــــــمة  ,فوجهان  ؛ُجن

أو مها مها؟ وبنامها الفوراين على الوجهني يف أنَّ الوالية إبســــــــــــالمه تبًعا له يف هذه احلالة،  
 .(8)التعود إىل األب أم ال؟ فإْن أعدانها إليه تبعه، وإال ف عليه

ا نفســها وأوالدها الصــغار من االســرتقاق، وماهلا  وإذا أســلمِت املرأُة عصــمت أيضــً
 .(٩)على الصحيح من القولني ,من االغتنام

 .(10)هم إسالُم أصلهممالعاقلون فال يعص وأمَّا األوالد البالغون
كــالوثين، فيقــاتــل حىت   ؛دون َمن ال يُقبــل منــه ,الثــاين: بــذل اجلزيــة ممن يُقبــل منــه

 

 (.253 -10/252(. والروضة )11/413وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 (.11/413الشرح الكبري ) (2)
(, وقـد نقـل قول الروايين؛ الرافعي يف 2٧٩ -13/2٧6البحر ) :د الروايين, وانظرمل أجـده عنـ  (3)

 (.11/413الشرح الكبري )
 بني املعقوفتني ساقط من )و(.ما  (4)
 يف )ط(: )حقوقهم(. (5)
 (.10/253(. والروضة )11/413وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.10/253(. والروضة )11/413كبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح ال (٧)
 مل أجده يف املخطوط من اإلابنة. (8)
 (.10/253(. والروضة )11/413الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر:   (٩)
 (.10/253(. والروضة )11/413وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
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ــلم فقط، فإذا بذل اجلزية ممن يُقبل منه وجَب قبوهلا والكف منه على املذهب إالَّ أْن  يســــ
 .(1)خُياف غائلتهم، ويعلم أنَّ بذهلا مكيدة فال يُقبل

 .(2)[كاهلدنة]بوهلا إالَّ إذا رآه اإلمام مصلحة  جيب قوقيل: ال
لتهم أْن يـــــــدعوهم إىل اإلســــــــــــــالم وجواًب إْن كـــــــانـــــــت الـــــــدعوة مل توكيفيـــــــة مقـــــــا

ــافعي: ومـا أعلم أحـًدا مل تبلغـه اـلدعوة اليوم.  (4)(3)[تبلغهم] خلف  ةإالَّ أنَّ أمـ  ,ـقال الشــــــــــــ
وحكى املاوردي   .(5) وضمنمثِ أَ   ؛بلهامن الرتك وغريهم، فإْن قاتلهم ق  هؤالء الذين يقاتلوان
 .(6)خالفًا ألصحابنا

 ؟ ابلعقل أو ابلشرع (٧)وللمتكلمني يف أنَّ الُكفَّار حمجوجون يف التوحيد
وإْن بلغتهم الدعوة كان دعاؤهم مستحبًّا، فإْن امتنعوا من اإلسالم دعاهم إىل بذِل 

 .(8)ااجلزية، فإْن امتنعوا قاتلهم إىل أْن جييبوا إىل أحدمه
البالغة، فيدخالن يف العصــــمة على   (٩)[وابنته]زوجته   اســــرتقاقُ   ؛وميتنع ببذله اجلزية

 (11) [ يتبعانه]، خبالف ما إذا أســـلم، فإنَّ إســـالمه ال مينع اســـرتقاقهما وال (10)[التبع]وجه  

 

 (.2٩8 -2٩٧, 10/13٩(. والروضة )11/803انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )كاهلدية(. (2)
 يف )و(: )يبلغهم(. (3)
 (.10/23٩(. والروضة )11/380الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (4)
ــافعي يف األم )نص   (5) وال أعلم أحدا مل تبلغه الدعوة اليوم إال أن يكون من "(: 4/23٩عبارة الشـ

وذلك مثل أن    ,فلعل أولئك أن ال تكون الدعوة بلغتهم  ,من املشركني وراء عدوان الذين يقاتلوان أمةٌ 
ــلمني أحدا من املشـــركني   ,خلزر أمة ال نعرفهميكونوا خلف الروم أو الرتك أو ا فإن قتل أحد من املسـ

كان وثنيا أو جموســــــيا وإن   ,وداه إن كان نصــــــرانيا أو يهوداي دية نصــــــراين أو يهودي ؛مل تبلغه الدعوة
 ."سيدية اجملو 

ــافعي: 12/313قال املاوردي يف احلاوي ) (6) فإذا تقرر ضـــــمان دايهتم "( بعد ان ســـــاق كالم الشـــ
 مث ساقهما. ",وجهان، ألن الشافعي أطلقها فاختلف أصحابنا فيها من بعده على وجهني...  ففيها
 ب(./205) (٧)
 (.10/٩23(. والروضة )11/380وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )ط(: )وأمته(. (٩)
 يف )ط(: )املنع(. (10)
 يف )و(: )يتبعايه(. (11)
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 .ويف عصمة الزوجة واالسرتقاق إبسالمه وجهٌ . (1)يف عصمة اإلسالم
ــرتقاق احلربي لِ وال مينع من اســـــــ ويُفرض ذلك فيما إذا  ,(2)مة كوهنا حاماًل بولد ُمســـــــــْ

تفريًعا على قولنا أبنَّ إســــــــــالم الزوج املتأصــــــــــل أو الطارئ ال مينع   (3)[و منه]كانت ابئًنا  
حبر، فإنه   (4)ة احلاملةألهنا كافرٌة حربية كغريها، خبالف األمَ   ,اســـــــــرتقاقها على ما ســـــــــيأيت

وأمَّا الســـــــــــــيب فامللك فيه قهري ال مينع , يحعلى الصـــــــــــــحي كها بســـــــــــــبب اختيار متل ميتنع  
وفيــه وجــٌه أنــه مينع  يســــــــــــــري الرق منهــا إليــه، وُيســــــــــــــرتق. (5)[ال]كــاإلرث، و  ؛االنتقــال

 .(٧)(6)[اسرتقاقهما]
 فائدة:

َعَليْـِه )انتهـاء القتـال ببـذل اجلزيـة من الكتـابيني خمصــــــــــــــوٌص مبـا قبـل نزول عيســــــــــــــى 
 .(8)فال يُقبل منهم إالَّ اإلسالم (اَلمُ  السَّ َعَلْيهِ ) ه، فأمَّا بعد نزول(السَّاَلمُ 

 

 (.10/253(. والروضة )414 -11/413انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد.  (1)
 (.10/253(. والروضة )11/414وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 (.2/856معجم الصواب اللغوي )  انظر: امرأة حاِمل؛ فصيحة, امرأة حاِمَلة؛ صحيحة. (4)
 تني.هكذا يف النسخ (5)
 يف )و(: )اسرتقاقها(. (6)
.  (11/414(. والشرح الكبري )13/2٧٩(. وحبر املذهب )222 -14/221انظر: احلاوي ) (٧)

 .(10/253والروضة )
 (.8/85انظر: هناية احملتاج ) (8)
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 .التصرف الثاين: يف رقاهبم ابالسرتقاق 
 .إمَّا نساء أو صبيان أو أرقاء أو رجال أحرار :وأهل احلرب 

اخلمس منهم   ؛رُقُّوا بنفس األســـر كســـائر أموال الغنيمة  ؛فإْن كانوا صـــبيااًن أو نســـاء
 .(1)ألهل اخلُمس، والباقي للغامنني

األموال، ال خُيري اإلمام فيهم بني  فحكمهم ُحكُم ســـــــــــــائر  ؛ا العبيُد إذا ُأســـــــــــــروامَّ وأ
والفداء، واسُتدل له أبنَّ عبد احلريب إذا أسلم يف دار احلرب ومل خيرج منها وال القتل واملن 
يزول ُملكه عنه، فإْن سباه املسلمون كان عبًدا مسلًما، وليس لإلمام  (2)[ال]  ؛قهر سيده
 .(5)واتبعه األصحاب  (4)(3) املن عليه. قاله ابن احلدَّادقتله وال

 .(6)ضمن قيمته للغامنني  ؛ره وقوتهلش له  قتوقال الشيخ أبو إسحاق: إذا رأى اإلماُم  
مل جيز إالَّ برضــــــــــــــى الغــامنني، فــإْن رأى أْن  ؛قــال املــاوردي: فــإْن رأى أْن مينَّ عليــه]

 .(8)جاز ؛(٧)[يفادي به ويعوض عنه الغامنني

 

(.  11/40٩(. والشـــــــــــــرح الكبري للرافعي )6/244)(. وحبر املذهب ٧/2٧انظر: الوســـــــــــــيط ) (1)
 (.10/250والروضة )

 يف )و(: )وال(. (2)
,  ســنة أربع وســتني ومائتنيولد بن احلداد املصــري,  حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر,  أبو بكر( 3)

ــر  ــر بن نصـ ــعيد حممد بن عقيل الفرايىب وبشـ ــور بن إمساعيل  وأخذ الفقه عن أىب سـ غالم عرق ومنصـ
انظر:  .  مبصــر ســنة مخس وأربعني وثالمثائةوتويف , ملا ورد مصــر املروزي, وجالس أاب إســحاق الضــرير

طبقات الشــــــــــــــافعية الكربى للســــــــــــــبكي و  .(15/448), (15/446)ســــــــــــــري أعالم النبالء للذهيب 
(3/٧٩) ,(3/83  .) 
ولو اوجف اجليش على عبيد "(: 325احلداد( )  قال ابن احلداد يف املسائل املولدات )فروع ابن  (4)

ــوا كاألحرار الذين من عبيد اهل احلرب ابلغني مل يكن لإلمام قتلهم وال املن عليهم الهنم مال و  ليســـــــ
 . ليسوا مبال"

 (.  10/251روضة الطالبني )و  (.11/410الشرح الكبري )انظر:   (5)
 (.12/15٧البيان ) (6)
 )و(. ما بني املعقوفتني ساقط من (٧)
فأما إن كان يف األســــــرى عبد مل جيز أن مين عليه، ألنه "(: 14/1٧٧قال املاوردي يف احلاوي ) (8)

مال كما ال جيوز أن يرد عليهم غنائمهم ومل حيتج إىل اسرتقاقه، ألنه مسرتق، وكان اإلمام فيه ابخليار 
 ."، ويعوض الغامنني عنهخالف عاقبتهبني أن يقسمه بني الغنائم مع األموال، وبني أن يقتله إن 
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ا على ما ، بنامه(2)[وجهني] (1)[العاقل]وحكى القاضـــي يف جواِز قتل العبد البالغ  
نظرًا إىل أنَّ الرق اأَلوَّل  ؛ينفسـخ :الزوجان الرقيقان، هل ينفسـخ النكاح؟ إْن قلنا يبلو سُـ 

 .(3)جاز، وإال فال ؛زال وحدث رقٌّ آخر ابلسيب
ــروا خُيري ا الرجــال األحرار الكــاملون فــإذا ُأســــــــــــ بني  (4)[فيهم] اإلمــام أو األمري وأمــَّ

 (6)[بتقطيع]، ال ابلتغريق وال ابلتحريق وال (5)أربعــة؛ أْن يقتلهم صــــــــــــــربًا بضــــــــــــــرب الرقبــة
األعضــاء وال ببقر البطن، وأْن مين عليهم بتخلية ســبيلهم، وأْن يفاديهم ابلرجال أو ابملال 

ا ُفودوا قوا ومال الفداء إذكون رقاهبم إذا اســـــرتُ يحتنا من أيديهم، وأْن يســـــرتقهم و أو أبســـــل 
 .(٧)كسائر أموال الغنيمة

ــلحــة  وليس هــذا اخليــاُر على التشــــــــــــــهي، بــل جيتهــُد اإلمــام ويفعــل مــا فيــه مصــــــــــــ
 .(8)املسلمني

بدر إىل قتله، وَمن رآه قويَّ البطش،   ؛فَمن رآه منهم عظيم العداوة شــــــديد النكاية
ســـــارى فادى به، فإْن فاداه ابألُ   ؛اقبةاســـــرتقه، وَمن رآه كثري املال مأمون الع ؛ذليل النفس

ــِ  ــرورة إىل عكســــــ مياًل  وَمن عرف منه .ه فعلفاألوىل أْن ذخذ به أكثر منه، فلو دعته ضــــــ
وينبغي أْن يشـرتَط عليه أال يعوَد إىل  َمنَّ عليه.  ؛إىل اإلسـالم أو طاعة يف قومه يتألفهم به

 .(٩)قتاله
هوره، وجعل القاضــــــــــي إىل ظ  حبســــــــــهم ؛فإْن مل يظهر له وجه الصــــــــــواب يف احلال

 

 ساقط من )و(. ما بني املعقوفتني (1)
 يف )ط(: )وجهان(. (2)
 (.16/434كفاية النبيه )  (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (4)
 أ(./206) (5)
 يف )و(: )بقطع(. (6)
 (.10/251(. والروضة )11/410انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.10/251(. والروضة )11/410للرافعي )انظر: الشرح الكبري  (8)
 (.13/235(. وحبر املذهب )14/1٧6انظر: احلاوي ) (٩)
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 .(2)، ومل يُتابع عليه(1)حبسهم ُخصلة رابعة
: أنَّ الرجال البالغني يصـــريون أرقاء بنفس األســـر؛ كالنســـاء (3)وعن احلســـن الطربي

 .(5)(4)طلّ وغُ  والصبيان،
مَّة أو ال كالوثين. عقديبني أْن يكون املأســـــــــــور ممَّن   قوال فرق يف االســـــــــــرتقا  له الذِّ

وال بني أن  .كـاملرـتد  ,(٧)َمن مل يُقّر ابجلزـية قأنّـَه ال جيوز اســــــــــــــرتـقا (6)ير صــــــــــــــطخوعن اإل
 من العرب أو من غريهم. (8)يكون

العرب، وعلى هــذين يكون اخليــار يف الوثين  قوعن القــدمي أنــَّه ال جيوز اســــــــــــــرتقــا
 .(10)(٩)والعريب يف ثالثة أشياء

 

 (.16/433كفاية النبيه )  (1)
ــلمني  "(: 3٩قال النووي يف املنهاج ) (2) وجيتهد اإلمام يف األحرار الكاملني ويفعل األحظ للمســــــــــــ

, وقال الرافعي  "م حىت يظهراق فإن خفي األحظ حبســــهمن قتل ومن فداء أبســــرى أو مال واســــرتق
لكن اإلمام جيتهد وذيت مبا فيه احلظ للمســـــلمني، فإن مل يظهر له (: "11/410الكبري )يف الشـــــرح 

 ."دد حبسهم، إىل أن يظهر له الصوابوجه الصواب يف احلال وتر 
( أبو علي, احلســــــــن بن القاســــــــم الطربي, صــــــــنف )احملرر يف النظر(, وهو أول كتاب صــــــــنف يف 3)

ــاح( يف املذهب,اخلال ــنف )اإلفصـــ ــنة   ف اجملرد، وصـــ ــيخه أيب علي، تويف ســـ ودرس يف بغداد بعد شـــ
 .(63 -16/62) سري أعالم النبالء للذهيبانظر:  مخسني وثالث مائة. 

ــيخ أاب حامد كان حيكي أن  (: "16/343)  قال يف كفاية النبيه (4) ويف تعليق أيب الطيب: أن الشـــــــ
سئل عن البالغني إذا أسرهم اإلمام، فقال: قد صاروا أرقاء بنفس  الشيخ أاب احلسني الطربي كان قد  

، ومثل هذا ال خيفى  األســــر كالصــــبيان والنســــوان. وهذا غلط، قال القاضــــي: وأان رأيته وكنت صــــبيا
 ."عن ذلك الرجل

قال القاضــــي رمحه هللا: وكان الشــــيخ ابو حامد حيكي ان ااب احلســــن (: "٩35تعليقة )قال يف ال (5)
االســــــــر  الطربي كان قد ســــــــئل عن البالغني اذا اســــــــرهم االمام فقال قد صــــــــاروا رقيقا بنفس  اجلاليب

( فانه نقله عن 3/254, وانظر: طبقات لشـافعية الكربى للسـبكي )كالنسـاء والصـبيان وهذا غلط"
 .اليبالقاضي واجل

مسع ســعدان  ( أبو ســعيد, احلســن بن أمحد بن يزيد اإلصــطخري, ولد ســنة أربع وأربعني ومائتني, 6)
ــنة مثان  الدوريوعباس بن حممد  الرماديبن نصــــــــــــر وأمحد بن منصــــــــــــور  وغريهم, وتويف ببغداد ســــــــــ

 .(3/233), (3/230)طبقات الشافعية الكربى للسبكي  انظر:  وعشرين وثالمثائة.  
ــرح الكبري للرافعي )(. و 11/4٧3هنـاـية املطـلب ) (٧) (.  10/251(. والروضــــــــــــــة )11/410الشــــــــــــ

 (.615عيد االصطخري الفقهية )آراء أيب سوانظر:  
 .... أخلأي: وال فرق يف االسرتقاق بني أْن يكون املأسور (8)
 وهي القتل أو املن أو الفداء. (٩)
 (.10/251(. والروضة )11/411)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (10)
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مل يُقبل قوله يف احنالل  ؛سـرأنَّه كان أسـلم قبل األ قولو ادعى األسـري بعد االسـرتقا
 .الرق، وحُيكم إبسالمه من اآلن

ال  ؛خبالف ما إذا ادعى أمان مســـــــلم  له ,قال الروايين: ويُقبل فيه شـــــــاهد وامرأاتن
مل  ؛ولو قال املســــــــــــــلم: كنت أمَّنته  .(1)ألنَّه ليس من حقوق األموال  ,يُقبل فيه إال رجالن

كنَّا ": ولو قاال .ُخلِّيو ل بِ قُ   ؛شــهد به رجالنن، فإن  اءه اآلشــ نإألنَّه ال ميلك   ,قبل قولهيُ 
 .قبل شهادهتماتُ مل  "؛أمَّناه

ر وال قصـــــاص وال زِّ عُ  ؛قبل أن يرى اإلمام رأيه فيه مســـــلٌم أو ذميٌّ األســـــريَ ولو قتل 
ــبيًّا أو امرأة ولو قتله بعد أن رأى   ,(2)وجبت قيمته  ؛دية، ولو كان املأســـــــــــــور املقتول صـــــــــــ

ــرتقا ,(3)نيمنقيمته للغامه لز   ؛رقهاإلمام  فإن كان ؛  قأو بعد أن فادى به على مال أو اســــــــ
قال الروايين: ضِمن ديته يف مال الغنيمة، وإن كان بعد قبضه، وإطالقه   ؛قبل قبض فدائه

ضـــِمنه  ؛اإلمام منَّ عليه فإن قتله قبل حصـــوله يف مأمنه  (4)إىل مأمنه مل يضـــمن، وإن كان
 .(5)ده مل يضمنهابلدية لورثته، وإن كان بع

ففيه قيمة   لســــــــــــابيه  فإن كان الصــــــــــــيبُّ منفرًدا عن أبويه فهو حمكوٌم إبســــــــــــالمه تبًعا
 .(٧)ًدا لزمه القصاصبله عتِ اق كان  مسلم، فإن (6)[دبع]

 

 (.13/260حبر املذهب ) (1)
ــرح الكبري للرافعي ) (2) ــة )(. وا11/411(, )10/1٧0انظر: الشــ   -10/251(, )٩/156لروضــ

252.) 
 (.13/23٧انظر: حبر املذهب ) (3)
 ب(./206) (4)
وقبـــل إطالقـــه  والثـــاين: أن يقتلـــه بعـــد فرض اإلمـــام فـــداء "(: 13/23٧قـــال يف حبر املـــذهـــب ) (5)

 ."فيضمنه ابلدية لورثته دون الغامنني...
 يف )ط(: )عمد(. (6)
ــرح الكبري للرافعي ) (٧) ــة )(. 11/411انظر: الشـ (.  ٩/33٩(. والنجم الوهاج )10/252والروضـ

 (.4/1٩4وأسىن املطالب )



 

 

 

234 

 

 اجلواهر البحرية

 فرع:
ــلحـة الكفـار اليت يف أيـدينـا مبـال  يبـذلونـه لنـا، كمـا ال جيوز بيع نال جيوز أن  رد أســــــــــــ

ــلمني وجهان، وال تُرد األموال إليهم بعد أبُ الســـــــــــالح هلم، ويف جواز ردها  ــارى املســـــــــ ســـــــــ
 .(2()1)نام[تغ]اال

 

 .(10/1٩3) (, واملثبت من روضة الطالبني للنووياالنقسام(, ويف )و(: )اإلغناميف )ط(: ) (1)
 (.4/1٩3(. أسىن املطالب )10/251(. والروضة )11/411انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
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 فصل
 :(1)نع من اسرتقاقه وذلك عالقتانمتقد يتعلَّق ابحلريب عالقة لغريه 

ا أن  ؛(2)[منكوحــة]األوىل: النكــاح، فــإذا كــانــت احلربيــة  منكوحــة  (3)[تكون]فــإمــَّ
 .حريبّ  أو ذميّ  أو مسلم

بيفإن كانت منكوحة حريب ّ  يب  ا فســـُ بيت وحدها انفســـخ النكاح، وكذا إن ســـُ أو ســـُ
ــتمر، وال   وحده ــغره أو إلرقاق اإلمام له، فأما إذا منَّ عليه أو فاداه فالنكاح مســ وُرق لصــ

 .(4)فرق بني أن يكوان كبريين أو صغريين، وال بني أن يكون قبل الدخول أو بعده
ففي  ؛ال جيوز قتله :، وقلنا(5)[رماهل]ولو كان احلريبُّ ال رأي له وال قتال كالشـــــــــــيخ  

 .(8)املنع تفريًعا على هذا (٧)والفوراين (6)صحح القاضياسرتقاق زوجته وجهان، 
 .(٩)وإن كانت منكوحة ذمّي، فكذلك ُتسرتق ابألسر، وينفسح نكاحها

ل اجلزية عصــــــــم ذخيالف كالمهم فيما تقدَّم أنَّ احلريب إذا ب هنا وكالم األصــــــــحاب 
الزوجة املوجودة حني العقد   مثة، وقد جُيمع بينهما أبنَّ املراد قاالســـرتقا نفســـه وزوجته من

واملراد هنــا الزوجــة املتجــددة بعــد العقــد، فــإنَّ العقــد مل , فيتنــاوهلــا العقــد على وجــه التبعيــة
مـل األول على مـا إذا كـانـت زوجتـه داخلـة حتـت القـدرة حني عقـد الـذمـَّة، حييتنـاوهلـا، أو 

 .(10)تكن داخلة حتتهاا مل والثاين على ما إذ
وينفســخ النكاح،   ,(11)أظهرمها: نعم  ,وإن كانت منكوحة مســلم ففي رقها وجهان

 

ــيط )٧1/466انظر: هناية املطلب ) (1) ــرح الكبري للرافعي )٧/2٧(. والوســـــ (.  11/41٧(. والشـــــ
 (.4/1٩4(. وأسىن املطالب )10/254والروضة )

 يف )و(: )مملوكة(. (2)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىكونويف )ط(: )(, يكون يف )و(: ) (3)
 (.6/41(. ومغين احملتاج )1٧/46٧انظر: هناية املطلب ) (4)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.اهلمسختني: )يف الن (5)
 (.16/40٩كفاية النبيه )  (6)
 (.16/40٩وقد نقل ابن الرفعة قوله هذا يف كفاية النبيه ) مل أجده يف املخطوط من اإلابنة, (٧)
 (.16/40٩انظر: كفاية النبيه ) (8)
 (.10/254(. والروضة )11/415انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.6/40(. ومغين احملتاج )4/1٩4أسىن املطالب )  انظر: (10)
 (.10/253(. والروضة )11/414)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (11)
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 ,ر وجود أََمة كتابية يف نكاح مسلم، فإن ذلك مانع من ابتداء النكاحوعلى هذا ال يتصوّ 
ا من دار احلرب، فإهنا مُتلك ابالغتنام، وال  خبالف ما لو اســـــــــتأجر مســـــــــلٌم دارًا أو أرضـــــــــً

 .(1)[اإلجارة]تنفسح 
ــلم ال ينفســــــــخ على هذا الوجه، وُتســــــــرتق،  وهي وفيه وجٌه غريب: أنَّ نكاح املســــــ

 .(3)وحُيتمل نكاح األمة الكتابية يف الدوام دون االبتداء ,(2)[زوجته]
زول الرق يف مدة العدة إن يوقال اإلمام: ال وجه له إال أن يشـــــــــــرتط صـــــــــــاحبه أنَّ  

، وأانطه (5)ل الردة فيما إذا تقّيد النكاح ابملســــيسُيشــــرتط زواهبا، كما   (4)كانت مدخواًل 
زوال كــلّ  منهمــا بألنَّ  ,، واملعىن متقــارب (6)الغزايل ابنتظــار زوال الُكفر يف العــدة ال الرق

 لنكاح على وجه ذيت.ستباح اي
 .(٧)قال اإلمام: لكنَّ صـاحب هذا الوجه مل يشـرتط ذلك، بل زعم اسـتمرار النكاح

 (٩)[بعــد] (8)[ذلــك ]الوجــه مبــا قبــل الــدخول، وحكى فيمــا إذا كــان  خصَّ هــذا والرافعي
 (11)[قطعي]حــدوث الّرِق  (10)[نّ أل]أحــدمهــا: أنّــَه ينفســــــــــــــخ النكــاح،  ,الــدخول وجهني

أانَّ نتوقف رجـاء  :والثـاين .الرضـــــــــــــــاع، قـال: وهـذا أوىل إبطالق األصــــــــــــــحـاب كـ   ؛النكـاح
اسـتمر  ؛وأسـلمت قبل انقضـاء العدة (13)قتعت  نْ إفعلى هذا  الرق يف العدة. (12)[الو ز ]

كان الزوج جيوز له   (14)[فإن]النكاح، وكذا لو عتقت ومل تســـــــلم، ولو أســـــــلمت ومل تُعتق 
 

 يف )ط(: )ابإلجارة(. (1)
 يف )ط(: )زوجه(. (2)
 (.1٧/46٧انظر: هناية املطلب ) (3)
 أ(./20٧) (4)
 (.1٧/46٧هناية املطلب ) (5)
 (.5/141الوسيط ) (6)
 (.1٧/46٧هناية املطلب ) (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 يف )و(: )جبعل(. (٩)
 يف )ط(: )ال(. (10)
 .الرافعي( بدون تنقيط, واملثبت موافق ملا ذكره ىقطع(, ويف )و(: )بقطع يف )ط(: ) (11)
 يف )ط(: )جواز(. (12)
 (.304معجم لغة الفقهاء )  انظر:  زوال الرق. (13)
 وإن(.يف )ط(: ) (14)
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 .(1)فله إمساكها، وإن كان جيوز له إمساكها فوجهان ؛نكاح األمة
والغزايل من   ,مالحظــــة الرقمن فال فرق بني مــــا ذكره اإلمــــام  ؛فــــإن قلنــــا: جيوز

 فر.مالحظة الكُ 
قطاع اإلجارة على اخلالف يف انقطاع انقال الرافعي: ومن األصـــــــــــحاب َمن جعل 

 . انتهى.(2)النكاح
ا إذا كان املستأجر ذميًّا، وبنامها على اخلالف يف أنَّ والء الذمِّي مبه القاضي  وخصّ 

 .(3)معتقه، وجزم فيما إذا كان مسلًما ابالنفساخ قهل يبطل ابسرتقا
يب فهو كما لو اـســــــ ولو اســـــــتأجر حربيًّا   تأجر دارًا فغُنمت، ســـــــواء كان حرًّا أو فســـــــُ

 .(4)عبًدا
ولو كان الزوجان مًعا رقيقني أو أحدمها ففي انقطاع نكاحهما ابلســــــــــــــيب طريقان، 

مل حيدث رق، وإمنا انتقل كما   (6)[ألنَّه]  ,(5)كاان مسـلمني أو كافرين، أصـحهما: ال  سـواء
ــراء واإلرث. احلر، فكان كحدوث الرق،  دوث ما يوجب إرقاقوالثاين: ينقطع حل يف الشــ
 والثاين: القطع ابألول. .ّنةقتصري  ؛املستولدةوكذلك لو ُسبيت 

 جة املسلم.زو وقد ابن أنَّ النكاح إمنا مينع االسرتقاق على أحد الوجهني يف 
 فرع:

 

 (.415 -11/414الشرح الكبري ) (1)
 (.11/415الشرح الكبري ) (2)
ــلم "(: 16/428قال يف كفاية النبيه ) (3) ــتأجراً ملسـ ــيب لو كان مسـ ــي احلســـني أبن املسـ وجزم القاضـ

ال تنفســــــخ اإلجارة، كما ذكران مثله فيما إذا غنمت األرض، ولو كان مســــــتأجراً حلريب انفســــــخت، 
ــتأجراولو كان  ــابقني يف أن والء الذ لذم  مســـــــــــ مي هل يبطل  ي ففيه وجهان؛ بناء على القولني الســـــــــــ

 ."ابسرتقاق معتقه أم ال
فال تنقطع اإلجارة، بل يبقى للمســــــــــــــتأجر اســــــــــــــتحقاق املنفعة. انظر: الشــــــــــــــرح الكبري للرافعي  (4)
 (.10/254(. والروضة )11/415)
 (.10/255لروضة )(. وا11/416)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (5)
 يف )و(: )وألنه(. (6)
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، ومل يبطل (1)]احلمل[ُحكم إبسـالم   ؛لو أسـلم احلريب بعد أن سـُبيت زوجته احلامل
 .؛ كالولد املنفصل(2)رقه

 .(3)سرتق وال ولدها؛ ألنَّه يتبعها يف اإلسالمتُ مل  ؛ولو أسلمت حامٌل حتت حريبٌّ 
 .(6) الوالاب (5) ةقلح عُ  :(4) الثانية
عبًدا كافرًا فالتحق بدار  على أنَّ املســـــلم إذا أعتقَ   (رضـــــي هللا عنه)الشـــــافعي  نصّ 

يب ــُ ــرتقاقه، وعلى  ؛احلرب وسـ ــلمَ أنَّ احلريب ال جيوز اسـ ــرت زوجته  إذا أسـ ــر مُثَّ ُأسـ  قبل األسـ
 ن.ســـــــــرتقاي ال :ا قوالن، أحدمهامأشـــــــــهرمها: فيه  ,ولألصـــــــــحاب طريقان  .(٧)تكون رقيقةً 
وهو كاخلالف املتقدم فيما إذا نكح  تقرير النصـــــــــــني,  :وأظهرمها  .: ُيســـــــــــرتقَّان(8)واثنيهما

 .(٩)عليه كما مرَّ  والتفريعُ  ؟املسلُم حربية يف دار احلرب مُثَّ ُسبيت، أو هو هو
انفسخ نكاحه، ولو أعتق عبًدا كافرًا فلحق   ؛ولو نكح الذميُّ حربيًة فُسبيت ورُقت

يب ا قاله على م-أصــــــــــــــحهما   ,ففي جواز إرقاقه وجهان ؛بدار احلرب أو كان فيها فســــــــــــــُ
 .(10): جيوز-البندنيجي

 

( والباقي بياض, ويف )و(: )احلر( بال بياض, واملثبت من روضــــــة الطالبني ...يف )ط(: )احلــــــــــــــــــــ  (1)
 .(10/253) للنووي

 (.254 -10/253انظر: الروضة ) (2)
 (.10/254(. والروضة )11/415انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 قاق.ِمن موانع االسرت أي:  (4)
 (.10/261احملكم )  انظر:  َعِلق ابلشيء َعَلقا، وَعِلَقُه: نشب فيه. (5)
وهي رابطة بني شــــــخصــــــني كرابطة النســــــب, أو: قرابة    الَوالء: ِمن ويل يلي وليا؛ القرب والدنو, (6)

حكمية تعود أســــــــباهبا إىل ســــــــببني: أوال: اليد؛ االحســــــــان، ومن ذلك العتق، ويســــــــمى املعَتق موىل  
ــالم عند البعض. اثنيا:   العتاقة، حيث يثبت للمعِتق الوالء على العبد الذي أعتقه، ومن ذلك: االسـ

رثين إذا مت وتعقل عين إذا جنيت. انظر: معجم  : أنت وليي تآلخرالعقد، حيث يقول شـــــــــــــخص 
 .(50٩لغة الفقهاء )

(. والبيان ٧/28(. والوســـــــــــــيط )388 -٧/38٧(, )230 -٧/22٩(, )8/41انظر: األم ) (٧)
ــذيـــــــب )12/168(, )8/535) (. والــبــحــر  222 -14/221(. واحلـــــــاوي )8/465(. والــتــهـــــ
(13/2٧٩.) 
 ب(./20٧) (8)
ــيط )1٧/466)انظر: هنــــايــــة املطلــــب  (٩) ــة  8/535(. والبيــــان )٧/28(. والوســــــــــــ (. والروضـــــــــــــــ
(10/250.) 
 (.16/40٩كفاية النبيه )  (10)
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ُيقــال: إْن ، وقــال الرافعي: الوجــه أْن يُرتــب ف(1)قــال الروايين: وهو ظــاهُر املــذهــب
 .(3)(2)سرتّق عتيَق املسلم فعتيُق الذمي أوىل، وإال ففي عتيق الذمي وجهانيُ جوَّزان أْن 

العهــــد والتحق بــــدار عبــــًدا مُثَّ نقض الــــذمي  (4)]الــــذمي[ قــــال البغوي: ولو أعتق
ا،  احلرب فـــاملـــذهـــب أنَّ والءه على عتيقـــه ال يبطـــل، حىت لو عتق كـــان والؤه عليـــه ابقيـــً

ا الوالء على عتيقـه.وملعتقـه أي  لىولو ملكـه عتيقـه وأعتقـه كـان لكـلّ  منهمـا الوالء ع ضـــــــــــــــً
 .(5)فيه وجٌه أنَّه يبطلو اآلخر 

  

 

 قوله أبنه ظاهر املذهب.( األقوال, ومل أجد 13/2٧٩ذكر الروايين يف حبر املذهب ) (1)
 (.11/415الشرح الكبري ) (2)
 (.10/254)املعتمد أنه جيوز اسرتقاقه. انظر: الروضة   (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (4)
 .(11/415. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(5/153التهذيب ) (5)
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 :يتضمن مسائل فصل  
مل يســــقط الدين عن   ؛ق احلريبحريب دين، واســــرتُ  (1)[ملســــلم  على]لو كان   :وىلاألُ 
 .(2)ذمَّته

أنَّ احلُكم  :-(5)والغزايل (4)وقطَع بــه اإلمــام-أحــدمهــا  ,(3)ولو كــان لــذمي فوجهــان
 .اثنيهما: أنه يسقطو  .كذلك 

فيما   (6)فسقوطه على الوجهني  ؛حربيًّا فلو كان الدَّين للمسلم الذي سباه  وإْن كان
ته. فأما  إذا كان له على عبد غريه َدين فملكه، هل يســـــــــقط؟ وهذا ظاهر يف قدر حصـــــــــَّ

 .(٧)اخلُْمس فال ميلكه، فينبغي أال يسقَط مقابله قطًعا
ولو كان لبعض الغامنني فيظهر أْن يُقال: إْن وقع يف حصــــــــــــــته فهو على الوجهني، 

 وإْن وقَع يف حصة غريه مل يسقط قطًعا.
ــره، ـفإْن  ؛ين يف ذمـتهوحـيث بقي اـلدَّ  يتبع ـبه إذا عتَق إْن مل يكن ـله مـال قـبل أســــــــــــ

م على ، ويُقـدَّ قضــــــــــــــى منـه الـدَّين ؛فقـد ملكـه الغـامنون، وإن اغتنم بعـده ؛كـان اغتنم قبلـه
س، وكـذلـك  لَ ويُنزل الرق منزـلة حجِر الفَ  ,كـاملرـتد  ؛وإْن حكمنـا بزوال ملكـه ابلّرِق الغنيمـة

 .(8)ابحلجر يف وجهحيل به يف وجه كما حيل 
مل يقِض منه، وإْن غنم مع اســـــــــرتقاقه أبْن قارب ضـــــــــرب الرق   ؛وإْن غنم مع أســـــــــره

بيت مع ماهل ــحهما عند اإلمام  ,ا فوجهاناالغتنام أو كان املديون امرأًة فســــــــُ أنه ال  :أصــــــ
أنه يُقضـــــــــــــى منه،   :-وبه أجاب البغوي-والثاين    .(10)الغنيمة (٩)[قدمتُ و ]يُقضـــــــــــــى منه،  

 

 يف )و(: )على مسلم(. (1)
 (.16/428(. وكفاية النبيه )10/255الروضة )(. و 11/41٧انظر: الشرح الكبري ) (2)
 (.٩/253(. وحتفة احملتاج )10/256)(. والروضة 11/418انظر: الشرح الكبري ) (3)
 (.526 -1٧/524هناية املطلب ) (4)
 (.٧/28الوسيط ) (5)
 (.٩/253املعتمد أنه يسقط. انظر: حتفة احملتاج ) (6)
 (.٩/253انظر: حتفة احملتاج ) (٧)
 (.256 -10/255(. والروضة )11/41٧: الشرح الكبري للرافعي )انظر (8)
 يف )ط(: )ويقدم(. (٩)
 (.1٧/525هناية املطلب ) (10)
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 .(2)(1)قدم الدَّينيُ و 
أمَّا لو كان للحريب َديٌن على غريه مبعاملة  أو غريها فُسيب واسرُتق فقد أطلق الغزايل 

 ,(4)، وأنَّ الديون كالودائع(3)ملديون مســــــــــلًما أو ذميًّاالقول أبن ذمَّته ال تربأ ســــــــــواٌء كان ا
عندان والتحق بدار احلرب واســـــرُتق فإن املودع عنده ال   هاوُحكمها: أنَّ املســـــتأمن إذا ترك

ا  ؟(6)[فيئــا]حكم األمــان فيهــا، أو يكون  (5)ميلكهــا، وهــل يبقى فيــه وجهــان ذتيــان، وأمــَّ
ــلــه احلريب معــه من دار احلرب، املودَع عنــد الــذمِّي فيظهر أن يكون كــاملــ  ال الــذي أرســــــــــــ

ــَ  ــلمواملذهب أنَّه يف أمان كاملرســـ ــًدا كما يف أمان   ,(٧)ل على يد املســـ وإن كان األمان فاســـ
 .(8)وأما إن كان حربيًّا فيسقط .الصيب، وفيه قول أنَّه ليس يف أمان

، أو ا، مُثَّ أســـلمىخر أرتض حريبٌّ من حريبّ  مااًل، أو التزم ديًنا مبعاملة قلو ا  :الثانية
الزوجة  مهر بقىي لك مرتًبا فاالســـــتحقاق مســـــتمر، وكذ وأاجلزية أو األمان مًعا   (٩)[قِبال]

أن ولو أســـلم املديون أو قِبل اجلزية دون رب الدين فالنص ,  إذا أســـلما إذا كان صـــحيًحا
 .(10)اجلواب كذلك 

ا أو أبمـان ونص  ــلمـً ، فجـاء ورثتهـا على أنّـَه إذا مـاتـت زوجـة احلريب فجـاءان مســــــــــــ
أحـدمهـا: فيهمـا قوالن:  ,ولألصــــــــــــــحـاب طريقـان .(11)يطلبون مهرهـا أنّـَه ال شــــــــــــــيء هلم

 

 (.5/153التهذيب ) (1)
 (.4/1٩5وهو املعتمد. انظر: أسىن املطالب ) (2)
 .(112البسيط ) (3)
 (.10/625(. والروضة )11/418وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 أ(./208) (5)
 يف )ط(: )فيها(. (6)
 (.10/28٩(. والروضة )11/4٧5املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (٧)
 (.10/28٩(. والروضة )11/4٧5انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )قِبل(. (٩)
ــيط ). (3/330املهــــذب )و (. 4/303(, )284 -4/282انظر: األم ) (10) (.  ٧/2٩والوســــــــــــ

(.  1٩/453(. واجملموع )11/418(. والشــــــرح الكبري )5/154)هذيب ت(. وال12/332والبيان )
 (.1٧/151وكفاية النبيه ) (.30٩(. ومنهاج الطالبني )10/256والروضة )

 (, غري أنه مل يذكر احلكم فيما إذا جاء أبمان.5/60األم ) (11)
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 (2)[وعلى هذا]االســــتحقاق ويســــتدام ُحكم العقد بعد اإلســــالم،   (1)[يبقى]أصــــحهما:  
ــركات[تُ  واثنيهما: ال؛ ألنه يبُعد أن مُيكَّن   .(4)(3)بين القواعد املتقدمة يف ابب نكاح ]املشـ

وضـــــعَّفه الغزايل أبن قال: إهنم قطعوا أبنَّ رقَّ   .(5)ســـــلم أو ذِمي بدارانممن مطالبة احلريب 
فأوىل أال ُيســقطه اإلســالم واألمان،   ,(6)ســقط دين احلريب، وهو أمانَمن عليه الدين ال ي

 ,(٧)واعرُتض عليه أبنَّ دعوى القطع به غري صـــــــــحيحة؛ فقد قال القاضـــــــــي: إنه يســـــــــقط
ــقوط احتمااًل  م، وقال: هو الظاهر، وذكر عد(٩)مام عنهاه اإل، وحك(8)وتبعه البغوي الســـ

ــريج ن عنــده، ومل ينقلــه عن أحــد.م : القطع ابلقول األول، (10)والطريق الثــاين البن ســــــــــــ
ــثــــــــاين (11)]ومحــــــــل[ ه الــــــ ــلــــــــى مــــــــا إذا كــــــــان الصــــــــــــــــــــــداق فــــــــاســــــــــــــــــــــًدا، نصــــــــــــــــــــــَّ  عــــــ

 .(12)ه يف الُكفرتوقبض 
ــلم  أو مـالـه،لو جىن حريبٌّ على نفس حريب أو مـالـه،  :الثـالثـة  أو على نفس مســــــــــــ

ــمــة إبســــــــــــــالم أو أمــان  ــبــه مُثَّ حصــــــــــــــــل للجــاين أو الغــاصــــــــــــــــب عصــــــــــــ  ففي ؛أو غصــــــــــــ

 

 عل الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولىىقىيف )ط(: )ينفي(, ويف )و(: ) (1)
 بني املعقوفتني ساقط من )و(.ما  (2)
 يف النسختني: )املشرتك(, واملثبت من الشرح الكبري. (3)
 (.10/25٧(. والروضة )41٩ -11/418وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.41٩ -11/418الشرح الكبري ) (5)
 (.٧/2٩الوسيط ) (6)
 ."وهو الظاهر"وقال النووي:   (,10/456الروضة ) (٧)
ــافعي )رضــــــي هللا عنه( على أنه لو تزوج حريب حربية، "(: 5/154قال يف التهذيب ) (8) نص الشــــ

  فدخل هبا، فماتت، وأســلم الزوج، أو دخل إلينا أبمان، فجاء وارثها يطلب الصــداق قال: ال شــيء 
 ."له؛ فهذا يدل على أن الدين يسقط

 (.1٧/526هناية املطلب ) (٩)
ســنة بضــع وأربعني ومائتني, تفقه على أىب ولد البغدادي,  أمحد بن عمر بن ســريج أبو العباس( 10)

ــن بن حممد  ــم األمناطى, ومسع احلســ ــتاين  الدوريوعباس بن حممد  الزعفراينالقاســ   وأاب داود الســــجســ
 نقف العباس مصـنفات كثرية يقال إهنا بلغت أربعمائة مصـنف ومل وأليبوعلى بن إشـكاب وغريهم, 

ــنة ســـــت وثالمثائة   .(14/201) ســـــري أعالم النبالء للذهيبانظر:  . إال على اليســـــري منها, وتويف ســـ
 .  (3/25)(, 3/23) ,(3/21) طبقات الشافعية الكربى للسبكيو 
 واملثبت من الشرح الكبري.  يف النسختني: )ومحلوا(, (11)
(12) (11/41٩.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

243 

 

 اجلواهر البحرية

ــمانه أربعة أوجه  ــمن، وهو جار  على القول :  (1)ضــــ أبهنم خماطبون   (2)[...]أحدها: يضــــ
ــوا خماطبني  .ابلفروع يف الدنيا  (3)[هبا]  وأصـــــــــــــحها: ال، وهو جار  على القول أبهنم ليســـــــــــ

والثالث: إن كان اجملين عليه حربيًّا ضــــــــــــمنه، وإن   .ذمَّة  أو أمان التزموه بعقد  فيها، إال مبا
ــه: إحلاق الذمِّي املوافق ــلًما فال، وقياسـ  يف االعتقاد ابحلريب، واملخالف له فيه له كان مسـ

والرابع: إن حصــــــلت العصــــــمة ابإلســــــالم مل يضــــــمن، وإن   العتقادهم اإلابحة.  ,ملســــــلماب
 .(5)بعيدهو ، و (4)حصلت بغريه ضمن

 :فرع 
بيت املرأة وولدُ  ــُ ــغريإذا ســـــــ ــمة ؛ها الصـــــــ مان، فإن بل يقوّ  ,مل يُفرق بينهما يف القســـــــ

 ,لواحد، وإال اشـــــــرتك اثنان فيهما  ني ُجعالمنواحد  من الغانصـــــــيب    (6)[امقيمته]وافقت 
ـــيت األم ابلتفريق  ايعـ أو بِ  ، (٧)مل جيز على الصــــــــــــــحيح ؛وجـعل مثنهمـا يف املغنم، ـفإن رضــــــــــــ

، وفيه قوٌل صـــحَّحه القاضـــي أنَّه (8)حرمي ببلوغ ســـن التمييز على الصـــحيحهذا الت ويرتفع
 .(10)لبلوغ كما تقدَّم يف البيع، ومل يعترب اإلمام ا(٩)يستمر إىل البلوغ

 

ــة ) (1) ــبه، "(: 10/٧25املعتمد ما قاله النووي يف الروضـ ولو أتلف حريب ماال على حريب، أو غصـ
مث أســلما، أو أســلم املتلف، فوجهان، أصــحهما: ال يطالبه ابلضــمان، ألنه مل يلتزم شــيئا، واإلســالم 

ألن احلريب لو قهر حربيا على ماله ملكه، واإلتالف جيب ما قبله، واإلتالف ليس عقدا يســــــــتدام، و 
ــمان   نوع من القهر، وألن إتالف مال احلريب ال يزيد على إتالف مال املســــــلم، وهو ال يوجب الضــــ

 ."على احلريب
 .: )األول(هذا املوضع  يف )ط( يف (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 ب(./208) (4)
 (.10/25٧(. والروضة )11/41٩الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (5)
 يف )ط(: )قيمتها(. (6)
 (.10/258(. والروضة )٩/361(. واجملموع )11/421الكبري )الشرح    :انظروهو املعتمد.  (٧)
 (.10/825(. والروضة )11/142الشرح الكبري )  :انظروهو املعتمد.  (8)
 (.٩/8٩كفاية النبيه )  (٩)
مث مـا ذكرانه من املنع من التفريق إىل مىت؟ املـذهـب أنـه  (: "1٧/153قـال يف هنـايـة املطلـب ) (10)

ــتقالل الصــــــــيب ببلوغ ســــــــن التحرمي  التمييز، وهو الســــــــبع والثمان. وذكر أئمتنا قوالً آخر أن  إىل اســــــ
الكبري (. الشــــــــــرح  13/2٩8(. وحبر املذهب )14/243انظر: احلاوي )". و وحكمه ميتّد إىل البلوغ

 .(10/25٧(. والروضة )11/420للرافعي )
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د األم أو  كـاألم، ويتعـدى إىل كـلِّ جـدة هلـا   ؛جبزيـة (1)لكهـامت رتعـذّ واجلـدة عنـد فقـْ
فال  -وهي أم أيب األم-، فأّما َمن ال حضانة هلا  ىدأو بُع حق احلضانة سواٌء كانت قُرىب

 .(3)هبا يف ذلك  (2)[لتحقي]
 .(4)جاز أن يُفرِّق بينه وبني جدته إذا مجع بينه وبني أمه ؛ولو كان له أم وجدة

أظهرمهـــــا  ,قوالن (5)(ولو بيع مع اجلـــــدة، وقطع عن األم، فهـــــل يرتفع التحرمي؟)
 .(6)املنع

 .(٧)أظهرمها: نعمذلك قوالن، وقيل وجهان،  ويف التحاق األب ابألم يف
 .هو املذهب :(٩)واملتويل (8)صباغالوقال ابن 

 (10) [يتعـدى]ـبل األب ثالثـة أوجـه، اثلثهـا: واجلـدات من قِ ويف تعـديـه إىل األجـداد 
 .(11)للجد فهو مع األب مبنزلة اجلدة مع األم اإىل اجلدات دون األجداد، فإن أثبتناه

ــائر   طريقان، أحدمها: فيه قوالن، وأصــــحهما:  احملارم كاألخ والعمويف تعديه إىل ســ
 لكن ُيستحُب أال يُفرِّق بينهم. ,(12)القطع بعدم التعدي
ــمـة تفريٌع على أهنـا بيٌع، أمـَّ  (13)وعن ابن داود على القول أبهنـا  اأنَّ هـذا يف القســــــــــــ

 .(14)فيجوز قطًعا إفراز
 

 أي: متّلك األم. (1)
 يف النسختني. هكذا (2)
 انظر: املراجع السابقة. (3)
 (.10/25٧نظر: الروضة )ا (4)
 (.10/25٧(. وحنوه يف الروضة )11/420من الشرح الكبري للرافعي ) القوسنيما بني   (5)
 (.10/25٧(. والروضة )11/420وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.10/258(. والروضة )11/420وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.168)الشامل  (8)
 .اإلابنة مل أجده مطبوعا وال خمطوطاما يتعلق ابجلهاد من تتمة  (٩)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (10)
 (.10/258(. والروضة )11/421انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 (.10/258وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (12)
 .(022, وقد تقدمت ترمجته يف ص )هو الصيدالين (13)
 .(2/116روضة )انظر: ال (14)
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ر هفقد قال املاوردي: ال يُق  ؛(1)[املتعلِّق]وحيث قلنا: بصـــحة التصـــرُّف والتضـــمني 
ــيتما ببيع اآلقاملتبايعان على التفري ك، اذفيف امللك  ر ليجتمعاخ، بل يقال هلما: إن تراضــــ

 .(2)سخنا البيعفوإال 
البيع، فإن فســــخ تأو   (3)[اآلخروقال ابن كج: يقال للبائع: إمَّا أن تتربع بتســــليم ]

، وهــذا ال ميكن يف (5)[انتهى] .(4)بيعفســــــــــــــخ ال ؛تربَّع بــه فــامتنع املشــــــــــــــرتي من القبول
ــم ــمة؛ ألنَّ القاســـ ــاه،  (6)]...[  ليس له التربُّع، القســـ وعن  . القول ابلبطالنتعنّي  :ومقتضـــ

 .وفيه نظر .(8)ففي بقاء حق احلضانة هلا وجهان (٧)[البيع] إذا صححنا أانّ ابن داود 
والفســــــــــــــخ ابإلفالس ة الـ قـ وجيوز التفريق ابلعتق قطعـًا، ويف جوازه ابلرد ابلعيـب واإل

 .(٩)يف البيع بتفاريعه خالف مرّ 

 

 يف )و(: )للتعلق(. (1)
 (.14/245احلاوي للماوردي ) (2)
وكفـايـة   .(10/25٧والروضـــــــــــــــة ) .(٩/361اجملموع ) موافق ملـا يفيف )و(: )االجز(, واملثبـت  (3)

 : )األجر(.(11/420). ويف الشرح الكبري  (٩/88النبيه )
 (.  10/25٧لبني )(. وروضة الطا٩/361اجملموع )و  (.11/420الشرح الكبري ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (5)
ــع؛ تكرار هذه اجلملة:  يف )ط( يف (6) فإن تربَّع به فامتنع املشــــــــرتي من القبول ُفســــــــخ "هذا املوضــــــ

إهنا . دون قوله: )انتهى(, ف"ة؛ ألنَّ القاســـــــــــم ليس له التربُّعالبيع. انتهى. وهذا ال ميكن يف القســـــــــــم
 ول هلا.ساقطة فيها يف ذكره األ

 يف )ط(: )القول(. (٧)
 مل أعثر على كتبه, ومل أجد من نقل هذا القول عنه. (8)
ى البن حجر  (. والفتــاوى الفقهيــة الكرب 4/٩٧ج )(. والنجم الوهــا ٩/٩0انظر: كفــايــة النبيــه ) (٩)

 (.2/224اهليتمي )
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 .ابإلهالك أمواهلم (1)التصرُّف يف  التصرُّف الثالث:
لــُك اترة ابإلرقــاق، كــذلــك أمواهلم اترًة ابلقتــل، ومتُ  هُتلــك  لكفــارا سكمــا أنَّ نفو 

 .(3)اخرى وتُغتنم ,اترة (2)[هُتلك ]
فإن احتاج املســـــــلمون إىل إتالف  واملقصـــــــود هنا: بيان ما جيوز إتالفه من أمواهلم،

جــاز، وإن مل  ؛تخريــب بنــاء  وقطع شــــــــــــــجرك  هبم رالظفو  ليتمكَّنوا من قتــاهلم (4)[أمواهلم]
 .غتنامها، بل يُفّصلا ميكن مل جيز إهالك مجيع أمواهلم اليت؛ حيتاجوا إىل ذلك 
 جاز إهالكه إذا رآه اإلمام مغايظة هلم ؛حصـــول ذلك للمســـلمني (5)[نظن]فإن مل 

 .وإنكاء
ــل لنا ابالغتنام فوجهان  (6)[أورده]أحدمها: ال جيوز، وهو ما   ,وإن ظننا أهنا حتصــــــــ

وجزم به   .(11)(10)والثاين: للشــــــيخ أيب حامد: أنَّه جيوز  .(٩)والغزايل (8)واإلمام  (٧)القاضــــــي
 .(14)ال يفعل (13)[انه]، لكن قال الغزايل  (12)صاحب التنبيه

إىل  (15)[أانَّ ال نصــــــــل]وىل: أن يعلم األُ  ,والوقال املاوردي: ألشــــــــجارهم أربعة أح
 

 أ(./20٩) (1)
 (.11/421يف النسختني: )متلك(, واملثبت من الشرح الكبري ) (2)
ــيط )13/24٩(. وحبر املـــذهـــب )14/1٩0انظر: احلـــاوي ) (3) (. والتهـــذيـــب ٧/31(. والوســــــــــــ
ــة )11/421(. والشـــــــــرح الكبري للرافعي )12/13٩(. والبيان )4٧4/٧) (.  10/258(. والروضـــــــ

 (.4/1٩5وأسىن املطالب )
 يف )و(: )مال هلم(. (4)
 يف )و(: )يظن(. (5)
 يف )و(: )رواه(. (6)
 (.16/454كفاية النبيه )  (٧)
 (.1٧/462هناية املطلب ) (8)
 (.٧/31الوسيط ) (٩)
 (.11/322الشرح الكبري ) (10)
ــرح الكبري للرافعي ) (11) (. والروضـــــــــــــــة  11/424املعتمـد أنـه يكره اإلتالف وال حيرم. انظر: الشــــــــــــ
(10/258.) 
 ."االوىل أن ال يفعل ذلك"(: 234قال يف التنبيه ) (12)
 (: )األوىل أن(.ويف ) (13)
 .النقل عنهدم قريبا  تق (14)
 يف )و(: )أهنا ال تضل(. (15)
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 ,بغري قطعهــــا هبــــا يقــــدر على الظفرالثــــانيــــة: أن  .(1)[فيجــــب]الظفر هبــــا إال بقطعهــــا 
ــع :الثالثة  ا.هفال جيوز قطعوهبم   (2)]...[  ، وينفعنا قطعها فيباح.(3)[قطعها]هم فأال ُيضــــــ

ــع ذا احلُكم يف هــدم منــازهلم كــ و  ور.ظهم وال ينفعنــا فهو مكروه غرُي حمفالرابعــة: أن يضــــــــــــ
 .(4)عليهم

 .(5)هذا كله إذا دخل املسلمون بالدهم مغريين ومل ميكنهم االستقرار هبا
ا للمسـلمني، وكذلك    (6)]قهرًا[فتحوها ما ذا أما إف فال جيوز القطع والتخريب؛ ألهنَّ

 .(8)على أهنا لنا وهلم (٧)إذا فتحوها ُصلًحا
 .(٩)نا االسرتداد جاز إهالكهاولو غنمنا أمواهلم وانصرفنا وخف

يول اخلإال إذا قاتلوان على    ,فال جيوز قتلها  ت ، أمَّا احليواانت هذا ُحكم غري احليواان
 .(10)واحتجنا إىل عقرها

ــال املـــاوردي: وال فرق يف امل قـــاتـــل على الفرس بني أن يكون رجاًل أو امرأة أو قـ
 . انتهى(11)اصبيَّ 

الـة ,نـا خيوهلم ومعدركوانويلتحق هبـذه احلـالـة مـا إذا أ أو على خيـل كـالـّة،  وهم رجـَّ

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (1)
 يف النسختني يف هذا املوضع: )هبا(. (2)
 يف )ط(: )قطًعا(. (3)
 (.14/186احلاوي ) (4)
 (.10/258(. والروضة )11/422انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
(. وانظر: الشـــــــــــــرح الكبري للرافعي 10/258الروضـــــــــــــة ) يف النســـــــــــــختني: )جهرا(, واملثبت من (6)
(11/422.) 
 (.1/520املعجم الوسيط )  انظر:  الصلح: إهناء اخلصومة وإهناء حالة احلرب والسلم. (٧)
 .(1/234التنبيه )انظر:   (8)
 (.10/258انظر: الروضة ) (٩)
 .(423 -11/422انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
ــبيــا كــاان (: "41/21٩قــال يف احلــاوي ) (11) يقــاتالن وإذا كــان راكــب الفرس منهم امرأة أو صــــــــــــ

عليهـا، جـاز عقرهـا من حتتهمـا كمـا لو كـان راكبهـا رجال مقـاتال، وإن كـاان ال يقـاتالن عليهـا مل جيز 
 ."عقرها كما لو كانت غري مركوبة
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 .وفيه وجه ,(1)ذوها وركبوها لقهروانولو أخ
ــوـقه من خيوهل ــيهموال جيوز عقر مـا تعـذَّر ســــــــــــ غري  خبالف إال لألكـل،  ,م ومواشــــــــــــ
 .(2)خوف اسرتدادهاحليوان، فإنه جيوز إتالفه عند تعذُّر محله، أو 

 .(3)قطًعا ريهم وإن خفنا اسرتجعاهمل ما سبيناه من نسائهم وذراوال جيوز قت
وأمَّا ُكتبهم فإذا ظفران هبا فما كان منها مشتماًل على مباح؛ كالطب والشعر واللغة 

 (4)وما,  أو تُباع ويُقســم مثنها ,قســمفُحكمه حكم ســائر األموال، فيُ   ؛واحلســاب والتواريخ
ــرك والفجور والُفحش احملض ــتمل على حمرَّم؛ كُكتب الشـــــ قال   اهلا.حب  (5)[كرت تُ ]فال  ؛اشـــــ

 (10)(٩)[دكاغ]أو   (8)ق ّ ولكن إن كانت يف رَ   .(٧)(6)مســلم ]متوهلا[ل البندنيجي: وال جيوز ل
ُلهميكن  (11)[ثخني] وإن مل ميكن أُبطلت    ُغســـــــــل، وهو كغريها من أموال الغنيمة. ؛َغســـــــــْ

ضي أبو القا وقال .قّلتكسائر األموال، وله قيمة وإن    (12)[مُثَّ املمزق]منفعتها ابلتمزيق،  
 .( 14)ملا فيه من التضــــييع ققال الرافعي: ومل يصــــححوا اإلحرا  .(13)رقحتُ زَّق أو  متُ الطيب: 

 

 (.10/258(. والروضة )11/423وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 (.10/258والروضة )(. 11/423انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.10/258(. والروضة )11/423انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 ب(./20٩) (4)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىتركيف )و(: )يرتك(, ويف )ط(: ) (5)
 يف النسختني: )قبوهلا(, واملثبت من كفاية النبيه. (6)
 ."كما نقله البندنيجي"(, وقال: 16/456كفاية النبيه )  (٧)
 (.1/366املعجم الوسيط )  انظر: جلد رقيق يكتب فيه, والصحيفة البيضاء. (8)
 يف )و(: )كاغض(. (٩)
 (.2/٧٩1املعجم الوسيط )  انظر: القرطاس. (10)
 يف )و(: )حبيث(. (11)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (12)
ــلمون كتـبا من الكفـار نظر فيهـا فـإن كـاـنت  (: "0٩2 -٩1٩يقـة )قـال يف التعل (13) إذا غنم املســــــــــــ

كتب طب أو أدب وما اشـــبه ذلك وما فيها مباح فيه منفعة فإنه من مجلة الغنيمة يقســـم, وإن كان  
فيه ســـحر أو شـــرك أو ما ال منفعة فيه نظر يف وعائه فإن كان مما إذا غســـل انتفع جبلده فإنه يغســـل  

: يف املطبوع  -حمقق اجلواهر-ُمّزق )قلت ل فإن كان مما يشــرتى إذا  فيه توراة أو إجنيوكذلك إذا كان 
قال النووي يف . و "كان مما ال يشــــرتى أحرق  بيع وقســــم الثمن وإن ( (ُمّزقبدل ) (ُحرقمن التعليقة )
ــة ) ــعفوا اإلحراق ملا فيه من (: "10/25٩الروضــــ وعن القاضــــــي أيب الطيب أهنا متزق أو حترق، وضــــ

 ."قيمة وإن قلتضييع، ألن للممزق الت
 (.11/423الشرح الكبري ) (14)
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 .(1)وإال ُحرِّقت ,ُمزِّقت ؛أنه قال: إن أمكن بيعها بعد التمزيقونقل بعضهم عنه: 
ايين: ـقال الرو  ,(2)وُكـتب التوراة واإلجنـيل ال حيـلُّ االنتفـاع هبـا؛ ألهنم ـبدَّلوهـا وحرَّفوهـا

الصـــــحيح و ، قال: (4)(يف يد أهل الذِّمة العتقادهم كما يُقرُّون على اخلمر (3)[تُقر]وإمنا  )
ا ال   .(5)من أمساء هللا تعاىل احُترَّق؛ ملا فيهأهنَّ

إىل ]ـقال اإلمـام: وـقد خيطر للفطن أنَّ كـتب الشــــــــــــــرك يُنتفع هبـا، ـفإن احلـاجـة متس 
ت مشــــــــــــــهورة عليهم، فــإن كــانــت تلــك املقــاالعلى مــذاهــب املبطلني؛ لرُيد  (6)[الطالعا

جواز اســــــــتصــــــــحابه تردد، فالرأي: إبطاهلا، وإن كان فيها ما مل يتقدم االطالع عليه ففي 
.  واحتمال بنيِّ

فقد قال الغزايل: ال  ؛وأمَّا الكالب اليت فيها منفعة صـيد أو حفظ ماشـية أو حرث 
ورواه اإلمام عن  .(٧) هبا َمن شــــاءتدخل يف القســــمة؛ إذ ال ِملك فيها، ولإلمام أنَّ خُيصَّ 

ــلمنييالعراقيني، وأهنم قـالوا:  ــلِّمهـا إىل واحـد  من املســــــــــــ ه ابحتيـاجـه إليهـا؛ أي لعلمـ  ,ســــــــــــ
 .(٩)حُتسب عليه (8)[فال] ,الصطياد أو حفظ

فــإهنم يشــــــــــــــرتكون فيــه، واعرتض عليــه الرافعي يف  ,لكلــب املوروث ابض عليــه واعرتُِ 
ــبـة،  مل و ني أو بعض أهـل اخلمس منالغـاهم أنـه إن أراده بعض قـال: املوجود يف ُكتبو النســــــــــــ
 .(10)ُيسلم إليه، وإن تنازعوا فإن أمكنت القسمة عدًدا ُقسمت، وإال أُقرع ؛يُنازع فيه

 

 .(10/25٩. وانظر: الروضة )انظر النقل املتقدم عنه قريبا (1)
 (.10/25٩الروضة )  :انظر (2)
 يف )و(: )يقر(. (3)
 .(10/25٩, وهي عند النووي يف الروضة )مل أجده يف البحر القوسنيما بني   (4)
, وهي يف "قــال يف احلــاوي..."( عن احلــاوي فقــال: 13/230ملــذهــب )ر انقــل الروايين يف حب (5)

ــاهلـــا, واملعتمـــد أن كتـــب التوراة واإلجنيـــل ال جيوز (14/1٧0احلـــاوي ) فـــان أمكن , تركهـــا على حـ
االنتفاع مبا كتب عليه إذا غســـــل كاجللود غســـــل وقيم مع الغنيمة وان مل ميكن االنتفاع به إذا غســـــل 

النـه إذا حرق مل يكن لـه قيمـة فـإذا مزق كـانـت لـه قيمـة فال جيوز إتالفـه على كـالورق مزق وال حيرق 
 (.1٩/332) اجملموع  :انظر. الغامنني

 يف )ط(: )ابالطالع(. (6)
 (.٧/31ط )الوسي (٧)
 هكذا يف النسختني. (8)
 (.1٧/540هناية املطلب ) (٩)
 (.11/424الشرح الكبري ) (10)
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ــيـة إىل  (2)[وينظر]أنَّ قيمتهـا تُعترب عنـد َمن يرى هلـا قيمـة  (1)وقـد تقـدَّم يف الوصــــــــــــ
 .(3)[هنا]فيمكن أن يقال به  ,منافعها

ا فيه نظر، فقد قال البندنيجي  (4)الرافعي والذي نقله  (6)، وابن الصــــــــــــــباغ(5)أيضــــــــــــــً
ــية] ني َمنمن: أنه إن كان يف الغا(٧)والروايين ــيد أو زرع أو ماشــــــــ فع دُ  ؛حيل له اقتناؤه لصــــــــ

 (٩)احلســـــــــــــني  وحكاه القاضـــــــــــــيان .ن أهل اخلمسجيوز له اقتناؤه مِ   (8)[وإال دفع ملن  ,إليه
 عن النص. (10)والروايين

تُرك، قـال  ؛: وإن مل يكن فيهم َمن حيـلُّ لـه اقتنـاؤه(12)واملـاوردي (11)يجينـدنالبقـال 

 

 ن نسخة املتحف )ط(./ب(, م12) اجمللد السادس, لوحة (1)
 يف )ط(: )وننظر(. (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
ــرح الكبري "كـتب العراقينيوالذي جنده يف  "الرافعي نـقل عن كـتب العراقيني, حـيث قال:  (4) . الشــــــــــــ
(11/424.) 
 (.16/4٧5كفاية النبيه )  (5)
لماشـية مل تكن غنيمة, ولكن إن  وإن وجدوا معهم كالاب للصـيد أو ل"(: 10٧قال يف الشـامل ) (6)

ــري  أرادهـا بعض الغـامنني دفعـت اليـه وال حيســـــــــــــــب عليـه, وإن مل يكن فيهم من يريـدهـا؛ قـال يف ســــــــــــ
ـــباغ مـا 16/4٧5, وقـد نقـل ابن الرفعـة يف كفـاـية النبـيه )"هـاالواقـدي: قتلهـا أو خال ( عن ابن الصــــــــــــ
 هنا مع بعض االختالف.  ذكره القمويل )رمحه هللا(

 (.13/231ذهب للروايين )حبر امل (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (8)
 (.16/4٧5كفاية النبيه )  (٩)
ــألــة, وانظر (10)   -13/230حبر املــذهــب ) :مل أجــده يف حبر املــذهــب حني تكلم عن هــذه املســـــــــــــ

 (.4/280(. وانظر: األم )231
 (.16/4٧5كفاية النبيه )  (11)
فأما الكالب فضـرابن: أحدمها: ما ال (: "14/11٧)  مل أجد كالمه هذا, فقد قال يف احلاوي (12)

كان منها عقورا مؤذاي قتل، وترك ما عداه. والضرب   منفعة فيه فال يتعرض ألخذه، مث ينظر فيها فما
الثاين: يكون منتفعا هبا إما يف صـيد أو ماشـية أو حرث فيجوز أخذها ليختص هبا من الغامنني أهل 

إىل أهل الصــــيد خاصــــة، وتدفع كالب املاشــــية إىل أهل املاشــــية،  االنتفاع هبا، فيدفع كالب الصــــيد 
عوض بقيــة الغــامنني عنهــا، ألنــه ال قيمــة هلــا فــإن مل يكن يف وكالب احلرث إىل أهــل احلرث، وال ي

 ."هل اخلمس، ألن فيهم من ينتفع هباالغامنني من ينتفع هبا أعدها أل
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ها]قتلها أو    :(1)الروايين: وقال يف ســــــــري الواقدي وقيَّد األصــــــــحاب قتلها مبا   .(3)(2)[خالَّ
ــبــاغ (4)إذا كــانــت مؤذيــة، لكن ظــاهر كالم أنَّ ذلــك عنــد عــدم  (6)والروايين (5)ابن الصــــــــــــ

ُقسمت إن أمكن، وإال أُقرع؛ أي إذا كانت حبيث جيوز هلم   ؛واتنازعفإن    :(٧)التنازع، قاال
 اقتناؤها.

 :فرع 
إال أال  ,اخلمور، ومحلنـــا ظروفهـــا نـــاقتلنـــا اخلنـــازير، وأرق ؛إذا دخلنـــا بالدهم غـــازين

ــاوي أجرة محلها فنتلفهات ــواًء كانت اخلنازير مؤذية أو ال، فإن ترك قتلها مل ذمث،   .ســــــــ ســــــــ
 .(8)وُضعِّف .فر، وفيه وجه: أنَّه ال يقتلها إذا مل تكن ضاريةكما لو ترك قتل الكا

 

ســـــــــلمي موالهم, ولد بعد العشـــــــــرين ومائة, مسع  حممد بن عمر الواقدي املديين األ ,أبو عبد هللا( 1)
 -حدث عنه: حممد بن ســــــــعد ,  من: صــــــــغار التابعني فمن بعدهم، ابحلجاز، والشــــــــام، وغري ذلك

ســـري أعالم النبالء للذهيب  انظر:  . ســـنة ســـبع ومائتنيوتويف ببغداد ,  وأبو بكر بن أيب شـــيبة -كاتبه 
(٩/454- 455 ,45٧). 
 يف )ط(: )خالف(. (2)
ــافعي يف ســــــــــــــري(: "13/023ل يف حبر املــذهــب )قــا (3) الواقــدي: تقتــل إن كــان فيهــا   قــال الشـــــــــــــ

قال يف ســـــــــــــري الواقدي: قتلها أو (: "10٧بن الصـــــــــــــباغ قال يف الشـــــــــــــامل )وقد وجدت ا ,"عدوى
 ."قتله أو خاله  ؛فإن مل يـَُردَّهُ (: "4/280وقد قال الشافعي يف األم يف )سري الواقدي( ) ,"خالها

 أ(./210) (4)
 (.10٧الشامل ) (5)
فأما الكالب فضــرابن... والثاين: يكون منتفًعا هبا "(: 231 -13/230ال يف حبر املذهب )ق (6)

إما يف صـــــــــيد أو ماشـــــــــية أو حرث فيجوز أخذها ليختص هبا من الغامنني أهلي االنتفاع هبا، فيدفع 
وكالب احلرث إيل كالب الصــــيد إيل أهل الصــــيد خاصــــة، وتدفع كالب املاشــــية إيل أهل املاشــــية،  

ألنـه ال قيمـة هلـا فـإن مل يكن يف الغـامنني من ينتفع هبـا  أهـل احلرث، وال يعوض بقيـة الغـامنني عنهـا؛
 ."ينتفع هبا أعدها ألهل اخلمس، ألن فيهم من

ومل يذكر أصــــــحابنا إذا تنازع فيها الغامنون, وينبغي أن يكون احلكم  "(: 10٧قال يف الشــــــامل ) (٧)
ــمتهـا بينهم عـددا من غري تقومي؛ فعـل, و يف ذلـك أنـه مىت أ ك؛ أقرع بينهم  إن مل ميكن ذلـ مكن قســــــــــــ

 . وانظر النقل املتقدم عن الروايين قريبا يف اهلامش."فيها
ــة (11/423. والشـــــــرح الكبري للرافعي )(234(. والتنبيه )14/1٧0انظر: احلاوي ) (8) . والروضـــــ
(10/25٩.) 
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 .التصرُّف الرابع: يف أمواهلم ابالغتنا 
 :(1)وأموال دار احلرب مخسُة أقسام

ار ابلقهر وإ ــَّ ــذ من الُكفــ ــال ُأخــ ــلُّ مــ ــة، وهو كــ ــا: الغنيمــ ــدهــ اخليــــل   (2)افجيــــ أحــ
 .(3)والركاب 

ويف معناه:   ,(4)ُكفَّار ابلرعب من غري قتالالثاين: الفيء، وهو كلُّ مال ختلَّى عنه ال
ــل  (5)واخلراج ,غري قتال؛ كاجلزية املضـــــروبة على رقاهبمب همملســـــلمني مناإىل   كل مال وصـــ

ــروب ] ــيهم (6)[املضـ ــر املأخوذ من جتاراهتم  ,على أراضـ واألموال املخلَّفة عن َمن ال   ,والُعشـ
 .(٧)وارث له منهم على الصحيح
 .فال خُيمس (٩)[بفيء]أنَّه ليس  (8)مسْ  القَ وقد تقدَّم رواية قول يف

 .(10)وعن بعضهم عنه أبنَّه كلُّ ما حصل من الُكفَّار بغري قتال
تقتضــي دخول بعض   (12)، وهذه العبارة(11)[ومصــرفهما]وقد تقدَّم بيان القســمني 
ار وتركو الالتقى  إذا أفراد الغنيمــة يف الفيء، وهو مــا ان ومل يقع قتــال فهرب الكفــَّ ــفــَّ ا صــــــــــــ

 

 (.16/4٧3(. وكفاية النبيه )٧/32(. والوسيط )3/2٩6(. واملهذب )182انظر: اللباب ) (1)
 (.24/44٧اتج العروس )  انظر:  اإلجياف: التحريك واإلسراع. (2)
 (.10/260(. والروضة )11/424انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.10/260(. والروضة )11/424انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 ها.رض املفتوحة عنوة، أو االرض اليت صـــــاحل أهلها عليما أتخذه الدولة من الضـــــرائب على اال (5)

 (.1٩4معجم لغة الفقهاء )  انظر:
 يف )ط(: )واملضروب(. (6)
ــرح الكبري للرافعي (. و 6/2٧8(. وحبر املــذهــب )8/442)وهو املعتمــد. انظر: احلــاوي  (٧) الشــــــــــــ
 (.6/354(. والروضة )32٧, 325/٧)
 خة املتحف )ط(./أ(, من نس10٧) اجمللد الثالث, لوحة (8)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (٩)
 (.16/4٧3انظر التفصيل يف كفاية النبيه ) (10)
 ( بدون تنقيط.وىصرفهمايف )ط(: ) (11)
 وهي أّن الفيء كلُّ ما حصل من الُكفَّار بغري قتال. (12)
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 .(1)، وقد قال اإلمام: إنَّه ماٌل مغنوماأمواهلم فأخذانه
ا إذا دخل واحٌد أو شـــــرذمة دار احلرب ف  ؛الثالث: ما ُأخذ منهم ســـــرقة أو اختالســـــً

 مستخفني وسرقوا مااًل أو اختلسوه ففيه ثالثة أوجه:
 (3)، والفوراين(2)أحــدهــا: أنّــَه ملن أخــذه وجزم بــه اإلمــام هنــا، وادَّعى االتفــاق عليــه

 .(4)والغزايل
ــيئـًا خـ ويوافقـه مـا ذكره البغوي وغريه أنَّ الرجـل إذا دخـل دار احلرب وا د منهم شــــــــــــ

ة  ؛على وجه الســـــــــوم مُثَّ جحده أو هرب به وهو حممول على ما إذا مل   .(5)فهو له خاصـــــــــَّ
بَّاغ  (6)يكونوا أمَّنوه، فإن كانوا أمَّنوه فقد قال القاضــــــي الطربي أنَّه وغريمها:   ,(٧)وابن الصــــــَّ

 .(8)]إىل صاحبه وجيرب عليه إذا طلبه[ لكه، وعليه ردُّهال مي
م جعلوا أهنوكـ  ,قـال الرافعي: وهو املوافق ملـا أورده األكثرون ,(٩)والثـاين: أنّـَه غنيمـة

م ذكروا أنَّه لو دخلت   ؛لدخولابســه نفل  (11)(10)[يرهغر ت] قائًما مقام القتال، ويوضــحه أهنَّ

 

  وبرزوا يف تلقاء  وإن جتهز اخليل وضربوا ]معسكرهم[: "(11/446هناية املطلب )قال يف    (1)
أن ذلك املال مغنوم، وهو كما  -أولئك الكفار، فاجنَلْوا بعد ذلك، ففي املسألة وجهان: أحدمها 

فوه إذا ولَّْوا لو التقى الصفان، ]فولَّْوان[ ظهورهم، ومنحوان أكتافهم من غري شهر سالح، فما خل
ذا وجه بعيد ال وه  صفناه مغنوم.كذلك ما اجَنَلْوا عنه بعد جتهيز اجليش، كما و منهزمني مغنوم،  

يوافق قاعدَة املذهب، فاألصح إذاً أن الذي اجنَلْوا عنه يفء، ألان مل ننصب قتااًل، وقْصُد القتال 
 ."ليس بقتال

 (.1٧/445هناية املطلب ) (2)
 مل أجده يف املخطوط من اإلابنة. (3)
 (.٧/32الوسيط ) (4)
 (.5/1٧5التهذيب ) (5)
 (.1051التعليقة ) (6)
قال يف األسـارى والغلول: إذا دخل مسـلم أو ذمي دار احلرب أبمان  (: "018لشـامل )قال يف ا (٧)

فدفع إليه حريب ماال يشـرتي له به شـيئا من دار اإلسـالم؛ أما املسـلم فإن املال الذي دفع إليه يكون 
 ."سلم يصح أمانه, وقد أخذه على ذلكيف أمان, ألن امل

  املعقوفتني ساقط من )ط(.ما بني (8)
 (.10/260وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (٩)
 يف )و(: )تعزيره(. (10)
 (.2٧2القاموس الفقهي )  انظر: التغرير: املخاطرة. (11)
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 . انتهى.(1)فهو غنيمة خممسة ؛صصني وأخذت مااًل طائفة بغري إذن اإلمام متل 
 (2)، فإنه قال: األســري يف يد الُكفَّار إذا أطلقوه فاســتوىل علىوكالم القاضــي يوافقه
 .(4)مَّسختُ فمــا ذخــذه يكون غنيمــًة  (3)]جنوز لــه اغتيــاهلم[ شــــــــــــــيء من أمواهلم، فحيــث

 ُس كاملسروق.واملختلَ 
ا   (6)[ميلك ] ؛فهو غنيمة خممَّســـــــة ؛(5)[ةً لـســــــ وخ]وقال املاوردي: املأخوذ تلصـــــــصـــــــً

 .(8)، وصحَّحُه النووي(٧)أمخاسهاملختلسون أربعة 
، قـال الرافعي: وليكن حمـل الوجـه مـا إذا دخـل الواحـد أو النفر (٩)والثـاـلث: أنـه يفء

 ؛ســــــــــــــرقة أو اختالس باليســــــــــــــري دار احلرِب وأخذوا، فأمَّا إذا دخل بعُض اجلند الداخلني 
نقَل أنَّ ما يُهِديه الكافر إىل اإلمام   (11)الرُّوايين، ويُبيِّنه أنَّ  (10)]ُغُلَواًل[  فيشـــــــــــبه أْن يكونَ 

هَدى إليه بكل حال، وإذا   ؛من املســلمني واحلرُب قائمة  (12)[واحد]أو إىل 
ُ
ال ينفرد به امل

 .(13)تص السارق ابملسروقخيفأوىل أال  ؛مل ختتص اهلدية ابملهدى إليه
يها ِملُك أحد ؛ كالصيود البحرية والربية   مل يتقدم عل املباحات اليت :(14)الرابع

كما إذا أخذها   , كون غنيمًة وال فيًئاتميلكها آخذها، وال  ؛رجَ واحلطب واحلشيش واحلَ 
 

 (.11/425الشرح الكبري ) (1)
 ب(./210) (2)
 واملثبت من كفاية النبيه.  يف النسختني: )جيوز له اغتنامهم(, (3)
 (.16/4٧٧كفاية النبيه )  (4)
  واضحة.يف )و( كلمة غري (5)
 (, ويف )و(: )ملك(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.متلكيف )ط(: ) (6)
ــواء أخذت قهرا  "(: 14/158قال يف احلاوي ) (٧) ويســــــــتوي على القولني قليل الغنيمة وكثريها ســــــ

وقال "(: 10/260, وقال النووي يف الروضـــة )"إخراج مخســـهاو أخذت خلســـة بضـــعف يف بقوة، أ
 ."صاحب احلاوي: هو غنيمة

 (.10/260روضة الطالبني ) (8)
 (.10/260الروضة )  :انظر (٩)
 يف النسختني: )فيًئا(, واملثبت من الشرح الكبري. (10)
لكافر لإلمام, وقد , ومل يذكر هدية ا"سلمني...لرجل من امل"( وقال: 13/280حبر املذهب ) (11)

 ."رجل من املسلمني"يدخل يف لفظ: 
 يف )ط(: )أحد(. (12)
 (.11/425بري )الشرح الك (13)
 أي: القسم الرابع من األقسام اخلمسة من أموال دار احلرب. (14)
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فيكون   , (2)أو َموسوًما (1)والصيد ُمقرَّطًا ,ر منحواتً جَ إال أْن يكون احلَ  ,يف دار اإلسالم
 . (4) (3)و لُقطةفه نيلمسلملغنيمًة، فإْن أمكن أن يكون 

 (6)الغزايلو   (5)اخلامس: املاُل الضائع الذي يُوجد على هيئة اللقطة، فقد ذكَر اإلمامُ 
نه آلخذه؛ ألنه ليس إ :بناء على قوهلما يف املســــــروق واملختلس  اأهنا آلخذها، وهو منهم

 .فيءعلى جهة المبأخوذ على جهة الغنيمة وال 
ــيُخ ابن الصــــالح: وما ذكره الغ : لقطة وحقُّه أْن يقولزايل يوقع يف الغلط، قال الشــ

فهي غنيمة،   ؛فإْن وصـل إليها بقتال املسـلمني هلم  ؛دار احلرب تنقسـم إىل األقسـام الثالثة
غري ب افهي يفء، وإْن وصـــــــــــــل إليه  ؛وإْن وصـــــــــــــل إليها ابجنالء الكفار خوفًا من غري قتال

كوهنا ملســـلم أبْن يكون يف   كما يف الســـرقة واالختالس، بشـــرط أال يتوهم  ؛فهي له ؛نهذي
كوهنا   توهم (٧)[فإذا]وال يكفي يف ذلك جمرد طروق اتجر وحنوه،  ون.دار احلرب مســــــــــلم

 . انتهى.(8)قسام الثالثةفها فلم يعرفها مسلم عادت األملسلم وعرّ 
 .(٩)يكون غنيمًة، فال خيتص هبا اآلخذ وقال الرافعي: جواُب عامة األصحاب أنه

كون تسـكنون أو أمكن أن يأبْن كان هناك مسـلمون  للمسـلمنيفإْن احتمَل كوهنا  
فال بـد من التعريف، فـإن عرَّفهـا فلم يعرفهـا أحـد جـاءت الطريقـان يف أهنـا  ؛لبعض اجلُنـد

 .(10)تكون للملتقط أو غنيمة

 

. والقرط: مـا يعلق يف انتهى. "أبن جعـل القرط يف أذنـه"(: 4/1٩٧قـال يف اســــــــــــــىن املطـالـب ) (1)
 (.2/٧2٧املعجم الوسيط )  انظر: در أو ذهب أو فضة أو حنوها.شحمة األذن من 

 .(1/2٩0)صباح املنري امل  انظر: الوسم: العالمة. (2)
الذي جتده ملقى فتأخذه. وشـرعا: ما وجد من حق حمرتم، غري حمرز، ال يعرف   يءاللقطة: الشـ  (3)

 .(332الواحد مستحقه. انظر: القاموس الفقهي )
 (.10/261(. والروضة )11/426انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.1٧/446هناية املطلب ) (5)
 (.٧/32الوسيط ) (6)
 يف )و(: )وإذا(. (٧)
 (.115 -4/114شرح مشكل الوسيط البن الصالح ) (8)
 .(10/260. وهو املعتمد. وانظر: الروضة )(11/426الشرح الكبري ) (٩)
 (.10/260(. والروضة )11/426انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
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، وعن بعضــــهم (2)يومني  (1)(يوما أو)قال الشــــيخ أبو حامد: تُعرَّف   ف؟وكيف تُعرَّ 
يكفي انتهاء التعريف إىل األجناد إذا مل يكن  :، ويقُرب منهما قول اإلمامأنَّه يعرِّفها ثالاثً 

 (5)املهذَّب   اوقال صــــاحب  .(4)(3)ق التجَّارو هناك مســــلم ســــواهم، وال نظر إىل احتمال طر 
ــنــة كغريهــا: ال  (6)والتهــذيــب ، وأفهم كالمــه (8)، وحكــاه الروايين(٧)بــد من تعريفهــا ســــــــــــ

فهو غنيمـة، فـاخلمس  ن وجـد ضـــــــــــــــالّـًَة يف دار احلرب حلريبترجيحـه، وعبـارة البغوي أنّـَه إ
ــالة حلريب ، بل ايف دار اإلســـــالم ال خيتصُّ هو هب ألهله والباقي له وملن معه، ولو وجد ضـــ

و املرأة منهم بالدان، ـفأخـذه رجـل يكون فيئـًا، وإن تكون فيئـًا، وكـذـلك لو دخـل صــــــــــــــيبٌّ أ
ــلم يكون غنيمـة؛ ألنَّ أل ولإلمـام أن يرى فيـه رأيـه،  .مؤنـةخـذه دخـل رجـل وأخـذه مســــــــــــ

 .(10)رأى اسرتقاقه كان اخلُمس ألهله، والباقي آلخذه خبالف الضالَّة (٩)[فإن]
 :فرع 
 ت غنيمـة، وإن كـان يف مواإن كـان يف مملوك  فهو ؛ املوجودة يف دار احلرب  رالعمـائ

وإال ظهر بعمــل متقــدم فهو غنيمــة،  (11)[فيــه]فهو كمعــادن بالدان، مُثَّ إن كــان الــذي 
 .(12)ملكه آخذه
فغنيمــة، وإن كــان يف مبــاح، فــإن كــان قريــب  ةإن كــان يف أرض  مملوكــ  (13)والركــاز

 

 زايدة من الروضة. القوسنيما بني   (1)
 (.10/261روضة الطالبني ) (2)
 (.1٧/446هناية املطلب ) (3)
 أ(./211) (4)
 (.3/2٩0املهذب ) (5)
 (.5/1٧٩التهذيب ) (6)
 (.11/426الشرح الكبري ) (٧)
وأمـا مـا وجـد من عـدة احملـاربني، وآلـة (: "13/223مل أجـد قولـه يف حبر املـذهـب, بـل قـال فيـه ) (8)

حلرب فيكون غنيمة. القتال، من خيم وســـــــــــــالح فعلى ثالثة أضـــــــــــــرب: أحدها: أنه يعلم أنه ألهل ا
ــلمني فيكون لقطة. والثالث: أن يكون مشــــكوًكا، فيه فينظر فإن وجد يف والث اين: أن يعلم أنه للمســ

 ."معسكر أهل احلرب كان غنيمته، وإن وجده يف معسكر املسلم كان لقطة اعتبارًا ابليد 
 يف )و(: )وإن(. (٩)
 .(10/261). والروضة (11/426. والشرح الكبري للرافعي )(5/1٧٩التهذيب ) (10)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (11)
 (.13/232(. وحبر املذهب )14/1٧2انظر: احلاوي ) (12)
 (.153القاموس الفقهي )  انظر: الكنز من دفن اجلاهلية. (13)
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فُحكمـه مرَّ يف ـبه حـيا فكـذـلك، وإن مل يكن كـذـلك ر قرب طـائفـة جيوز أن يكون بالعهـد 
واثنيهما:   .أحدمها: يكون غنيمة,  وإن أشـــــــــكل حاله واحتمل األمرين فوجهان.  (1)الزكاة

 .(2)يكون ركازًا
 :(3)ُثَّ للغنيمة أحكا 

أل يف األطعمة قبل قسااااامتها ابألكل وإعالف الدواب من  األول: جواز التبساااااُّ
 .غري عوض، رُخصة

 ه.صرفوالنظر فيه يف أربعة أشياء: جنسه، وقدره، وحمله، وكيفية 
قوت، وما يصلح به القوت؛ كالسمن والعسل واللحم الجنسه؛ فهو    (4)[...]فأمَّا  

ــكروالشـــــحم، وكلُّ  ــهور  (5)والفانيذ  طعام يُعتاد أكله، ال الســـ فإن   ,(6)والعقاقري على املشـــ
 أخذه بقيمته. ؛احتاج إىل شيء  منها ملرض  

 .(٧)قال الرافعي: وينبغي أن يقال: يرجع إىل أمري اجليش فيه
واثلــث: أنَّ مــا كــان منهــا يُؤكــل للتــداوي  .بــاٌح عنــد احلــاجــةتوفيهــا وجــٌه اثن  أهنــا 

وحُيســــــــــب عليه من ، (8)(ال يُباح له)ؤكل إال تداواًي  تُ وما مل ســــــــــب متكُّنه،  اح حبيُب  ؛ولغريه
 .والفانيذفعلى هذا يُباح له السكر  .(٩)سهمه

ويف إابحة الفواكه وجهان روامها اإلمام، وقال: ميكن أن يفّصل بني ما يتسارع إليه 

 

 /أ(, من نسخة السليمانية )س(.205) اجمللد الثاين, لوحة (1)
ــرح الكبري للرافعي )(13/232)(. وحبر املـذهـب 14/1٧2انظر: احلـاوي ) (2) (  3/135. والشــــــــــــ

 .(2٩1 -2/28٩وما بعدها. والروضة )
(. وأســـــــىن  ٩/351(. والنجم الوهاج )10/261(. والروضـــــــة )1٧/436انظر: هناية املطلب ) (3)

 (.4/1٩٧املطالب )
ــختني (4) ــع: )من(. وقد قال النووي )  يف النسـ ــه، فهو  "(: 10/126يف هذا املوضـ القوت  أما جنسـ

 .(11/42٧. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )"يصلح به القوتوما 
 (.336القاموس احمليط )  انظر:  َضْرٌب من احللواء. (5)
 (.10/262(. والروضة )11/428وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 .(10/262ومثله يف الروضة ) .(11/428الشرح الكبري ) (٧)
 يف الشرح الكبري. مل أجده القوسنيما بني   (8)
 (.11/428الشرح الكبري ) (٩)
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 .(1)الفساد ويشقُّ نقله، وبني غريه
ــّ تأهنم جزموا جبواز ال وروى الرافعيُّ عن اجلمهور: ط يف الكـــــلِّ، ومل يـــــذكروا بســــــــــــ

 .(2)خالفًا
 .(3)قال صاحب املهذَّب: وتُباح احللوى كالفواكه

وهو -أصـــحهما    ,ة حوافر الدواب وجهاناويف جواز أخذ الشـــحوم واألدهان ملداو 
 .(5): املنع- (4)منصوصٌ 

 .(٧): وعلى اجلواز ينبغي أْن جيوز االدهان هبا(6)قال الرافعي
إن مل يقدر فقال الروايين:   ,(8)صــــــــــــقور مل جيز أْن يطعمها من الغنيمة هلو كان معو 

 .(٩)رسلهاأ ؛على إطعامها بشراء  أو غريه
والثــاين:  .(10)اجلواز :أصــــــــــــــحهــا اوجــه, ألكــلل ةاملــأكولــ  ت احليواان حيف جواز ذبو 
 والثالث: جيوز ذبح الغنم دون غريها. .املنع

اجة؛ ألنه إتالف ســـــوى األكل فال بد من ابحل  وزونقال ابن داود: وخصـــــصـــــه اجمل
وهو مقتضـــــــــــــى كالم   . انتهى.(11)وِّزه، فإن اضـــــــــــــطر وجب أْن جيوز قواًل واحًداجتحاجة  

 

 .(10/262(. والروضة )11/42٧الشرح الكبري للرافعي ). و (1٧/436هناية املطلب ) (1)
 .(10/262ومثله يف والروضة ) .(11/428الشرح الكبري ) (2)
  إذا دخل اجليش دار احلرب فأصــــــــــابوا ما يؤكل من طعام"(: 28٩ -3/288قال يف املهذب ) (3)

أو فاكهة أو حالوة واحتاجوا إليه جاز هلم أكله من غري ضـــــــــــــمان... وهل جيوز هلم األكل من غري 
حـاجـة؟ فـيه وجهـان: أحـدمهـا: وهو قول أيب علي بن أيب هريرة ـفإـنه ال جيوز... الـثاين: أـنه جيوز وهو  

 ."اهر املذهب وهو قول أكثر أصحابناظ 
 (.4/2٧٩األم ) (4)
 (.10/262(. والروضة )11/428شرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: ال (5)
 ب(./211) (6)
 .(10/262ومثله يف الروضة ) .(11/428الشرح الكبري ) (٧)
 (.10/262والروضة )(. 11/428وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
الفرجة كالفهود  ما اســـتصـــحب للزينة و "(: 13/228مل أجد قوله يف حبر املذهب, بل قال فيه ) (٩)

ــطيــاد، فال جيوز أن يعلفهــا من مــال أهلي احلرب، ألهنــا غري مؤثرة يف  والنمور والبزاة املعــدة لالصــــــــــــ
 ."اجلهاد، فإن أطعمها كان حمسواًب عليها

 (.10/262(. والروضة )11/42٩املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (10)
 .(126, وانظر: البسيط )القول عنه مل أعثر على كتبه, ومل أجد من نقل هذا (11)
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 .(1)أيضا الروايين
الغــــــامنني وأهــــــل اخلُمس على   (2)[لبقيــــــة]ال جتــــــب قيمــــــة اللحم  ؛وحيــــــث جيوز

 .(3)الصحيح
 (5)[أمكن]الف فيما إذا يشـــــــــــــري إىل ختصـــــــــــــيص اخل  (4)قال الرافعي: وكالم الوجيز

 .(٧)(6)[ميكن] السوق، وإىل القطع بعدم وجوب القيمة إذا مل
لذبح، وأنَّه ابوفائدة إابحة الذبح مع التضـــــمني: نفي اإلمث وعدم ضـــــمان ما نقص 

 .(٩)املغنم، وذلك دون قيمة احليواناللحم خاصَّة، ويرد اجللد إىل  (8)[قيمة] يضمن
 يُفهم أنَّه لو مل ذكله مل يضمنه. .(10)ذا أكلوجعل الغزايل حمل اخلالف إ

ــا جيــــب ردِّ جلــــده إىل املغنم ذبح منهــ ــُ ــا يــ ــا يُؤكــــل مع اللحم، وليس ,مُثَّ مــ  إال مــ
ويسـتعمله،   ,(14)أو َدَرَقة  ,(13)كارا أو حذاء، أو شِـ   ,(12)(11)[انًّ شـ ]له أْن يتخذ من اجللد  
ن نقص لزمه أرشــــه، وإن ة، وإلصــــنعابفعَل ردَّه كذلك، وال شــــيء له إن زادت قيمته   لوف

 

ــحـابـنا هـل تعترب "(: 13/22٧قـال يف حبر املـذهـب ) (1) فـإذا ثـبت إابحتهـا هلم، فقـد اختلف أصــــــــــــ
ــتبـــاحتهـــا أم ال؟ على  وجهني: أحـــدمهـــا: وهو قول اجلمهور والظـــاهر من مـــذهـــب  احلـــاجـــة يف اســــــــــــ

ــتباحتها... والثاين: وهو قول   ــافعي، أن احلاجة غري معتربة يف اســـــ أيب علي بن أيب هريرة إهنم ال الشـــــ
 ."يستبيحونه إال مع احلاجة

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.لىقية(, ويف )ط(: )لنقيةيف )ط(: ) (2)
 (.10/263(. والروضة )11/42٩انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد.  (3)
 (.1٩3 -1٩2الوجيز ) (4)
 (, واملثبت من الشرح الكبري للرافعي.مل ميكن(, ويف )و(: )مل يكنيف )ط(: ) (5)
 يف )ط(: )يكن(. (6)
 (.11/42٩الشرح الكبري ) (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (8)
 (.10/263(. والروضة )11/42٩الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (٩)
ــيط ) (10) انظر:  . و "ولكن هــل يغرم من ذحبهــا وأكــل منهــا؟ فيــه وجهــان (: "٧/23قــال يف الوســــــــــــ

 .(126البسيط )
 يف )و(: )شيئا(. (11)
 (.13/241لسان العرب )  انظر: القربة اخلََلق. (12)
 (.5/2٩3العني للفراهيدي )  انظر:  سري النعل. (13)
 (.5/115العني للفراهيدي )  انظر: ترس من جلود. (14)
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 .(3)ما نقص (2)]وأر [: (رضي هللا عنه)قال الشافعي  ,(1)استعمله لزمه أجرته
اجللد، أو غريه، فإن خالف ضـــــــِمن   (4)[انً ـشــــــ ]وال جيوز ذحبه ألجل جلده، وجعله 

 .ويف اللحم وجهان
ــيء  من الغنيمة غري الطعام؛ كلبس الثياب، وركوب الدو  اب، وال جيوز االنتفاع بشـــــ

احتـاج إليـه لربد  أو غريه،  (5)[ذافـإ]ه األجرة، كمـا لو أتلف بعض األعيـان، تـ فعـل لزم لوف
ــتأذن اإلمام، وحُتســــــــــب عليه ــه اب(6)قال الروايين: يســــــــ ألجرة ، وجيوز أْن ذذن له يف لبســــــــ

 .(٧)وال جيوز استعمال األسلحة إال أْن يضطر إليه، مُثَّ يردها إىل املغنم, للحاجة مُثَّ يرده
أصــحهما:   ,فوجهان عنه  فقدر احلاجة، فإن كان معه ما يغنيه  ؛ر املأخوذدْ وأما القَ 
 .(8)أنَّ له ذلك 
نقـل اإلمـام عن احملققني: أنَّ اإلمـام يُثبـت يـده ؛ الطعـام وازدمحوا عليـه (٩)[قـلَّ ]ولو 

ــمـه على قـدر احلـاجـات، ويقول ملن معـه مـا يكفيـه: اكتف مبـا معـك، وال  عليـه، ويقســــــــــــ
  .(11)ذوي احلاجات  (10)[زاحمت]

مــا أخــذه من  (12)[ويصــــــــــــــرف]قــال الرافعي: ولو أراد أْن ذكــل طعــام نفســــــــــــــــه، 

 

 (.10/263(. والروضة )11/42٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
واملثبت من حاشـــــية النســـــخة )ط(, وهو املوافق ملا ســـــيُنقل اآلن من  يف النســـــختني: )وأصـــــل(, (2)

 كالم الشافعي.
فإن اســتهلكه فعليه قيمته وإن انتفع به فعليه ضــمانه (: "4/326نص عبارة الشــافعي يف األم ) (3)

 ."تفاع وأجر مثله إن كان ملثله أجرحىت يرده وما نقصه االن
 بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( ىىىىاا(, ويف )و(: )يف )ط(: )شيئ (4)
 يف )و(: )فإن(. (5)
 (.13/22٩حبر املذهب ) (6)
ــرح الكبري للرافعي ) (٧) ــة  42٩ -11/428هــــــذه الفقرة كلهــــــا موجودة يف الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــــ
(10/262.) 
 (.10/263(. والروضة )11/430وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )قال(. (٩)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىزاحم يف )و(: )يزاحم(, ويف )ط(: ) (10)
 (.1٧/43٧هناية املطلب ) (11)
 يف )و(: )ويفرق(. (12)
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كالضـــــــــيف، املنع   (2)[للغا ]قوهلم: إنَّ الطعام مباح فقضـــــــــية   إىل حاجة  أخرى (1)الطعام
متــام كفــايتــه، قــالــه  (4)[منهم]كــلٌّ   (3)[أخــذيــ ف]كمــا يف الصــــــــــــــنف، وحيــث جــاز األخــذ 

، كمـــا يف (6)وحُيتمـــل تفـــاوت الرغبـــة ]والزهـــادة[ ,ايتـــهفعي: قـــدر كفـــ ، وقـــال الرا(5)اإلمـــام
لقطع املســــــــــــــافة بني  (٩)[التزود] وهلم  (8)(:قال يف التهذيب) للحاجة، (٧)[املشــــــــــــــاهدين]

ه يؤدى مثنــــه إىل املغنم النصِّ  عنولو أكــــل واحــــد فوق حــــاجتــــه ف أيــــديهم. ولو  ,(10)أنــــَّ
الوجهني   عه فأظهرُ ركوبه، أو حلمل متافصــاعدا اســتظهارًا ل  (11)[نيدابت]اســتصــحب معه 

هلما، ولو أخذ بعضـــــــــــهم فوق قدر حاجته، وأضـــــــــــاف به غريه من الغامنني فال   خذأنَّه ذ
؛ كَمن قدَّم فُ واملضــيِّ  كلُ وليس له أْن يضــيف أحد من غريهم، فإن فعل ضــِمن اآل  ,أبس

يف  ُحكمه  وقد مرَّ  ؟الطعام املغصــــــــــــــوب إىل الضــــــــــــــيف فأكله، فيُنظر أهو عاملٌ أو جاهل
ــيًئا رَ  ولو أتلف بعض الغامنني من .(12)الغصـــــــــــب دَّ بدله إىل املغنم، ولو طعام الغنيمة شـــــــــ

دخل بعض الغامنني دار اإلســــــــالم، وبقي معه شــــــــيٌء مما أخذه من الطعام، ففي وجوب 
أصــــــــــــــحها: نعم، فإن رده بعد القســــــــــــــمة، فإن أمكن تفرقته كما فـُرِّقت  ,ردِّه ثالثة أقوال

ــيـدالين[ ق،فـُرِّ  ؛الغنيمـة أنـه يُرد إىل  (13)وإْن مل مُيكن لقلتـه أو لتفرق الغـامنني فعن ]الصــــــــــــ

 

 أ(./212) (1)
 يف )ط(: )للغنائم(. (2)
 يف )ط(: )فأخذ(. (3)
 يف )ط(: )منهما(. (4)
ــية ما يكون املأخوذ مباحا للغا   (: "11/343)الكبري نص عبارة الرافعي يف الشـــرح ( 5) ومنها قضـ

غري مملوك أنـه ال جيوز لـه أال ذكـل طعـامـه، ويصــــــــــــــرف املـأخوذ إىل حـاجـة أخرى بـدال من طعـامـه،  
ــيف فيما قدم إليه ابألكل. ومنها: قال اإلمام: إذا قل   خبالف مثله يف الزكاة، كما ال يتصــــــرف الضــــ

ام والتنازع عليه، جعله حتت يده وقســـــــمه على احملتاجني على االزدح الطعام واســـــــتشـــــــعر قائد اجلند 
 ."ة أصحاب احلاجات من معه ما يكفيهمقدار احلاجات، وله أن مينع من مزامح

 .الشرح الكبرييف النسختني: )والرهبة(, واملثبت من  (6)
 .الرافعي(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الساهرينيف )ط(: ) (٧)
 .(5/1٧٧, وهو يف التهذيب للبغوي )الشرح الكبريزايدة من  القوسني  ما بني (8)
 ., والتهذيب للبغويللرافعي(, واملثبت من الشرح الكبري الرتدديف النسختني: ) (٩)
 (.4/2٧٧األم ) (10)
 (.دابتان يف النسختني: ) (11)
 .ب(, من نسخة املتحف )ط( -/أ24٧اجمللد الرابع, لوحة ) (12)
 : )بعضهم(, واملثبت من الشرح الكبري.يف النسختني (13)
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، وخطَّأه اإلمام، وقال: إخراج اخلمس منه ممكن، وإمنا هذا يف أربعة (1)ســــــــــــهِم املصــــــــــــاحل
 .(4): ال جيب رده، وهو املنصوص(3)[أنه] والثاين .(2)األمخاس

، وإْن كانت يد إكوُن يده عليه يف دار اإلســـالتقال املاوردي: و  ابحة يف م يَد ِملك 
َملِّك (5)دار احلرب 

ُ
 .(6)، قال البندنيجي: وخروجه من دار احلرب هو امل

ر   ,والثالث: أنه جيب رد الكثري الذي له قيمة دون القليل الذي ال يُباىل به؛ َكِكســــَ
 .(٩)يف املخايل (8)(٧)اخلبز وبقااي ]األَْتبان[

لرد إذا محـل من الطعـام مـا يغلـب على  ه وجوب االقطع بـ  ىوقـال اإلمـام: الـذي أر 
ل منه شــيء عند االنفصــال من دار احلرب، وأن اخلالف ضــ الظن مع الســري الدائم أنه يف

 .(10)ال يبعد إنفاقه كله يف دار احلرب فاتفق بقاُء شيء  منه املأخوذإذا كان 
لطعـام تبســــــــــــــط يف اولو حلَق اجليش مـدد بعـد انقضـــــــــــــــاء القـتال واحلـيازة فهـل هلم ال

 .(12)أصحهما: ال ,وجهان فيه ,(11)[؟كاجليش]
ففي دار احلرب اليت يعز فيها الطعام للمسـلمني، فلو  ؛وأما حمل التبسـط يف الطعام

 

 .(10/263. وانظر: الروضة )(331 -11/330الشرح الكبري ) (1)
 (.1٧/443هناية املطلب ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 (.4/2٧٧األم ) (4)
 (.14/1٧0احلاوي ) (5)
 (.16/462كفاية النبيه )  (6)
 (.1٧/442و(, وهو املوافق ملا ذكره اإلمام يف النهاية )يف )ط(: )األلبان(, واملثبت من ) (٧)
  : األتبان: مجع تنب: وهو ما هتشـــــم من ســـــيقان القمح والشـــــعري بعد درســـــه تعلفه املاشـــــية. انظر (8)

 (.1/82املعجم الوسيط )
ــيــة,"(: 18/1٧يف اتج العروس ) (٩) خيليهــا, إخالء: أنبتــه هلــا, ويف نص نوادر   أخلى هللا املــاشــــــــــــ

. واخلال:  " أ.هــــــــ األرض: كثر خالها. نقله اجلوهري : أنبت هلا ما أتكل من اخللى. وأخلتاللحياين
 (.2/25مقاييس اللغة )  انظر:  احلشيش.

وأان أقول: إن محـل الغــازي من الطعــام مـا يغلــب "(, ونص عبــارتـه: 1٧/442ة املطلــب )هنـايــ  (10)
فهذا  عند االتصـال بدار اإلسـالم، مع السـري الدائم وتواصـل التناقل أنه يفضـل منه شـيء على الظن  

 ."مردود، وليس له حكم الفضالت
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.سكالحى(, ويف )ط(: )كاجلنسيف )ط(: ) (11)
 (.264 -10/263)(. والروضة 11/460وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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 .(2)(1)أحدمها: جيوز، ورأى اإلمام القطع به ,وجدوا هبا سوقًا ومتكنوا من الشراء فوجهان
ار معنــا جلولو كــان  ــراء  ]ن البيع ميتنعون م وكــانوا ال نــةُمهــادَ مــاعــة من الكفــَّ والشــــــــــــ

 .(6)من املسلمني فاألظهر وجوب الكف عن أطعمة املغنم (5)[يطرقهم] (4)َمن (3)[مع
 اليت يقطنهـا (8)[والبالد]إىل دار اإلســــــــــــــالم  (٧)]معزـية[داير املهـادنني  كنتوإن مل 

ة أو العهــد، وهي يف قبضــــــــــــــــة  مــَّ ــلمنيأهــل الــذِّ  ,كــدار اإلســــــــــــــالم فيمــا حنن فيــه  ؛املســــــــــــ
 .من الشراء منهم (٩)[تمكنل ل]

 ولــو خــرج املســــــــــــــــلــمــون مــن دار احلــرب وانــتــهــوا إىل عــمــران دار اإلســــــــــــــــالم،
ا  ــً  وإن مل يــنــتــهــوا إىل الــعــمــران،. (10)ومتــكــنــوا مــن الشــــــــــــــــراء مل جيــز الــتــبســــــــــــــــط قــطــعـــــ
ــا إذا  ــدمني فيمــــ ــان، عكس الوجهني املتقــــ ــراء فوجهــــ ــه الشــــــــــــ  أو إىل عمران ميكن فيــــ
 .(12)اجلواز -(11)وبه أجاب الروايين-شبه هنا وجدوا سوقًا يف دار احلرب، واأل 

 

 (.1٧/441هناية املطلب ) (1)
 (.10/264(. والروضة )11/431الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (2)
 يف )و(: )والشرائع(. (3)
 ب(./212) (4)
 يف )و(: )تطرقهم(. (5)
 (.10/264(. والروضة )11/431انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
. ويف الشــــــــــــرح الكبري : )مضــــــــــــافة(كلمة  (10/264والروضــــــــــــة )( 1٧/441يف هناية املطلب ) (٧)
 )رمحه هللا(. , كما ذكر القمويل(: )معزية(11/431)
 يف )و(: )والبال(. (8)
ــرح الكبري 1٧/441واملثبــت من )و(, وانظر: هنــايــة املطلــب ) ,يف )ط(: )للتمكني( (٩) (. والشــــــــــــ
 .(16/461(. وكفاية النبيه )10/264(. والروضة )11/431)
 (.10/426(. والروضة )11/431وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
ــلمون من دار احلرب ومعهم من "(: 13/22٩ـقال الروايين يف حبر امـلذهـب ) (11) وإذا خرج املســــــــــــ

بقـااي مـا أخـذوه من طعـامهم ففي وجوب رده إيل املغنم قوالن: أحـدمهـا: نص عليـه هـاهنـا أن عليهم  
ين:... ال والقول الثارده إيل املغنم الرتفاع احلاجة، فإن اســــتهلكوه كان حمســــواًب عليه من ســــهامهم. 

 ."يلزمهم رده
 (.10/264الروضة )وهو املعتمد. انظر:   (12)
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 :فرع 
 بيعـه منـه،أو ي ليس للغـا  أْن يُقرض مـا أخـذه من الطعـام أو العلف لغري الغـامنني،

ملغنم،  اىلإوإن َفضل عن حاجته شيء رده   (1)(فعلى من أخذه رده إىل املغنم ؛وإن فعل)
ا  ــه غــــامنــــً , (3)[املقرتض]ر كفــــايــــة وكــــان على قــــد؛ منــــه (2)[ابعــــه وأ ]آخروإن أقرضـــــــــــــــ

ا  (4)(املقرتض)و  ــً ــتحقاق أيضــ  (6)[وإذا]ال يصــــح،  :أحدمها,  (5)؛ )فوجهان(من أهل االســ
وقال ابن داود: هو  .(8)الغزايلو  (٧)بنفســـــــه، وصـــــــحَّحُه اإلمامصـــــــار يف يده فكأنه أخذه  

 .إْن صــــــــــــــح  (10): ملال راب يف دار احلرب«(علـيه الســــــــــــــالم)، وعلـيه محلوا قوـله (٩)األقيس
، (13)والغزايل (12): أنَّه يصــــــح، وعلى هذا قال اإلمام-  (11)وهو املنصــــــوص-ما  صــــــحهوأ

 

 (.10/265(. والروضة )11/432زايدة من الشرح الكبري ) القوسنيما بني   (1)
 يف )ط(: )أجزأ وابعه(. (2)
 .(: )املقبوض(طيف ) (3)
 زايدة من احملقق. القوسنيما بني   (4)
 (.10/265(. والروضة )11/432 )زايدة من الشرح الكبري القوسنيما بني   (5)
 يف )و(: )فإذا(. (6)
 (.1٧/443هناية املطلب ) (٧)
 (.٧/35الوسيط ) (8)
وذكر الصـيدالين وغريه ان االقرار يتعلق لثبوت اختصـاصـه به (: "12٩قال الغزايل يف البسـيط ) (٩)

د من طعــام املغنم  طعــام املغنم ان وجــد فــان وجــ حبكم اليــد ففــائــدتــه ان يطــالــب برده او رد مثلــه يف 
ته مبثل  من ق اليد يف امللك والقيمة ومطالبشـــيئا فال شـــيء عليه الن حق اليد ال يضـــمن ابلقيمة كح

 .ة ململوك بغري اململوك وهو ممتنع"خاص ملكه مقابل
هم ابلدرمهني يف للبيهقي، بلفظ: )ال راب بني أهل احلرب(, ابب: بيع الدر  معرفة السـنن واآلاثر( 10)

ليس "(: ٧/35٩. قــال الشــــــــــــــــافعي يف االم )5440( رقم احلــديــث: 48 -٧/4٧) أرض احلرب
 ."بثابت فال حجة فيه

 (.2٧8 -4/2٧٧انظر: األم ) (11)
 (.43٩ -1٧/438هناية املطلب ) (12)
كمناولة  لو أخذ طعاما مث أقرضـه واحدا من الغامنني فالصـحيح أنه  "(: ٧/35قال يف الوسـيط ) (13)

املسـتقرض هو اآلخذ فال يطالب برده وفيه وجه أنه قد اختص به أوال  الضـيفان بعضـهم بعضـا وكأن 
د من طعـام  فيصــــــــــــــح هـذا القرض حىت يطـالـبه مبثـله من طعـام املغنم مـا داموا يف دار احلرب ـفإن مل جيـ 

ــيئا فال طلبة فله أن يطالبه  وإذا أخذ مث أقرض غامنا آخر"(: 2/1٩3, وقال يف الوجيز )"املغنم شــــــــــــ
ــتقرض ا داموا يف احلرب وال يطالبه من خاص ملكه وقيل إمبثله من املغنم م نه ال يطالبه وكأن املســــــــــــ

 .(130 -12٩. وانظر: البسيط )أخذه"
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يف دار  ابطعـــام مثلـــه من طعـــام الغنيمـــة مـــا دامـــ  (2)[ابلقرضيطـــالبـــه ]: (1)الرافعي اتبعـــهو 
ــيئـًا فال  اابملردود، ـفإن خرجـ  احلرب، فيصــــــــــــــري أحقّ  منهـا أو مل جيـد من طعـام الغنيمـة شــــــــــــ

 .(3)يكن له أخذهلص ماله مل عليه من خا مطالبة، ولو ردّ 
 (5)[عن]اإلســــــــــــــالم انقطعـــت حقوق الغـــامنني  (4)[دار] قـــال الرافعي: وإذا دخال

 . انتهى.(٧)على اإلمام (6)[رضستقامل]أطعمة املغنم، فريد 
ا فيطالبه به من   ,منثوقياس هذا أنَّه ال يطالبه يف البيع ابل إال إذا كان طعاًما أيضـــــــــً

 .رب خاصةطعام الغنيمة يف دار احل
ــال: لو ابع من غريه يف بالد العـــــدو ه قـــ ــَّ  وحكى ابن داود عن الشـــــــــــــــــــافعي أنـــ

ألـنه  قيمـة,قـال: قـلت: يعين ال ، ويف احلقيقـة ليس ذـلك بيع، وعلـيه دفُع الثمن.(٩)(8)جـاز
 .البدل بعد خروجه من دار احلرب  دليس ببيع، وهذا يقتضي أنه ير 

 

ففيه وجهان: أحدمها: أن للمقرض مطالبة املســــــــــتقرض (: "11/243قال يف الشــــــــــرح الكبري ) (1)
ــار أحق بـه، ومل تز  بعينـه، أو مبثلـه مـا دامـا يف دار احلرب؛ ل يـده عنـه إال ببـدل. ألنـه إذا أخـذ صـــــــــــــ

والثاين: وهو الذي ذكره الشــــــيخ أبو حامد: أنه ال مطالبة، وال يلزمه الرد؛ ألن املســــــتقرض من أهل 
االسـتحقاق. وأيضـا فإذا حصـل يف يده، فكأنه أخذه بنفسـه. والوجه الثاين أصـح عند اإلمام، ونظم  

". وقال النووي ري الواقديهم، وحكوه عن نصــــه يف ســــ به قال أكثر الكتاب يقتضــــي ترجيح األول، و 
الصــــــــحيح عند اجلمهور وهو املنصــــــــوص: أن للمقرض مطالبة املقرتض  (: "10/265يف الروضــــــــة )

 ."بعينه أو مبثله من املغنم، ال من خالص ماله
 يف )ط(: )ابلفرض(. (2)
 (.1٧/468)(. وهناية املطلب 4/2٧٧انظر: األم ) (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (4)
 يف )ط(: )على(. (5)
 .الرافعي(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره املقرتضيف )ط(: ) (6)
. وحنوه يف الروضـــــة  "لوجه األول إذا دخلوا...وعلى ا"(, حيث قال: 11/432لشـــــرح الكبري )ا (٧)
(10/265). 
 (.4/2٧8األم ) (8)
مثال من طعام املغنم فال ينعقد    ذا جرى بيع صاع بصاعإ فأما"(: 013قال الغزايل يف البسيط )  (٩)

البيع اذ ال متلك والصـــــــحيح انه ال حكم له كما يف القرض على الظاهر وقطع الصـــــــيدالين يف البيع  
 .قراض أبثبات احلكم وهو تناقض..."ابلبطالن ويف اال



 

 

 

266 

 

 اجلواهر البحرية

 .(2)هس نفكان بدهلما ل  (1)[امبصحته]وقال القاضي الطربي: إذا قلنا 
ينبين على أنَّ  ؛ضرت ض يف يد املقدار اإلســـــــــالم وقد بقي عني املســـــــــتقرَ  ولو دخال

قلنا: نعم،  إن الباقي من طعام الغنيمة بعد دخول دار اإلســـــالم هل جيب ردُّه إىل املغنم؟
يء علـيه, ]وإال فال ـشـــــــــــــ ردَّه إلـيه ؛اعتـبارًا (3)[قرضلل ]ردَّه إلـيه، وإن قلـنا: ال، ـفإن جعلـنا 

أمكن، إن   (4)جيب رد الفاضــــــــــل من الطعام إىل املغنم لزم رد املســــــــــتقرض إليه[  :ذا قلناوإ
ــيدالين: أنّ  ــرف  فإن مل ميكن فعن الصــــــ إىل مُخس اخلمس، وجيعل كأن الغامنني  هاإلمام يصــــــ

 .(٧)فعّ غريه أنَّ ُحكمه ُحكم الفيء، وضُ  (6)وعن .(5)أعرضوا عنه
ــاًعا من طعام املغن ــاعني منهبم ولو ابع صــــــــ قال اإلمام: ال أبس به على قول   ؛صــــــــ
، وهـذا يقتضــــــــــــــي اجلواز، وفيـه نظر لتحرمي العقود (8)صــــــــــــــحـة البيع، وهو تبـادل ال تبـايع

صــــاع  واحد، فلو أعطاه املشــــرتي بالفاســــدة على َمن علم فســــادها، وليس له مطالبته إال 
 .(٩)ل واإليثارذقال اإلمام: الزائد حمموٌل على الب ؛صاعني

 

 حتها(.يف )ط(: )بص (1)
 (.٩18التعليقة ) (2)
 يف )و(: )القرض(. (3)
 من )ط(.  ما بني املعقوفتني ساقط (4)
 (.1٧/43٩هناية املطلب ) (5)
 أ(./213) (6)
 (.10/265(. والروضة )11/432انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.1٧/440هناية املطلب ) (8)
ــرح  (1٧/441هنـاـية املطـلب ) (٩) ــة 433 -11/432ي )الكبري للرافع. وانظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــ
(10/265). 
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الغــامنني   (1)[نم]، فَمن أعرض ساااااااااااقوط احلق ابإلعراض :الثااين للغنيماةكم حلُ ا
ه منها إذا كان قبل القســـــمة، وال يزول ملُك مالك  ابإلعراض ســـــقط حقّ   ؛الرشـــــداء عنها

ــألة ــم املال  على قولنا: الغنيمة مُتلك ابالغتنام، فكأنه مل خيص.  ,إال يف هذه املســــــــ ويُقســــــــ
ا، كذا قاله اإلمام ، وقال يف  (4)يف الغاية والشــــــيخ  (3)، وتبعه الرافعي(2)وضــــــعم يف أمخاســــــً

ــيـب  عرض]موضــــــــــــــع  آخر: يرجع نصــــــــــــ
ُ
إىل بقيـة الغـامنني دون أهـل اخلُمس، وذكر  (5)[امل

 .(٧)وهذا رواه الرافعي وجًها ,(6)أهل اخلُمس خاصةاحتمااًل آخر يف رجوعه إىل 
ــه، وقيـــل أقو  وبَ  ــة أوجـ ــه ثالثـ ــة؟ فيـ ــامنون الغنيمـ ــا مُتلـــك ميلـــك الغـ ــا: أهنـ ال: أظهرهـ
فإن أعرض عنها مل  ؛والثالث: أنه موقوف  .واثنيها: أهنم ملكوها ابالسـتيالء  .(8)ابلقسـمة

ــمة، وإن بقيت إىل أ  ميلكها، وكذا إنْ  ْن اقتســــــــــــــموها ابن أهنم ملكوها تلفت قبل القســــــــــــ
 ابالستيالء.

ني على التعيني أنَّ حصـــة كلَّ واحد من الغامن ابلقســـمة  يتبني قال اإلمام: وال نقول
أهنم ملكوا الغنائم   (10)[تبيّـّنا]: إذا اقتســـموا (٩)[نقول]لكن   ,ابالســـتيالء صـــارت ملًكا له

تبني ابلقسـمة أنَّ كل يأواًل ُملًكا شـائًعا، مُثَّ ابلقسـمة تتميز احلصـص، وفيه وجٌه غريب أنه  
 .(11)واحد  ملَك حصته على التعيني

 

 يف )ط(: )عن(. (1)
 (.1٧/50٩ب )هناية املطل (2)
 .(10/266. وانظر: الروضة )(11/435الشرح الكبري ) (3)
ومن أعرض بعد إفراز اخلمس والســلب مل يســقط ســهمه إال  "(: ٧/1٩8قال الشــيخ يف الغاية ) (4)

اســـتبد اإلمام ابإلفراز مل يســـقط, وإن أفرزه بطلب الغامنني أتكدت   على قول بعيد, وقال اإلمام: إن 
ــار املعرض كمن مل يكن فيخمس ســـــهمه مع الغنائم وتصـــــرف أربعة حقوقهم, فإن قلنا اب ملذهب صـــ

ــهمه مصـــــــرف اخلمس, وإن قالوا   األمخاس إىل الغامنني, وإن قلنا ابلقول البعيد ظهر أن يصـــــــرف ســـــ
ــهم  ــقوط ســـــــــــــهمه وجهان, وإن أعرض مجيع الغامنني عن اخرتان الغنيمة ثن أعرض بعضـــــــــــ ففي ســـــــــــ

 ."رف اخلمسسهماهنم سقطت عند األكثرين وصرفت مص
 يف )و(: )املقبوض(. (5)
 (.510 -1٧/50٩هناية املطلب ) (6)
 (..٧/36(. والوسيط )1٧/510هناية املطلب )  :. وانظر:  (11/435الشرح الكبري ) (٧)
 (.10/26٧(. والروضة )11/436وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )يقول(. (٩)
 ( بدون تنقيط.ىىىىايف )و(: )يف )ط(: )بيننا(, و  (10)
 (.1٧/508هناية املطلب ) (11)



 

 

 

268 

 

 اجلواهر البحرية

عرَض عنها، ففي صـــــــــــحة إعراضـــــــــــه أمُثَّ   ",اخرتُت الغنيمة":  (1)ولو قال ]أحدهم[
 .(2)أنه ال يصح :وجهان، أشبههما

ــم األمخاس األربعة بعدُ يرز اخلمس ومل فولو أ ــح على الصــــــــحيح    ؛فأعرض قســــــ صــــــ
 .(4)(3)املنصوص

وقال اإلمام: أرى ختصـــيص الوجه األخري مبا إذا اســـتقســـم الغامنون اإلمام دومنا إذا 
 .(5)استبدَّ إبفراز اخلمس

يقتضــــــــــــــي أنَّ األوجـه جـاريـة يف ِملـك كــل   (6)الغزايلو اهر كالم اإلمـام أنَّ ظـ واعلم 
 .واحد من الغامنني، ويف مِلك مجيعهم

ــاء  (8)[قولني]  (٧)وذكر مجاعٌة منهم صــــــــــــــاحب التنبيه يف أنَّ الغنيمة مُتلك ابنقضــــــــــــ
ــوـله ؟(٩)احلرب وحـيازة امـلال أو مبجرد ]انقضــــــــــــــاـئه[ عـند  (10)وهو يقتضــــــــــــــي اجلزم حبصــــــــــــ

 .(12)من غري توقف على قسمة (11)اوجودمه

 

 ولعل الصحيح ما أثبتناه. يف النسختني: )أحدمها(, (1)
 (.10/266(. والروضة )11/434وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.50٩ -1٧/508هناية املطلب ) (3)
 (.10/266(. والروضة )11/434وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.1٧/50٩هناية املطلب ) (5)
 (.٧/36)انظر: الوسيط   (6)
 (.235التنبيه ) (٧)
 يف )ط(: )قوالن(. (8)
, ولعل املقصـود: )انقضـاء القتال(, ولو قال: )انقضـائها(؛ لعاد الضـمري إىل  يف النسـختنيهكذا  (٩)

 .احلرب
 أي: التملك. (10)
 زة املال.أي: انقضاء احلرب وحيا (11)
 ب(./213) (12)
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ــليم (2)(1)واحملــاملي ثبــُت بــه حق التملــك دون املِلــك، يحكيــامهــا فيمــا  (4)(3)وســــــــــــ
التملك عند وجودمها، وحيصـل من ذلك خالٌف يف حصـول ومقتضـاه القطع بثبوت حق 

، وهـذا كـله ميكن رده إىل األوجـه (5)يف الزكـاة  املِـلك عـند وجودمهـا، وـقد حكـاه القـاضــــــــــــــي
 دمة.املتق

يف ِملــك   ؛يف ِملـك مجيع الغـامنني، ومـا قـالـه اآلخرون ؛مـا قـالـه األولون :وقـد يُقـال
ــبــاغ يف كتــاب   (٧)والبنــدنيجي (6)كــل واحــد منهم، وهو ظــاهر كالم املــاوردي وابن الصــــــــــــ

وكالم املاوردي يف موضـــــــــــع آخر يقتضـــــــــــي أنَّ املغنوم إذا كان شـــــــــــيًئا واحًدا ال   .(8)الزكاة
  كلُّ واحد  نصيبه منه ابالغتنام، وإال فال.كَ ل مَ  ؛زرافيتبعض ابإل

ســـــــــــتة أوجه، الثالثة  ؛-إذا مل يقيد بعضـــــــــــه ببعض-وحيصـــــــــــل من هذا االختالف  
ــاء واحليازة، وال حيصــــــل لكل واحد إال  املتقدمة، والرابع: حصــــــول املِلك للجهة ابالنقضــــ

تملك، وإْن اخلامس: حصـوله للجهة هبما وال حيصـل لكل واحد  إال ابختيار ال  ابلقسـمة.
ملَك كل واحد حصـــته  ؛أالســـادس: إْن كان املغنوم شـــيًئا واحًدا ال يتجز   وقعت القســـمة.

 .ابالغتنام
ــريٌح أبنَّ الغامنني  لكن الرافعي ردَّ كالم بعضــــــــهم إىل بعض، فقال: يف كالمهم تصــــــ

ــييب منهـا  ؛، وإذا كـان كـذلـك هلكـ م ؛وإْن مل ميلكوا الغنيمـة فَمن قـال منهم: اخرتُت نصــــــــــــ
 

ــيخ أيب حامد   ,( أبو احلســـن1) تلمذ له , أمحد بن حممد بن أمحد بن احملاملي الضـــيب, تفقه على الشـ
ســـــري أعالم النبالء للذهيب  انظر:  تويف ســـــنة مخس عشـــــرة وأربع مائة. , أبو بكر اخلطيب، وروى عنه

 (.4/48وطبقات الشافعية الكربى للسبكي ) .(405 -403/1٧)
 .(16/4٧8كفاية النبيه )(. وانظر:  ٩46) ملقنع يف الفقه للمحامليا (2)
تفقه هبا على  ( أبو الفتح, ســـليم بن أيوب بن ســـليم الرازي, ولد ســـنة نيف وســـتني وثالث مائة,3)

وتويف ســـــنة اربعمائة  ,التعليقة وملا تويف الشـــــيخ أبو حامد درس مكانه  هوعلق عن, الشـــــيخ أيب حامد 
طبقات الشــافعية الكربى للســبكي  و  (.1٧/645) يبســري أعالم النبالء للذه  انظر: وســبع واربعني.

 (.1/126(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )4/388)
ومن أسـقط حقه من الغنيمة قبل اختيار التملك سـقط حقه  (: "422قال سـليم يف )اإلشـارة( ) (4)

 ."منها
 (.16/4٧٩كفاية النبيه )  (5)
 (.٧٧ -18/٧6(, )14/161(, )14/15٩(, )8/422) (,8/425انظر: احلاوي ) (6)
 (.16/480كفاية النبيه )  (٧)
 (.٧٧4, ٧54 -٧53انظر: الشامل ) (8)
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 ر التملك.اختيا  (1)]لتضــــــــــــــمنها[ ربتْ عتُ اار ابختيار التملك ال ابلقســــــــــــــمة، وإمنا  عتبفاال
ولإلمـام أْن  ال يصــــــــــــــح االعراض بعـده. ؛ويتـأيـد هـذا ابلوجـه اآليت أنـه إذا اختـار الغنيمـة

ص بعضـهم ببعض األنواع وبعض األعيان، وحينئذ فإذا قلنا: ختم، فيكُّ يقسـمها قسـمة حتَ 
ــتقر ابلقســـمة ــمة   وهو ؛يريد به يف الغالب  ؛املِلك يسـ ــي الغا  ابلقسـ  (2)[لبِ قَ و ]ما إذا رضـ

ا إذا أعرض وردَّ  فينبغي أْن جيوز لــه ذلــك، وقــد حكى البغوي  ؛مــا عيَّنــه لــه اإلمــام، فــأمــَّ
 ؛أو أفرد لكل طائفة  شــــــــيًئا معلوًما واألنصــــــــباء  مساخلالف فيه فقال: إذا أفرد اإلمام اخلُ 

 . انتهى.(4)(3)وجهان، أصحهما: ال ففي ملكهم قبل اختيار التملك 
 وهذا يقتضي رد الوجه الثاين واخلامس إىل شيء  واحد.

 

 يف النسختني: )ليضمنها(, واملثبت من الشرح الكبري. (1)
 يف )ط(: )وقِيل(. (2)
 (.11/43٧الشرح الكبري ) (3)
 (.5/1٧2التهذيب ) (4)
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 فرعان:
أحدمها: يصــح،  ,فقوالن ؛لو قال أحد الغامنني: وهبُت نصــييب من الغامنني :األول

، صــــح واثنيهما: أنه إْن أراد اإلســــقاط.  (1)ويكون إســــقاطًا حلقه، وصــــحَّحُه ابن الصــــباغ
 .(2)صح، ورجََّحُه الرافعيتََّملُّك مل يوإْن أراد ال

الثاين: قال ابُن الصـباغ: لو ابَع واحٌد حصـته قبل القسـمة فإْن كان اختار التََّملُّك 
ــح إْن كان معلوًما ــح  ؛خيرته  (4)وإْن مل ,(3)صـ ــح إْن كان معلوًما، وقال اقال أبو إسـ ق: يصـ

ــتقرَّ   امللك يتوقف على ملا تقدم أنَّ   وهذا خمالفٌ  .(5)آخرون: ال يصــــــح؛ ألنَّ ملكه مل يســــ
 االختيار يف حق اآلحاد قطًعا فإن الوجهني متفقان على املِلك.

 

 (.1162الشامل ) (1)
 .(10/266الروضة ). و (12/216البيان )وهو املعتمد. وانظر:   (11/433الكبري )  الشرح (2)
 (.1162الشامل ) (3)
 أ(./214) (4)
 (.16/480وكفاية النبيه ) .(12/21٧البيان ) (5)
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 اجلواهر البحرية

 .يف املُعِرض واملُعَرض عنه (1)[يف النظر] فصل  
أصــــــــــــــحهما: أنه   ,(2)ض، فلو أعرَض الغامنون مجيعهم عن الغنيمة فوجهاناملعرِ  أمَّا
وُجهل املتأخر،  اأو مرتب  ,دفعًة واحدة وجيوز أْن يكوَن حملهما ما إذا أعرضـــــــوا  ,(3)يصـــــــح

ا إذا عُ  بطــل إعراض اجلميع كمــا يلَم فيجوز أْن خيتصَّ املنع ابملتــأخر، وجيوز أْن يُقــال: أمــَّ
ــاء ]ين، اآلخرَ   جنس أبحدأحدها   ناأو   تدى أحد اجملتهدين يف ثالثةقإذا ا فإنه ال يلزم قضـ

 .(5)وجهان وجوب قضائهما ى ابالثنني يف صالتني ففيدولو اقت, (4)[هذه الصالة
أظهرمها   ,ولو أعرض مجيع أهل القرىب عن ســـــهمهم ففي صـــــحة إعراضـــــهم وجهان

 .(6)عند اإلمام: نعم
 .(٧)هم إعراضفيرض فوأمَّا مستحقو أربعة أمخاس اخلمس فال يُ 

 .(8)س يصح إعراضهلَ واحملجور عليه ابلفَ 
نه اضـــــه تردد، ولعل الظاهر أقال اإلمام: يف صـــــحة إعر   ؛ةفوأمَّا احملجور عليه ابلســـــَّ 

 .(11)(10)(٩)(وال حق التََّملُّك )ليس له إسقاط املِلك 
 .(12)فال ينفذ قطًعا ؛ميلك  :قال الغزايل: وهذا على قولنا بعدم ِملكه، أمَّا إذا قلنا

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (1)
 (.8/٧6(. وهناية احملتاج )٧/36انظر: الوسيط ) (2)
 (.10/266(. والروضة )11/434لشرح الكبري للرافعي )املعتمد. انظر: اوهو   (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (4)
 (.2/156(. والشرح الكبري )1/65انظر: البيان للعمراين ) (5)
ــقط حقوقهم؟ األظهر (: "1٧/151قال يف هناية املطلب ) (6) فإذا أعرضـــوا عن حقوقهم، فهل تسـ

ــقأهنا ال  ــقط... وميكن أن يقال: تســــــــ ــمة كالغامننيط حقوقهتســــــــ . وانظر:  "م ابإلعراض قبل القســــــــ
 .(10/266(. والروضة )11/434الشرح الكبري للرافعي )

 (.10/266(. والروضة )11/434انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.10/266(. والروضة )11/435انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 ب.مل أجده يف هناية املطل سنيالقو ما بني   (٩)
 (.1٧/51٧هناية املطلب ) (10)
ــرح الكبري للرافعي ) (11) ــتظهر الرافعي والنووي. انظر: الشـــــــ ــة 11/435وهو الذي اســـــــ (. والروضـــــــ
(10/26٧.) 
 .(133البسيط ) (12)
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 اجلواهر البحرية

 . انتهى.(1)صح إعراضه ؛وانفلَّ احلجر عنهقال اإلمام: فلو رشَد قبل القسمة 
، ويعرض ارشــــــيد ضــــــخ إال أْن يبلغ قبل القســــــمةوال يصــــــح إعراض الصــــــيب عن الر 

ال ِملك  :وإْن قلنا  (3)حينئذ، وال يصح إعراُض وليه عن حقه  (2)[إعراضه]حينئذ، فيصح  
ويل إســــــقاطه إذا رأى املصــــــلحة ل ، فإن ل(4)]املنفعة[ له، وإمنا له حق التََّملُّك خبالف حق

 فيه.
 .(5)نه على الصحيحوال يصح إعراض العبد عن رضخه، ويصح إعراُض سيده ع

ــوا كلهم فهو كإعراض  ــار اإلمام إىل أنَّ أصـــــحاب الرضـــــخ الكاملني إذا أعرضـــ وأشـــ
 وليس بواضح. .(6)ة أمخاس الغنيمة، فيكون فيه اخلالفالغامنني كلهم عن أربع

على ما ذكره  -أصـــــــــحهما    ,عن الســـــــــلب وجهان (٧)[لتالقا]ويف صـــــــــحة إعراض 
  .(8): أنه ال يصح-النووي

ــبههمـا اإل ، وهو (٩)ف يف صــــــــــــــحـة إعراض كـل الـغامنني عن الغنيمـةـمام ابخلالوشــــــــــــ
 يقتضي تصحيح صحة اإلعراض.

ــلب، وقد تقدم   ؛ض عنهوأمَّا املعرَ  ــخ والســــــ ــهم والرضــــــ فهو مفارق الغنيمة من الســــــ
 .(10)حكمه

 

 (.1٧/51٧هناية املطلب ) (1)
 يف )و(: )اغراضه(. (2)
 (.10/6٧2(. والروضة )11/435للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )و(: )الشفعة(. (4)
 (.10/26٧(. والروضة )11/435وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
ــحـابـنا فـيه أن الـغامنني جبملتهم لو (: "1٧/051ـقال يف هنـاـية املطـلب ) (6) وممـا ظهر اختالف أصــــــــــــ

عراضـــهم،  إليه احملققون أنه تســـقط حصـــصـــهم إب أعرضـــوا، فهل يصـــح إعراضـــهم أم ال؟ فالذي ذهب
وينعكس األربعة األمخاس على مصـارف اخلمس، وتتوزع عليها. ومن أصـحابنا من قال: إذا أعرضـوا  

 ."عراضهم شيء من حقوقهم يف املغنمجبملتهم، مل يسقط إب
 ( بدون تنقيط.القاىل(: )و(, ويف )القابليف )ط(: ) (٧)
 .(11/435. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(10/26٧روضة الطالبني ) (8)
 (.511 -1٧/510هناية املطلب ) (٩)
 (.٧/3٧الوسيط )  :انظر (10)
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 فصل  
 :يتفرع على أقوال امِللك مسائل

 (2)والغزايل (1)مــامإذا ســــــــــــــرق أحــُد الغــامنني مــااًل من الغنيمــة فقــد أطلق اإل :األوىل
أصحها: أنه   ,(4)املال املشرتك أوجه  (3)القول أبنه سرقُة مال  مشرتك، وقد مرَّ أنَّ يف سرقة

ــريكة ُقطع(٧)[واثنيها] .(6)فيه مطلًقا (5)[قطع]ال  ــة شـــ ــااًب من حصـــ ــرَق نصـــ  .: أنه إْن ســـ
 مل يكن املال ورابعها: إنْ  .ب شـريكه ُقطعيواثلثها: إْن سـرق مجيع نصـيبه ونصـااًب من نصـ 

ــرق دينارًا أو  ــمة فاحلُكم كما يف الوجه الثاين، وإْن كان قاباًل هلا كما لو ســــــــــ قاباًل للقســــــــــ
ــفًة قُ  اأَلوَّل ال قطع هنا قطًعا، وعلى ابقي األوجه يُنظر , فعلى طعربًعا، وهو بينهما مناصـ

 .(8)فوجهان، أصحهما: أنه ال يُقطع ؛مثةإْن ُوجد هنا ما يقتضي القطع ف
هذا احلكم فيما إذا كان الســــــارق يســــــتحق الرضــــــخ يف الغنيمة، ســــــواء كان ري وجي

 .(٩)مسلًما أو ذميًّا حرًّا أو عبًدا، وسواٌء كان ذلك قبل القسمة أو بعدها
َص اخلالف ه ز رافع فيما إذا ســـــــــرق قبل إاخلمس، وقط زرافبعد إ مبا  والرافعي خصـــــــــَّ

مل  اخلمس زرافمن مال الغنيمة قبل إبعدم وجوب القطع، فقال: إذا ســـــــــــــرق أحُد الغامنني 
ا، ويف األربعــة  ا، وإْن أُفر األيُقطع حرًّا كــان أو عبــًدا؛ ألنَّ لــه يف اخلمس حقــًّ  زمخــاس حقــًّ

اأَلوَّل، وإْن ســــرق من األمخاس األربعة فإْن ســــرق  عىناخلمس فإْن ســــرق منه مل يُقطع للم
 ,ه فوجهانبلغت صـااب مل يقطع، وإنمل تبلغ الزايدة ن] منه قدر نصـيبه أو أقل أو أكثر لكن

 

ل األربعُة األمخاس اليت "(: 1٧/2٩4قال يف هناية املطلب ) (1) فأما الســــــــــرقة من املغنم، فإن ُفصــــــــــِ
يكن منهم، وإن كان منهم، فالتفصـيل فيه كالتفصـيل  للغامنني، فالسـارق منها يسـتوجب القطع إذا مل 

يك شـيئاً من املال املشـرتك. وأما السـرقة من اخلمس، فقد مضـى يف تفصـيل مال بيت  يف سـرقة الشـر 
 (.1٧/2٩2وقد فّصله يف هناية املطلب ) ",املال
 (.٧/38الوسيط ) (2)
 ب(./214) (3)
 .نسخة املتحف )ط(/ب(, من 131 -/ب130اجمللد العاشر, لوحة ) (4)
 يف )و(: )يقطع(. (5)
 (.10/268(. والروضة )11/438رح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الش (6)
 يف )ط(: )واثنيهما(. (٧)
 .(4/200وأسىن املطالب ) (.10/11٧الروضة )و (. 1٧/488هناية املطلب )  انظر: (8)
 (.13/265(. وحبر املذهب )14/20٧) (,13/350(. واحلاوي )٧/385انظر: األم ) (٩)
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 اجلواهر البحرية

 .(1)يقطع :أنه ال يقطع وإن قلنا هناك :أظهرمها
ا، لكن يُقدر  زرافاخلالف فيما إذا ســرق قبل إ  اءأجر   (2)والذي يظهر[ اخلمس أيضــً

ــيبه من  ــه مع نصـــــــــ مجيع مخس اخلمس أو ما جيوز أْن ُيصـــــــــــرف إليه منه من بقية أمخاســـــــــ
 اخلمس. ويلتحق حينئذ بسرقة املال املشرتك. زرافاألمخاس األربعة؛ كنصيبه بعد إ
حقٌّ فإْن كان فيهم َمن ال يُقطع بســــــرقة ماله   (3)[الغنيمة]وإْن مل يكن للســــــارق يف 

له قيمة   (4)[يكن]فهو كما لو كان له فيه نصــــــــــــــيٌب، وإْن مل  ؛-يف قول-كالوالد والزوج 
ــفـة  مـال بيـت املـال، فـإْن كـان قبـل إفرازه اخلمس فهو كمـا لو ســــــــــــــرقَ , ُأخـذ هبـذه الصــــــــــــ

 .(6)قطع فيه على الصحيح (5)[وال]
ه ز رافاخلمس فإْن كان قد ســــــرَق منه أو من ســــــهم املصــــــاحل بعد إوإن كان قد أُفرَز 

وإن ســـــــرق من أربعة أمخاســـــــها ُقطع، وإْن ســـــــرَق من أربعة أمخاس اخلمس فإْن  ,فكذلك 
واثنيها: أنه إْن   .(٧)لصــحيحكان له فيها حقٌّ مل يُقطع، وإْن مل يكن فيها حقٌّ ُقطع على ا

ن كما لو ســـــــــــرق من ســـــــــــهم ذوي القرىب أو أمكن أن يصـــــــــــري منهم مل يُقطع، وإْن مل ميك
  اليتامى ُقطع.

 .(8)ُعّزِر ؛وَمن غلَّ من الغنيمة شيًئا
؛ إمَّا بنفس األســـر، أو   :الثانية إذا وقع يف األســـر َمن يُعتق على بعض الغامنني وُرقَّ

إذا اســــــــــتولد بعض   (10)صَّ فيماون  ,(٩)نص أنه ال يُعتق قبل القســــــــــمةإبرقاق اإلمام له فال

 

 (.11/438الشرح الكبري ) (1)
 املعقوفتني ساقط من )ط(.ما بني   (2)
 يف )ط(: )القسمة(. (3)
 هكذا يف النسختني. (4)
 يف )و(: )فال(. (5)
 (.26٩ -10/268(. والروضة )11/438وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.10/26٩(. والروضة )11/43٩املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (٧)
 (.11/438الشرح الكبري ) (8)
 (.8/381خمتصر املزين ) (٩)
 أ(./215) (10)
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 على ما سيأيت. (1)الغامنني جاريًة من املغنم أنه يثبت االستيالد
ومها   ,والثاين: ختريج قولني فيهما .أحدمها: تقرير النصـــــــــني  ,ولألصـــــــــحاب طريقان

ؤخذ منه تُ نفَذ أو ســــرى، و  ؛إْن قلنا: نعم ؟ال مبنيان على أنَّ الغنيمة مُتلك ابالســــتيالء أم
مل ينفــذ واحــد منهمــا إالَّ لعــدم املِلــك،  ؛قلنــا: ال (2)[وإن] قيمــة البــاقي وجُيعــل يف املغنم.

 ,ق عليهتُ عَ  ؛ِملكه أبْن وقع يف نصـــــــيبه واختار متلكه  ســـــــتقرظاهر، فعلى هذا، إْن االوهو 
 ابقيه إىل يســــــــاره ق نصــــــــيبه منه، ويُنظر يف عتقِ تُ عَ   ؛وإْن وقع بعضــــــــه يف نصــــــــيبه واختاره

املِلك حيصــــــل ابلقســــــمة أو يقف على وإْن مل خيرته يف الصــــــورتني ُبين على أنَّ , ســــــارهإعو 
  (3)؟االختيار

 .وال مينعه حصول قريبه يف الغنيمة منه ,وهلذا الغا  اإلعراض عن الغنيمة
ق له مبَن يعت يالرشــــيد إذا أوصــــ ذِكر خالف يف أنَّ البالغ    (4)لكن تقدم يف الوصــــية

زمـه قبوـله؟ واحتمـالني لإلمـام يف أنـه هـل جيـب على الويل قبول َمن يعتق على عليـه هـل يل 
وىَل عليه 

ُ
 .هذا املشهور .ويتجه جميئه هنا (5)؟له به وال ضرر يف قبوله يإذا أوصامل

 ؛وقال املاوردي: إْن كان الغامنون حمصــــــــورين فإْن كانت الغنيمة منحصــــــــرًة يف قريبه
ــتـه وإْن ملمتلّـَ  وإْن كـان يف  متلُـّك، وعلى هـذا فال يُقوَّم عليـه البـاقي. اختيـار  جيزك حصــــــــــــ

ــتـه وجهـان، فـإْن قلنـا: يُعتق مل يُقوَّم عليـه ابقيـه، وإْن كـانوا  الغنيمـة غريه ففي عتِق حصــــــــــــ
 وفيه نظٌر. .(6)حمصورين فالغنيمة ليست منحصرًة فيه، مل يُعتق منه شيء

 

ــر املزين )٧/3٧1انظر: األم ) (1) (. والبيــــان  1٧/522هنــــايــــة املطلــــب ). و (8/381(. وخمتصــــــــــــ
 .(10/2٧3(. والروضة )11/445). والشرح الكبري للرافعي (8/358)
 يف )ط(: )فإْن(. (2)
 (.10/2٧3(. والروضة )11/445انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 /ب(, من نسخة املتحف )ط(.25) اجمللد السادس, لوحة (4)
 (.24٩ -1٩/248(, )11/240(, )3/3٩4انظر: هناية املطلب ) (5)
وأما احلال املختلف فيها فهو قبل القســــمة إذا كان عدد  (: "14/024نص عبارته يف احلاوي ) (6)

ــورا, فيكون على مــا ذكران من حكم أم الولــد, و  هو أن ينظر, فــإن مل يكن يف تلــك الغــامنني حمصــــــــــــ
  الغنيمـة غريه, فقـد تعني ملكـه فيـه, فال جيوز أن يعـدل بـه إىل غريه, فعلى هـذا يعتق عليـه قـدر حقـه
ــمة غريه, وهي احلال اليت جيوز   منه, وال يقوم عليه ابقيه: ألنه ملك بغري اختياره, وإن كان يف القســـــــ

اختياره, ال يعترب فيها املراضاة, ففي نفوذ عتق حقه ألمري اجليش أن يقسم فيها الغنيمة حبكمه على 
ــهم  مـنه وجهـان: أحـدمهـا: ال يعتق علـيه: ألـنه مـا مـلك, وإمنـا جـاز أن ميلكـه: جلو  از أن جيعـل يف ســــــــــــ

= 
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 :فرعان
وت العتق يف احلال ما امنني عبًدا من الغنيمة ففي ثبأحدمها: لو أعتَق واحٌد من الغ
 .(3)وقال املاوردي: ال يُعتق حبال. (2)وغريه (1)تقدَّم يف عتِق القريب، كذا قاله البغوي

قال  ؛وقع يف الغنيمة َمن يُعتق على مجيعهمو الثاين: لو كان الغامنون طائفة يســــــــرية  
وجييء فيـه وجـٌه أنـه ال حـاجـة  ,ملـك ارهم التعلى اختيـ  (4)[إالَّ ]الرافعي: ال يتوقف العتق 

ا فال يفرض فيــــه تقومي . ( 6)(5)(البعض على البعض) إىل االختيــــار، فــــإذا اختــــاروا مجيعــــً
 انتهى.

وهذا ال يصــــــــــح إذا كان يف الغنيمة غريه حبيث جيوز أْن يقع مجيعه يف اخلمس عند 
ي ابألربعة األمخاس املختصـــة القســـمة، أمَّا إذا مل يكن فيها ســـواه أو فيها غريه لكنه ال يف

نبين على أنَّ يفعلى طريقـــة املـــاوردي يُعتق عليـــه، وعلى طريقـــة غريه يظهر أْن ؛ ابلغـــامنني
 ؛ذكره، وإْن قلنـا: ال (٧)فـاحلُكم كمـا ؛مجيع الغـامنني هـل ينفـذ إعراضــــــــــــــهم؟ إْن قلنـا: نعم

فيتعـذر إعراُض غريه،  يحتمـل أْن يُقـال: يتوقف؛ ألنَّ كالًّ منهم جيوز أْن خيتـار التملـك،ف
 فيتعني توقف العتق على االختيار., وليس البعض أوىل من البعض

ــيًئا  :(8)الثالثة ــتحق من الغنيمة شـــ ــًخا  ؛إذا وط  َمن يســـ ــهًما أو رضـــ جاريًة من   ؛ســـ
 

غريه. والوجــه الثــاين: يعتق عليــه قــدر حقــه منــه: ألنــه على ملــك مجيع الغــامنني, فغلــب فيــه حكم 
قيه: ألنه عتق عليه بال  اب عليه من ســـهمه, ومل يقوم عليه اباإلشـــاعة, فإذ أعتق قدر حقه كان حمســـو 

 ."اختياره
: فــإن كــان الولــد  -ث قلنــا: يعتقولو أعتقهــا: ال ينفــذ، فحيــ (: "5/218قــال يف التهــذيــب ) (1)

ــر، وإن كان ابلغاً: فال، حىت يرى اإلمام فيه رأيه، فإن  ــار رقيقاً بنفس األســـــ ــغرياً: يعتق؛ ألنه صـــــ صـــــ
: إذا أفرز اإلمام نصــــيب -االختالف فيما إذا كان قبل القســــمة، أما بعد القســــمةأرقه: عتق. وهذا  

 ."خيتلف القول يف عتق القريب: ال -كل واحد أو نصيب كل طائفة، واختاروا التملك
 (.10/2٧4(. والروضة )11/445انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.14/240احلاوي ) (3)
 ., واملثبت من )ط(, وهو املوافق ملا ذكره الرافعي)و( ما بني املعقوفتني ساقط من (4)
 زايدة من الشرح الكبري للرافعي. القوسنيما بني   (5)
وأسـىن املطالب   .(10/2٧4الروضـة )و (. ٧/38الوسـيط ). وانظر:  (11/446الشـرح الكبري ) (6)
(4/201.) 
 ب(./215) (٧)
 قوال املِلك.أي: املسألة الثالثة من املسائل اليت تتفرع على أ (8)
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ــمـة فال حـ  لم التحرمي، وإْن جهلـه لقرِب  يُعزر إْن عَ على املـذهـب، و  دالغنيمـة قبـل القســــــــــــ
 .(1)حلُكمهُني عنه وُعرِّف ا ؛عهد  

وأجرى بعضـــــــــــــهم فيه القول القدمي يف وجوب احلد بوطء اجلارية املشـــــــــــــرتكة، ورتَّبه 
 .(2)وىل هنا تقّدم الوجوب األَ القاضي عليه، وقال: 

يُنظر، فإْن كان الغامنون حمصـــــــورين يتيســـــــر  املهر, مث  تعلق به ؛وإذا مل جيب به احلد
  الغنيمة مُتلك قبل القســمة أم ال؟فقد ذكر مجاعة أنه ينبين على اخلالف يف أنَّ   ؛ضــبطهم

ــم. ؛إْن قلنـا: ال لـَك كـلُّ وإْن قلنـا: مَ  لزمـه املهر مجيعـه، فُيؤخـذ وجُيعـل يف الغنيمـة ويُقســــــــــــ
ولزمه نصــــيب أهل اخلمس،   ,ُحطَّ عنه من املهر قدر حصــــته  ؛واحد  حصــــته ابالســــتيالء
نتبني ابلقسمة   البعيد أانَّ   فعلى الوجه  ؛وإْن قلنا: أنه موقوفٌ .  (3)ونصيب غريه من الغامنني
ما ملكه ابتداًء، فإْن وقعت يف نصيبه فال شيء عليه، وإْن  نْيُ أنَّ ما حصل لكل واحد  عَ 

ــيــب غريه لزمـه مجيع امل ا على األظهر هر.وقعــت يف نصــــــــــــ  نتبني على هـذا القول أانَّ  ؛وأمـَّ
ومقتضــــى هذا البناء  أنه ملَك ِملًكا شــــائًعا، فاحلُكم كاحلكم على القول الثاين،  ابلقســــمة

 .(4)وهو ما أورده العراقيون أْن يكون الصحيح أنه يلزمه مجيع املهر،
ــته تســـقط   لكنَّ الرافعي قال: املنصـــوص  ءناب منه من غري]وظاهر املذهب أنَّ حصـ

 .(6)وهو ما أورده القاضي .(5)على األصل املذكور
: اختلفوا يف عنه بقدر حصــــــــــته، وقال  (٧)[أنه يســــــــــقط  وحكى املاوردي عن النص

كها ابلقســـــــمة مع مجاعة أشـــــــبههما: أنه فيما إذا كان قد متلّ   ,على وجهني هوطحمل ســـــــق
والثاين: أنه يســـــقط عنه   ,فإْن وطئها قبل ذلك مل يســـــقط عنه شـــــيء ,الغامنني احملصـــــورين

 

ــرح الكبري للرافعي  (1) ــة )11/43٩)وهو املعتمد. انظر: الشــــ هناية   . وانظر:(10/26٩(. والروضــــ
 .(16/536(. وكفاية النبيه )12/185(. والبيان )1٧/512املطلب )

 (.16/53٧كفاية النبيه )  (2)
 (.10/26٩(. والروضة )11/43٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.14/236ذكره املاوردي يف احلاوي ) (4)
 (.8/381وانظر: خمتصر املزين ) (.11/33٩الشرح الكبري ) (5)
 (.16/538كفاية النبيه )  (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
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 .(1)ذلك يف احلالتني
وهو  يســــــقط عنه بقدر حصــــــته، ؛ميلك  (2)[مل]وخُيرَّج منه وجٌه أنه على القول أبنه  

 .األولون خالف ما جزَم به
ــُ عَ وإن كانوا غري حمصــــورين أبْن   ــبطهم لكثرهتم رَ ســ ــَم  ,(3)[نُظر]  ؛ضــ اإلمام  فإْن قســ

فإْن وط    ؛الغنيمة وعنيَّ لكل طائفة  شــــــيًئا وصــــــارت اجلارية جلماعة حمصــــــورين هو منهم
ــتهم من املهر ــركائه حصـ ْن وطئها إو ,  بعدما اختاروا متلكها فهي جارية مشـــرتكة، يلزمه لشـ

أنَّ احلكم كمـا تقـدَّم فيمـا  :وأظهرمهـا .: أنَّ احلكم كـذلـك (4)أحـدمهـا ,قبـل ذلـك فوجهـان
املهر هنا ال خُيمس بل يُوزع على الشــــــركاء،  (6)[ألنَّ ]  ؛(5)إذا كانوا حمصــــــورين يف األصــــــل

ــيًئا فقد  , حصـــص غريه بجتو   ,حصـــة الواط  (٧)[فتســـقط] وإْن مل يكن قســـم وال عنيَّ شـ
ــم إىل املقال األصـــ  ــم بنيحاب: يُؤخذ من الواط  مجيع املهر وُيضـ الكل فيعود  غنم، ويُقسـ

ــته ــته  ,إىل الواط  حصــــ ــبطهم حىت يعرف حصــــ خبالف ما إذا   ,وال ُيكلف اإلمام أْن يضــــ
 .(8)كانوا حمصورين ويسهل الضبط

ا مبا إذا طابت نفس الواط  أبْن يغرم مجيع املهر،  قال اإلماُم: وليكن هذا خمصــوصــً
فالبــد من إجــابتــه، فــإنَّ اجلنــد وإْن كثروا البــد من  ؛قــال: أســــــــــــــقطوا قــدر حصــــــــــــــيت فــإنْ 

لو تفرقوا مع الكثرة وعســر األمر فالوجه أْن ذخَذ منه املســتيقن، ويســقط   ,حصــرهم، نعم
 .(٩)ويُوقف الباقي ,عنه املستيقن

 

 (.236 -14/235احلاوي ) (1)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 أ(./216) (4)
 (.10/26٩(. والروضة )440 -11/43٩للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )و(: )إال أن(. (6)
 يف )و(: )فيسقط(. (٧)
ــرح الكبري للرافعي ) (8) ــة )440 -11/43٩وهو املعتمــد. انظر: الشــــــــــــ   -10/26٩(. والروضـــــــــــــ

2٧0.) 
ر الضــبط، فنأخذ ]املســتيقن[ وإن تفرقوا وعســر مث إذا تيســ (: "1٧/351قال يف هناية املطلب ) (٩)

,  "األمر، فال خيفى احلكم يف مثل هذه القضــــــــية، والوجه أن حنط عنه املســــــــتيقَن، ونتوقَف يف الباقي
زايدة اقتضــــــــاها "وضــــــــعها بني معقوفتني:  قال حمقق )النهاية( يف اهلامش يف كلمة: )املســــــــتيقن( اليت

= 
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قال: حيتمل أخذ هذا منه وأْن يستحقه للمصلحة و ورجََّح النووي قول األصحاب،  
 .(1)ال يتقدم بعض املستحقني على بعضئ، ولواملشقة لعامةا

أنَّ  (2)ويف سـقوط ذلك عن ذمته وصـول إىل حقه منه قبل غريه، وسـيأيت يف التدبري
ــتـه قبـل  ؛بعضــــــــــــــهم قـال: إذا كـان على بعض الورثـة َديٌن للمورث  ال تربأ ذمتـه من حصــــــــــــ

 .(4)نصيب اآلخر إليه (3)[وصول]
 .النظر يف االستيالد وحرية الولد وقيمتهة زاد الواط  اجلاري (5)وإْن أحبل

 .فأمَّا االستيالد فالكالم يف ثبوته ُمفرٌَّع على املشهور أنَّ احلد ال جيب
ــرًا، ففي ــتيالد يف[ مُثَّ الواط  إْن كان موســ ــيبه قوالن أو وجهان  (6)]نفوذ االســ  ,نصــ

وهو ما -واثنيهما    .(8)والبغوي  (٧)والذي أورده القاضــــــــي  ,أحدمها: ينفذ وهو املنصــــــــوص
؛ أنـه ال -وكثريون وقـال القـاضــــــــــــــي الطربي إنـه ال خيتلف املـذهـب فيـه (٩)أورده العراقيون

 

ــيطال ــياق، وهي عند الغزايل يف البســــــــ قال: يف أنتهى كالمه. قلت: وهي عنده كما قال, فإنه    ".ســــــــ
ــيط ) ــتيقن, ونتوقف يف قدر اإلشـــــكال كما يف 136 -135البســـ ــتيقن, وحنط املســـ (: "فنأخذ املســـ

قال (: "4/200) أســـــىن املطالب. وقال صـــــاحب (٧/38احلقوق املشـــــكلة", وحنوها يف الوســـــيط )
جلميع، فإن قال أســــــــقطوا نصــــــــييب فال بد من اإلمام: وليخص ما ذكروه مبا إذا طابت نفســــــــه بغرم ا

إذا أردانها أن تســــتقيم   , وكأن عبارة القمويل )رمحه هللا("ويؤخذ املتيقن ويوقف املشــــكوك فيهته إجاب
أن تكون هكذا: )فالوجه أْن ذخَذ منه املســـــــتيقن، ويســـــــقط غري املســـــــتيقن ويُوقف الباقي(, إببدال  

 ص كالم اإلمـام, وبني مـا فهمـه منـه صـــــــــــــــاحـب )أســــــــــــــىنكلمـة: )عنـه( بكلمـة: )غري(, مجعـا بني ن
على هذا إذا جعلنا   يشـــكلقد   "ويوقف املشـــكوك فيه"ىن املطالب(: املطالب(, إال أن قوله يف )أســـ 

 .(5/180. وانظر: التهذيب ))غري املستيقن( هو )املشكوك فيه(
 (.2٧0 -10/26٩روضة الطالبني ) (1)
الصـــحاح اتج   انظر: ُمَدبَّر.ن يعتق بعد موت صـــاحبه، فهو  التدبري: عتق العبد عن دبر، وهو أ (2)

 (.2/655اللغة )
 يف )و(: )حصول(. (3)
 ./أ(, من نسخة املتحف )ط(114اجمللد الثاين عشر, لوحة ) (4)
 (.3/1325مشس العلوم )  انظر: ح.قَ ألْ  (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (6)
 (.16/53٩كفاية النبيه )  (٧)
 (.5/182ب )التهذي (8)
 (.10/2٧0روضة الطالبني ) (٩)
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 .(2)(1)ينفذ
 يوما وعلى هذا، لو وقعت اجلارية يف ســــهمه عند القســــمة أو ملكها بســــبب  آخر

 .(3)ففي نفوذه حينئذ قوالن، أظهرمها: أنه ينفذ
نفذ االســـــــــــــتيالد يف  ؛مل يغنموا غريهاو ن يصـــــــــــــور إْن كان الغامنون حم  :وقال املاوردي

ــتـه قطعًـا، خبالف مـا إذا كـان يف الغنيمـة غريهـا، فـإنـه حيتمـل أْن جيعـل   (4)[اإلمـام]حصــــــــــــ
 .(5)ففيه اخلالف ,اجلارية لغريه

ق أو لو ســرت إىل الباقي، وهل حتصــل الســراية بنفس الع ؛فإْن قلنا: ينفذ يف نصــيبه
 .(٧)(6)الن ذتيان يف العتق إْن شاء هللاأبداء قيمة نصيب الشركاء؟ فيه قو 

ــراية يف احلال إْن كانوا غنموا غري هذه حعلى  عالتفري  ؛هنا ورأى اإلمامُ  صــــــول الســــ
 .(٩)حصلت السراية مبقدار حصته ؛(8)قيمة بقية اجلاريةباجلارية، فإْن مل تف حصته منها 
ك يف الغنيمة هل حيصــــل  أْن خُيرَّج ذلك على أنَّ املِل   (10)قال الرافعي: وكان ]جيوز[

ــم ــته.جية؟ إْن قلنا: ال، فينبغي أال قبل القســــــ ــرًا حبصــــــ ويؤيده أنَّ اإلمام ذكر أنَّ   عل موســــــ
قر ُملكه، تويسـ   ,ضرِ عْ على أال يُـ موقوٌف   (12)(بنصـيبه من غري اجلارية)  (11)[بِغَناهُ ]احلكم 

 .(14)(13)فإْن أعرَض تبنيَّ أنه مل يكن غنيًّا
 

 (.1046التعليقة ) (1)
 (.10/2٧0وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (2)
 (.10/2٧0(. والروضة )11/441وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (4)
 (.14/238احلاوي ) (5)
 ./أ(, من نسخة املتحف )ط(148/أ(, )14٧)اجمللد الثاين عشر, لوحة  (6)
 (.10/2٧0(. والروضة )11/441انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 ب(./216) (8)
 (.51٧ -1٧/516هناية املطلب ) (٩)
 يف النسختني: )ينبغي(, واملثبت من الشرح الكبري. (10)
شـــــــــــــرح الكبري للرافعي, ومن ال( بدون تنقيط, واملثبت من ىعناه ويف )ط(: ) يف )ط(: )معناه(, (11)

 .هناية املطلب لإلمام
 زايدة من النهاية لإلمام. القوسنيما بني   (12)
 .(10/2٧0. وانظر: الروضة )(11/441الشرح الكبري ) (13)
 (.1٧/516هناية املطلب ) (14)
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 (2)[أفرد]، أو غري حمصــورين لكن (1)[نريحمصــو ]ن الغامنون وإْن كان معســرًا فإْن كا
اإلمام اجلارية لطائفة منهم ففي ثبوت االســـــــتيالد يف حصـــــــته اخلالف املتقدم يف حصـــــــة 

وإْن مل يكن أفرز اجلارية فال حُيكم ابالســـــتيالد اآلن، ,  فال ســـــراية هنا  أثبتناهفإْن   املوســـــر.
وإْن وقع بعضـها له ثبت يف ذلك   ,ُد حينئذ  فإْن وقعت ابلقسـمة يف حصـته ثبَت االسـتيال

 .(3)البعض
ويف وجوب قيمة ما زاد على حصته ,  (5)وحرًّا من املوسر  (4)وأمَّا الولد فينعقُد نسيًبا

 (٧)قوالن، بنامها العراقيون ؛ثبَت االســـــــــــــتيالُد يف حصـــــــــــــته  :إذا كان موســـــــــــــرًا وقلنا  (6)منه
لزمه قيمة األم من أجل منعه تعلى أنه هل   ؛حلالالقائلون أبنَّ استيالد الغا  ال ينفذ يف ا

 ,لزمتـه قيمتـه  ؛وإْن قلنـا: ال مل تلزمـه قيمـة الوـلد. ؛إْن قلنـا: يلزمـه؟ من بيعهـا إبحبـاهلـا أم ال
ابلقولني فيما إذا اســـتولد الشـــريك املوســـر اجلارية املشـــرتكة إذا   (10()٩)املراوزة  (8)[وشـــبَّهها]
  (11)؟نصيب شريكه من الولد ةقيملزمه تهل  ؛ينفرد استيالده :قلنا

على أنَّ ِملك اجلارية حيصــــــل للمســــــتولد قبل العلوق أو   (12)[فيهما]وبنوا اخلالف 
 

 يف )ط(: )حمصورون(. (1)
(  10/2٧0يف الروضة )( أيضا, وأما 11/442هكذا يف النسختني ويف الشرح الكبري للرافعي )  (2)

 فهي: )أفرز(.
 (.10/2٧1(. والروضة )11/442انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.  352القاموس الفقهي )و  (.10/6580مشس العلوم )  انظر: القريب املناسب. (4)
 (.10/2٧1(. والروضة )11/442الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر:   (5)
  أعلم.أي: من الولد. وهللا (6)
ــة املـطـلـــــــب )23٧ -14/236انـظـر: احلـــــــاوي ) (٧) ــايـــــ ــان  516 -1٧/515(. وهنـــــ (. والـبـيـــــ
 (.2٧2 -10/2٧0(. والروضة )12/18٧)
 يف )و(: )وشبههما(. (8)
شــيخ طريقة اخلراســانيني؛ القفال الصــغري املروزي، أبو بكر عبد هللا بن أمحد,  هم اخلراســانيون, و  (٩)

ــانيني: أبو حمم د اجلويين وابنه امام احلرمني, والفوراين والقاضـــــي حســـــني أبو علي ومن أشـــــهر اخلراســـ
مقدمة  و  .(553 -1/552حاشـية اجلمل )  :انظر املروزي, والشـيخ أبو على السـنجي, واملسـعودي.

ــيخ عبــد ال  عظيم الــديــب حمقق كتــاب هنــايــة املطلــب يف درايــة املــذهــب إلمــام احلرمني اجلويينالشــــــــــــ
(133  .) 
 (.516 -1٧/514ب )انظر: هناية املطل (10)
ــتولد  (11) ــة الشـــــــــــــركاء من الولد. انظر: الشـــــــــــــرح الكبري للرافعي   املعتمد أنه يلزم املســـــــــــ قيمة حصـــــــــــ
 (.10/2٧2(. والروضة )11/443)
 يف )ط(: )منهما(. (12)
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ــتيالد جـاريـة االبن ؟بعـده أو معـه لزمـه قيمـة الولـد، تفعلى اأَلوَّل، ال  .(1)وقـد مرَّ يف اســــــــــــ
 .لزمهتوعلى الثاين والثالث 

 ملهر، وقيمة األم كما تقدَّم.مُثَّ حكُم حصته من قيمة الولد حكمها من ا
ــتيالد يف مجيع اجلارية على القول أبنَّ   (2)[كان]هذا كله إذا  ــرًا وثبت االســـــــــ موســـــــــ

 .االستيالد حتصل يف احلالسراية 
ـقال الـقاضــــــــــــــي: فيهـا اخلالف اآليت  فـقد على أداء القيمـة  (3)]بتوقفهـا[أـمَّا إذا قلـنا 

ــته فقط، ومل  (5)، فإْن كان ]معســـــــرًا[(4)كان ]معســـــــرًا[  فيما إذا ثبت االســـــــتيالد يف حصـــــ
 .(6)يسرِ 

ــتــه والبــاقي رقيق؟ فيــه وجهــان، وقيــل:  وهــل ينعقــد الولــد كلــه حرًّا أو قــدر حصــــــــــــ
ــعته حيًّايفعلى اأَلوَّل:   .(٧)قوالن ولو ملَك بقية اجلارية   ,ثبت يف ذمته قيمة ابقيه إْن وضـــــــ
ثبـت يف توعلى الثـاين: ال  ان.يف مجيعهـا القوالن املعروفـ ]الولـد  اميـة كـان يف ثبوت   ؛يومـا

ــتيالد (8)[ثبـت أميـة الولـدتمل  يومـا ، ولو ملكهـاهابقيـ ذمتـه قيمـة   ؛ولو كـان ببعض االســــــــــــ
ــتيالد يف ابقيهـا حينئـذ،  لتوقفـه على أداء القيمـة على القول بـه. فـإذا أذنـت ثبـَت االســــــــــــ

فيظهر أْن ال الولد كما تقدَّم إذا وضــــــــــعته بعد دفِع القيمة، فإْن وضــــــــــعته قبلها   (٩)وحكمُ 
ا، واخلالف يف تبعيض حريـة الوـلد جـار   :على قولنـايُعتق ابقي الوـلد قطعًـا  إنـه انعقـد رقيقـً

 

 .مل أعرف الطالب املكلف بتحقيق هذه املسألة (1)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (2)
 يف )ط(: )بتوقعها(. (3)
 هكذا يف النسختني. (4)
 هكذا يف النسختني. (5)
...وهل جتب  (: "16/154مل أجد نص عبارة القاضـــــــــــــي, وقد قال ابن الرفعة يف كفاية النبيه ) (6)

قيمتـه؟ فيـه وجهـان ينبنيـان على أن اجلـاريـة هـل تقوم عليـه أم ال؟ فـإن قلنـا: نعم، مل يلزمـه؛ ألهنـا يف 
ئه، كذا حكاه الرافعي، وظاهره:  لزمته؛ ألنه منع رقه بوط ملكه حني وضــــــــــــــعت الولد، وإن قلنا: ال، 

ــتيالد، وهو كذلك يف تعليق القاضـــي احلســـني، لكنه بناه على أن   أن حمل اخلالف إذا حكمنا ابالسـ
: جيب  الســـــراية حتصـــــل بنفس اإلحبال، أم البد من دفع القيمة؟ فعلى األول: ال جيب، وعلى الثاين

 ."عليه منها قدر حصة أصحابه
 (.16/541كفاية النبيه )(. و 2٧2 -10/2٧1)انظر: الروضة  (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 أ(./21٧) (٩)
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فعلى  ؛مجيُعه حر  :فإْن قلنا فيما إذا أولد أحُد الشـــــــريكني اجلارية املشـــــــرتكة وهو معســـــــر.
ــة الشـــــــريك من الولد  قال الرافعي: ورجَّحوا هذا هنا يف مســـــــألة ,(1)املســـــــتولد قيمة حصـــــ

ما  (2)واألشـــــبه أنه ال فرق بني الصـــــورتني، ويف كالم اإلمام  ,الشـــــركة دون مســـــألة الغنيمة
 .(٧)(6)[يقارهبا]التبعيض فيما  (5)[البغوي]ورجََّح  .(4)(3)[فيهمايدل على ترجيح حريته ]

ئل القاضـــــــــي عمَّن أولَد امرأة مبعضـــــــــة يف نكاح أو زان، كيف حال الولد؟   (8)وســـــــــُ
خُيرج ذلك على الوجهني يف ولِد اجلارية املشــرتكة من الشــريك كن أْن أبنه مي (٩)[أجاب ف]

 .(10)املعسر، مُثَّ استقرَّ جوابه بعد أايم على أنه كاألم حريًة ورقًّا
 (12)[نصفه]  ولد الشريك من املشرتك ينعقد حرًّا أواخلالف يف أنَّ    (11)[وقرب من]

 م َمن بناه عليه.األســـــــري؟ ومنه أْن يســـــــرتق بعض  (13)]له[ من اخلالف يف أنَّ اإلمام هل
. وقال الرافعي: (14)فإْن قلنا: ليس له ضـربه على بعضـه، فلو فعَل قال البغوي: يُرق الكل

اإلمام يف   (16)[راخي]وقال غريه: على هذا االحتمال هل يبقى    .(15)جيوز أال يُرق شــــيء
 ,عيضيُقبل التبوقلنا: ال   مجيع اخلصال كما كان وبه عمَّا إذا عفا الشفيع عن بعض حقه

 

 (.10/2٧2وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (1)
 (.51٩ -1٧/515انظر: هناية املطلب ) (2)
 يف النسختني: )فيها(, واملثبت من الشرح الكبري. (3)
 (.11/443الشرح الكبري ) (4)
 يف )ط(: )اليغوي(. (5)
 (.11/443يف )و(: )ال يقارهبا(, واملثبت موافق ملا نقله الرافعي يف الشرح الكبري ) (6)
ر نصـــيب الشـــريك رقيقاً؟ هل يكون الولد كله حراً أم يكون بقد "(: 5/148قال يف التهذيب ) (٧)

 .منه (181 -5/180)". وانظر:  فيه قوالن 
 (.400معجم لغة الفقهاء )  :انظر العبد الذي عتق بعضه. (8)
 يف )ط(: )وأجاب(. (٩)
(, ومل أجده يف فتاوي القاضــــــــــــــي حســــــــــــــني يف )يف العتق( وانظره  11/443الشــــــــــــــرح الكبري ) (10)
(4٧5.) 
 يف )ط(: )وفرق(. (11)
 يف النسختني: )نصه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (12)
 )ط(.ما بني املعقوفتني ساقط من  (13)
 (.5/148التهذيب ) (14)
 (.11/411الشرح الكبري ) (15)
 يف )ط(: )حار(. (16)
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 .(1)هل يُلغى عفوه أو يُعمل به يف الكل؟ فيه وجهان
 .إذا احنصر املستحقون (2)[فيما]ومجيع ما تقدَّم 

ار الولد كله صـ عند االحن :: إْن قلنا(4)والبغوي  (3)فإْن مل ينحصـروا فقد قال القاضـي
احلر قدر  :كوإن قلنا هنا قســــــــــــم على الكل.تُ وضــــــــــــع يف املغنم و تُ ؤخذ منه قيمته و تُ   ؛حر

ــته من األم األم  (5)[يضــــــــعَ ]مُثَّ اإلمام عند القســــــــمة جيتهد حىت , فالكل هنا رقيق ؛حصــــــ
يف حصــــــــــــته كانت أم ولد  حر، وإْن وقع البعض يف  اوالولد يف حصــــــــــــة الواط ، فإذا وقع

 .(8)من الولد بقدر ما ملك  (٧)ق[عتُ و ] ,(6)[ولدأم ] هِملكه صار بقدر 
م وال حيتاج إىل مراضـــــــاة كُّ حتَ يقســـــــم الغنيمة قســـــــم  م أنْ لإلما  واعرتض الرافعي أبنّ 

، وحينئـذ فال حـاجـة إىل ســــــــــــــعي  واجتهـاد، بـل ينبغي أْن يُقـال: (٩)[اإلقراع]الغـامنني وإىل 
اخلالف , "وعتَق من الولد بقدر ما ملك "  , مث قوله:(10)[بعضــها]وقعهما يف حصــته أو ي

ــة ينبغي أْن جييءابيف أنَّ الولد يُعتق كله  على وجه   (11)[جوااب]فكان ما ذكره  ,هنا  حلصـ
 انتهى. .(12)اخلالف الباقيويف  ,التبعيض، أو أراَد أنَّ قدر احلصة يُعتق ال حمالة

ــار مُ زْ وجَ  إمنا   ؛(15)تصــــري أم ولد  (14)لبمنها إىل احمل  (13)البغوي أبنَّ اجلارية أو ما صــ
 الغتنام.ابعنُي ما ملكه ليه ار إصعند القسمة نتبني أنَّ ما  يتم على الوجه املتقدم أانَّ 

 

 (.٧/244(, )14/238انظر: احلاوي ) (1)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (2)
 (.16/542كفاية النبيه )  (3)
 (.4/181التهذيب ) (4)
 يف )ط(: )تضع(. (5)
 واملثبت من التهذيب. يف النسختني: )الولد(, (6)
 يف )ط(: )عتق(. (٧)
 (.10/2٧2ر: الروضة )انظ (8)
 يف )و(: )األقرع(. (٩)
 .للرافعيالشرح الكبري واملثبت من يف )ط(: )بعضهما(,  (10)
 للرافعي.الشرح الكبري  (, واملثبت من جوابيف النسختني: ) (11)
 .(10/2٧2)انظر: الروضة . و (11/444الشرح الكبري ) (12)
 ب(./21٧) (13)
 (.3/360احملكم )  انظر:  أوان احلبل. (14)
 (.5/181التهذيب ) (15)
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فالولد مجيعه حرٌّ   ؛وإْن فرَّعنا على أنَّ االســتيالد ال حيصــل لضــعف امللك أو عدمه
 .نسيٌب كما هو على القول اآلخر

ــعت ــمة حىت وضــــ ــمة، : تدخل (1)قال ابن كج ؛فإْن أتخرت القســــ اجلارية يف القســــ
هــذه جــاريــة حــامــل حبر، وال فــإْن دخلهــا نقٌص ابلوالدة لزمــه األر ، وإْن أتخرت عنــه ف
 .يصح بيعها على الصحيح، فال ميكن إدخاهلا يف القسمة

إْن كانت قيمتها فعليه  قوَّمتُ عل يف القســـــمة أو  جتُ وهل يغرم قيمة اجلارية للحيلولة و 
لمت إليه ؛قدر حصــــــته من املغنم أو أقل فيه وجهان  ؟وإْن كانت أكثر ُردَّ الفاضــــــل  ,ســــــُ

على قولنا: القســــــــــمُة بيع، وهذا إمنا  (4)وفرَّعهما الغزايل  (3)(2)ا صــــــــــاحب التقريبمأطلقه
ــتــه من الغنيمــة ابالغتنــام، أو   اَبنيظهر على قولنــا: كــلُّ واحــد  من الغــامنني ميلــك حصــــــــــــ

ال ميلك بذلك. فال يظهر منع   (5)[أنه]حيح ال على القول الصـ  ,كهلَ ابلقسـمة أنه كان مَ 
 .لبيعهي ل :وإْن قلنا يف القسمة (6)[إدخاهلا]

حق الغا  ليس مشاعًّا يف األعيان، وإمنا حقه يف القدر دون   :قال ابن الصباغ  وقد
 .(٧)العني

أحـدمهـا: أنَّ اجلـاريـة ُتوقف إىل أْن تلـد مُثَّ جُتعـل يف  ,وذكر اإلمـام احتمـالني آخرين
مة ا بني القســـ قً تفري  عل يف القســـمة وإْن كانت حاماًل.جتُ واثنيهما: أنه جيوز أْن   القســـمة.

 

ــبه البن ســـــريج, ونقله النووي يف  (,11/441نقل هذا القول؛ الرافعي يف الشـــــرح الكبري ) (1) ونســـ
 (, ومل ينسبه ألحد.10/2٧1روضة الطالبني )

الطبقات  يف العباديذكره , ( ابو احلســن, القاســم بن حممد بن على الشــاشــى, ولد القفال الكبري2)
ــه ــل يشـ ــان وازدادت طريقة أهل العراق  وقال مشـــهور الفضـ د بذلك كتابه قال وبه خترج فقهاء خراسـ

ــنا.  ــافعية الكربى للســــبكي  (2/2٧8)هتذيب األمساء واللغات للنووي انظر:  به حســ . وطبقات الشــ
(3/4٧2). 
فعن صــــــــــــــاحـب  "(: 16/054(. وـقال ابن الرفعـة يف )كفـاـية النبـيه( )1٧/515هنـاـية املطـلب ) (3)

أن تســلم له يف حصــته إن كانت حصــته قدر قيمتها أو أكثر، وذخذ الفاضــل، التقريب: أنه حيتمل 
وإن كانت أقال أخذ منه الفاضـل، وهذا ما حكاه البندنيجي عن أيب إسـحاق، وضـعفه األصـحاب.  

 ."إلحبال حال بينها وبني الغامننيوقيل: تؤخذ منه قيمتها، وتلقى يف الغنيمة؛ ألنه اب
 (.40 -٧/38(. والوسيط )41٩ -2/1٩3انظر: الوجيز ) (4)
 يف )ط(: )ألنه(. (5)
 يف )و(: )إخاهلا(. (6)
 مل أجد كتاب )قسم الفيء والغنيمة( من الشامل. (٧)
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ا وحكى املاوردي وجًها اثلثًا؛ وهو: إهن  .(1)على قولنا: القســـــــــمة إفراز ىوهذا يقو والبيع،  
 .(2)تُقوَّم عليه إْن قلنا: تصري أم ولد إذا ملكها يوًما، وال تُقوم عليه على القول اآلخر

ومجيع ما تقدَّم إذا كان االســــــتيالد قبل القســــــمة واختيار التملك، ســــــواٌء كان قبل 
 .ةخلمس أو بعده إذا كانت اجلارية من األمخاس األربعإفراز ا

ــه]جارية    (3)[واط ]فإْن كان بعد القســـمة وبعد اختيار التملك فهو إمَّا  ، (4)[نفسـ
 .(5)وأحكامها واضحة أو جارية غريه، أو جارية مشرتكة بينه وبني غريه.

وفيه وجٌه   ,(6)قبل اختيار التملك فاألصــــــــح أنه كما قبلهاو القســــــــمة   دوإْن كان بع
ــورين أو كـاـنت ـقد  ــمـة واالختـيار إذا كـانوا حمصــــــــــــ لطـائفـة   (٧)[أُفرزت ]أـنه كمـا بعـد القســــــــــــ

 حمصورين.

 

 (.1٧/515هناية املطلب ) (1)
 (.14/238احلاوي ) (2)
 يف )و(: )وطء(. (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (4)
 (.10/2٧3والروضة ) (.11/444انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.10/2٧3(. والروضة )11/444وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 يف )و(: )أفردت(. (٧)
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 فرعان:
لو وط  واحـٌد من غري الغـامنني جـارـية من أربعـة أمخـاس الغنيمـة بعـد إفراز  :أحـدمهـا

وإْن كـان  ,(1)اخلمس، فهو زان  يلزمـه احلـد، إالَّ أْن يكون لـه يف الغـامنني ولـٌد أو ولـُد ولـد  
اخلمس، فوطئهــا أجنيبٌّ، أو واحــٌد من الغــامنني، ففي  (2)قبــل إفرازه أو كــانــت اجلــاريــة من

 .(3)أظهرمها: أنه جيب ,نوجوب احلد وجها
ا إالَّ أْن يكون لــه يف الغــامنني ابن، إالَّ على القول   دَّ قطعــً ولو كــان الواط  ذميــًّا حــُ

والظـاهر أـنه ُمفرٌَّع على القول بوجوب احلـد   ه.أبـنه جيـب على األب احلـد بوطء جـارـية ابنـ 
األب والعبد والســــــــــــيد بوطء جارية بيت املال، أمَّا على القول خبالفه، فينبغي أْن يلتحَق 

 .ابالبن يف ذلك، كما يف السرقة
 ؛أابه أو ابنه البالغ  رَ سَ لو دخَل مسلٌم دار احلرب منفرًدا، وأَ   :قال ابن احلداد  :الثاين
اختار اإلمام قتله أو املن  ل؛ ألنه ال يُرق بنفس األســـــر، بل إنْ شـــــيٌء يف احلا  مل يُعتق منه

بني التملك وتركه، فإْن اختار  (4)[ســــــــراآل]ك، وإْن اختار إرقاقه خُيري افذ ؛عليه أو الفداء
ــار له أربعة أمخاســـ  رامْ اخلُ م عليه فُيعتق عليه، ويُقوَّ   هالتملك صـ ــً  ,(5)س الباقي إْن كان موسـ

 ؛مل يرتــد، وإْن قلنــا: نعم ؛إْن قلنــا: ال ى أنَّ مجيع الغــامنني هــل هلم الرد؟انبىن عل  وإْن رده
رقت بنفس األسر، وال حاجة إىل   ؛ولو أسَر أمه أو ابنته البالغة.  ا ألهل اخلمسبقي رقيقً 

ــُر الولد الصـــــــــغري أبســـــــــر البنت واألم. (6)اختيار اإلمام، واحلكم كما تقدَّم ، (٧)وأحلق أســـــــ
 

 (.10/2٧3(. والروضة )11/444وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 أ(./218) (2)
ــرح الكبري للرافعي )وهو   (3) ــة )(. والرو 11/444املعتمد. انظر: الشــــ هناية . وانظر:  (10/2٧3ضــــ

 .(4/200(. وأسىن املطالب )٧/40(. والوسيط )1٧/522املطلب )
 يف )ط(: )االسري(. (4)
 (.10/2٧4(. والروضة )11/446وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.10/2٧4(. والروضة )11/446الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح   (6)
أسـر أابه منفردا ولو أن رجال "(: 325ابن احلداد يف املسـائل املولدات )فروع ابن احلداد( )قال   (٧)

و ابنه الصـــغري كان له بعد ه أمّ إن رأى ذلك صـــالحا ولكن لو أســـر أمام قتله  أبســـره مل يعتق ألن لإل
ــرا فان كان معســـــــر اخلمس وقوم عليه اخلمس ان   ا واختار امللك فخمســـــــهاختار ملكه ان كان موســـــ

ــة الطــالبني ) . قــال النووي يفألهــل اخلمس" وأحلق ابن احلــداد االبن  : "(2٧5 -10/2٧4روضـــــــــــــ
فال يتصـــور , الصـــغري ابألم، وهو هفوة عند األصـــحاب، ألن املســـلم يتبعه ولده الصـــغري يف اإلســـالم

 ."منه سبيه
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 .(2)األصحاب؛ ألنَّ األب املسلم يتبعه ولده الصغري، فال يُتصور فيه شيء (1)[وغّلطه]
زاد النظر يف أنَّ األسـري إذا رّق هل يُعد من السـلب؟ وفيه   ؛أابه يف القتالولو أسـَر 

 .(3)خالف تقدَّم يف ابب قسم الغنائم

 

 يف )و(: )وغلط(. (1)
ــرح الكبري للرافعي ) (2) ــة )11/44٧انظر: الشــــــ وأســــــــىن املطالب  . (2٧5 -10/2٧4(. والروضــــــ
(4/200). 
 (.10/2٧5(. والروضة )11/44٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
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 والتلثالث للغنائم: أنَّ األراضي واألبنية مُتلك ابالستيالاب كاملنقااحلكم 
 .(2)العراقواألصحاب يف حكِم مكة وسواد  (1)وتكلم الشافعي

 وحكمه وحده. (5)[فتحه] (4)ة[كيفي]يف  فيه فالكالم (3)]فأّما سواد العراق[
؛ أنه (6)[املشـــــهورة]يف أكثر كتبه    فأمَّا كيفية فتحه: فاملذهب الصـــــحيح املنصـــــوص

 صلًحا.أنه فُتح  :-وقيل قول-وفيه وجه  ,(٩)(8()٧)نوةفُتح عُ 
ــلمـة ــتـبه عليَّ، فال أدري أفُتح   (10)وعن ابن ســــــــــــ ا]أـنه ـقال: اشــــــــــــ ــلحـً أم  (11)[صــــــــــــ

 ؟(12)نوةعُ 
 .وعلى املذهب اختلفوا يف كيفية قسمتها

ــائم  ــان يف الـغنـــــ ــاق: كـــــ ــحـــــ ــال أبو إســــــــــــ  فرأى عمـر ,األراضــــــــــــــي (13)[غري]فقـــــ
خبمس ]املصــــــلحة يف مصــــــاحلة الغامنني على أربعة أمخاس األرض،   (14)(عنه  رضــــــي هللا) 

 

 ( وما بعدها.4/2٩٧األم ) (1)
(.  4/201أســـىن املطالب ) (.10/2٧5(. والروضـــة )11/44٧الشـــرح الكبري للرافعي )  انظر: (2)

 (.8/٧٧وهناية احملتاج )
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 (.كيفيته(: )طيف ) (4)
 (.فأمَّا كيفية فتحه, وقد قال )رمحه هللا( يف السطر التايل: )(فتحهو يف النسختني: ) (5)
 يف )و(: )املشهور(. (6)
 (.2/252العني )  انظر: العنوة: القهر. أخذها عنوة، أي: قهراً ابلّسيف. (٧)
 (.8/383انظر: خمتصر املزين ) (8)
 (.10/2٧5(. والروضة )11/44٩لشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: ا (٩)
ــيب ( أبو الطيب,10) ــلمة الضــ , أكرب تالمذة ابن ســــريج، له ذهن  البغدادي حممد بن املفضــــل بن ســ

ســــــــري أعالم النبالء  انظر:  ائة. تويف ســــــــنة مثان وثالمث, وقاد، ومات شــــــــااب. وقد صــــــــنف كتبا عديدة
 (.1/102بن قاضي شهبة )وطبقات الشافعية ال .(362 -14/361)للذهيب 

 يف )و(: )صال(. (11)
 ., حيث مل أجد له كتااب(11/44٩الشرح الكبري للرافعي )كالمه يف   (12)
 يف )ط( كلمة مطموسة. (13)
أبو حفص, عمر بن اخلطاب بن نقيل القرشـــــــي العدوي )رضـــــــى هللا عنه(, ولد   أمري املؤمنني, (14)

ــنة, أســــلم بعد أر  ــنة  بعد عام الفيل بثالث عشــــرة ســ بعني رجال وإحدى عشــــرة امرأة, ويل اخلالفة ســ
,  1145   -3/1144ثالث عشـــــــــــرة, قتل ســـــــــــنة ثالث وعشـــــــــــرين للهجرة. انظر: االســـــــــــتيعاب )

 (.4/484(. واإلصابة )1152
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 .(2)؛ لتبقى األراضي ألهل اخلمس، واملنقوالت للغامنني(1)[هاغري 
: قســـــَم عمر األراضـــــي بني الغامنني، ومل خيصـــــها -وهو الصـــــحيح-وقال األكثرون 

 بعوض وبغري عوض. (3)أبهل اخلمس، مُثَّ استطاب قلوهبم عنها، واسرتدها منهم
 :(4)ويف السبب الباعث على اسرتجاعها ثالثة أوجه

ــغلوا]خاف أْن  نه  : أ(5)أحدها ــتغالهلا عن اجلهاد، فيتعطل،   بفالحتها (6)[يشــــ واســــ
ــرـفه  (٧)فعلم أنَّ اإلصــــــــــــــالح إثبـاهتـا يف ـيِد اـلدهـاقنـة اـلذين هم بعمـارهتـا أعرف خبراج يصــــــــــــ

 به على اجلهاد. (10)[ويتوفرون، ](٩)يعود نفعه عليهم (8)إليهم
نقطع عن ســــــائر الناس مْل يســــــتحســــــن أْن ينفردوا هبا وذريتهم، وي  (11)[أنه]والثاين:  

مع احلـاجـة إىل اجلهـاد والـذب عن بالد , (12)[رقبتهـا ومنفعتهـا]م، الـذين ذتون من بعـده
ليقاتلوا َمن   (13)املسـلمني والقيام مبا رتَّبه عمر من جعله البصـرة والكوفة وطًنا للمجاهدين

ن علمه ذلك فرأى أْن يكو ]ويشــــتدوا بغلة الســــواد يف دفِع حاجاهتم،    ,ذتيهم من الُكفَّار
ن قام هبذه الوظيفة.  (14)[يف

َ
 كل عصر مل

فيحصـــــل خلع األرض، فتضـــــيق  (15)[الســـــواد]والثالث: أنه خشـــــي إْن نفَّل الناَس 
 

 يب اسحاق عند من نقل قوله.أيف النسختني, ومل أجده يف قول  هكذا  (1)
 (.1٧/158وكفاية النبيه ) .(11/44٩الشرح الكبري ) (2)
 (.10/2٧5(. والروضة )11/44٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 .(11/450الشرح الكبري للرافعي ). و (14/25٩احلاوي )  :انظر (4)
 ب(./218) (5)
 يف )و(: )يستغلوا(. (6)
الدهقان: رئيس القرية ورئيس اإلقليم والقوي على التصـــــرف مع شـــــدة خربة ومن له مال وعقار   (٧)
 (.1/300املعجم الوسيط )  انظر: تاجر.وال
 أي: إىل الغامنني. (8)
 أي: على الغامنني. (٩)
 يف )و(: )ويتفرفرون(. (10)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه. (,أهنميف النسختني: ) (11)
 يف )ط(: )وقتها ومنفعها(. (12)
 (.2/352(. والكامل يف التاريخ )4/40اتريخ الطربي ) (13)
 مكرر يف )ط(. ما بني املعقوفتني (14)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (15)
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 .املنازل ابلناس، فال يبقى ألحد  موضع يسكنه
على  (1)مُثَّ اختلفوا فيما فعله عمر ابألراضــــــــــــــي املســــــــــــــرتدة، فقال األكثرون: وقفها

ــلمني، و  ــروب عليها  هلها إجار جرها من أآاملسـ  (3)منجمة (2)[ةر جأ]ة مؤبدة، واخلراج املضـ
 .(4)ُتؤدى كل سنة

ــلحة العامة ؛ر األجرةدْ واحُتملت اجلهالة يف املدة، وقَ  ق العقد ابلكفار علُّ تل ,للمصـــــ
 .(6)اآلتية (5)كما يف مسألة الَعْلج

 .(٧)ومصرف املأخوذ مصرف مخس اخلمس من الفيء والغنيمة
وز إجــارهتــا مؤقتــة ال جتلكْن  ,(٩)وال هبتهــا (8)رهنهــاوز بيعهــا وال وعلى هــذا، ال جي
 .(10)مؤبدة على الصحيح

أان أســتعملها وأعطي "وال جيوز لغري ســكاهنا أن يزعَج واحًدا من الســكان ويقول: 
 .(11)ل إليه من أجداهتق؛ ألهنا يف إجارة املن"اخلراج

 

ــيط  انظر: الوقف: حبس العني على ملــــك الواقف أو على ملــــك هللا تعــــاىل. (1) املعجم الوســــــــــــ
(2/1051- 1052.) 
 يف )ط(: )اخره(. (2)
يقـال: جنمـت الـدين تنجيمـا إذا جعلتـه على املـداين  ,النجم: الوقـت الـذي حيـل فيـه الـدين وحنوه (3)
 (.1/4٩5مجهرة اللغة )  انظر: ما.جنو 
 (.10/2٧5(. والروضة )11/450وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
ــديد  الرجل (5) مسي به ألنه يدفع بقوته عن نفســــه، ومنه مسي العالج  , من كفَّار الَعَجم الغليظ الشــ

. والشــــــــــرح الكبري (1/330الصــــــــــحاح اتج اللغة وصــــــــــحاح العربية للجواهري )انظر:    لدفعه الداء.
 .(10/285(. والروضة للنووي )11/468للرافعي )

 .(324ص ) (6)
 (.10/2٧6انظر: الروضة ) (٧)
شـــيئا يف مثن ســـلعه ارهنه رهنا إذا   الرهن: اثبات وثيقة يف يدي صـــاحب احلق املرهتن يقال رهنته (8)

 (.14٧الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )  انظر: .جعله يف يده
ــة عن األعواض واألغراض.اهل (٩) ــاليــ ــة اخلــ ــديــــث واألثر   انظر: بــــة: العطيــ ــة يف غريــــب احلــ ــايــ النهــ
(5/231.) 
 (.10/2٧5وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (10)
 (.10/2٧5(. والروضة )11/451للرافعي )انظر: الشرح الكبري  (11)
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ــريج   ــهم[-وقال ابن ســ من أهلها،  (2)مر، بل ابعها: مْل يقفها ع-(1)]واختاره بعضــ
وإجـارهتـا مـدًة مقـدرة، وكـذا  (5)]ووقفهـا[ ، فيجوز بيعهـا ورهنهـا(4)(3)واخلراج ]مثن منجم[
  مؤبدة على الصحيح.

أحدمها: املسمى،   ,مثننياقتضى العقُد   ؛وعلى هذا، إذا ابع َمن يف يده شيٌء منها
 جل.واآلخر القدر الشرعي كل سنة. فكأنه ابعه بثمن  حال ومؤ 

، وهي أنَّ عمر وقفها ال وقًفا حمرًما مؤبًدا، بل (6)[أخرى]عبارة   وعن ابن ســــــــــــــريج
 البيع)بــــــ جعلها موقوفة على مصاحل املسلمني ليؤدي ُمالكها على تداول األيدي، ويبذهلا  

 .(8)خراًجا ينتفع به املسلمون الشراء (٧)(و
 .تغلة ابلزراعة والغراسس هذا كله يف األرض امل

االسـتغالل  ضـيفإْن قلنا: إنَّ أرا (٩)د السـواد من الدور واملسـاكنوقع يف ح فأمَّا ما
ــهـا  ؛فكـذا املســـــــــــــــاكن، وإن قلنـا: إهنـا موقوفـة ؛مبيعـة من أرابهبـا ففي املســـــــــــــــاكن وأرضــــــــــــ

 .(11)وأظهرمها عند األكثرين أهنا مملوكة .زارعا: أهنا كاملأحدمه ,(10)وجهان
ن األرض يف يده التصـــــــــــــرف يف 

َ
أشـــــــــــــجارها ابألكل والبيع   (12)[راأمث]وهل جيوز مل

 إْن قلنـا: إنَّ األرض مبيعـة فكـذلـك أشــــــــــــــجـارهـا، والثمـار مملوكـة لـه، فيجوز لـه ا؟وغريمهـ 
ــتأجرة فوجهان, ذلك  له ذلك للحاجة، وحُيتمل ذلك وإْن   :أحدمها  ,وإْن قلنا: إهنا مســــــــــــ

 

 ."وحيكى عن اختيار أيب إسحاق"يف الشرح الكبري:  (1)
 (.20/365(. واتج العروس )3/150انظر: هتذيب اللغة )  .لشراءالبيع ذيت مبعىن ا (2)
 يف النسختني: )مل يُنجم(, واملثبت من الشرح الكبري. (3)
 (.11/450الشرح الكبري ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (5)
 يف )و(: )اجري(. (6)
 زايدة من الشرح الكبري. القوسنيما بني   (٧)
 (.11/514الشرح الكبري ) (8)
 (.10/2٧5املعتمد جواز بيعها. انظر: الروضة ) (٩)
 أ(./21٩) (10)
 (.452 -11/451انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 يف )و(: )مثار(. (12)
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ــائر اإلجارات كالتأبيد، واختاره ابن أيب عصــــــــــرون  .(1)كانت الثمار ال ُتســــــــــتحق يف ســــــــ
 .(2)وأصحهما: ال

عندي معلول، والقول بوقفها حممول   ؛وقال املاوردي: إطالق القول ابلوقف والبيع
على أنَّه وقفها عن قســـــــــمة الغامنني، ويكون خراجها وقًفا على كافة املســـــــــلمني، ويكون 

ــتصــــــــــــــحــااًب لقــدمي ِملكــه (3)[مطلقــاملكهــا ] َن أقرَّت عليــه اســــــــــــ
إنّــَه وقَف "وقولــه:  .(4)مل

 نَّه وقفها.أأبعد من قول غريه  "؛هاخراج
أحدمها: أنَّه اثنان  ,يف كتاب الرهن، ويف مســـــاحته قوالن وأمَّا حد الســـــواد فقد مرَّ 

 .(6)والثاين: أنَّه ستة وثالثون ألف ألف جريب .(5)وثالثون ألف ألف جريب
ــال الرافعي:  ــذكور من   (٧)[وميكن]قــ ــد املــ ــا يقع يف احلــ ــاوت إىل مــ أن يرجع التفــ

 .(٩)والتلول والطرق وجماري األهنار، وحنوها (8)باخالس 
ا، وقيل: هو   (10)خســــ اوهو ابلفر  مائة وســــتون فرســــًخا طواًل، ومثانون فرســــًخا عرضــــً

 .(11)أطول من العراق، فإنَّ العراق مائة ومخسة وعشرون فرسًخا

 

 (.8٧3االنتصار ) (1)
 (.10/2٧6(. والروضة )11/452وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 من احلاوي. يف النسختني: )طلًقا(, واملثبت (3)
 (.14/261احلاوي ) (4)
 سيايت قريبا بيان املصنف له. (5)
 (.10/2٧6انظر: الروضة ) (6)
 املعقوفتني ساقط من )و(.ما بني   (٧)
 (.1/413مجع سبخة ومن األرض ما مل حيرث ومل يعمر مللوحته والسماد. املعجم الوسيط ) (8)
 (.11/453الشرح الكبري ) (٩)
ميال, وامليل قدر قدميا أبربعة آالف ذراع وهو امليل اهلامشي وهو بري وحبري  الفرســـــــــــخ: ثالثة أ (10)

ــاوي   ــاوي   160٩فالربي يقدر اآلن مبا يســـــ   انظر:  من األمتار. 1852من األمتار والبحري مبا يســـــ
 (.2/8٩4(, )2/681املعجم الوسيط )

 (.10/2٧6انظر: الروضة ) (11)
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 فرعان:
 (نه عرضـــــــــي هللا)اأَلوَّل: لو أراد اإلمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعَل عمر 
 (1)[أو بعضهم]جاز إذا استطاب قلوب الغامنني يف النزول عنها بعوض أو دونه، فإْن أبوا  

ــبيان إىل (2)[مباهلمفال، وهم أحق ] ، وال جيوز له ردُّ شـــــــــــيء من األموال والنســـــــــــاء والصـــــــــ
ون وانيت  وليس لإلمام أْن ذخذ منهم األراضـي قهرًا وإْن كانوا, الُكفَّار إالَّ ابسـتطابة قلوهبم

 .(4)لزمهم ابخلروج عند احلاجة، ويُ مهل (3)[هاييُعط]بل  ,يف اجلهادبسببها 
 .(5)يف مقدار اخلراج املضروب على أرض السواد، ومصرفه :الثاين

أنَّه فرَض على كل جريِب شـــــــــعري  درمهني، وكل جريب حنطة   يأمَّا مقداره فقد رو 
 لهم، وعلى جريب النخوقصـــــــب الســـــــكر ســـــــتة درا أربعة دراهم، وعلى جريب الشـــــــجر

 .(6)دراهم، وعلى جريب الزيتون اثين عشر درمهًا عشرة
ــرة دراهم، وعلى جرـيب النخـل مثـانـيةوُروي أنّـَه فرَض على جرـيب الكرْ  ، ( ٧)م عشــــــــــــ

 بعضهم الروايتني وجهني.وجعل 
واجلريب قدر مربع من األرض، بني كل جانبني منه   ,قال العمراين: واملشهور الثاين

 .(8)استون ذراعً 

 

 يف )ط(: )وبعضهم(. (1)
 (.11/453)  ا هلم(, واملثبت موافق ملا يف الشرح الكبرييف النسختني: )هب (2)
 يف )ط(: )يعطها(. (3)
 (.10/2٧٧والروضة ) .(11/453الشرح الكبري )  :انظر (4)
 (.8/٧٧(. وهناية احملتاج )3/332(. واملهذب )241انظر: التنبيه ) (5)
, وما  "اهم وعشــرة أقفزةعشــرة در وعلى جريب الشــجرة "(, إال انه قال: 88ل أليب عبيد )االموا (6)

الشـرح الكبري للرافعي  و  .(3/332)من جريب الشـجر؛ موجود يف املهذب   ذكره القمويل )رمحه هللا(
وعلى جريب النخل "ابو عبيد يف الصــــفحة اليت قبلها:  . وقال (10/2٧6(. والروضــــة )11/454)

عشـــــرة دراهم, وهي يف   نه وضـــــع على جريب النخلأجد عنده الرواية اليت فيها  أ. ومل "مخســـــة دراهم
 ( وغريه.3/332)املهذب( )

ــرة دراهم وعلى جر "واية اخرى يف الكرم فقال: وذكر ر (, 88االموال أليب عبيد ) (٧) يب الكرم عشـ
 ."وعشرة أقفزة

ــات (8) ــابع , الذراع ســـــت قبضـــ ــة أربع أصـــ عرض كل ســـــت شـــــعريات معتدالت يســـــمى , و والقبضـــ
 .(8/200)  تكملة املعاجم العربية(. و 1/٩4ح املنري )سم. انظر: املصبا  50, والذراع بطول  أصبعا
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. (2)قصــبات، والقصــبة ســتة أذرع (1)قال املاوردي: اجلريب عشــر قصــبات يف عشــر
قصـــبة؛ والقفيز: عشـــر قصـــبات يف  .(3)يكون اجلريب ثالثة آالف وســـتمائة ذراع مكســـرة
ــر اجلريب ــرة، وهو عشـــ ــتون ذراًعا مكســـ ــتة ريوالعـشــــ   ,(4)ثالمثائة وســـ ــبة ســـ ــبة يف قصـــ  قصـــ

 .(6)(5)وثالثون ذراًعا، وهو عشر القفيز
 (8)[صــــــــــــاحلفم]، وأمَّا مصــــــــــــرفه (٧)واألذرع تقدَّم ذكرها يف ابب صــــــــــــالة املســــــــــــافر

 الفقراء واألغنياء من أهل الفيء وغريهم. إىلاملسلمني، األهم منها فاألهم، وجيوُز صرفه 
َوات فقد مرَّ يف  ؛واعلم أنَّ املراد ابألراضــــــــي يف الفصــــــــل

األراضــــــــي العامرة، وأمَّا امل
ثبت للغامنني فيها ِملك أو اختصـــــاص، أو ال يثبت ي ثة أوجه يف أنَّهالث  (٩)كتاب اإلحياء
 هلم شيء.

، فدورها (10)وأمَّا دور مكة وأراضــــــــــــــيها فمذهب الشــــــــــــــافعي أهنا فُتحت صــــــــــــــلًحا
وقف توأراضـــــــــــيها ابقيٌة على ِملك أرابهبا، جيوز هلم بيعها ورهنها وســـــــــــائر التصـــــــــــرفات، و 

 وإجارهتا وكذا سائر دور احلرم وأراضيه.
بال قال األصــــــــــــــحاب: واختالُف العلماء يف نفس األرض، وأمَّا البناء فيجوز بيعه 

 .(11)خالف  
قــال الروايين: وال ُيكره بيع شــــــــــــــيء من األراضــــــــــــــي إالَّ أرض مكــة، فُيكره بيعهــا 

 

 ب(./21٩) (1)
 (.364معجم لغة الفقهاء )  انظر: .2م  136، 604القصبة: وقدر  (2)
 (.451معجم لغة الفقهاء )  انظر: مرتا مربعا. 1366,0416 وقدر اجلريب: (3)
 ن قدر القفيز يسـاوي:مرتا مربعا على عشـرة يتبني أ 1366,0416  فبقسـمة قدر اجلريب وهو: (4)

 مرتا مربعا. 136,60416
مرتا مربعا على عشــرة يتبني أن قدر العشــري يســاوي:  136,60416  فبقســمة قدر القفيز وهو: (5)

 مرتا مربعا. 13,660416
 (.235األحكام السلطانية للماوردي ) (6)
 أ(, من نسخة السليمانية )س(./25) اجمللد الثاين, لوحة (٧)
 صاحل(.يف )ط(: )مل (8)
 .خة األزهرية )ز(/أ(, من نس320اجمللد األول, لوحة ) (٩)
 .(10/2٧5(. والروضة )11/455. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(2٧2خمتصر املزين ) (10)
 (.٩3 -5/٩2حبر املذهب ) (11)
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 .(1)للخالف، وكذا إجارهتا
 .(2)قال النووي: وهذا غريٌب! واألحسن أن يُقال: إنَّه خالف األوىل

 فرع :
، (3)نوةفُتحت عُ نَّ مصــــــــــــــر إ :  أنَّه قال يف املدونة (اَّللَّ   همحر ) مالك  اإلمام نُقل عن

 ومل أَر ألحد  من أصحابنا تعرًُّضا لذلك إالَّ البيهقي واملاوردي.
أنَّه خالف عمر يف تركه قســــمة مصــــر حني فتحها،   (4)أمَّا البيهقي فروى عن الزبري

يف  (6)(5)يلةجبَ هم بذلك كما فعَل مع قال: ويشــــــبه أْن يكوَن عمر طلَب اســــــتطابة أنفـســـــ 
 .(٧)أرض السواد؛ ملا رآه مصلحة

وأمَّا املاوردي فقال: إنَّ بعض العلماء ال يقســـــــم األراضـــــــي املغنومة، واســـــــتدل أبنَّ 

 

 (.5/٩2حبر املذهب ) (1)
 (.٩/251)اجملموع   (2)
 (.3/2٩٧املدونة ) (3)
ن خويلد القرشــي األســدي )رضــي هللا عنه(، يكىن أاب عبد هللا, حوارّي رســول  الزبري بن العوام ب (4)

اَّللَّ صـلى اَّللَّ عليه وآله وسـلم وابن عمته, أسـلم وهو ابن مخس عشـرة سـنة, كان رابعا أو خامسـا يف 
إلصـابة (. ا2/30٧(. وأسـد الغابة )2/510اإلسـالم, قتل سـنة سـت وثالثني. انظر: االسـتيعاب )

(2/45٧.) 
. بن أرا  بن كهالن، من القحطـــانيـــة بطن عظيم ينتســــــــــــــــب اىل أمهم جبيلـــة، وهم: بنو أمنـــار (5)

ــر معجم قبـــائـــل العرب القـــدميـــة  . انظر: ، وعرينـــة، وبنو أمحسيتفرعون اىل عـــدة بطون: منهم قســــــــــــ
 .(1/63)  واحلديثة

أيب   أخربان الثقـة عن ابن أيب خـاـلد عن قيس بن"(: 2٩8 -4/2٩٧ل الشـــــــــــــــافعي يف األم )قـا (6)
ــتغلوه ثالث أو  ــواد فاســـ حازم عن جرير بن عبد هللا قال: كانت جبيلة ربع الناس فقســـــم هلم ربع الســـ
أربع ســـــــنني أان شـــــــككت مث قدمت على عمر بن اخلطاب )رضـــــــي هللا تعاىل عنه( ومعي فالنة ابنة  

أين قاسـم   منهم ال حيضـرين ذكر امسها فقال عمر بن اخلطاب )رضـي هللا تعاىل عنه(: لوال فالن امرأة
مسؤول لرتكتكم على ما قسم لكم ولكين أرى أن تردوا على الناس, قال الشافعي )رمحه هللا تعاىل(:  
د وكـان يف حـديـثه: )وعـاضــــــــــــــين من حقي فـيه نيـفا ومثـانني ديـنارا( وكـان يف حـديـثه: )فـقاـلت فالـنة: قـ 

عطاها إايه قال ويف فأ (كذا  أســلمه حىت تعطيين كذا أو تعطيين شــهد أيب القادســية وثبت ســهمه وال
هذا احلديث داللة إذ أعطى جريرا البجلي عوضــــــــــا من ســــــــــهمه واملرأة عوضــــــــــا من ســــــــــهم أبيها أنه 

ــتطــاب أنفس الــذين أوجفوا عليــه فرتكوا حقوقهم منــه فجعلــه وق ــلمني وهــذا حالل اســــــــــــ فــا للمســــــــــــ
 ."..لإلمام.

 (.131 -4/130للبيهقي ) معرفة السنن واآلاثر( ٧)
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ــر فُتح ــم.نوًة، ومْل تُ عُ  تمصـــــــ ــها فُتحت عُ  قســـــــ ــها فُتح وأجاب عنه أبنَّ بعضـــــــ نوة وبعضـــــــ
 .(1)يف أحدمهاصلًحا، ومل يتعنيَّ نزاع الزبري وعمر 

 .(3)نوة: اختلف فقهاء مصر وغريهم يف أهنا فُتحت صلًحا أو عُ (2)وقال الُقضاعي

 

 (.0٧4 -8/405احلاوي ) (1)
القضــــــــــاعي, مسع أاب مســــــــــلم حممد بن أمحد الكاتب حممد بن ســــــــــالمة بن جعفر ( أبو عبد هللا, 2)

ســــــــــنة أربع ومخســــــــــني  مبصــــــــــر تويف , عبد اجلليل الســــــــــاوي  روى عنه احلميدي وأبو,  وأمحد بن ثراثل
طبقات الشـــــــــــــافعية الكربى للســـــــــــــبكي  و  .(18/٩3) ســـــــــــــري أعالم النبالء للذهيبانظر:  مائة. وأربع
(4/150)  . 
 (املواعظ واالعتبــــار بــــذكر اخلطط واآلاثر)مل أعثر على كتــــابــــه, وقــــد ذكر املقريزي يف كتــــابــــه  (3)
ــيوطي يف كتابه 1/11) ــاعي كتااب امسه )املختار يف ذكر اخلطط واآلاثر(, وقد نقل الســـــــ ( أن للقضـــــــ

ه ( عن القضــــاعي ما يدل على ما نقل130 -1/12٧)حســــن احملاضــــرة يف اتريخ مصــــر والقاهرة( )
 )رمحه هللا(. القمويلعنه 
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 خامتة
أحدها: ما اسـتأنف املسـلمون إحياءه، فهي  ,األرضـون أربعة أقسـام  :قال املاوردي

ــلَم عليها أرابهبا، فهي كذلك   أرُض عشـــــر ال جيوز أْن يُوضـــــع عليها خراج. الثاين: ما أســـ
ا. ا كذلك، وهي ُملك للغامنني.لا  أيضــً الرابع:  ثالث: ما ملكت على املشــركني، فهي أيضــً

 ؛يها، وهي ضــــرابن شــــركون من أرضــــهم، فهي خمتصــــة بوضــــع اخلراج عل املما صــــاحل عليها  
 ، ــريُ ]أحدمها: ما اجنلى عنه أهله بغري قتال  ــلمني،  (2)وقًفا على (1)[فتصـــــــــ ــاحل املســـــــــ مصـــــــــ
 على األبد، وال يتغري إبســـــــالم وال ذمة، وال جيوز رُّ قيُ وُيضـــــــرب عليها خراج يكون أجرة،  

ا   .(3)[رقاهبابيُع ] ، وهي أيضـــــــً وحلوا على أْن يقر يف أيديهم خبراج  الثاين: ما أقر أهله وصـــــــُ
كون أيًضا وقًفا على املسلمني، تأحدمها: أْن ينزلوا عن ِملكها لنا عند صلحنا، ف  ,ضرابن

أحق  (4)[ويكونونالمهم، وال جيوز هلم بيعها، ]واخلراج الذي عليها أجرة، ال تســقط إبســ 
الضــــــرب الثاين: أْن  قاموا على شــــــركهم أو أســــــلموا.أ، ســــــواء  هبا ما أقاموا على صــــــلحهم

ــاحلوا عليهـا ابخلراج عليهـا، فهي جزـية،   منهم مـا أـقاموا  ؤخـذتُ يقروهـا على ُملكهم، وُيصــــــــــــ
ــركهم،   ــقط على شــــ ــهم لبعض  و وتســــ ــلمني وألهل  إبســــــالمهم، وجيوز أْن يبيع بعضــــ للمســــ

ســــــقط، وإْن يســــــقط خراجها، وإْن بيعت من بعضــــــهم مل  (5)[ملســــــلم  ]فإْن بيعت  ,الذمة
 ملهتســــــــــقط، وُيضــــــــــرب اخلراج على قدر ما حتيســــــــــقط وأال يبيعت من ذمي احُتمل أْن  

ورداءهتا، وما يُزرع فيها ويُغرس، وما ُيســـقى   (6)[جودهتا]األرض؛ وذلك من ثالثة أوجه؛  
 ,مُثَّ املقرر عليها له أحوال ، وغري ذلك.(٩)ودواليب  (8)طر أو نواضــحمو أ  (٧)به من ســيح

 

 يف )و(: )فيصري(. (1)
 أ(./220) (2)
 ثبت من األحكام السلطانية.يف النسختني: )رحاهبا(, وامل (3)
 يف النسختني: )ويكونوا(, واملثبت من األحكام السلطانية. (4)
(5) .)  يف )ط(: )املسلم 
 يف )ط(: )حدوثها(. (6)
 (.1/46٧املعجم الوسيط )  انظر: رض.املاء الظاهر اجلاري على وجه األ (٧)
العني   انظر:  .أرض ومجعه النواضـحالناضـح: مجل يسـتقى عليه املاء للقرى يف احلوض، أو سـقي  (8)
(3/106.) 
ــي معرب. (٩) ــتقى هبا املاء، فارسـ ــكل الناعورة يسـ ــيده   انظر: على شـ احملكم واحمليط األعظم البن سـ
(٩/336.) 
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اِئِح[أحدها: أْن جيعَل على  ]َمســـــــــَ
الثانية: أْن   ة.ياألرض، فيكون معتربًا ابلســـــــــنة اهلالل (1)

اِئِح[يضـعه على  ]َمسـَ
الثالثة: أْن جيعله مقامسة،   فيكون معتربًا ابلسـنة الشـمسـية.الزرع،   (2)

وإذا اســـــــــتقرَّ على أحد مقدار بشـــــــــروط صـــــــــار ذلك   .وتنقيته ا بكمال الزرعفيكون معتربً 
مؤبًدا ال جيوز أْن يُزاد عليه وال ينقص ما دامت األرُض على حاهلا، فإْن تغريت بزايدة  أو 

يف  (3)[واخذؤاويُ ]، معليه يغري هنر  مل بســـــــبب من جهتهم كشـــــــقِّ  ذلك  نقصـــــــان فإْن كان
فإْن مل ميكنه  مدة تعطُّله.ن ال من جهتهم مل يُلزموا خبراج صــــــــورة النقص ابلعمارة، وإْن كا

ــا ؛غري الزراعـةلعملـه ســــــــــــــقط اخلراج، فـإْن أمكن االنتفـاع هبـا  د أو مراع  جـاز أْن ئـ ملصـــــــــــــ
ضـــع يو ســـب ذلك وليس كأرض املوات، فإهنا ال جيوز أْن حب  يســـتأنف وضـــع اخلراج عليها

 .(4)دها أو مراعيها خراجئمصا ىعل 

 

ــايخيف النســــــختني: ) (1) ــلطانية  ثبت من (, واملمشــــ ,  احلديثللماوردي من طبعة دار  األحكام الســــ
(؛ ذكر 1٩0البحـــث. ويف طبعـــة مكتبـــة دار ابن قتيبـــة_ الكويـــت )وهي الطبعـــة املعتمـــدة يف هـــذا 

ــايخ(   ــلطانية( كلمة )مشـــــ حمقُقها الدكتور أمحد مبارك البغدادي أن يف إحدى ُنســـــــخ )األحكام الســـــ
(, فيه يتبني  30٧ األحكام الســلطانية يف موضــع آخر )بدل )مســائح(, وقد ذُكرت هذه الكلمة يف

خيلو _أي: البلــد الــذي فُتح_ من ثالثــة أحوال: إمــا أن يكون ...فــإنــه ال "معنــاهــا, حيــث قــال: 
مجيعه أرض عشــــــر، أو مجيعه أرض خراج، أو يكون بعضــــــه عشــــــرا وبعضــــــه خراجا، فإن كان مجيعه 

, فكأن املقصـــــــــود بـ  "الزرع دون املســـــــــاحةأرض عشـــــــــر مل يلزم إثبات مســـــــــائحه؛ ألن العشـــــــــر على 
 للغة. وهللا أعلم.)مبسائح( هنا: مجع مساحة, ومل أجده يف كتب ا

 للماوردي.األحكام السلطانية  (, واملثبت من مشايخيف النسختني: ) (2)
 يف )ط(: )ويؤخذوا(. (3)
 .(232 -22٧األحكام السلطانية ) (4)
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 . يف ترِك القتل والقتال ابألمان  الباب الثالث: 
جيوز أماُن الكافر إذا كان فيه مصـلحة، وقد يكون فيه ترغيب الكافر يف اإلسـالم، 

ــترباءئـ يكون من مكـاوالـتأمـل يف اآلايت، ويف مسـاع كالم هللا تعـاىل، وقـد   د احلرب، ابســــــــــــ
أمرهم، وقــد متس  ويرتتــب (2)[ليتقووا]اجملــاهــدين  املبــارزة، وتوفري (1)األقران واألبطــال يف

 .(3)احلاجة إليه لدخول رسالة أو جتارة وحنومها
 .وهو قسمان: عام، وخاص

ابه يف ابإلمام ونوّ فالعام: األمان املعقود ألهل إقليم  أو انحية أو بلدة، وهذا خمتص 
 اجليو ، وله ابب ذيت من بعد.

ــورين]واخلـاص: هو األـمان املختص بواحـد  أو مجـاعـة   (5)[ـبتاث]، وهـذا (4)[حمصــــــــــــ
 .لكل واحد  من املسلمني ابلشروط اآلتية، وهو املقصود هنا

 هذا األمان وشرائطه وأحكامه. (6)]أركان[ والنظر يف
 :ة  أركانه فثالث (٧)[أمَّا] 

 داأَلوَّل: العاق
 ؛ن لــه أهليــة القتــل والقتــال حبــال، فيــدخــل يف املكلف العبــدمِ وهو كــل ُمكلَّف  مؤْ 

واخلنثى والشــــــيخ اهلرم واملريض   مســــــلًما أو كافرًا، واملرأة  فيصــــــح أمانه، ســــــواء كان ســــــيده
 .(8)فيصح أماهنم ؛س والفاسقلَ واحملجور عليه ابلسفه أو ابلفَ 

؛ أنَّه ال يصـح أمانه مطلًقا، واثلث: أنَّه إْن كان فسـقه بسـبب  ويف الفاسـق وجٌه اثن 

 

 ب(./220) (1)
 يف )و(: )ليقووا(. (2)
 (.10/28٩والروضة ) (.11/456والشرح الكبري للرافعي ) (.٧/43انظر: الوسيط ) (3)
 يف )و(: )حمصورون(. (4)
 يف )ط(: )ابب(. (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (6)
 يف )و(: )وأّما(. (٧)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/45٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
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 .(1)معونته هلم مل يصح، وإْن كان بزان أو شرِب مخر  صح
 .(3)(2)[أماهنما]نون، فال يصح الصيب واجملوخيرج به 

 .(5)(4)]كتدبريه[ ويف الصيب املميز وجه أنَّه يصح
أبماِن صــــيبّ  أو جمنون فإْن عرَف احلكم فهو كافٌر دخل بغري أمان، وإْن وَمن دخَل 

 .(6)وجب تبليغه إىل مأمنه ؛اعتقد صحة األمان أو أنَّه ابلغ أو عاقل
مل يصـــــــح، وإال فوجهان، أصـــــــحهما عند  ؛هم مكرًهان بعضـــــــَ فإْن أمّ   ؛رياأَلـســــــ  وأمَّا
عن  (8)[ورووه]، وصــــــــــــــحََّح آخرون مقــابلــه، (٧)أنّــَه ال يصــــــــــــــح :-منهم الرافعي-مجــاعــة  
 .(٩)النص

ن َمن  ن غري من أســــــــــره، والقطع ابملنع إذا أمّ ورأى اإلماُم ختصــــــــــيصــــــــــهما مبا إذا أمّ 
 .(10)رهأسَ 

إْن كـان أنَّ أمـاـنه يُعترب حبـال َمن أمَّـنه، فـ  وـقال املـاوردي بعـد أْن حكى املنع: عـندي
ْشرِك صح أمانه له، وإال مل يصح

ُ
 .(11)يف أمان من امل

 .( 12)أصــــــــحهما: ال  ,ففي لزوم حكمه يف حقه وجهان  ؛فإْن قلنا: ال يصــــــــح أمانه
إْن أمَّنه يف داِر احلرب ودار اإلسالم   :(14)والروايين  (13)فقد قال املاوردي  ؛وإْن قلنا: يصح

 

 (.16/3٩٩(. وكفاية النبيه )10/2٧٩(. والروضة )11/45٩)فعي  انظر: الشرح الكبري للرا (1)
 يف )ط(: )أماهنا(. (2)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/45٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف النسختني: )كسريره(, واملثبت من الروضة للنووي. (4)
 (.  10/2٧٩الروضة )و (. 11/45٩الشرح الكبري )  :انظر (5)
 (.10/280(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 .(10/281, وهو املعتمد. وانظر: الروضة )(11/464الشرح الكبري ) (٧)
 يف )ط(: )وزوره(. (8)
 (.8/383(. وخمتصر املزين )2٩2, 262 -261, 4/203انظر: األم ) (٩)
 (.1٧/4٧6هناية املطلب ) (10)
 (.14/1٩٧احلاوي ) (11)
 (.10/281وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (12)
 (.14/1٩٧احلاوي ) (13)
 (.13/256حبر املذهب ) (14)
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اختصَّ أمانه بدار احلرب، فإْن دخل دار اإلســــــــــــالم مل يكن  ؛مٌن فيهما، وإْن أطلقفهو آ
 له فيها أمان.

 .(1)وخصَّ صاحب التنبيه القول بصحة أمان األسري ملا بعد اإلطالق
 .(3)يصح أتمني املكَرهاالختيار، فال  (2)[املَؤمِّنوُيشرتط يف ]

إىل خالف    (4)ر صـاحب الكايفشـاوأ  الذمي، فال يصـح أمانه. ؛وخرج بقيد اإلميان
ــه ــااًل (5)فـــيـــــ ــذ مـــــ ــَل دار احلـــرب وأخـــــ ــا إذا دخـــــ ــذه مـــن اخلـــالف فـــيـــمـــــ ــه أخـــــ  ، ولـــعـــلـــــ
ــإنَّ الــربــيــع  ا فـــــ ــً ــه هلــم شــــــــــــــــيــئـــــ ــده (6)هلــم يشــــــــــــــــرتي بـــــ ــه قــولــني مــن عــنـــــ  ,(٧)ذكــر فــيـــــ
ه  ِلم. والثـــــاين: يُغتنم؛ ألنَّ الكـــــافر (8)أحـــــدمهـــــا: أنـــــَّ ــْ  يف أمـــــان كمـــــا لو كـــــان مع ُمســــــــــــ

 

 (.233التنبيه ) (1)
 يف النسختني: )املأمن(. (2)
 (.10/281(. والروضة )11/464انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 احب الكايفص  ,القرشي األسدي الزبريي  أبو عبد هللا, الزبري بن أمحد بن سليمان( هو 4)

 ,وروى عنه أبو بكر النقا ,  وحدث ابحلديث عن حممد بن سنان القزاز وغريه,  واملسكت وغريمها
طبقات الشافعية و (. 15/5٧)سري أعالم النبالء للذهيب  انظر:  .  سنة سبع عشرة وثالمثائةتويف  

املطلب   مقدمة الشيخ عبد العظيم الديب حمقق كتاب هنايةو . (2٩6 -3/2٩5)الكربى للسبكي  
 .(124)  يف دراية املذهب إلمام احلرمني اجلويين

 مل أعثر على الكايف, ومل أجد من نقل هذا القول عنه. (5)
ــبعني ومائة,   ( أبو حممد,6) ــنة أربع وســـــــ ــليمان بن عبد اجلبار املرادي موالهم, ولد ســـــــ الربيع بن ســـــــ

ن وهب وعبد هللا بن يوسـف بومحل عنه الكثري وحدث عنه به وعن عبد هللا   الشـافعياتصـل خبدمة 
ــبعني ومائتني.  يالتنيـســـــ  ــنة ســــ .  (1/188)هتذيب األمساء واللغات للنووي   انظر: ومجاعة, وتويف ســــ

   .(133 -2/131)طبقات الشافعية الكربى للسبكي و 
 أ(./221) (٧)
 أي: املال. (8)
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 ؛ ألنه ماٌل خرَج أبمان  فاسد، كأمان الصيب.(2)ُه الشيُخ أبو حامدعَّفَ ، وض(1)ال أمان له 

 

ــلم دار احلرب, فـدفع إليـه أه"(: 14/2٧8ل املـاوردي يف احلـاوي )قـا (1) لهـا مـاال  ولو دخـل مســــــــــــ
ليشـــرتي هلم به متاعا من بالد اإلســـالم, فللمال أمان إذا دخل به املســـلم, وإن مل يكن ملالكه أمان:  
ألن اسـتئماهنم له أمان منه, ولو خرج ابملال ذمي كان أمانه فاسـدا, فإن علم مالكه من أهل احلرب  

, وقد نقل "يه حىت يصـــل إليهنه كان حمروســـا علوإن مل يعلم فســـاد أمافســـاد أمانه كان املال مغنوما, 
على   فكذلك لو بعثه"( كالم املاوردي, غري أنه نقل عنه قوله: 11/4٧5الرافعي يف الشـرح الكبري )

وعن حكـايـة الربيع قول: إنـه ال يكون يف أمـان؛  "مث قـال الرافعي:  "يـد ذمي دخـل دار احلرب أبمـان 
( قول الربيع,  12/331ن )ب البيا, وكذلك نقل صـــاح"يصـــلح، والظاهر األول ان الذمي الألن أم
 ."ل جيب رده إىل احلريب قوال واحداقال أصحابنا: هذا القول من كيس الربيع، ب"مث قال: 

 مل أجده. (2)
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 الركن الثاين: املَُؤمَّن
أو العدد احملصـورين من رجال  الواحدَ   ؛من املسـلمني له األمان  والذي يعقد الواحدُ 
ــرة ومــائــة ار؛ كعشــــــــــــ َن أهــل انحيــة  وإقليم وبلــد، بــل ذلــك لوال جيوز , الُكفــَّ لواحــد أْن يؤمِّ

 .(1)تص ابإلمامخم
 .(2)أنَّه جيوز للواحد أْن يؤمِّن أهل قلعة :يف البيانو 

كَّ أنَّ القرية الصــغرية يف معناها، وعن  يّ قال الرافعي: وال شــَ ْرِجســِ َاســَ
أنَّه ال جيوُز   امل

أال ينسد بسبب األمان   :والضبُط يف الباب   أْن يعقَد األمان ألهل قرية، وإْن قلَّ عددهم.
غري التعرض ملن ) من (3)ك اجلهــة والنــاحيــة، فــإذا أتتى فيهــا ]اجلهــاد[تلــ  يف ابب اجلهــاد

قال اإلمام: والسر فيه أن اجلهاد شعار الدين والدعوة القهرية،   .(5)نفذ األمان ؛(4)[نمِّ ]أُ 
 (8)(٧)أعظم املكاســــب للمســــلمني، فينبغي أالَّ يظهر أبمان واحد ]احنســــام[  وجه  (6)(وهو

  .حيسوال نقصان 
ــلمني مـائـةَ  ولو أمَّن مـائـةُ مـام: قـال اإل ار ] ألف من املســــــــــــ  (٩)[فكـلألف من الُكفـَّ

قال  .(10)فأمان الكل مردود  ؛لكْن إذا ظهر احنســام أو نقصــان  ,واحد مل يؤمِّن إالَّ واحًدا
ا فَـ و الرافعي:  الكـــل متوجـــه، وإْن أمَّنوهم على التعـــاقـــب  دُّ رَ لـــك أْن تقول: إْن أمَّنوهم معـــً

رف وهو ظاهٌر إذا عُ   . انتهى.(11)أمان اأَلوَّل فاألول إىل أْن يظهر اخلللفينبغي أْن يصح 
 .األولون

 

 (.10/2٧8(. والروضة )11/45٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 (.12/141البيان للعمراين ) (2)
 شرح الكبري.يف النسختني: )االجتهاد(, واملثبت من ال (3)
 ُشّكلت يف الشرح الكبري للرافعي: )آمن(, والتشكيل املثبت من الروضة. (4)
 .(1٧/4٧4(. وانظر: هناية املطلب )10/2٧8. وحنوه يف الروضة )(11/45٧الشرح الكبري )  (5)
 دة من الشرح الكبري.زاي القوسنيما بني   (6)
 ري.يف النسختني: )احنسامه(, واملثبت من الشرح الكب (٧)
 (.3/144٩مشس العلوم )  انظر: االحنسام: َحَسمه فاحنسم: أي: قطعه فانقطع. (8)
 يف النسختني: )وكل(, واملثبت من هناية املطلب. (٩)
 عنه.(. وقد نقله الرافعي أيضا 4٧5 -1٧/4٧4هناية املطلب ) (10)
 (.10/2٧8وحنوه يف الروضة ) (.11/45٧الشرح الكبري ) (11)
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وقــال بعــده: جيوز أْن  ,(1)وز الزايدة على املــائــةجتوظــاهر أول كالم الروايين أنّــَه ال 
والظـاهر   ,(2)واحـًدا واحـًدا، وإْن زاد عـددهم على عـدِد أهـل البـلدة والقرـية  ؛يؤمِّن اجلمـاعـةَ 

 نهم بلفظ  واحد، وابلثاين ما إذا أمَّنهم متفرقني.د ابألول ما إذا أمَّ أنَّه أرا
 حـال وال فرق بني أْن يكون الكـافر املؤمَّن يف دار اإلســــــــــــــالم أو يف دار احلرب يف

القتال ويف اهلزمية وعند الوقوع يف مضـــــيق، وجيوز ما دام ممتنًعا، فأمَّا بعد األســـــر فال جيوز 
 وجيوز لإلمام كما جيوز له املنُّ عليه. ,(3)عليهل حاد أمانه وال املنُّ 

نه  (4)[يد]وقال املاوردي: األســـري إذا مل يصـــل إىل  اإلمام أو انئبه، ال يصـــح أْن يؤمِّ
أو انئبه إْن كان األسـري من ثغره، وإْن كان  ,ويصـح ممن أسـره ومن اإلمام]غرُي َمن أسـره،  

ه ما دام يف أسـره، ؤ اسـرتقاقه وفدا  يبقى  (5)[هوإذا أمَّنه َمن أسـر   من غريه مل يصـح من انئبه.
ــره امتُنع فدا ــرتقاقه،  ؤ فإْن فكَّ أســ ــرتقاق والفداء ه واســ فيكون القتُل مرتفًعا ابألمان، واالســ

 . انتهى.(٧)وفداؤه بفكِّ أسره (6)وإْن أمَّنه اإلمام ال يرتفع اسرتقاقه مرتفعان بزوال اليد.
بنامها القاضـــــي على قولني فيما   ,(8)هانويف صـــــحة أتمني املرأة عن االســـــرتقاق وج

لنســاء، وطلنب الصــلح على مال  أو بذلن اجلزية إذا انتهى اإلماُم إىل حصــن  ليس فيه إالَّ ا
 .(10)األمان افإْن قلنا: يسقط اسرتقاقهنَّ ببذل املال فكذ ,(٩)[ُيسرتققن] لئال

 

 (.13/254حبر املذهب ) (1)
 مل أجده يف حبره. (2)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/45٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )ط(: )بالد(. (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (5)
 ب(./221) (6)
 (.14/1٩8احلاوي ) (٧)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/458املعتمد أنه صحيح. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )يسرتقن(. (٩)
 (.16/401كفاية النبيه )  (10)
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 الركن الثالث: نفُس العقد
ــريح فيـه،  ة املفهمـة لـه مع النيـة، وابإلشـــــــــــــــارة يـ انـ وابلكينعقـُد األمـان ابللفظ الصــــــــــــ

 املفهمة.
أنَت يف  :ُتَك، أورْ أجَ   :يف أماين، أو  :أنَت آمن، أو  :أمَّنُتَك، أوفالصـــــــــــريُح: قوله: 

قوـله: ال خوف  (2)[امنهـ ]عـد الروايين و  ,(1)وكـذا: ال أبس علـيَك، على املـذهـب, جواري
 .(4)(3)[حتزن]ال  :ال ختف، أو :عليك، أو

كقولـه: أنـَت   :والكنـايـة, كنـايتـان  ؛ردي أنَّ قولـه: ال ختف وال تفزعن املـاو وُحكي ع
 .(5)كن كيف شئتَ   :ما حتب، أو ىعل 

وينعقد األمان ابلرســـــــــــالة، ســـــــــــواٌء كان الرســـــــــــول مســـــــــــلًما أو كافرًا،  األمانوكتابة  
 .(6)وابإلشارة املفهمة مع النية

 .(٧)ألمانولو أشار مُثَّ مات قبل أْن يتبنيَّ مراده مل حيصل ا
 .(8)وال فرق بني أْن تكون اإلشارة من أخرس  أو انطق

والبُدَّ يف انعقاد األمان من بلوغه إىل الكافر املؤمَّن أو مساعه إايه، فإْن مل يُعرف به 
 .(٩)ن أو غريه فقتله جازحىت لو ابتدر املؤمِّ  ,فال أمان

مت  (10)[قبـــل]تجـــار من ل أو كـــان قـــد اـســـــــــــــ بِـــ ن األمـــان ارتـــد، وإْن قَ وإذا ردَّ املؤمَّ 

 

 (.10/2٧٩وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (1)
 يف )ط(: )منهما(. (2)
 يف )و(: )تفزع(. (3)
ولو قال: ال خوف عليك كان صـــــــرحياً، ولو قال: ال ختف  " (:13/256قال يف حبر املذهب ) (4)

ختف هني عن فكان صـــــــــــرحًيا، وقوله: ال مل يكن صـــــــــــرحياً، ألن قوله: ال خوف عليك نفى للخوف 
 جد قوله: )ال حتزن, وال تفزع(.أ. ومل  انتهى. "اخلوف فلم يكن صرحًيا

 (.14/1٩٧احلاوي ) (5)
 (.10/280انظر: الروضة ) (6)
 (.10/280(. والروضة )11/52انظر: الشرح الكبري للرافعي ) .ولكن ال يغتال (٧)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/614انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 (.280 -10/2٧٩(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 يف )و(: )قتل(. (10)
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 .(1)األمان
تردُّد، والظـاهر: اشــــــــــــــرتاط  (2)[فـيه]ـقال اإلمـام:  ؛لم يقـبل ومل يردفوإْن ســــــــــــــكـت  
 .(4)، لكْن قال البغوي: يكفي السكوت (3)القبول

 .(5)وال ُيشرتط فيه أْن يكون ابللفظ، وتكفي اإلشارة واألمارة املشعرة به
 .(6)ينبغي أْن يرتكهففإْن كان يف قتال  

ن أْن يردَّ األمــان بعــد قبولــه، كمــا لــه رد عقــد واألمــان ينعقــُد من الطرفني، وللمَؤمَّ 
 .(٧)الذمة بعد قبوله

قام مقام رد  "؛فخذ حذرَك مين، آمنك لســــــــــــُت "قال للمســــــــــــلم:  وقال اإلمام: فل 
 .(8)األمان له؛ ألنه ال يثبت يف أحد الطرفني دون اآلخر

 .(٩)خاف منه خيانة وجيوز للمسلم أيًضا ردُّ األمان إذا
 .(10)[ابأَلْعَذار]ويصح تعليق األمان 

ِلم إىل كافر  يف القتال إىل صـف املسـلمني، وتفامها األمان فهو   واحناز ولو أشـار ُمسـْ
ــلم: مل أُ .  أمان نين، وقال املســـــــ ــلم، وال  ؛هدْ رِ وإْن قال الكافر: ظننُت أنَّه يـَُؤمِّ دِّق املســـــــ ــُ صـــــــ

 .(11)لتحق مبأمنهيو , أمان، لكْن ال يُغتال الكافر
 

 (.10/280(. والروضة )11/461)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (1)
 يف )ط(: )وفيه(. (2)
 (.1٧/4٧2هناية املطلب لإلمام ) (3)
 (.10/280(. والروضة )11/461رافعي )بري للانظر: الشرح الك. و (٧/480التهذيب ) (4)
 (.10/280(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.10/280الروضة )و  (.11/461الكبري للرافعي ): الشرح  أي: يرتك القتال. انظر (6)
 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
ــلم كافراً، فقبل أَْمنه، وقال: لســــــــــــت  "(, ونص عبارته: 1٧/٧24ة املطلب )هناي (8) ولو أمن املســــــــــ

 يصـــــــــــح فإن األمان الأؤمنك مين، فكن آخذاً حذرك مين، وقد قبلت أمانك يل، فهذا ردٌّ لألمان؛ 
 ."يف أحد الطرفني دون الثاين

 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
(.  11/461. واملثبت من الشــــرح الكبري للرافعي )عرار(يف )و(: )ابال(, و ابعر اباليف )ط(: ) (10)

 .(10/280والروضة )
 (.10/280(. والروضة )11/461)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (11)
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وإمنا ُيشرتط التأمني يف دخول الكافر بالدان إذا كان يدخلها بال سبب، فإْن دخَل 
ألداء رسـالة أو لسـماع كالم هللا تعاىل والنظر يف اإلسـالم لينقاد إىل احلق إْن الح له فهو 

 .(1)آمٌن من غري حاجة  إىل أتمني
أنّـَه لو   :لقـاضــــــــــــــيا قيل لكْن يف تع ,(3)للتجـارة فال يوجـب ـله أمـاانً  (2)وأمـَّا اـلدخول

 .(5)(يغنم)وال  يُؤخذ منه "؛به (4)[ورضيتُ ]دخلُت لُيؤخذ مين املال املضروب "قال: 
مل يـَُبال  "؛ظننُت أنَّه كالدخول للســـــــــــــفارة ال حيتاج إىل أمان  "وعلى اأَلوَّل لو قال: 

ــلحة يف دخول  َمن دخَل اتجرًا فهو  ل:قا  (6)[التجارة]بظنه ويُغتال، ولو رأى اإلمام املصـ
خبالف ما إذا أمَّن   ,(٧)ولو قال ذلك واحٌد من املســــلمني مل يصــــح,  جاز وعمل به ؛آمن

 ، فإنه يصح.(8)[خمصوصني]اتجرًا أو جُتَّارًا 
أظهرمها: أنَّه ال   ,ولو دخَل الكافُر معتمًدا على مساع ذلك ظاانًّ صــــــــــــــحته فوجهان

 .(٩)يُغتال

 

 (.10/280(. والروضة )11/462انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 أ(./222) (2)
 (.10/280. والروضة )(11/462انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )و(: )ويضرب(. (4)
إال أنه ُوضـــــــع حرف )ط( صـــــــغري يف البياض يف )ط(,  بياض يف النســـــــختني, القوســـــــنيما بني   (5)

  , "قال القاضـــــــــي احلســـــــــني:...(: "1٧/141) فيه يف  واملثبت من كفاية النبيه البن الرفعة, فإنه قال
 فنسب القول إليه.

 يف )ط(: )املصلحة(. (6)
 (.10/280(. والروضة )11/462ظر: الشرح الكبري للرافعي )ان (٧)
 خمصورصني(.يف )و(: ) (8)
 (.10/280(. والروضة )11/462وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
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  فصل  يف شروِط األمان
 :(1)شرتط فيه أمرانيُ و 

ــح األمانأَ   :أحدمها ا مل يصــ ــً ــوســ ــلمون، فلو أمَّن طليعًة أو جاســ ــرر به املســ , ال يتضــ
، خبالف أتمني (2)قــــال اإلمــــام: والوجــــه أالَّ يثبــــت هلــــذا األمــــان حق التبليغ إىل املــــأمن

 .(3)الصيب
عرف حــاهلم يف القلــة والكثرة يشــــــــــــــرف على اجليش من خــارج لي يالــذ :والطليعــة

 .مهاوغري 
الذي يكون بني اجليش خمتفًيا يســـمع أخبارهم، ويبحث عن عوراهتم،   :واجلاســـوس
 وبواطن أمورهم.

 (5)[وعســــــــــر بســــــــــببه] على مدارج الغزاة  (4)قال الرافعي: وكذا لو أمَّن ]من أحاط[
كون توال ُيشــــرتط يف األمان أْن  العســــكر، واحتاجوا إىل نقل الزاد، فهو مردوٌد للضــــرورة.

 .(6)انتفاء الضررظاهرة، ويكفي  فيه منفعةٌ 
رها أبْن يكون املؤمَّن   (٧)  وعن تتمة التتمة ــَّ ــلحٌة، وفسـ أنَّه ُيشـــرتط أْن يكوَن فيه مصـ

ــرتاط نفي الضـــــرر(8)ال خناُف ضـــــرَّه كن فيه تلكنه صـــــرََّح أبنه إذا مل , ، وهو راجع إىل اشـــ
 صح.يمصلحة ال 

ــنةيزيد  الثاين: أْن ال  ــهر، و وجيوز أرب  ,(٩)مدته على ســ ال جيوز فيما بينهما يف عة أشــ
 

 (.٩/3٧2(. والنجم الوهاج )٧/44(. والوسيط )1٧/4٧4انظر: هناية املطلب ) (1)
 (.1٧/4٧4هناية املطلب ) (2)
 (.10/281(. والروضة )11/462: الشرح الكبري للرافعي )انظر (3)
 يف النسختني: )آحاًدا(, واملثبت من الشرح الكبري. (4)
 الرافعي.واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره يف )ط(: )وعن نسبة(,   (5)
 (.463 -11/462الشرح الكبري ) (6)
والقاســـــــم   حلديث من فاطمة اجلوزدانيةمسع ا, ( أليب الفتوح, أســـــــعد بن حممود بن خلف العجلي٧)

روى عنه أبو نزار ربيعة اليمين وابن خليل, ولد سـنة مخس عشـرة ومخسـمائة, , الصـيدالينبن الفضـل 
 .(12٧ -8/126)طبقات الشافعية الكربى للسبكي  انظر:  وتويف سنة ستمائة. 

 ة.مل أعثر على تتمة التتمة, ومل أجد من نقل هذا القول عن تتمة التتم (8)
ر، ويف قول: شـــــــرط األمان أن ال يزيد على أربعة أشـــــــه(: "10/128قال النووي يف الروضـــــــة ) (٩)

 ."جيوز ما مل يبلغ سنة
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 .(1)أصح القولني
نة يف حمل (3)والرافعي (2)هذه عبارُة مجاعة منهم الغزايل ، وهو يقتضـــــي أنَّ مدة الســـــَّ
 القولني، وأنَّ احلُكم كذلك يف اهلدنة.

ـنة، وجـعل اخلالف فيمـا دوهنـا إىل   (4)وجزَم الغزايل ــَّ يف كـتاب اهلـدـنة، ابملنع يف الســــــــــــ
 .(5)، وحكى عن الفوراين أنَّه جعَل السَّنة يف حمل القولنيأربعة أشهر

ــيخ أبو عمرو بن الصـــــالح  ــح ما قاله هو وغريه هنا، وإْن كان الشـــ فعلى هذا، يصـــ
ا، وطرده يف مقام الرســول (6)نةكون سَــ يقال: صــوابه أالَّ  ، وقيل: إنَّ ابن داود حكاه أيضــً

منها ل ســـنة عند احلاجة، وقطع مبنع غريه ، وقطع املاوردي جبواز إقامة الرســـو (٧)هذه املدة
 .(8)عند احلاجة

نة َبطَل األمان يف الزائد على املشـروع دون املشـروع،   ؛قال الروايين: ولو زاد على سـَ
ــفقة] خمرَّج من تفريق وفيه وجهٌ  مُحل على  ؛ولو أطلقَ )قال:  أنَّه يبطل يف الكل. (٩)[الصـــــــ
 .(12()11)(أشهر، وبلغ بعدها املأمن (10)أربعة

ا املــ  (13)[أبنفس]وخصَّ املــاوردي تقييــد األمــان ابملــدة،  فال  الالرجــال، قــال: وأمــَّ

 

 (.11/462وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
وفيما بني ذلك قوالن كالقولني يف مهادنة الكفار حيث ال ضــعف  "(: ٧/45قال يف الوســيط ) (2)

ــننيللمســـــلمني و  ــر ســـ ــنةوأ  عند الضـــــعف جتوز املهادنة إىل عشـــ . وانظر  "ما األمان فال يزاد على الســـ
 .(205, 1٧3البسيط )

 (.11/462الشرح الكبري ) (3)
 تقدم النقل عنه قريبا. (4)
 (.٧/٩1مل أجده يف املخطوط من اإلابنة, وانظر: الوسيط ) (5)
 (.4/122شرح مشكل الوسيط ) (6)
 ومل أجد من نقل هذا القول عنه.  مل أعثر على كتبه, (٧)
 (.14/353احلاوي للماوردي ) (8)
 .الروايين(, واملثبت من )الصفقة(, وهو املوافق ملا ذكره الصدقةيف )ط(: ) (٩)
 ب(./222) (10)
 مل أجده يف البحر. القوسنيما بني   (11)
 (.13/260حبر املذهب ) (12)
 يف )و(: )ما ليس(. (13)
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 .ويف الصبيان وجهان, (1)يتقيد أمانه مبدة
عدم ترتُّب حكمه عليه، لكْن ال يُغتال املؤمَّن حىت  فســادهِ  أثـَرُ ومىت فســَد األمان ف
 .يُبلَّغ مأمنه، وكذا يف اهلدنة

رًا(3)والروايين  (2)قال املاوردي امبدة : وإذا كان األمان ُمقدَّ ــً  ، فإْن كان خمصــــــــــــــوصــــــــــــ
ــتيفـاء تلـك املـدة ابإلقـامـة فيهـا، ولـه األمـان بعـدهـا إىل أْن يرجع إىل  (4)[ببلـدة] فلـه اســــــــــــ

 للعود.  امأمنه، وإْن كان عامًّا يف مجيع البالد انقضى أمانه مبضي املدة، وال أمان له بعده
ه يف مجيعها، ســــــــــــــواٌء فيه ع بالد اإلســــــــــــــالم فهو أمَّنَمن أمَّن كافرًا يف مجي  :(5)وقاال

فيـه ويف الطريق األقرب من دار  ا، كـان أمنـ "أمَّنتـَك يف بلـد كـذا"اإلمـام وغريه، وإْن قـال: 
أمًنا يف مجيع بالد اإلســــالم،  (6)[كان] ؛وإْن أطلق فإْن كان املَؤمِّن اإلمام احلرب ال غري.
ا يف  ؛(٧)[إقليم] يلاوإن كــان و  ه، وال يرتفع ابنعزالــه، ولو َويلَ انحيــة  حمــل واليتـــ كــان أمنـــً
اقتصـــــــــــــر أمانه على املوضـــــــــــــع   ؛أمانه إليها، وإْن كان من آحاد الناس  (8)[يتعدَّ ]أخرى مل 

دار احلرب  (10)[من]كانت أو قرية، وعلى الطريق إليه   (٩)[بلدةً ] ؛الذي يســـــــــــكنه املَؤمِّن
 بقدر احلاجة. (11)[اجتيازه]يف مدة 

 

 (.14/21٩احلاوي ) (1)
 (.14/201احلاوي ) (2)
 (.13/25٩حبر املذهب ) (3)
 يف )ط( كلمة غري واضحة. (4)
 (.25٩ -13/258(. وحبر املذهب )14/200احلاوي ) (5)
 يف )و(: )فهو كان(. (6)
 يف )و(: )اإلقليم(. (٧)
 يف )و(: )يبعد(. (8)
 يف )و(: )من بلدة(. (٩)
 يف )و(: )يف(. (10)
 الصحيح ما أثبتناه. (, ولعلاختيارهيف النسختني: ) (11)
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  ألمانكم ايف ح فصل  
هلم نـبذه مىت شـــــــــــــــاءوا، الزٌم من جهـة املؤمنني،  ,وهو عقـٌد جـائز من جهـة الُكفـَّار

مَّة واهلُدنة احلاصــلني من اإلمام، لكن جيوز نبذه  (1)م[هل]فليس  اغتياله كما يف عقدي الذِّ
مَّة إالَّ إذا حتققت م ,(2)منه خيانة كما يف العهد إذا اســــــــتشــــــــعرتْ  نه وال جيوز يف عقد الذِّ

 .(4)، على ما سيأيت(3)[على الصحيح]اخليانة 
عد األمان تمل ي  "؛خاصة نفسك أمَّنت "واملتبع يف األمان موجب الشرط، فلو قال:  
 .(5)إىل ماله احلاضر معه وال إىل أهله وذريته احلاضرين

ــل األمان   "؛أمَّنتك أنت وأهلك وذريتك ومالك "ولو قال:  ولو أطلق  , لكللحصــــ
، وصــــــــــــــحَّحـُه اإلمـام، وقـال: هو مأحـدمهـا: ال يتعـدى إليه, (6)فوجهـان ؛"أمَّنتـك " :قولـه

مَّة، فإنَّ مطلقه يقتضــــــــي عصــــــــمتهم ,املذهب والثاين: يتعدى إليهم، .  (٧)خبالف عقد الذِّ
ــيخ أبو حــامــد ، وقــال بــه البنــدنيجي يف (٩)، والبنــدنيجي يف املــال(8)وهو مــا أورده الشــــــــــــ

 .(10)الذرية
 (13) [يف املال هدنة]يف   (12)غا وابن الصـــــــــــــبّ   (11)طيبو البوالذي أورده القاضـــــــــــــي أ

 

 يف )ط(: )له(. (1)
 (.10/281(. والروضة )11/463(. والشرح الكبري للرافعي )٧/45انظر: الوسيط ) (2)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )ط(. (3)
 (.٧/480(. والتهذيب )٧/45انظر: الوسيط ) (4)
 (.٧/45الوسيط )انظر:   (5)
 (.10/2٩5انظر: الروضة ) (6)
 , بدل: )هو املذهب(."فالرأي الظاهر"( إال أنه قال: 4٧1 -1٧/4٧0طلب )هناية امل (٧)
 (.13/2٧6حبر املذهب ) (8)
 (.16/401كفاية النبيه )  (٩)
 (.16/401كفاية النبيه )  (10)
 (.٩٧6 -٩٧5وانظر تعليقته ) مل اجده يف التعليقة, (11)
 (.2٧6 -256الشامل )  :مل أجده يف الشامل, وانظر (12)
 النسختني. هكذا يف (13)
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عليه من الثياب،   (3)[ما]: يتبعه  (2)والروايين  (1)فيه زوجته، وقال املاوردييدخل  وقاال: ال  
 ســـتغيني وما يســـتعمله يف حرفته من اآلالت، وما ينفعه يف مدة رجوعه، ومركوبه الذي ال

 .لذرية، سواء أمَّنه اإلمام أو غريهيدخل فيه ما سوى ذلك من األموال وا (4)وال, عنه
وذكر املاوردي يف دخول دار اإلســــــــــــالم أبمان تفصــــــــــــياًل آخر، فقال: إن قيل له: 

، "لك األمان على نفســك "وماله، وإن قيل له:   (6)[ذريته]  هفي (5)[دخل]  "؛لك األمان"
 (٧)[من]أبو حامد، وإن مل يتقدم به  همما قال  حقال: وهو أـصــــــ   اخُتص به دون ما ســـــــواه.

 .(8)األصحاب  من أحد
ــرين من األوالد والزوجــات واألموال ا مــا كــان منهــا يف , وكــل هــذا يف احلــاضــــــــــــ أمــَّ

 م: ولو شـرط دخوهل (11)والروايين  (10)قال املاوردي ,(٩)فال يدخل يف األمان قطًعا  ؛بالدها
 ن اإلمام، أو نوابه من والة الثغور.مل يصح، إالَّ أنَّ يكون املؤمّ  ؛فيه

 .(12)م جتويز ذلك من آحاد الناسزايل يُفهِ وكالم الغ
ــألة اإلطالق وجهان آخران مفصـــــــــــــالن بني مال   وخُيرَّج مما ذكره املاوردي يف مســـــــــــ

 ة.فتصري األوجه أربعومال، وبني لفظ  ولفظ، 
قد  ف  ؛كونه أخذه لنفسه خاصَّةلوحيث مل يدخل املال والذرية الذين معه يف األمن 

 ؛فإن نقض العهد ورجع إىل دار احلرب   ,به معصـــومان  افهمان  قال ابن داود: ما دام عند
 

 (.14/1٩٩احلاوي ) (1)
(. والنووي 11/486. واســتحســنه الرافعي يف الشــرح الكبري للرافعي )(13/258حبر املذهب ) (2)

 .(10/2٩5يف الروضة )
 يف )و(: )على ما(. (3)
 أ(./223) (4)
 هكذا يف النسختني. (5)
 يف )و(: )حرفته(. (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 (.14/218اوي )احل (8)
 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.14/1٩٩احلاوي ) (10)
إال من اإلمام حبق الوالية العامة، وال يصــــح من غريه "إال أنه قال:   (,13/258حبر املذهب ) (11)

 ."من املسلمني الذين ال والية هلم
 .(1٧3انظر: البسيط ) (12)
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 .(1)فوجهان لبعض املتأخرين
قال  ؛وإذا صـــــــح األمان صـــــــار املؤمَّن معصـــــــوًما عن القتل والســـــــيب، فلو قتله قاتل

، ووجهـه مبـا (2)اإلـمام: الوجـه عـندان القطع أبـنه يضــــــــــــــمن مبـا يضــــــــــــــمن ـبه املـعاهـد واـلذمي
 القصاص.يقتضي أنه إذا قتله ذميٌّ لزمه 

 

 كتبه, ومل أجد من نقل هذا القول عنه.مل أعثر على   (1)
 .(10/281)(. والروضة 11/463. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(1٧/4٧1هناية املطلب )  (2)



 

 

 

316 

 

 اجلواهر البحرية

 :شتمل على مسائلم فصل  
اهلجرة من دار احلرب إىل دار اإلسـالم واجبة على َمن قِدر عليها ومل يقدر  :األوىل

فإن مل أو أســــــريًا أُطلَق أو قدر على اهلرب،  ,أســــــلم  اعلى إظهار الدين، ســــــواٌء كان حربي
 .يقدر يقدر فهو معذور إىل أن

 .(1)جرة عنهسقطت اهل ؛فإن فُتحت البلد قبل أن يهاجر
عشرية   (2)[ألنَّ له]كونه مطاًعا يف قومه، أو  ل  هاوإن كان يقدر على إظهار دينه في

وقيل:  ,(3)كره له املقاميُ ســــــــــــــتحب، و تُ لزمه اهلجرة، لكن تمل   ؛حيمونه وأمن الفتنة يف دينه
 جيب.

ل املاوردي االعتزال وعلى الدعاء ]على  (4)[قدر]يف غري األســــري، فقال: إن    وفصــــّ
االعتزال واالمتنــاع دون  (5)[وجــب عليــه املقــام، وإن قــدر على ؛اإلســــــــــــــالم والقتــال إىل

وإن قــدر على االمتنــاع دون  ,(6)(فهــذا جيــب عليــه أن يقيم وال يهــاجر) الــدعــاء والقتــال
 .: أن يرجو ظهور اإلســـــــــــالم مبقامه، فاألوىل اإلقامة(٧)ها[احدإ]فله ثالثة أحوال:   ؛غريه

: أن يتـساوى حاله يف الثالثة  ىل أْن يهاجر.ة اإلسـالم هبجرته، فاألو والثانية: أْن يرجو نصـر 
 .(8)املقام واهلجرة، فيتخري بينهما

اجتـد حمَ  (٩)[مل]وال فرق يف وجوب اهلجرة بني الرجـل واملرأة وإْن  ، ومل يقيـدوه (10)رمـً

 

  (.٧/443التهــذيــب )(. و 3/265(. واملهــذب )231(. والتنبيــه )14/104احلــاوي )انظر:  (1)
فة  وحت(. 10/282وضــــــــــــــة )والر  (.311(. ومنهاج الطالبني )11/464والشــــــــــــــرح الكبري للرافعي )

(.  6/54)ج . ومغين احملتا (4/204وأســـــىن املطالب )(. 4/205هية )(. والغرر الب٩/26٩احملتاج )
 .(8/82وهناية احملتاج )

 يف )و(: )ألنه(. (2)
 (.10/282(. والروضة )11/464وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )ط(: )قدروا(. (4)
 قوفتني ساقط من )و(.ما بني املع (5)
 زايدة من احلاوي. القوسنيما بني   (6)
 يف )ط(: )أحديهما(. (٧)
 (.105 -14/104احلاوي للماوردي ) (8)
 املعقوفتني ساقط من )و(.ما بني   (٩)
 ب(./223) (10)
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 .(1)والظاهر أنه يتقيد هبا, حبالة األمن
مل يلزمه  ؛(3)[دايرهم]عليه أال خيرج من أطلقوا األســــــــــــري وشــــــــــــرطوا  لو:  (2)[ةنيالثا]

غريمهـا على  وأأو بطالق أو عتـاق  ,فوه ابهللالوفـاء، بـل يلزمـه اخلروج، كمـا مر، وإْن حلّ 
ا ؛أنـه ال خيرج ه ؤو مل تنعقـد ميينـه، وكـذـلك لو كـان يف قيـد  أو حبس  فـابتـد ؛فـإْن كـان مكرهـً

 .(5)كفارٌة وال طالق وال عتاق  لزمهيفال  (4)[ابلتحليف]
 ؛فــإن حلَف بعــدمــا أطلقوه ؛وإْن حلف ابتــداًء ليطيــِّب قلوهبم وال يتهموه ابخلروج

أظهرمهــا:  ,فوجهــان ؛وإْن كــان قبلــه فحلف أال خيرج إذا أطلقوه, نــث بــهحيلزمــه اخلروج و 
 .(6)لزمه حكمهيأنه ليس إبكراه، ف
نــث مل حي؛ حىت حتلف، فحلف، فــأطلقوه (٧)[نطلقــكَ ]: ال واولو قــال :قــال البغوي

حىت حتلف أال خترب مبكاننا   (8)[نرتكك ]كما لو أخذ اللصوص رجاًل، وقالوا: ال    ,ابخلروج
 .(٩)إكراهأحًدا، فحلف وأخرب مبكاهنم، مل حينث؛ ألهنا ميني 

ــال الرافعي ــاء على أنَّ التخويف يول :قــ ــذا بنــ ــه  (10)[ابحلبس]كن هــ حيصــــــــــــــــــل بــ
، فــإنــه يلزمــه هنــا اهلجرة (12)[سابحلب]كــالتخويف   هــذا . وقــال النووي: ليس(11)اإلكراه

 .(13)والتوصل إليها مبا أمكنه
ا مبـا إذا خـاف منـه اهلالك، وقـال: مـا ال  أنـه قيّـَد كون احلبس ابن داود وعن إكراهـً

 

 (.٩/26٩انظر: حتفة احملتاج ) (1)
 (: )الثالثة(.طيف ) (2)
 يف )و(: )دارهم(. (3)
 وف(.يف )و(: )ابحلل (4)
ــرح الكبري للرافعي ) (5) ــة )11/465وهو املعتمد. انظر: الشــــ هناية . وانظر:  (10/282(. والروضــــ

 (.4/205املطالب )(. وأسىن 1٧/538املطلب )
 (.10/283(. والروضة )11/464وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 يف )و(: )يطلقك(. (٧)
 يف )و(: )نرتكنك(. (8)
 (.٧/485)  التهذيب (٩)
 ( أو )ابجليش(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ابجلبسيف النسختني: ) (10)
 (.11/465الشرح الكبري ) (11)
 يف )ط(: )ابجلبس(. (12)
 (.10/283روضة الطالبني ) (13)
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 .(3)ينعقُد اليمني فيه ؛(2)[احلبس]طول املكث يف  (1)[إالَّ ]خُياف منه 
، وإْن شــرطوا عليه له العودمل جيز  ؛ولو أطلقوه إىل دار اإلســالم وشــرطوا عليه الَعود

 ,قبله خمتارًا فاملشهور أنه ال جيبل الشرط مكرًها فهو لغو، وإْن  بِ فإْن قَ   ؛مال    (4)[إرسال]
ــتحب ــيخ أيب حامد   .(5)لكن ُيســــــ ــاحُب البيان إىل الشــــــ ــبه صــــــ وفيه قوٌل أنه جيب، ونســــــ

 .(٧)، ورده عليه صاحب الوايف(6)واألكثرين
أنه ال  ؛ليهم مااًل على أنه يعود إليهم أو يرسـل إ ومقتضـى الصـحيح أهنم إذا أطلقوه

 .(٩)[جيب أحدمها]أنه  (8)[القول]جيب الرجوع وال اإلرسال، لكن ُيستحب، وفيه 
والذي يقتضـــيه املذهب أنَّ املال الذي يبعث إليهم اســـتحبااًب   :قال صـــاحب البيان

 .(10)أو وجواًب ال ميلكونه

 

 يف )و(: )ال(. (1)
 يف النسختني: )اجليش(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (2)
(.  34٩ -1٩/348كفـايـة النبيـه )  :ذا القول عنـه. انظرمل أعثر على كتبـه, ومل أجـد من نقـل هـ  (3)

 (.13/322وحبر املذهب )
 يف )و(: )أن يسأل(. (4)
 (.10/28(. والروضة )11/465وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.12/1٩3البيان للعمراين ) (6)
 يف ابلطلب يف شــرح املهذب؛الوا"(, فقال: 10/4ملته على اجملموع )يَنقل عنه الســبكي يف تك (٧)

 يف أصـول الفقه  شـي الشـافعي يف البحر احمليط, وينقل عنه الزرك"أتليف: أىب العباس أمحد بن عيسـى
. قلت: هل هو القليويب؟ انتهى ."صــــــــاحب الوايف يف شــــــــرح املهذب"(, ورمز اليه بقوله: 4/423)

مل يذكر يف مؤلفات القليويب كتاب  فان امسه وكنيته يطابق ما ذكره ابن الســــــــــبكي يف طبقاته, إال أنه
قال شــيخنا الذهيب إنه تويف ســنة  ": (8/24يف طبقات الشــافعية الكربى ) الوايف, وقال عن القليويب

تســـع ومثانني وســـتمائة, قلت: وليس كذلك, بل قد أتخر عن هذا الوقت فقد رأيت طباق الســـماع  
عضــــها يف بعضــــها يف مجادى األوىل وبعليه يف العلم الظاهر مؤرخة بســــنة إحدى وتســــعني وســــتمائة  

عثر عليه, وأما قوله هذا؛ أ. وأما الكتاب؛ اعين الوايف؛ فلم  انتهى ."رجب وعليها خطه ابلتصـــــــحيح
 علم.أفلم أعثر عليه يف شيء من كتب الشافعية. وهللا  

 هكذا يف النسختني. (8)
ـعة مـلا بـعدهـا: )أحـدمهـا ـقال  يف )ط( جـعل نقطـة بني هـاتني الكلمتني, لتكون كلمـة )أحـدمهـا( اتب (٩)

 صاحب البيان(.
 (.12/1٩3ين )البيان للعمرا (10)
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فيه  (4)والكايف  (3)التهذيب  احكى صــاحبقد ، و (2): وكذا قاله البندنيجي(1)[قلتُ ]
ــلمون(5)[فقال]وجهني،   ــه مبال  فغنمه املســــ د عليه أو يكون ريُ ف  ,: إذا فدى األســــــري نفســــ
 فيه وجهان. ؟غنيمةً 

ا (٧)[كـــان] ؛كـــان خمتـــارًا يف إعطـــائـــه  (6)وقـــال املـــاوردي: ]إْن[ إذا ظفَر بـــه  مغنومـــً
قال: وكذا إذا   قًيا على ِملكه فيأخذه.املســـــــلمون، وإْن كانوا شـــــــرطوه على إطالقه كان اب

 .(٩)املال (8)افتدى اإلماُم أسارى من مال بيت املال، مُثَّ غنَم ذلك املال، يُرد إىل بيت
مل جيز لــه  ؛لو أطلقوا األســــــــــــــري على أنــه يف أمــان  منهم، وهم يف أمــان  منــه: الثــالثــة

ــه التعرض هلم وال ألمواهلم ــاهلم، فليس لــ ــارجني اءجوا ور إالَّ إْن خر  ,اغتيــ ــه دفُع اخلــ ه فلــ
 .(10)خاصة

أنه ليس له   :فوجهان، أصـحهما  ؛ولو أطلقوه على أنه يف أمان  منهم، ومل يسـتأمنوه
 .(12)(11)اغتياهلم، وهو املنصوص

 .(13)سبًيا ومااًل و قتاًل  مفله اغتياهل ؛ولو أطلقوه من غري أمان  وال استئمان
ــلم لِ وحيـث قلنـا: ليس لـه اغتيـاهلم، فـأخـذ عنـد خروجـ   ؛هـا عليـهردِّ ه عني مـال ملســــــــــــ

أحدمها: فيه الوجهان فيما لو أخذ   ,ويف ضــماهنا طريقان, جاز، ســواء شــرطوا أمانه أم ال

 

 يف )و(: )قال(. (1)
أـنه   مث املـال اـلذي ذخـذوـنه مـا حكمـه؟ أطلق البـندنيجي...(: "1٧/111قـال يف كفـاـية النبـيه ) (2)

 ."كاألموال اليت يغنموهنا منا
 (.٧/486التهذيب ) (3)
 جد من نقل هذا القول عنه.مل أعثر على الكايف, ومل أ (4)
 هكذا يف النسختني. (5)
 يف النسختني: )فداء إْن(, وكلمة )فداء( ليست عند املاوردي يف احلاوي. (6)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )ط(. (٧)
 أ(./224) (8)
 (.14/2٧2احلاوي للماوردي ) (٩)
 (.10/282الروضة )(. و 11/465(. والشرح الكبري للرافعي )٧/4٧٩انظر: التهذيب ) (10)
 (.4/2٩2األم ) (11)
 (.10/282(. والروضة )11/465وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
 (.10/282(. والروضة )465 -11/464وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (13)
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  .(2)والثاين: القطع أبال ضمان .(1)[مالكهه على ]ردِّ لِ  املغصوبَ 
ــيًئا لينق :الرابعة لزمه  ؛الثمن إليهم، أو أقرضــــه، فإْن كان خمتارًا دلو اشــــرتى منهم شــ

أنَّ العقد ابطل،  :-  وهو املنصــــــــــــوص-  (3)[أصــــــــــــحها]فطُرٌق،  ؛وإْن كان مكرًها  ,لوفاءا
 وقف العقـد، فيتخري يف القـدمي والـثاين: أـنه خمرَّج على قويَل   .(5)(4)وجيـب رد العني إىل رهبـا

الثـاـلث: القطع بصــــــــــــــحـة البيع ولزوم  العقـد ويرســـــــــــــــل الثمن، وبني أْن يرده. جييز بني أنْ 
 .(6)الثمن

ضمنها ابلثمن، سواء كان التلف بفعله  ؛العني فإْن كان خمتارًا يف الشراء تلفتولو  
ا فــإْن كــان الثمن بفعلــه فوجهــان, أو بفعــِل غريه ــمنهــا  ,وإْن كــان مكرهــً أحــدمهــا: يضــــــــــــ

 .والثاين: خُيري بني القيمة والثمن، فإْن كان بفعل غريه مل يضمنها .ابلقيمة
من ن، وإْن كان خمتارًا ـضـــــــ يف فعلها فال ضــــــــماإْن كان مكرًها   :(٧)وقال البندنيجي

فاملذهب أنه يضــــمنها بقيمتها كما لو   من يده  اوإْن تلفت ببيعها وإخراجه قال:  قيمتها،
 تلفت بغري البيع.

ومطــــالبتــــه ]وفيــــه قوٌل: أنَّ البــــائع يتخري بني أْن ميضــــــــــــــي البيع ويطــــالبــــه ابلثمن، 
 .(8)[ابلقيمة

خـــذ هـــذا، وابعـــث لنـــا "لوا: ن ألفـــاظ البيع بـــل قـــاولو مل جيِر لفٌظ م :قـــال الروايين
 .(٩)فهو كما لو اشرتى مكرًها ؛، فقال: نعم"كذا

 

  (.11/465(. والشــــــــــرح الكبري )٧/485التهذيب ) يف النســــــــــختني: )غاصــــــــــبه(, واملثبت من (1)
 (.10/283للنووي )الروضة و 
 (.10/283(. والروضة )11/465وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )و(: )أصحهما(. (3)
 (.2٩3 -2٩2, 4/203انظر: األم ) (4)
 (.10/284(. والروضة )11/466وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.14/2٧2ي )(. واحلاو ٧1/53٩انظر: هناية املطلب ) (6)
 مل أجده. (٧)
 هكذا يف النسختني. (8)
(,  13/324مل أجد هذه العبارة يف حبر املذهب, فقد تكلم عن هذه املســـــــألة يف حبر املذهب ) (٩)

 (.10/284ولكن وجدهتا يف الروضة )
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 .، فأشار إىل خالف  فيه(1)وقال صاحب الكايف على األصح
ولو أعطوه شـــــــــيًئا ليبيعه هلم يف دار اإلســـــــــالم ويبعث هلم مثنه، فهو وكيل يعمُل ما 

 .(2)يعمله الوكيل
ة ميني  أو ظهار أو قتل، ففي ســـــــــقوطها وقد لزمته كفار  لو أســـــــــلَم كافرٌ  :اخلامســـــــــة
 .(3)أصحهما: أهنا ال تسقط؛ كالديون ,ابإلسالم وجهان
تفريًعا على الصـحيح - (4)[بدونه]أو  ,إذا ابرَز املسـلُم كافرًا إبذن اإلمام  :السـادسـة

 انقضــــــاء أال يعني املســــــلمون املســــــلم وال الكافرون الكافر إىل  املبارزُ  طَ رَ فشــــــَ   ؛-يف جوازه
 .(5)ز إعانتهجتوجَب الوفاء ابلشرط ومل  ؛القتال

لزم  ؛حىت يرجع إىل صـــــــفه  (6)مُثَّ إْن كان شـــــــرط الكافر أال يرجع إليه أهل الصـــــــف
قتله  املســــــــــــلم عنه فتبعه ليقتله، أو ترَك قتاله وطلَب الصــــــــــــف، فلهم وُويف له به، فإْن وىّل 

 منهزما هي القتال فإذا وىل هو أو املسـلملنقضـه األمان، وإْن شـرَط أال يعرتض له حىت ينت
قتله؛ النتهاء شــــــرطه ابهلزمية، وكذا إْن قتَل الكافُر املســــــلم، وإْن شــــــرَط ]جاز للمســــــلمني 

قتل الكافر؛  (8)[املســـــــــــــلُم الكافر جاز للمســـــــــــــلمني (٧)[أثخن]األمان إىل اإلثخان، فإْن 
 منعناه وقتلناه.ه، فيفذحلصول غاية األمان، ولو أثخن الكافُر املسلَم وقصَد ت
 .(10)، وإال قتلناه(٩)[نقتله]وقال املاوردي: إْن قدران على دفعه بدون القتل مل 

 

 مل أعثر على الكايف, ومل أجد من نقل هذا القول عنه. (1)
 (.10/284(. والروضة )11/466الكبري للرافعي )الشرح  وهو املعتمد. انظر:   (2)
ــة ٧/46الوســـــيط ). وانظر:  (11/46٧وهو املعتمد. انظر: الشـــــرح الكبري للرافعي ) (3) (. والروضـــ
(10/2٩3.) 
 يف النسختني: )بدنه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4)
ــر )4/25٧انظر: األم ) (5) رح الكبري للرافعي والـشــــ . (٧/484(. والتهذيب )8/381(. واملختصـــ
 .(10/284(. والروضة )11/46٧)
 ب(./224) (6)
 يف النسخة: )حنن(. (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىقتل يف )و(: )يقتله(, ويف )ط(: ) (٩)
َتْظِهَر يف إشــرا(: "14/325قال يف احلاوي ) (10) ط األمان لنفســه أن يكون الضــرب الثاين: أن َيســْ

ــاء املبارزة، حىت يرجع   ــفه، فيحمل على شـــــرطه وال جيوز أن يقاتل بعد انقضـــ آمنا حىت يرجع إىل صـــ
= 
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واجب، فلو شـــــرَط أْن مُيكَّن من ذلك فهذا شـــــرٌط فاســـــد. ويف   (1)[ذانقوهو ]اســـــت
 .األمان به وجهانفساد أصل 

ارزة ابألمان جاز من ذلك، فإْن مل تطرد عادة املب  (2)[املبارزان شـــيًئا]ولو مل يشـــرتط 
ــلمني قتل  ــرط؟ فيه وجهان ,  الكافرللمســـــــــــ  ,وإْن اطردت به فهل يكون ذلك مبنزلة الشـــــــــــ
يُتعرض أال  (4)[فاملسـتحب]قال يف املهذب:   ؛فإْن قلنا: ليـست مبنزلته  ,(3)أصـحهما: نعم

 .(5)له
ا إلعانة املســـــــلم،   (6)[فإنْ ]ولو خرج الكفار إلعانة الكافر، خرج املســـــــلمون أيضـــــــً

قتلهم  وجب قتله معهم، وإْن خرجوا بغري إذنه، فإْن هناهم جاز ؛ارز اســــــتنجدهماملبكان  
 : ال يُتعرض له.(8)والغزايل (٧)دونه، وإْن مل ينههم وسكت فقد قال اإلمام

ــاة؛ املــاوردي يُقتــل،  :(12)، والرافعي(11)، والبنــدنيجي(10)، والطربي(٩)وقــال القضـــــــــــــ
هادنني اهلدنة وســـــــــــكت الباقون أنه ينتقض عهُد وهو قياُس قوهلم فيما إذا نقض بعُض امل

 

إىل صـــــــــفه، وفاء ابلشـــــــــرط إال أن يكون من املشـــــــــرك إحدى ثالث خصـــــــــال، يبطل هبا أمانه:...,  
ا أن نسـتنقذ منه املسـلم على املسـلم، ويعزم على قتله، فيجب علينواخلصـلة الثاين: أن يظهر املشـرك  

ــتنقاذه منه بغري قتله مل جيز أن يقتل، وإن مل يقدر على  ــة نفســــه، فإن قدر على اســ ملا يلزم من حراســ
 ."ألنه ال أمان على قتل مسلم استنقاذه منه إال بقتله جاز لنا أن نقتله،

 يف )و(: )استفاد(. (1)
 ملبارز أن شيًئا(.يف )و(: )ا (2)
 (.10/285ظر: الروضة )وهو املعتمد. ان (3)
 يف )ط( كلمة غري واضحة. (4)
 (.3/284املهذب ) (5)
 يف )و(: )وإن(. (6)
نقتل فإن أعانوه من غري اســـــــــــتنجاده، دفعنا من يعينه، ومل "(: 1٧/534قال يف هناية املطلب ) (٧)

 يف السكوت., ومل أجد نصه "املبارز، وتركناه إىل ِقرنه
ده  و خرج مجع إلعانة الكافر قتلناهم مع املبارز إن كان ابســتنجاول"(: ٧/45قال يف الوســيط ) (8)

ــيط )"وإن مل يكن إبذنــــه مل نتعرض لــــه ــرح الكبري للرافعي  151. وحنوه يف البســــــــــــ (. وانظر: الشــــــــــــ
 .(285 -10/284(. والروضة )468 -11/46٧)
 (.14/253احلاوي ) (٩)
 (.1080التعليقة ) (10)
 (.16/413كفاية النبيه )  (11)
 (.468 -11/46٧رح الكبري )الش (12)
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 كل.ال
فَر فهل جيوز قتله أْم ُيرتك؟ فيه وجهان، قال الرافعي: ينبغي اولو أثخن املســـــــلُم الك

 تحيزيُقال: إْن شـــــــرَط األمان إىل انقضـــــــاء القتال جاز قتله، وإْن شـــــــرط أال يُتعرض ملأْن 
 .(1)وجب الوفاء

 

 .(10/285. وحنوه يف الروضة )(11/468الشرح الكبري ) (1)
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 :ئلواختتاُ  الباب بذكِر ثالِث مسا
أدلـك على قلعـة كـذا، "إذا قـال بعُض الكفـار لإلمـام أو أمري اجليش:  :(1)[ىلو األُ ]

 (2)[على]صــحت هذه املعاقدة  ؛اإلمام عليه، فعاقده "على أْن تســلَم يل منها جارية كذا
وجه اجلعالة، وإْن مل يكن اجلُعل معلوًما وال مملوًكا وال مقدورًا على تســـــــــــــليمه، خبالف ما 

 نه ُيشرتط فيه هذه الشروط.فإعل من ماله، إذا جعل اجلُ 
إْن دللتين على قلعــة كــذا فلــَك منهــا جــاريــُة "وكــذا احلُكم لو ابتــدأه اإلمــام فقــال: 

 .(3)"كذا
 .تكون اجلارية املذكورة أمة أو حرةوال فرق يف الصورتني بني أْن 
 ح.وفيه وجٌه أنه ال يص ,(4)صح على املذهب ؛ولو أُطلقت اجلارية ومل تُعني
ومـا إذا ـقال:   ,منهـا كثلـثه وربعـه نغنمـها ممـ ـله جزًءا   (5)وأحلق ـبذـلك مبـا إذا اشــــــــــــــرتط

 ، وحنو ذلك."َمن دلين على طريق  سهلة إليها، أو قريبة"
أعطيك  "وُيشـــــــــــــرتط أْن يكون اجلُعل املشـــــــــــــروط مما يدل العلج عليه، فلو قال له:  

 .(6)[اجلعاالت ]على قياس مل يصح مع اجلهل،  "؛ثلث مايل" :، أو"جاريًة مما عندي
ــلم  أبْن جعـلت ـله اجلـارـية أو حنوهـا ابـلدالـلة على  ولو جرت هـذه املعـامـلُة مع مســــــــــــ

 .(10)والغزايل (٩)واإلمام (8)تصـح، وصـحَّحُه القاضـيأحدمها: أهنا ال    ,(٧)فوجهان  ؛فتحها
جيوز ورأى اإلماُم ختصـــــــيصـــــــهما بقولنا:    ,(11)والثاين: أهنا تصـــــــح، وهو ما أورده العراقيون

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
 يف )ط(: )يف(. (2)
 (.8/83(. وهناية احملتاج )234)(. والتنبيه  8/3٧٩انظر: خمتصر املزين ) (3)
 (.10/285والروضة )(. 11/46٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 أ(./225) (5)
 يف )و(: )اجلهاالت(. (6)
 (.10/285(. والروضة )4٧0 -11/46٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
كاية وجه  ويف تعليق القاضـــــــــــــي احلســـــــــــــني ح"ولكن ابن الرفعة قال:   (,16/44٧)كفاية النبيه    (8)

 مث ذكر قوله. ",اقتضى إيراده ترجيحه...
 (.1٧/480) هناية املطلب (٩)
 (.٧/46الوسيط ) (10)
 (.10/286روضة الطالبني ) (11)
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 .(1)مل يصح قطًعا ؛فإْن منعناه استئجار املسلم على اجلهاد،
إن مل نصـــــحح  فوكالم العراقيني خيالفه، فإهنم قاطعون مبنع اســـــتئجار املســـــلم عليه، 

  (2)مل يستحق أجرة املثل أيًضا ؛اإلجارة
، "َمن دلين على قلعة كذا فله كذا منها"القلعة، فقال:  (3)[األمري حبضرة]ولو كان 

أصـــحهما   ,ففي اســـتحقاقه اجلُعل وجهان  ؛، واألمري ال يشـــعر هبا"هي هذه"جل:  ال ر فق
 .(4)على ما قاله ابن كج أنه يستحقه

 مُثَّ للجارية اجملعولة مخسة أحوال:
مل  ؛فإن شـــــرط الفتح  ؛: أال يقدر عليها لعدم فتح القلعة، فإذا مل تُفتح(5)ها[احدإ]

ــيًئا قطًعا، وإْن مل يشــــــرتط فتح ــتحق أجرة املثل، يســــــتحق شــــ أو ]ها مع الداللة، فهل يســــ
 .(٧)أصحها: اثلثها ,أوجه له، أو ال شيء له؟ (6)[يرضخ

طمع يف موقـال اإلمـام: إذا أتينـاهـا وحـاصــــــــــــــرانهـا، فـإْن مل يكن القتـال ممكنًـا، وال 
 ؛قـاتـلنكـان ممكنـًا ومل   وإنْ  ,فـالوجـه القطع أبال شــــــــــــــيء لـه ؛(8)[اندر] فتحهـا إالَّ ابتفـاق

فهـنا   ؛ـقاـتلنفلم تُفتح، ـفإْن قلـنا: ال شــــــــــــــيء ـله إذا مل   (٩)[ـقاتلـنا]الف، وإْن ّل اخلفهـذا حمـ 
 فهو كما لو ظهر ؛بعد القتال  (10)[اليأس]فإْن حصـــــــل   ؛أوىل، وإْن قلنا: يســـــــتحق هناك

اجلهاد أو أزعجنا   (13)مناترب القلعة، وإْن مل حيصــــــــل لكن   (12)كما ]حصــــــــران[  (11)(اليأس)

 

 (.1٧/480هناية املطلب ) (1)
 (.5/18٧(. والروضة )11/385) (,6/103(. والشرح الكبري )٧/456انظر: التهذيب ) (2)
 يف )و(: )األمر بقلعة(. (3)
 (.10/28٩روضة الطالبني )و  (.11/4٧4الشرح الكبري ) (4)
 ديها(.يف )ط(: )أح (5)
 يف )ط(: )ويرضخ(. (6)
 (.10/286(. والروضة )11/4٧0وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 يف )و(: )إبذن(. (8)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (٩)
 يف )و(: )الناس(. (10)
 .(, حيث نقل كالم اإلمام11/4٧0)  زايدة من الشرح الكبري القوسنيما بني   (11)
 .(11/4٧0)  )حضران(, واملثبت من الشرح الكبري  يف النسختني: (12)
 (.10/243احمليط يف اللغة )  انظر: بَرِْمُت بكذا: ضجرت به. (13)
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ــتحقاق وج ــهم   .(1)هانمزعج، ففي االســ وحيث أوجبنا أجرة املثل أو الرضــــخ فهو من ســ
فال شــــــيء له  امُثَّ ُعدان إليها اتفاقًا ال بداللته، وفتحناه ملهم وإذا جاوزان القلعة,  املصــــــاحل

على املـذهـب، وإن عـدان إليهـا ـبداللـته األوىل وفتحـناهـا اســــــــــــــتحقَّ اجلـارـية على املـذهـب. 
 انتهى.

مُثَّ شــــــــــــــرط اـلذي دلَّ عليهـا  القلعـةاجلُعـل من غري  ـقال املـاوردي وآخرون: ولو كـان
 .(2)اجملعول له، مل يستحق شيًئا
مســـــــــألة تعيني اجلارية، يف القلعة وال جند اجلارية املعينة    (3)[نفتح]احلالة الثانية: أن  

 وفيه وجه: أنَّه يُرضخ له. ,(4)فال يستحقُّ شيًئا ؛أو جارية مطلقة يف صورة اإلطالق
يف غريهـا فـإن كـانـت من أهلهـا فهو كمـا لو  (5)عينـة: إن ُوجـدت املوقـال املـاوردي

 .(6)كانت فيها، وإن مل تكن من أهلها فال شيء له
 .(8)لو كانت قد ماتت قبل معاقدته (٧)[حُيكم] اوكذ

والثـاـلث:  .والثـاين: ال جيـب .أحـدهـا: جيـب البـدل ,وإن مـاـتت بعـدهـا فثالثـة أقوال

 

وإن كـان القتـال ممكنـاً على اجلملـة، ومل يكن الفتح "ونص عبـارتـه:  (,1٧/481هنـايـة املطلـب ) (1)
اتل أصـالً. فإن قلنا: إذا تُرك القتال مقطوعاً به، فقاتلنا، فلم يتفق الفتح، فهذا يُبىن على ما إذا مل نق

ألن ال يســـــــــــتحق هاهنا أوىل، وإن قلنا: الّداّل ال أصـــــــــــالً، مع إمكان الفتح، مل يســـــــــــتحق شـــــــــــيئاً، ف
يســــــــــتحق، فإذا قاتلنا، فإن حصــــــــــل اليأس، وبذلنا اجملهود، فهذا يقرب منه، إذا ابن لنا اليأس، كما  

انزعج اجلند له، فهذا حمل ال، أو اســــــــــتنفَران أمٌر حصــــــــــران، وإن مل حيصــــــــــل اليأس، ولكن تربّمنا ابلقت
الرافعي   هبعـد هـذا ـفإين مل أجـده يف هنـاـية املطـلب, وـقد ذكر  )رمحـه هللا(, ومـا نقـله عـنه القمويل "الرتدد

 .(4٧1 -11/4٧0يف الشرح الكبري )
ــيئ(: "14/320مل أجد قوله هذا, فإنه قد قال يف احلاوي ) (2) ــرطه يف اجلعالة شــــ ا يف ولو جعل شــــ

 ."بشرط واحد وهو الداللة وقد وجدت غري القلعة استحقه ابلداللة, وإن تعذر فتحها: ألهنا معلقة
 يف )ط(: )يفتح(. (3)
 (.10/286(. والروضة )11/4٧1وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 ب(./225) (5)
 (.14/203احلاوي ) (6)
 يف )و(: )احلكم(. (٧)
(. والروضــــــــــــــة 11/4٧1)شــــــــــــــيًئا. وهو املعتمد. انظر: الشــــــــــــــرح الكبري للرافعي   فال يســــــــــــــتحقُّ  (8)
(10/286.) 
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 .(1)ماتت بعده وجب، وهو الصحيح إن ماتت قبل الظفر مل جيب، وإن
ا إذا ماتت يف مبقال اإلمام: وينبغي ختصـــــــــــيص اخلالف فيما إذا ماتت بعد الظفر 

وجزم  ,أي قطًعا ,(2)يد اإلمام قبل التمكُّن من التســـليم، أمَّا بعده فاألظهر وجوب البدل
 أيًضا. (4)واملاوردي (3)به الغزايل

ــذه األقوال  ــةحيوهـ ــل أْن تكون مفرَّعـ ــة تمـ ــذهـــب أن القلعـ ال  ؛إذا مل تُفتح على املـ
 .يستحقُّ شيًئا، وحيتمل خالفه
، وهي أنّـَه إذا اجلعـاالت اإلمـام على قـاعـدة ذكرهـا يف بنـاُه  ؛فـإن قلنـا: جيـب البـدل

فـإن كـان التلف قـبل إنشـــــــــــــــاء  اتلفـةومتَّ العـامـل العمـل، والعني  ,كثوب    ؛جعـل اجلُعـل عينـًا
ا اب؛  نُظر ؛العمل

ً
ــيء لهفإن كان عامل جاهاًل فله أجرة املثل، وإن ، وإن كان لتلف فال شــــــــ

 كان بعده، فإن مل يكن العامل طالب ابلتســـــــــــليم فهل يرجع بقيمة العني أو أبجرة املثل؟
وفيه  ؟الضـــــــــــمان اليدأو   بناء على أنَّ اجلُعل املعنيَّ مضـــــــــــمون ضـــــــــــمان العقد ,فيه قوالن

ان بعد وإن ك .من ضــــمان العقد قطًعاقوالن؛ كالصــــداق، وال يبعد عندي أنَّ اجلُعل ُيضــــ 
 ,]اليد فاحلكم كما مرفإن قلنا: إنَّه مضـــمون ضـــمان   ؛املطالبة به وامتناع اجلاعل من الرد

نفســــه، حىت بفقد قال القاضــــي: هو كإتالف اجلاعل اجلُعل  العقد  (5)ضــــمان[ :وإن قلنا
ويف  أجرة املـثل. ـفة  مسـاوـية، فينفســــــــــــــخ العـقد، ويرجع الـعاـمل إىلآبيكون يف قول كـالتلف  

 .(6)ا لو أتلفه أجنيب، فيتخريَُّ بني الفسخ واإلجارةكم  :قول  
ــية كالمه أْن يقال: إذا  ــليم بعد توفري الثمن،  (٧)[طلب]وقضــ املشــــرتي البائع ابلتســ

 يكون احلُكم كما لو أتلفه بنفسه، وفيه احتمال. ؛فامتنع وتلف املبيع
ف يُوجب االنفساخ، وال خُيرَُّج على  التل   يقال:  وينبغي أْن يُغلَّب ضمان العقد حىت

 

 (.10/286وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (1)
 (.1٧/483هناية املطلب ) (2)
 (.٧/4٧الوسيط ) (3)
 (.14/204احلاوي ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (5)
 (.10/28٧(. والروضة )11/4٧2الشرح الكبري )  :(. وانظر4٧٩ -1٧/4٧8هناية املطلب )  (6)
 هكذا يف النسختني. (٧)



 

 

 

328 

 

 اجلواهر البحرية

قيمة  (1)[توجب]  ؛القولني يف اتالف البائع املبيع، فإن قلنا: اجلُعل مضــــمون ضــــمان اليد
 .وجبت ُأجرة املثل ؛اجلارية، وإن قلنا: ضمان العقد

 م.ماوإن كان التلف بعد املطالبة والتمكُّن من التسليم ففيه كالم القاضي واإل
ــى البنا ــحَّ أنَّ ء املذكور أنْ ومقتضــــــــ  يكون األصــــــــــح وجوب أجرة املثل؛ ألنَّ األصــــــــ

 الصداق مضموٌن ضمان العقد، لكن األصحَّ هنا: وجوب القيمة.
قـال الرافعي: وحمـلُّ القولني مـا إذا كـانـت اجلـاريـة معيَّنـة، فـإن كـانـت مبهمـة، وفُرض 

ْن يقال: يرجع إىل وز أفيج  ؛جبنا البدل، وأو (4()3)فيها من ]اجلواري[  دَمن وج (2)[موت ]
أجرة املثل ال حمالة؛ لتعذر تقومي اجملهول، وجيوز أْن يُبين على حالة عدم املوت، وُتســــــــــــلَّم 

: لو مل جيد (٧)]...[ (6)[وُيشــــبه أْن يُقال]إليه عند عدم املوت،  (5)إليه قيمة َمن ]تســــلم[
ــلَّم إليـه، وإن ُوجـد فيهـا عِـ  ؛فيهـا إالَّ واحـدة فلإلمـام التعيني،  ؛اعرض نز نَّ وفُ ة منهدَّ تســــــــــــ

 هل جيب من ســـــــهم املصـــــــاحل أو من أصـــــــل مُثَّ ابلبدل الواجب. العلج على القبول وجُيرب
 .(8)فيه اخلالف املتقدم يف الرضخ للغنيمة؟ مال

 يقتضي جميئه هنا. وكالم اإلماموجُه اثلث: أنَّه من أربعة أمخاس الغنيمة،  (٩)[ومَثَّ ]
مل جيز  ؛قبل الظفر وهي حرةا مســــلمة، فإن كانت أســــلمت احلالة الثالثة: أْن جيده
 ,( 12) رواية قول: أهنا ُتسـلَّم إليه  (11)[سـريج]وعن ابن   ,(10)اسـرتقاقها وتسـليمها إىل الدليل

 كما لو أسلم األسري فإنه ال مينع إرقاقه.
 

 يف )ط(: )وجب(. (1)
 .الرافعييف )ط(: )ثبوت(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (2)
 يف النسختني: )اجلوار(, واملثبت من الشرح الكبري. (3)
 أ(./226) (4)
 الكبري.  يف النسختني: )سلَّم(, واملثبت من الشرح (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
 يف )ط( يف هذا املوضع؛ تكرار هذه اجلملة: )عند عدم املوت( وقد مرت قريبا. (٧)
 (.4٧3 -11/4٧2الشرح الكبري ) (8)
 يف )و(: )مثّ(. (٩)
 (.10/288(. والروضة )11/4٧3للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري  (10)
 ريح(.يف )و(: )ش (11)
 (.11/4٧3الشرح الكبري ) (12)
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ــلًما وجوَّزان هذه املعاملة  وإن أســــــــــلمت بعده أو كانت رقيقة فإن كان الدليل مســــــــ
 .(1)ُسلِّمت إليه ؛كافرًا فأسلممعه، أو  

 قبلها أو بعدها. (2)سلميُ وظاهر كالم مجاعة : أنَّه ال فرق بني أْن 
إن أســـــلم بعدها مل  :(8)(٧)والشـــــامل  (6)(5)(4)[التهذيب]وصـــــاحبا    (3)وقال املاوردي

 .ُتسلَّم إليه
ق والصــــــــدا ,إذا طلَّق الزوج امرأته قبل الدخول ااملســــــــألة خالف، وهو م نظريويف 
تعلٌِّق بقيمتـه، فلو مل يُطـاـلب هبـا حىت انفـك، ففي تعلُّقـه ابلعني حينـئذ  يفـإنَّ حقـَّه  ,مرهون

 فرِّق.يُ وجهان، وقد 
تســــليمها إليه على القولني يف شــــراء الكافر   (٩)وإن مل يكن الدليل مســــلًما، ]انبىن[

لمت إليه  , إن جّوزانه؛العبد املســــــلم ُتســــــلَّم ، وإن منعناه مل مُثَّ يُؤمر إبزالة امللك عنها,  ســــــُ
ــليم   ,إليه، ويف وجوب بدهلا طريقان أحدمها: أنه على اخلالف املتقدم فيما إذا تعذَّر التســ

 .(10)واثنيهما: القطع بوجوبه، والظاهر الوجوب  .ابملوت 
 .(11)أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله ؛أسلمت بعد الظفر إذا وهو فيما

 املثل.ال أجرة وفسَّروا البدل هنا بقيمة اجلارية، 
احلـالـة الرابعـة: إذا فتحنـا القلعـة فلم جنـد إالَّ اجلـاريـة املشــــــــــــــرتطـة، فـإن أمكن متلـُّك 

بالد بوجب تســــليم اجلارية إليه، وإن مل ميكن أبن كانت حمفوفة  ؛القلعة وإدامة اليد عليها
 

 (.10/288(. والروضة )11/4٧3انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 العلج, بدليل اجلملة التالية. :أي (2)
 (.14/204احلاوي ) (3)
 يف )و(: )املهذب(. (4)
 (.٧/481التهذيب ) (5)
 (.3/2٩5املهذب ) (6)
 (.13٩الشامل ) (٧)
 قت ترمجته.هو ابن الصباغ, وقد سب (8)
(.  11/4٧3واملثبت موافق ملا ذكره الرافعي يف الشــــــــرح الكبري )  يف النســــــــختني: )إالَّ أن انبىن(, (٩)

 (.10/288والنووي يف الروضة )
 (.10/288(. والروضة )11/4٧3وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 (.10/288(. والروضة )11/4٧3انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
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ر ختليف مجع يقومون حبفظها، وال غرض لنا يف إبقائها، فهل يســـــتحقها؟  الكفار، وعســـــُ
 .(1)أصحهما: نعم ,نفيه وجها

اخلامسة: إذا فتحنا القلعة ُصلًحا، فإن كانت املشروطة خارجة عن األمان كما إذا 
لِّمت إىل  ؛(2)كان الصـــــــــلح على أمان صـــــــــاحب القلعة وأهله، واجلارية من غري أهله ســـــــــُ

ــيخ أبو ؛ كمـا لو كـانـت من أهلـه  ؛وإن كـانـت من الـذين أمَّنـاهم, الـدليـل فقـد قـال الشــــــــــــ
قال  .(3)وغريه: الصـــلح على اجلارية فاســـد، كما لو تزوَّج امرأة، مُثَّ تزوَّجت بغريهاق إســـح

وأورده مجاعة: أنه صـــحيح،   (5)، واملذهب املنصـــوص يف املختصـــر(4)املاوردي: وهذا خطأ
 ؛تســــليمها إليهبإن رضــــيت "له:   (6)[ونقول]فُيخري صــــاحب القلعة بشــــرطنا مع الدليل، 

نعطيك "راجعنا العلج، وقلنا له:  ؛فإن أىب", أمضـينا الصـُّلحو ثلها،  غرمنا لك قيمتها أو م
ا هإذا مل ُتسـلِّم"ك، وإن أىب قلنا لصـاحب القلعة: افذ  رضـي، فإن "قيمتها أو جارية أخرى

ــتأنف القتال لح، ونبذان إليك عهدك، ونردك إىل القلعة، ونســــ ــُّ ــخنا الصــــ ، كذا ذكره "فســــ
 .(10)(٩)عيرافوال (8)والفوراين (٧)الطربيالقاضي 

 

 (.10/28٧(. والروضة )11/4٧4افعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للر  (1)
 ب(./226) (2)
ــرح الكبري ) .(12/203والبـيان ). (3/2٩5املهـذب ) (3) ــة الطـالبني   .(11/4٧4والشــــــــــــ وروضــــــــــــ
 (.16/450وكفاية النبيه ) .(10/28٩)
 (.14/204احلاوي ) (4)
 (.2٧2املختصر ) (5)
 الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل وىقول(, ويف )و(: )يقولو يف )ط(: ) (6)
 (.٩٧٧التعليقة ) (٧)
ــه   (8) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة يف كفــ مل أجــــده يف املخطوط من اإلابنــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(16/450.) 
 (.11/4٧4الشرح الكبري ) (٩)
 (.28٩ -10/288انظر: الروضة )و وهو املعتمد.  (10)
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نـبدأ ابلعرض على اـلدلـيل، فـإن  : أانَّ (3)والروايين (2)واإلمـام  (1)واـلذي ذكره املـاورديُّ 
لح وهو أقرب   ــُّ ــنـا األمر على صـــــــــــــــاحـب القلعـة، فـإْن أىب فســــــــــــــخنـا الصــــــــــــ امتنع عرضــــــــــــ

 .(4)[روأحص]
 (6)قــال القــاضــــــــــــــي ؟ (5)وحيــث رضــــــــــــــي الزعيم أو الــدليــل ابلبــدل فمن أين يكون

ــبـاغ (٩)وقـال البنـدنيجي ,(8)ملـالبيـت ا: من (٧)والبغوي إنّـَه حيـث يكون  :(10)وابن الصــــــــــــ
 الرضخ، وفيه األوجه الثالثة املشهورة.

وإن فســـــخنا الصـــــلح ورددانهم إىل القلعة، وفتحناها ُعنوة اســـــتحق الدليل اجلارية، 
 .(11)غرم له قيمتها؟ فيه قوالننوإن مل نفتحها فهل 
كان ما معه من   ؛دخل داران أبمان  أو ذمة اريب إذتقدَّم أنَّ احل  :(12)املســـــــــألة الثانية

، وأنَّه ال أمان ملا (15)[دتوكي]شـــــرط فيها فهو   (14)[فإنْ ]واألوالد يف أمان،  (13)[األموال]
 

 (.14/205ي )احلاو  (1)
فالوجه  "لعرض على صــــــــــاحب القلعة, حيث قال: ( البدء اب1٧/486الذي يف هناية املطلب ) (2)

ــليَمها إليه، َغرِمنا لك  يَت تســـــ ــِ أن نقول لصـــــــاحب القلعة: قد شـــــــرطنا لفالن هذه اجلارية؛ فإن َرضـــــ
ــاحلـناه على أن نؤّمن أهلـ  ه، واجلـارـية  قيمتهـا، ـفإن رضــــــــــــــي، ـفذاك، وإن مل يرض، قلـنا لـلداّل: ـقد صــــــــــــ

ــي، فذاك، وإن مل يرض، قلنا  امل ــيَت بقيمتها، بذلناها لك، فإن رضـــــــــــ ــروطة من أهله، فإن رضـــــــــــ شـــــــــــ
ــتوثق منها، وأغلق  ــلم اجلارية، أو تعوَد حرابً، فنرّدك إىل القلعة، فاســـــــ لصـــــــــاحب اجلارية: إما أن تســـــــ

ــلمـنا  يتفق   اجلـارـية، وإن ملابهبـا، وارجع إىل مـا كـنت علـيه، مث نعود إىل القـتال، ـفإن اتفق الفتح، ســــــــــــ
 ."الفتح، فالكالم على ما مضى

 (.13/263حبر املذهب ) (3)
 هكذا يف النسختني ابحلاء املهملة. (4)
 (.10/288(. والروضة )11/4٧4انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.16/451كفاية النبيه )  (6)
 (.٧/481التهذيب ) (٧)
 (.10/288والروضة )(. 11/4٧4انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 (.16/451كفاية النبيه )  (٩)
 (.13٩الشامل ) (10)
 (.16/450انظر: كفاية النبيه ) (11)
 قال قبل صفحات: )واختتاُم الباب بذكِر ثالِث مسائل( فذكر مسألة, وهذه الثانية. (12)
 يف )و(: )املال(. (13)
 يف )و(: )وإن(. (14)
 يف )و(: )توكيل(. (15)



 

 

 

332 

 

 اجلواهر البحرية

ــبيهم، وأن املاوردي فرَّق بني   (1)[بل] ,خلَّفه يف دار احلرب من األموال واألوالد جيوز ســـــــــ
، فال "األمان يف نفســــــــــــك لك "قول: يالولد، و ، فيثبت يف املال و "لك األمان"قول:  يأْن 

 .(2)يثبت فيهما
ــالة  مُثَّ خرج   (3)[حريبٌّ ]إذا تذكرت ذلك فلو دخل  داران أبمان أو عقد ذمة  أو لرســـ

، وإن مل يكن   ؛إىل دار احلرب، فإْن خرج ليعود، فإْن كان إبذن اإلمام أو انئبه فأمانه ابق 
 ,نَّه ابق  يف نفســــــه ومالهإهنا:    (6)إســــــحاقخ أبو  والشــــــي  (5)املاوردي (4)[فقد قال  ؛إبذن  ]

وقال املاوردي: إذا دخل , (٧)وله العود من غري جتديد أمان، وهو مقتضــــى إطالق الغزايل
أبمان  مُثَّ عاد إىل دار احلرب انقضــــــــــى ُحكم أمانه، فإْن عاد بغري أمان ُغنم، إالَّ أْن يعقد 

 .(8)الدخولله اإلمام األمان على تكرار 
 يف فإْن صــــــحَّ هذا كان,  (٩)ما تقدَّم، وهو مفهوم كالم املتويلِّ   خيالفطالقه  ا إبوهذ

 .املسألة وجهان
ــبــاب النقض أْن يعود إليهــا و احلرب،  (10)وإن نقض العهــد والتحق بــدار من أســــــــــــ

ولو مـات األب، بـل ُيرتكون حىت يبلغوا،  م عنـدانأوالده الـذين تركه بِ ســـــــــــــــْ ن ؛ مللإلقـامـة
 

 وفتني ساقط من )و(.املعقما بني   (1)
 (.14/33٩(. واحلاوي )1٧/4٩2انظر: هناية املطلب ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 يف )و(: )رد وقفا وحكى( أو حنوها. (4)
ــى "(: 14/33٩يف احلـاوي )ـقال  (5) وإذا دخـل احلريب أبمـان اإلمـام مث عـاد إىل دار احلرب انقضــــــــــــ

أمان غنم حىت يســـتأنف أماان: ألنه خاص. فلم يتكرر، فلو عقد له  حكم أمانه, فإن عاد اثنية بغري
األمان على تكرار الدخول صــح اعتبارا بصــريح العقد، وكان يف عوده وتردده آمنا يقيم يف كل دفعة 

 ."ا شرط له من املدةم
وأما ماله: فيحفظ "(: 32٩ -12/328قاله صاحب البيان )مل أجد قوله هذا, وما وجدته ما   (6)
، فـإن مـات أو قـتل يف دار احلرب.. انتقـل إىل ورثـته احلربيني، وال ينتقـل إىل ورثـته من أهـل اـلذمـة. ـله

ل األـمان يف وهـل يبطـل حكم األـمان يف ـماـله؟ فـيه قوالن: أحـدمهـا: ال يبطـل األـمان..., والـثاين: يبطـ 
ــرح الكبري ) , ومثلـه يف".. وهو اختـيار أيب إســــــــــــــحـاق املروزيمـاـله. فـاـية النبـيه  كو (. 11/4٧6الشــــــــــــ
(1٧/148  .) 
 .(2٩0 -10/28٩(. والروضة )11/4٧6. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(٧/4٩الوسيط ) (٧)
 (.14/340احلاوي ) (8)
 .أجده مطبوعا وال خمطوطاما يتعلق ابجلهاد من تتمة اإلابنة مل  (٩)
 أ(./22٧) (10)
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 .(2)غوا املأمنلِّ قرُّوا، وإال بُـ جلزية أُ قبلوا ا (1)[فإنْ ]
غري ودائع ففيهـــا ثالثـــة أو  ودائع ؛ف عنـــدان أموااًل يف الـــذمم، أو أعيـــاانً ولو خلّ 

ا يفء، ,  أوجه القاضـــــــي: أمانه فيه، كما انتقض يف نفســـــــه، قال   (3)[وانتقض]أحدها: أهنَّ
واثلثهـــا: أنَّ  .(5)هـــا: أنَّ األمـــان ابق  في-وهو ظـــاهر املـــذهـــب-واثنيهـــا  .(4)وهـــذا أقيس

بطل فيه على وجه التبعية، وإن حصـــــل فيه   ؛األمان إن حصـــــل يف املال على وجه التبعية
 مل يرتفع. ؛استقالاًل ابلتنصيص عليه

ــتيطـان ريتـه ومـالـه، ذبقي أمـانـه يف   ؛وقـال املـاوردي: إْن رجع إىل دار احلرب لالســــــــــــ
 .(8)(٧)دون نفسه ومالهبدار احلرب ففي ذريَّته  (6)[والتحق]وإن نقض العهد 
فيه  ؟يف ماله الذي عندان، فهل يبَقى أمانه  ل إىل دار احلرب صـــــــــــِ ومل يَ  هوإن نقـضــــــــــ 
 اخلالف املذكور.

أال يُغتال وال يُؤخذ ما   ه:، ووجه(٩)قال اإلمام: والوجه بقاء أمانه إىل أْن يتصـــل به
 عد.معه من املال قطًعا، وحُيتمل أْن يطرد فيه اخلالف على بُ 

ــال ا ــاور قـ ــاملـ ــا ذكرانه من االنتقـ ــلُّ مـ ــه ضدي: وحمـ ــالـ ــد هلمـــ  ؛يف مـ ــان  اإذا عقـ األمـ
 .(11)ته وقتالهرباحمب، أمَّا إذا أفرده أبمان فال ينتقض (10)نا[مع]

ا، وذكر فيهم وجـٌه يف اومن األصــــــــــــــحـاب من طرد الوجهني األولني  ألوالد أيضـــــــــــــــً
 وإال فال. ,اقو اسرت  ؛اثلث، وهو أهنم إن هلك أبوهم يف دار احلرِب أو اسرُتقُّ 

 

 يف )و(: )وإن(. (1)
 (.10/28٩(. والروضة )11/٧54انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )و(: )وانفصل(. (3)
 (.1٧/14٧كفاية النبيه )  (4)
 (.2٩0 -10/28٩(. والروضة )11/4٧5وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 يف )و(: )واتصل(. (6)
 أي: بقي األمان يف ذريته دون نفسه وماله. (٧)
 (.14/21٩احلاوي ) (8)
 (.1٧/4٩2هناية املطلب ) (٩)
 يف )ط(: )مغنا(. (10)
 (.14/21٩احلاوي ) (11)
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جُيربون على قبول  ؛وعن املزين ختريج قول  أنَّ األوالد إذا أُقرُّوا يف داران حىت بلغوا
 وغلَّطوه فيه. .(1)اجلزية

 التفريع:
 :تفرّع عليه مسائل ؛إنَّ قلنا ابلوجه الثاين، وهو بقاء أمانه فيه

 ؟ه بغري أمـان ليـأخـذاألوىل: ال يُتعرض لـه مـا دام حيًـّا، وهـل لـه أْن يـدخـل يف داران
ــبه اإلمام إىل (2)احلداد  ابن أحدمها قول  ,فيه وجهان وقصــــــد , (3)نعم :األصــــــحاب ، ونســــ

ــمـاع القرآن، لكن ينبغي أْن يُعجّـ  ل يف الـدخول لـذلـك يوجـب لـه األمـان كـالـدخول لســــــــــــ
ــه، وال يُعرّ غحتصـــيل  ــتصـــحب   العود  (5)[يكرر]على أمر آخر، وال ينبغي أْن    (4)جرضـ ويسـ

 يتمكَّن من اســــــــــــــتصــــــــــــــحابه دفعة واحدة، فإْن خالف كان املال إالَّ إذا مل كل مرة بعض
 وثبوت األمان ملاله ال يثبت له يف نفسه. ,والثاين: ليس له الدخول .لإلمام قتله، وأسره

ويف    ,(6)فقد نصَّ يف موضــــــــــع على أنَّه يكون لورثته ؛الثانية: لو مات أو قُتل هناك
أنه ُيصــــرف إىل   :أصــــحهما ,مهور: فيه قوالنفقال اجل واختلفوا  ,(٧)موضــــع  على أنه يفء

املاوردي: ســـــواء  (10)[قال, ]احلربيون دون الذمّيني على الصـــــحيح  (٩)ثة ورثتهري ف  ,(8)ورثته
و الطيب: يُرد إىل َمن ُولد ب، وقال القاضــي أ(11)كانوا يف دار احلرب، أو يف دار اإلســالم

 

ــره ) (1) وال يؤخذ من امرأة وال جمنون حىت يفيق وال مملوك حىت يعتق وال  "(: 8/385قال يف خمتصـــــ
 ."عشرة سنة فيلزمه اجلزية كأصحابه  الشعر حتت ثيابه أو حيتلم أو يبلغ مخسصيب حىت ينبت 

ــائل املولدات )فروع ابن احلداد( (2) ــرح الكبري ). وانظر:  (260) املســـــــ ــة  و  (.11/4٧6الشـــــــ روضـــــــ
 (.  10/2٩0الطالبني )

 .(10/2٩0)(. والروضة 11/4٧6. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(1٧/4٩2هناية املطلب )  (3)
. انظر: اتج . والتعريج على الشــــــــــــــيء: اإلـقامـة علـيهأـقامعرج ابملكـان: إذا عرج علـيه: عطف. و  (4)

 (.6/٩4) العروس
 (, ويف )و(: )يكور(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يكون )ط(: )يف  (5)
 (.8/40األم ) (6)
 (.8/380(. وخمتصر املزين )4/2٩6األم ) (٧)
 (.10/2٩0(. والروضة )11/4٧6انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد.  (8)
 ب(./22٧) (٩)
 يف )ط(: )وقال(. (10)
أمن يف دار احلرب أو دار  ء كان موت هذا املســــــتوســــــوا"(: 14/21٩نص عبارته يف احلاوي ) (11)

 , فْلُيعلم."اإلسالم
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الذمِّي إذا مات وله وخُيالف يب عصـــــرون: قال ابن أ  ,(1)يف دار احلرب دون دار اإلســـــالم
: إالَّ أْن يكون لورثته (3)[قال بعضـــــــــهم]والثاين: أنَّه يفء،    .(2)قريٌب يف دار احلرب ال يرثه

 أمان، فُيصرف إليهم.
على هذا نقول: ماله موقوف كما يف املرتد، فإْن مات  (4)[وحنن]قال القاضــــــــــــــي:  
، وهذا يكون وجًها رابًعا يف (5)دهغنمناها بنقض العا  ن لنا إمنابَ  ؛قبل أْن ُردت إليه أمواله

 األصل الذي عليه التفريع.
على مــا إذا عقــد  (٧))حممول( األول ,على حــالني النصــــــــــــــــان :(6)ابن خريان وقــال

ــه ولورثته من بعده ــه ,األمان لنفسـ ــر على أمان نفسـ ومل يكن له  ,والثاين على ما إذا اقتصـ
 .(8)افماله يفء قطع ؛وارث 

أحدمها: أنَّه على اخلالف يف   ,و مات املستأمن يف داران ففي ماله طريقانثة: لالثال
فإْن كان ورثته يف   ,(٩)وأصــــــــــــــحهما: القطع أبنه يُرد إىل ورثته .ما إذا مات يف دار احلرب 

ــتأمن كاحلريب ؛دار احلرب  رف إليه ؛فإْن قلنا: املعاهد واملسـ ــُ ، وإن قلنا: إهنما كالذمِّي مصـ
 ج على اخلالف يف التوارث بني الذمي واحلريب.رِّ خُ  ؛-وهو الصحيح-

؛ كتجارة  ورســالة  وزايرة، رَ ولو خَ  ج املســتأمن إىل دار احلرب غري انقض لكن لشــغل 
 .(10)فهو كما لو مات يف دار اإلسالم، ففيه الطريقان

 

 (.1016التعليقة ) (1)
 (.866االنتصار ) (2)
 املعقوفتني ساقط من )و(.ما بني   (3)
 يف )و(: )وحني(. (4)
 (.1٧/814كفاية النبيه )  (5)
ورعا تقيا نقيا  أحد أركان املذهب كان إماما زاهدا ( أبو علي, احلســـــــــــــني بن صـــــــــــــاحل بن خريان,6)

  ســـــري أعالم النبالء للذهيبانظر:  تويف ســـــنة عشـــــرين وثالث مائة.   ,متقشـــــفا من كبار األئمة ببغداد
 (3/2٧1وطبقات الشافعية الكربى لسبكي ) .(5٩ -15/58)
 زايدة من كفاية النبيه. القوسنيما بني   (٧)
ــذب ) (8) ــان )3/330املهــ ــرح الكبري ) (.12/32٩(. والبيــ ــه  (11/4٧6والشــــــــــــ ــة النبيــ ــايــ . وكفــ
(1٧/148). 
 (.10/2٩0)(. والروضة 4٧٧ -11/4٧6وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.10/2٩0(. والروضة )11/4٧٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
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الرابعة: حيث قلنا: ينتقل املال إىل ورثته، قال الغزايل: هلم دخول داران ألخذه بغري 
أنَّ ـله  ؛، وهو كمـا قـالـه فيمـا إذا نقض صـــــــــــــــاحـب املـال العهـد ودخـل دار احلرب (1)مـانأ

 غري أمان، والظاهر أنَّه ذيت هنا اخلالف املذكور مثة.بالدخول 
يب الناقض  :اخلامســة احلكم يف  بين ؛امللتحق بدار احلرب واســرُتق (2)[للعهد]لو ســُ

فهنا ؛  نقطع أمانه فيه وُيصـــــــــــــرف إىل ورثتهماله على ما إذا مات، فإْن قلنا: إذا مات ال ي
, ال  :واثنيهما .أحدمها: أنَّ احلُكم كذلك   ,فوجهان  ؛أوىل، وإن قلنا: ينقطع ويصـــــــــري فيًئا

رجع   ؛(3)[بل ردِّه إليهفإْن مات ُحرًّا قَ ]ُرد إليه،   ؛ُوقف، فإْن عتق  ؛فإْن قلنا: ينقطع ابلرق
أنَّه  -  (4)وهو املنصوص-أقرهبما   ,النقو   أو  ,القوالن يف األصل، ولو مات رقيًقا فوجهان

 .(6)واثنيهما: أنَّه ُيصرف إىل ورثته .(5)يكون فيًئا
ــها، وهي ما لو  ــودٌة يف نفســ لة، وهي مقصــ ــَّ ــألة  مفصــ وذكر اإلمام أنَّه خُمرٌَّج من مســ

بدار احلرب انقًضا للعهد، مُثَّ ُسيب   (٧)كما لو قطع يده فالتحق  ,جرح مسلٌم أو ذمي ذميًّا
 .(8)اسرُتق، مُثَّ سرت اجلراحة إىل النفسو 

أحدها:  ,يضــمنه اجلاين ثالثة أقوالقدر ما  (10)[يف] أنَّ   :املذهب فيها  (٩)حاصــلو 
أو قيمــة الرقيق، ونقــدر أر  اجلراحــة ديــة يهودي، ) من أر  اجلنــايــة (11)(األمرين) أقــل

قلُّ من األر  أو والرجوع يف القيمة إىل الســـــــــوق، فيجب على هذا القوِل على اجلاين األ
عبـد قيمتـه ، وهو يف مثـالنـا: نصــــــــــــــف ديـة الـذمي وقيمتـه كمـا لو قطع يـدي (12)(القيمـة

 

 (.٧/4٩الوسيط ) (1)
 يف )و(: )العهد(. (2)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )و(. (3)
 (.4/٩٧1انظر: األم ) (4)
 (.10/2٩1(. والروضة )11/4٧٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
(, فإن عبارهتما خمتلفة عما  10/2٩1(. والروضــــــــــة )11/4٧٧الشــــــــــرح الكبري للرافعي )انظر:   (6)

 )رمحه هللا(. ذكره القمويل
 أي: الذمي اجملروح. (٧)
 (.4٩6 -1٧/4٩5هناية املطلب ) (8)
 أ(./228) (٩)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (10)
 زايدة من هناية املطلب. القوسنيما بني   (11)
 زايدة من هناية املطلب. القوسنيما بني   (12)
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والثـــاين: أنَّ الواجـــب  إالَّ ديـــة حر. ال يلزمـــه ؛عتق ومـــات من القطعفمـــائتني من اإلبـــل 
ا مــا بلغ، وال  .القيمــة ابلغــة مــا بلغــت ظر إىل نوالثــالــث: أنَّ الواجــب أر  اجلنــايــة ابلغــً

 .(1)مةالقي
ــلم فارتد مُثَّ عاد  قال اإلمام: وما ذكرانه بناًء على املذهب فيما إذا جىن على مســـــــــ

أحدمها: أنَّه   ,إىل اإلســــــــالم، مُثَّ مات من اجلناية؛ أنَّه جيب متام الدية، ويف وجهان آخران
ا واثنيهما: يلزمه نصـــــــفها؛ نظرً  .الدية؛ نظرًا إىل حاليت العصـــــــمة وحالة اإلهدار  ايلزمه ثُلث
 .(2)العصمة واإلهدارإىل 

فعلى هــــذين ينبغي أْن جيــــب على القول األول أقــــل األمرين من األر ، وثلثي 
ــفهـا على الثـاين، وعلى القول الثـاين: جيـب على الوجـه  القيمـة على القول األول، ونصــــــــــــ

ــفهـا، وملن يكون هـذا الواجـب؟ ااألول ثُلثـ  بنـاه احملققون على  القيمـة، وعلى الثـاين نصــــــــــــ
وإن   ,(3)أنَّه ُيصــــــــــرف إىل ورثة املســــــــــرتق فالنص ؛ قلنا: الواجب أقل األمرينفإنْ  ,لاألقوا

، فإْن زاد شـيٌء فالزايدة للسـيد، وعلى مفقدر األر  مصـروٌف إليه  ؛قلنا: الواجب القيمة
 القول الثالث: األر  مصروف إىل الورثة فقط.

ــيد،   طثة، وغل ور لل  (4)[والباقي]وقال القاضــــــــــــــي: ُيصــــــــــــــرف منه قدر القيمة للســــــــــــ
 .(5)اإلمام

يف املســـــألة األصـــــلية؛ أنَّ   فيها املتقدم خمالٌف لنصـــــه إذا عرفت هذه املســـــألة فنصـــــه
املال يفء، فقال األصـحاب: فيهما قوالن للنقل والتخريج، أحدمها: أنَّ األر  يف مسـألة 

ا ُتصرف إىل ورثته. .يفء ؛واملال املودع هنا ةاجلراح  واثنيهما: أهنَّ
ُيصرف إليهم إراًث، وامتناع ] كيفيته فقال: جيوز أْن يقال: دد اإلمام يفوعلى هذا تر 

ــرًعا، والُكفَّار يتعبدون ــيله، وجيوز أْن يُقال  التوريث من الرقيق حكٌم شـــــــــــ ال  (6):[بتفاصـــــــــــ
 

 (.4٩6 -1٧/4٩5هناية املطلب ) (1)
ــرح الكبري للرافعي ). و (1٧/4٩6هناية املطلب ) (2) (. ومل يوردها النووي يف 11/4٧٧انظر: الشـــــــــ

 الروضة.
 (.48 -6/4٧م )انظر: األ (3)
 يف )ط(: )والثاين(. (4)
 (.1٧/44٩هناية املطلب ) (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
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أانَّ نصــــرف ما  :إذا مات  إراًث؛ لكن ألهنم أخصُّ به، كما نقول يف املبعض مُيصــــرف إليه
، فإْن قلنا ابلتوريث، فريثون (2)[به]نه أخص ألابقيه،   (1)[لك ام]احلر إىل  هاكتسـبه ببعضِـ 

 .(3)فيه احتماالن له ؟إذا مات أو يستند استحقاق الورثة إىل ما قبل جراين الرق
 ,يال توريـــث من ح ,بزمـــان يـــت قبـــل موتـــهم من وهـــل يكون على الثـــاين توريـــث

 ؟تنزياًل لزوال امللك ابلرق منزلة زواله ابملوت 
ــألة   إذا حاصـــــــــر املســـــــــلمون بلدة أو قلعة أو قرية، فنزل أهلها على   :(4)الثالثةاملســـــــ

، بشــرط أْن يكون مســلًما ذكرًا (6)نزلوا على ُحكم غريه نجاز، وكذا إ ؛(5)م[مااإل]ُحكم 
ا 
ً
 .(٧)مبصاحل القتال، وال ُيشرتط أْن يكون بصريًاحرًّا مكلًَّفا عداًل عامل

 

 يف )ط(: )ملك(. (1)
 يف )و(: )بع(. (2)
فإن قلنا: األموال واألرو  مصــــــروفة إىل مصــــــارف  (: "1٧/150نص عبارته يف هناية املطلب ) (3)

إىل الورثة، ففي طريق الصرف إىل الورثة تردد عندي، جيوز   الفيء، فال كالم. وإن قلنا: هي مصروفة
أن يقال: ال يصــــرف إليهم إراثً، وإمنا يصــــرف من حيث ال يؤخذ منهم، فاملال يف أمان  غري منحّل. 

عضــه حر وبعضــه رقيق، فاألموال اليت خلصــت له بســبب احلرية  وهذا يناظر ما إذا قلنا: من مات وب
ــروفة إىل مالك الرق يف بع ــرف مال إىل أخص اجلهات،  مصـــــــ ــه، وليس هذا توريثاً، وإمنا هو صـــــــ ضـــــــ

ــر إجراء قوانني املرياث، ولذلك أقمنا الســـــــــــــيد مقام العبد املقذوف بعد موته يف طلب   حيث يعســـــــــــ
تمسـاك أبخص الطرق. ولو اسـتّد نظر الناظر، اسـتبان له التعزير، وليس هذا من التوريث، ولكنه اسـ 

ضـــــاً؛ فإن األموال إذا زال عنها مالكها املختص، وال ســـــبيل إىل أن التوريث ابٌب من التخصـــــيص أي
ــيه قواعد الفرائض،   تعطيلها، فالوجه إقامة من خيتص ابمليت مقامه يف نســـــب أو بســـــبب كما تقتضـــ

. وقد صـــــــرح بذلك النص، وأطلقه األصـــــــحاب، مث على هذا مســـــــلٌك. وجيوز أن يقال: هذا توريث
ــاء هللا ــرحنا عليه، إن شــ ــيأيت شــ ــاة من هذا تردد ســ  تعاىل. فإن قلنا: ليس ما ذكرانه توريثاً، فال حماشــ

ني يوم املوت، وإن قلنا: هذا توريث، فينقدح فيه وجهان:   ــِّ ــرف إىل األخصـــ ــري إىل أن املال يصـــ املصـــ
ذا توريث من اســتحقاق الورثة إىل ما قبل جراين الرق، فإن قيل: هأن نقول: نتبني اســتناد   :أحدمها

. قلنا: هو كذلك  ."حيّ 
 األخرية., وهذه تني: )واختتاُم الباب بذكِر ثالِث مسائل( فذكر مسألآنفاقال   (4)
ــرح الكبري ) يف النســــــــــــــختني: )األمــــان(, (5) ــة للنووي 11/4٧٩واملثبــــت من الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــ
(10/2٩1.) 
 ب(./228) (6)
ــيط )234التنبـيه )  انظر: (٧) ــرح الكبري للراو  .(٧/48٧(. والتهـذـيب )٧/50(. والوســــــــــــ فعي الشــــــــــــ
 (.10/2٩1(. والروضة )11/4٧٩)
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ا ور 
ً
 .(1)ًعا، قالوا: فقيًها وجمتهًداقالوا: وُيشرتط أْن يكون عامل

املعتربة يف املفيت، ]فإن   (2)[هادتجاال]قال اإلمام: وما أظنُّهم شـــــــــــــرطوا أوصـــــــــــــاف  
ال بد منه، فإْن   (5)[فهذا] إىل طلب الصالح وما فيه للمسلمني  (4)[التهدِّي]به    (3)عنوا[
ل عقب اق (8)، لكن صــــــــاحب الوايف(٧)الفتوى فهو غلط  شــــــــرائط  (6)(اســــــــتجماع) أرادوا

ا على اإلطالق، أو حبكم هذه املســــــــــألة]حكاية ذلك: هل ُيشــــــــــرتط 
ً
فيه  ؟أْن يكون عامل

ــبــَّاغيواألول  ,وجهــان  احلــاكم،فيــه مــا ُيشــــــــــــــرتط يف  (٩)[ُيشــــــــــــــرتط :وافق قول ابن الصــــــــــــ
 .(10)إالَّ كونه بصريًا 

،  (12)[اإلمــامــة]اثنني يف  (11)[حتكيم]كمــا جيوز   ,وجيوز أْن ينزلوا على ُحكم اثنني
تفق على حتكيم أحــــــدمهــــــا أو غريمهــــــا ، إالَّ أْن يَ (13)[القلعــــــة]ُردُّوا إىل  ؛ْن اختلفــــــافــــــإ

  .(14)الفريقان
أو خيتاروه هم واإلمام دون َمن خيتاروه   ,وجيوز أْن ينزلوا على حكم َمن خيتاره اإلمام

مينع  عند وجودها الو   ,(15)الصــــفات املعتربة فيجوز  واوحدهم، إالَّ أْن يشــــرتطوا فيمن يعيِّن
وال يضـــــــــــر كونه كان أســـــــــــريًا يف أيديهم قد   ,كون املعني كان منهم وأســـــــــــلم، لكن ُيكرهب

 

 انظر املصادر السابقة. (1)
 يف )ط(: )اجلهاد(. (2)
 يف )ط(: )وألهنم(, ويف )و(: )ولعلهم(, واملثبت من هناية املطلب. (3)
 .واملثبت من هناية املطلب لإلماميف )و( كلمة غري واضحة,   (4)
 ية املطلب لإلمام.(, واملثبت من هنازهدا(, ويف )و(: )وهذايف )ط(: ) (5)
 زايدة من هناية املطلب. القوسنيما بني   (6)
 (.1٧/154هناية املطلب ) (٧)
 مل أعثر على الوايف, ومل أجد من نقل عنه هذا القول. (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 (.202انظر: الشامل ) (10)
 يف )و(: )حتكم(. (11)
 يف )ط(: )األمانة(. (12)
(. وكفاية 11/480(. والروضــــــــــة )10/2٩2واملثبت من الشــــــــــرح الكبري ) ,(البلغةيف )ط(: ) (13)

 .(16/440النبيه )
 (.10/2٩2(. والروضة )11/480انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (14)
 (.10/2٩2(. والروضة )11/480انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (15)



 

 

 

340 

 

 اجلواهر البحرية

 .مل يصح ؛ولو كان ابقيا يف أسرهم ,يكرهلكن  ,]أُطلق
ــتنزاهلم على حكم َمن هو  ــن الرأي فيهم ويكره اســـــ ــتنزهلم  (1)ويكره أن[  ,حســـــ يســـــ

 .(3)الروايين (2)[هقال], على أْن حيكم فيهم بكتاب هللا
مل جيز؛ ألهنم  ؛نفذه  ؛ال البغوي: لو اســـــتنزهلم على أنَّ ما يقضـــــي هللا تعاىل فيهمقو 

 .(4)ال يعرفون حكم هللا تعاىل
القتل  ؛كم أْن حيكم إالَّ مبا فيه احلظ للمســـلمني من اخلصـــال األربعمُثَّ ال جيوز للحَ 

ن  ,واالســرتقاق ,يف املقاتلني
َ
نفذ   ؛ها حكم بهواي  ,والفداء فيهم ويف النســاء والصــبيان ,وامل

 .(5)حكمه
 .(6)وفيه وجه أنه جيوز له احلكم ابملن على مجيعهم

مل ينفذ حكمه، وإْن حكَم   ؛كقتل النســـــاء والصـــــبيان  ؛ولو حكم مبا خيالف الشـــــرع
 .(٧)جاز ؛بقتل املقاتلة وسيب الذرية وأخذ املال

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
ــنة, ومل أجد يف  يف )ط(: )قال(, (2) وهذا بعيد, فإن الروايين تويف قبل البغوي بنحو أربع عشــــرة ســ

 كتابه نقال عن البغوي, وما ذكره هنا مل ينسبه ألحد.
ــلحوا على حتكيم غري معني، ليقع  (: "133 -13/330قال الروايين يف حبر املذهب ) (3) فإن صـــــــ

أحوال: أحدها: أن يكون موقوفًا على اختيار   خيل من ثالثة  االختيار له، أو التعيني عليه من بعد مل
املســـــلمني له، فيصـــــح. والثاين: أن يكون موقوفًا على اختيار املشـــــركني له، فال يصـــــح. والثالث: أن  
يكون موقوفًا على اختيار املسلمني واملشركني، فيصح... فإن اتفق املسلمون واملشركون على اختياره  

ــتأنفوا  يهم حكمه، وإن اانعقد حتكيمه ونفذ ف ختلفوا مل ينعقد حتكيمه، وأعيدوا إىل مأمنهم حىت يســـــ
اختيارًا أو صــــــــــــــلًحا، فإن صــــــــــــــوحلوا على حتكيم أســــــــــــــري يف أيديهم نظر؛ فإن كان يف وقت اختياره  
للتحكيم أسريًا مل يصح حتكيمه؛ ألنه مقهور ال ينفذ حكمه، وإن كان قد أطلق قبل حتكيمه كرهناه  

ن دينه مينعه من املقابلة، وهكذا لو عقد التحكيم على رجل منهم  ة وصــــــــح حتكيمه ألحذرًا للممايل
قد أســــــــلم قبل التحكيم جاز وإن كره. وإذا انعقد الصــــــــلح على حتكيم رجلني جاز؛ ألن اجتهادمها 
أقوى ونفــذ حكمهمــا إن اتفقــا عليــه، ومل ينفــذ إن اختلفــا فيــه، وإذا مــات احلكم قبــل حكمــه، أو 

ــلحا على حتكيم غريهل أعيدوا إىل مأاســــتعفي واعتز  ــتأنفوا صــ . وانظر: الشــــرح الكبري "منهم حىت يســ
 .(10/2٩2(. والروضة )11/480للرافعي )

 .(10/2٩2(. والروضة )11/480. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )(٧/488التهذيب ) (4)
 (.10/2٩2انظر: الروضة ) (5)
 (.11/480)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (6)
 (.10/2٩2ة )انظر: الروض (٧)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

341 

 

 اجلواهر البحرية

فيجوز  ,تلـها قولنـ ]وحكُم أمواهلم حكُم الغنيمـة؛ ألهنـا مـأخوذة ابلقهر بعـد احلكم، 
 .(1)[يهم هباأْن مننَّ عل 

ــرتقاابولو حكَم  ــرتقاقأو   ,َمن أســـلم منهم، وقتل َمن أصـــر على كفره  قسـ َمن  ابسـ
 .وكذا لو َمنَّ على النساء والصبيان, جاز ؛(2)[وأصرَّ ]أسلم 

على حكمـه مبـا هو أغلظ،   (3)[يزـيد]م على اإلمـام، فليس ـله أْن كَّ وينفـذ حكُم احمل
حكَم بغري القتــل مل جيز لإلمــام القتــل، وإْن حكم ابملن مل  ينقص عنــه، فــإذا وجيوز لــه أنْ 

 .(4)، وإْن حكم ابلقتل جاز له أْن مين عليهقجيز له القتل واالسرتقا
 .(5)ِم أيًضا كما جيوز لإلمامحكَّ مقال يف املهذب: وجيوز ذلك لل 

واثلثها:   .(6)ال رها:أظه  ,؟ فيه ثالثُة أوجهقوإْن حكم ابلقتل فهل لإلمام االســرتقا
أْن  (٧)وكذا قال فيما إذا أراد اإلمام  إْن رضــي به املســرتقون جاز، وإال فال. قاله املاوردي.

 .(8)يفاديهم
ابلرق، بل ]واعلم أْن هذا التفصـــــــيل يقتضـــــــي أهنم ال يصـــــــريون أرقاء بنفس احلكم 

على َمن حكم املن  اإلمام ىرأ  (٩))إن(و:  البُدَّ من ضـــــــــــربه عليهم، ويوافقه قول املاوردي

 

يف الشرح الكبري  ةبدون هذه اجلملة اليت بني املعقوفني موجود فقرةال ههكذا يف النسختني, وهذ   (1)
 (.10/2٩2(. والروضة )11/480)
 ."ومن أقام على الكفر(: "10/22٩بدهلا يف الروضة ) (2)
 تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( بدون ىرىديف )ط(: )يرتد(, ويف )ط(: ) (3)
 (.10/2٩2(. والروضة )481 -11/480انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.3/286املهذب ) (5)
 (.10/2٩2وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (6)
 أ(./22٩) (٧)
فــإذا تقررت هــذه اجلملــة وانعقــد التحكيم على رجــل "(: 128 -14/028قــال يف احلــاوي ) (8)

فإن أداه اجتهاده إىل قتل رجاهلم, وســيب   ...املشــركنيبعينه اجتهد رأيه يف األصــلح للمســلمني دون 
قض وإن رأى اإلمام أن يســــــرتق رجاهلم أو ذخذ فداهم مل جيز إال عن مراضــــــاهتم: ألنه ن...  ذراريهم

 ."حكم نفذ ابالستئناف حلكم جمدد
 زايدة من احلاوي. القوسنيما بني   (٩)
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ــبيه من ذراريهم  (1)[مُ كَّ احمل ــاة  ؛بعد إرقاقهم (3)[كان]فإْن    ؛(2)(رظِ نُ ) بســـــ مل جيز إالَّ مبراضـــــ
 (٧)والرافعي (6)، والبغوي(5)قـال يف موضــــــــــــــع  آخر ، لكنـه(4)جـاز ؛الغـامنني، وإْن كـان قبـله

حكَّم ابسرتقاقهم مل  نه لو حكَم  : إ(٩)والوايف  (8)وصاحبا الكايف
ُ
نَّ عليهم جيز لإلمام أْن ميامل

 الغامنني؛ ألهنم صاروا مااًل هلم، وهذا يقتضي حصول الرق بنفس احلكم ابلرق. اإالَّ برض
 ؛وجيوز أْن يكون مراد املاوردي مبا ذكره أوال ومراد األصـــــــحاب ابلتفصـــــــيل املذكور

فقط، لك ابألخذ هنا ال ميُ   ملا تقدَّم أنَّ املال  ,إذا حصـــــــل املِلك ابحلكم واســـــــتقر ابحليازة
 بل به وابحلكم.

وابن   (10)امتنَع قتله، قال املاوردي  ؛ولو حكم احلاكم ابلقتل فأســــــــــــلم احملكوم بقتله
 ال جيوز اسرتقاقه وال أْن يُفادى.و : (12)والروايين (11)الصباغ

جوَّزه  ؛اإلمام: َمن جوَّز لإلمام أْن يسـرتق بعد حكِم احلاكم ابلقتل يف الكفروقال 
 .(13)بعد اإلسالم

ــهم ــلم املقاتلة أو بعضــــــ ــاء، فأســــــ ــيب الذراري والنســــــ مل  ؛ولو حكم بقتِل املقاتلة وســــــ
اتفاقًا، وإمنا يعصـمهم   (14)[هلم]يـسقط الرق عن ذرية َمن أسـلم وزوجاته على وجه التبعية 

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (1)
 زايدة من احلاوي. سنيالقو ما بني   (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 (.14/028احلاوي ) (4)
 (.14/128احلاوي ) (5)
 (.٧/488التهذيب ) (6)
 .(10/2٩2. وانظر: الروضة )(11/481الشرح الكبري ) (٧)
 مل أعثر على الكايف, ومل أجد من نقل عنه هذا القول. (8)
 من نقل عنه هذا القول.مل أعثر على الوايف, ومل أجد  (٩)
ــقط القتــل عنهم, ومل جيز (: "14/128قــال يف احلــاوي ) (10) ــلموا ســــــــــــ ولو حكم بقتلهم, فــأســــــــــــ

 ."اسرتقاقهم
 (.204الشامل )  :انظر (11)
ولو حكم بقتلهم، فأســـــــلموا ســـــــقط القتل عنهم،  (: "13/133يف حبر املذهب ) قال الروايين (12)

 .(10/2٩3(. والروضة )11/481للرافعي )  . وانظر: الشرح الكبري"ومل جيز اسرتقاقهم
 (.1٧/542هناية املطلب ) (13)
 هكذا يف النسختني. (14)
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 .(1)اإلسالم املوجود قبل الظفر ؛من االسرتقاق
ــلَم احملكوم عليه قبل اإلرقاق على أنَّ  (2)ناه الغزايلد بفق ؛ولو حكم ابإلرقاق فأســـــــــ

 جاز. ؛اسرتقاقه، وإْن قلنا: إنه دونه مل جيز ؛الرق فوق القتل أم ال؟ إْن قلنا: فوقه
، وهو يقتضــــي أنَّ الرق ال حيصــــل بنفس احلكم به، (3)قال الرافعي: واألشــــبه اجلواز
 وقد مر أنَّ األكثرين على خالفه.

اقه بعد الظفر قطًعا، ويعصـــــــم بذلك ولو أســـــــلم الكافر قبل الظفر به مل جيز اســـــــرتق
 .ده الصغار من السيب كما مروالأماله و 

ــان ــا وجهـ ــارهم عليهـ ــة ففي إجبـ ــا  ,ولو حكَم بقبول اجلزيـ ــدمهـ ــا أورده -أحـ وهو مـ
 .(5)، كاألسري. والثاين: نعم، وصحَُّحوه(4): ال-املاوردي

مـَّة إذا امتنع  (6)[فهم]فعلى هـذا، إْن امتنعوا من بـذهلـا  وفيهم  ,(٧)[منـه]وا كـأهـل اـلذِّ
 والثاين: أهنم يُغتالون يف احلال. .قوالن، أحدمها: أهنم يُبلَّغون املأمن

 .وعلى األول يُبلغون املأمن قطًعا
 على املفاداة إذا حكم عليهم هبا. االجباروجيري الوجهان يف 

مل يلزمهم حكمه؛   ؛(8)[موقال املاوردي: إْن كان املال الذي شـــرطه ليس يف ]قدرهت
؛ ألنه حكٌم هلزمهم حكمُ   (٩)[م]قدرهت يفيقف على الرضــا، وإْن كان نه عقُد معاوضــة  أل
 .(10)غنيمة ذلك املالب

 

 (.16/442النبيه )(. وكفاية 10/2٩3(. والروضة )11/481انظر: الشرح الكبري ) (1)
 (.51 -٧/50الوسيط ) (2)
 .(10/2٩3. وهو املعتمد. انظر: الروضة )(11/482الشرح الكبري ) (3)
 (.14/281ي )احلاو  (4)
 (.3/2٩2وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (5)
 يف )ط(: )فيهم(. (6)
 يف )ط(: )منهم(. (٧)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه, وقال يف احلاوي: )غري مقدور عليه(. يف النسختني: )قدرتنا(, (8)
 يف النسختني: )قدرتنا(, ولعل الصحيح ما أثبتناه, وقال يف احلاوي: )مقدور عليه(. (٩)
 (.14/281احلاوي ) (10)
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 فروع:
ــلَم رجٌل حرٌّ  :األول ــر وقبل أن يرى اإلمام فيه   (1)كلَّف حريبٌّ بعد أنْ ملو أســـــ ُأســـــ

مها: فيه حدأ  ,طريقان  (3)[مافيه]، ولألصـــحاب (2)َحُرَم قتله، وللشـــافعي فيه نصـــان  ؛رأيه
والثاين:   .(4)وأصـحهما: ال، لكن لإلمام أْن يسـرتقه  .قوالن، أحدمها: يُرق بنفس اإلسـالم

فعلى هذا، لو اختار اإلمام الفداء مبال  أو أبســــرى املســــلمني جاز بشــــرط ,  القطع ابلثاين
 .(5)فيهم عشرية ذمن معها على نفسهأْن يكون له 

يكون من الغنيمة، وكذا  ؛وز اســــرتقاقه فأرقَّهوســــواٌء قلنا: يُرق بنفس اإلســــالم أو جي
 .(6)لو فاداه مبال  يكون غنيمة، وإْن مل يكن هلم فيه حقٌّ إذا قتل أو َمنَّ عليه

الرافعي: ، قال (٧)اخلالف يف جواز اســــــرتقاقه بعد إســــــالمه وجعل صــــــاحب الوجيز
 .(8)وال ذكر له يف كتب األصحاب 

 .(٩)ط قائلهغلَّ ، و  قلُت: وقد حكاه الروايين يف البحر
مل ميلكوها، ســــــواٌء أحرزوها بدار  ؛لو اســــــتوىل الكفار على أموال املســــــلمني  الثاين:

لزمهم ردها إىل   ؛احلرب أم ال، سـواٌء كانت منقواًل أو عقارًا، وإذا أسـلموا وهي يف أيديهم
ــد  ــال بعـ ــا عليهم ولو ظهر احلـ ــٌة من املســــــــــــــلمني وجـــب ردهـ ــائفـ ــا طـ ــا، وإْن غنمهـ أرابهبـ

 

 ب(./22٩) (1)
(. وانظر:  4/255. وحنوه يف األم )"وإن أسلموا بعد األسر رقوا(: "12٧قال يف خمتصر املزين )  (2)

 .(23٩ -13/238(. والبحر للروايين )4/13٧األم )
 يف )ط(: )فيه(. (3)
 (.10/822(. والروضة )11/484وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.2٧1(. وخمتصر املزين )4/13٧انظر: األم ) (5)
 (.11/484انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 ."وجيوز اسرتقاق كل كافر اسلم بعد الظفر به(: "2/11٩قال الغزايل يف الوجيز ) (٧)
 .(11/484الشرح الكبري للرافعي ) (8)
ل الروايين املســألة يف حبر ا (٩) قال الشــافعي: )وإن  "( بعد أن قال: 23٩ -13/238ملذهب )فصــّ

( يف احكام 13/36٧) يف , وذكر ايضــا"وإن أســلموا قبل األســر فهم أحرار  أســلموا بعد األســر رقوا
اهل الذمة قوال أنه إْن انتقض عهدهم فإنه جيري عليهم حكم األســــــرى؛ إما االســــــرتقاق أو املّن، أو 

يســرتقوا، ويفادوا إســالمهم، وإن جاز اســرتقاق  الفداء، فلو أســلموا قبلها ســقطت عنهم، ومل جيز أن 
ــري احملا ــار حكمهم به أضــــعف  األســ رب بعد إســــالمه، ألن هلؤالء أمااًن متقدًما مل يكن لألســــري، فصــ

 .وأخف من األسري
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 .(1)القسمة
 ؛فيـه شــــــــــــــيء ه من بيـت املـال، فـإْن مل يكنهمـ ويعوض اإلمـام َمن وقعـت يف ـســـــــــــــ 

 ت القسمة.ضنق
مياهنم قوا أبدّ صُـ   "؛ذمة (2)[أهل"  :وأ] "حنن مسـلمون"لو كتَب نفر فقالوا:    :الثالث

 .(3)إْن ُوجدوا يف دار اإلسالم، وإْن ُوجدوا يف دار احلرب فال
 دار احلرب، اشـــــرتى عبًدا مســـــلًما وخرج به إىللو دخَل حريبٌّ داران أبمان و   :الرابع

وعليه رد الثمن فهو غنيمة، وإال فهو لبائعه،    ؛مُثَّ ظفر املسلمون به فإْن قلنا: يصح شراؤه
 .(4)نعلى املستأم

على أنــه إذا أهــدى كــافر إىل اإلمــام أو أمري اجليش هــديــة واحلرب   نصَّ  :اخلــامس
 .(6)(5)ليه قبل أْن يرحتلوا من دار اإلسالمقائمة فهي غنيمة، خبالف ما إذا أُهديت إ

ــلم  و  ــرٌك جاريًة ملســـــ ــادس: لو أخذ مشـــــ ــلمون  لدها مُثَّ ظفر بهأو الســـــ فاجلارية  ؛املســـــ
 ,(٧)ها منه املهر وقيمة الولد، نصَّ عليهأخذ مالكُ   ؛والولد للمســـــــــــلم، فإْن أســـــــــــلم الواط 

ه املهر، ويكون الولُد حرًّا ما إذا وط  وأولد بعدما أســلم فيلزم على  (8)[ســريج]له ابن ومح
 .(٩)ةللشبه

، مُثَّ (10)[وأصـــــاهبا بال نكاح]لو ُأســـــرت مســـــلمٌة فنكحها حريبٌّ فأولدها  :الســـــابع

 

 .(6/403. والنجم الوهاج )(18/11٧احلاوي )  :انظر (1)
 يف )ط(: )وأهل(. (2)
 (.10/2٩4انظر: الروضة ) (3)
 (.10/2٩4(. والروضة )11/485ح الكبري للرافعي )انظر: الشر  (4)
ــرح الكبري للرافعي )  قال (5) ــة )و  (.486 -11/485الرافعي يف الشـ (:  10/4٩4النووي يف الروضـ

 فذكره, ومل أجده يف األم وال املختصر. ,نص يف حرملة، أنه لو أهدى مشرك إىل األمري...أنه 
 (.10/2٩4(. والروضة )648 -11/485انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
, "أن املزين قال يف "املنثور":...  وحكى القاضـــــــــي احلســـــــــني"(: 16/468قال يف كفاية النبيه ) (٧)

 (.10/2٩4فذكر حنوه, ونقله النووي عن النص يف الروضة )
 يف )و(: )شريح(. (8)
 (.10/2٩4روضة الطالبني )و  (.11/486الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 غري واضح يف )و(. قوفتنيما بني املع (10)
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الناكح  (1)[ابملشـرك]ويُلحق األوالد , سـرتق هي وال أوالدهاتُ ظفر املسـلمون ابحلريب، فال  
 .(3()2)[للشبهة]

ها املشـــركون فعليه أْن مســـلمًة ســـبامان فوجد أبلو دخَل مســـلم دار احلرب  :الثامن
 خيرجها إْن متكن.

على أنَّ جارية املسـلم إذا اسـتوىل املشـركون   (نهي هللا عضـ ر )التاسـع: نصَّ الشـافعي 
ــا مُثَّ رجعــــــت إىل ــه مْل يزل (4)عليهــــ ــا؛ ألنَّ ملكــــ ــترباء عليهــــ ــا فال اســــــــــــ ــالكهــــ لكن  ,مــــ

 .(6()5)[ُيستحب]
أطلق أســريك ولَك "قال مســلٌم لكافر: ُيســتحب فداء األســري املســلم، فلو  :العاشــر
ــتولد: كما لو قال ، فأطلقه لزمه األلف،  "عليَّ ألف ــتولدتك عل "ملســــــ ، "كذا  ىأعتق مســــــ
 .(٧)ففعل

ــري ــؤال األســـــ ــرُي مبال  من غري ســـــ ــري:  ؛ولو فدى األســـــ مل يرجع عليه، ولو قال األســـــ
الرجوع على   لهط  رجَع عليه، وكذا لو مل يشرت   ؛فأجابه  ",رجع عليَّ تين بكذا على أن  افد"

ففـعل، أو ـقال ـله  "أطلقين على كـذا"كـافر: ل ولو ـقال األســــــــــــــري ل األصــــــــــــــح عـند البغوي.
 .(8)لزمه ما التزمه ؛ففعلَ  "افِد نفسك بكذا"الكافر: 

 ؛احلادي عشـر: لو شـرَط اإلماُم أنَّ َمن قُتل فرسـه يف املعركة كان له مثلها، أو مثنها
 ,للمصــــــــــــلحة ؛ثلوجيوز املثل وإْن مل يكن للدابة م جاز، ويلزمه الوفاء من مخس اخلمس،

 .(٩)قاله الروايين
ــيخ عز الدين ئل الشـ ــُ ــر: سـ ــل؟ اجملاهد الذي يُقتل، أو الذي   :الثاين عشـ أيهما أفضـ

 

 يف )ط(: )ابملشرتك(. (1)
 يف )ط(: )املشهه(. (2)
 (.10/2٩4الروضة )(. و 11/486الشرح الكبري للرافعي )انظر:   (3)
 أ(./230) (4)
 يف )و(: )جيب(. (5)
 .(11/486الشرح الكبري للرافعي )انظر:  . و (4/2٩0األم ) (6)
 (.1٧/112)(. وكفاية النبيه  10/2٩4(. والروضة )٧/486انظر: التهذيب ) (٧)
 (.٧/486التهذيب ) (8)
 .(٩/381(. والنجم الوهاج )14/16٩. وانظر: احلاوي )(22٩ -13/228حبر املذهب ) (٩)
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إبســــــالمه الكفار؟ فأجاب أبنَّ الثاين أفضــــــل؛ حملوه الكفر من قلب الكافر  َويـَْقُتلُ  لمســــــْ يَ 
ــيبةقال: فإْن قيل:  مؤمًنا. عند املوت، فإنه ال ميوت أحٌد إالَّ  األول أعظم، فيكون  مصــــــــــــ

قلُت: املصــائب ال يُثاب عليها؛ إذ ليســت من كســبه، واملثاب عليه يف املصــائب , أفضــل
لذنب، وال ُيشـــــــــرتط يف املكفَّر أْن يكون لكانت كفَّارة   (2)[يصـــــــــرب]، فإْن مل (1)[الصـــــــــرب]

كان املصـــــــــيبة كانت كفارة، و  فإذا جزَع اإلنســـــــــاُن عند  مكتســـــــــًبا، وقد يكون مكتســـــــــًبا.
 .(5)، ال يسقط اعتبارها عن التكفري، وهللاُ أعلم(4)[به]ذنًبا آخر أتى  (3)[جزعه]

  

 

 يف )و(: )اصر(. (1)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (2)
 يف )و(: )جرحه(. (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (4)
(, حيث قال: 4/18٩أســـــــــــىن املطلب ) نقله عنه زكراي األنصـــــــــــاري يفوقد   مل أجده يف فتاويه, (5)
 , ومل أعثر على أماليه."م يف أماليه...قال ابن عبد السال"
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 ة نَ ادَ هَ ة واملُ يَ زح اجلَ  ابُ تَ كِ 
األمان الذي يصـــــح من آحاد املســـــلمني،   :(2)ثالثةٌ  األمنَ  الكافرَ  يفيد  (1)[والذي]
وعـقُد اهلدنة، وهو أماٌن بال مال   ال إىل غاية. وعـقُد اجلزية، وهو أمان مبال  .(3)وقد تـقدَّم

 إليه. (4)[فوَّضهما]إىل غاية  معينة، وهذان خمصوصان ابإلمام وَمن 
 .العقد األول: عقد اجلزية

ا، وال التقريوليســــــــــــــــت مـــأخوذًة يف مقـــابلـــة الكفر  واختلفوا فيمـــا , (5)عليـــه راتفـــاقـــً
كىن الدار,  (6)يُقابلها  وقيل: ترك قتاهلم يف دار اإلســــــــــــالم ,وقيل: حقن الدم,  فقيل: ســــــــــــُ
، يعين وهو (٧)مع مقاصـد الكفار وجيعلها يف مقابلة اجلزيةجتُ وقال اإلمام: الوجه أْن   ,ةنَ سَـ 

 وحقن دمائهم وأمواهلم ونسائهم وأطفاهلم وجمانينهم، والذب عنهم. التقرير
 .(8)وجعَل الغزايل هذه األمور يف مقابلة بذهلم اجلزية واالستسالم ألحكامنا

 :يف أركانه وأحكامه (٩)والنظر
 يف أركانه: :النظر األول
 وهي مخسة:

أذنُت لكم يف  :أو ,أقررتكم"وهو أْن يقول اإلمام أو انئبه:   ,األول: صااايغة العقد
على أْن  :، أو"اإلقامة يف دار اإلســــــــالم على أْن تبذلوا اجلزية وتنقادوا ألحكام اإلســــــــالم

قوق اآلدميني يف العقود واملعامالت وغرامة املتلفات، ح يف (10)[اإلســـالم]يلتزموا أحكام 
 

 يف )و(: )الذي(. (1)
 (.٩/385(. والنجم الوهاج )11/48٧(. والشرح الكبري للرافعي )٧/53انظر: الوسيط ) (2)
 .(301ص ) (3)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (4)
 .(6/60(. ومغين احملتاج )٩/385ج )انظر: النجم الوها  (5)
ــرح الكبري للرافعي ) (6) (. والنجم 1٧/1٩(. وكفــايــة النبيــه )11/4٩1(, )10/4٧٧انظر: الشــــــــــــ

 (.4/215(. وأسىن املطالب )٩/404الوهاج )
 (.18/٧هناية املطلب ) (٧)
 (.٧/55الوسيط ) (8)
 ب(./230) (٩)
 ن )و(.ما بني املعقوفتني ساقط م (10)
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 .(1)وقيل: ال ُيشرتط ذكر انقيادهم ألحكام اإلسالم, بياهنا وال ُيشرتط
 .(3)[الدينار]وقيل: ال ُيشرتط ويُرجع إىل  .(2)وُيشرتط ذكر قدر اجلزية يف األصح

 .، وحنومها"رضيتُ " :، أو"قبلتُ "ويقول الكافر: 
ــرتط التعرض لكفهم اللســـــان عن هللا تعاىل وكتابه، ورســـــوله ال يُ أنه   (4)واألصـــــح شـــ

، وعن افتان مســـلم  عن دينه  (5)]الزان[ودينه، والكف عن  ــابتها ابســـم نكاح  مبســـلمة وإصـ
ــلمني، وال يعينوا أهل احلرب (6)[لدمه]وعدم التعرض     أو ماله، والداللة على عورات املسـ

 :وقيل, جٌب ابلعقد ال ابلشـرطار إليهم، وذلك كله واهلم، وال ينقلوا األخبووا عيًنا  ؤ وال ي
 .حكام املسلمنيأبهو داخٌل أيًضا يف انقيادهم 

 ال ابلعقد.  وقيل: ال ُيشرتط، وجيب ذلك ابلشرط  ,(٧)وعن أيب إسحاق أنه ُيشرتط
، وقطَع بـه (٩)وجزم املـاوردي مبقــابلــه ,(8)وأتقيــُت هـذا العقــد يبطلــه على األصــــــــــــــح

 .(10)لقاضيبعضهم، وصحَّحُه ا
ــئــتُ "ولو قــال:  ولو قــال:  ,(11)فوجهــان مرتبــان، وأَْوىل للصــــــــــــــحــة "؛أقركم مــا شــــــــــــ

 .(12)صحَّ  "؛أقررتكم ما شئتم"

 

(. وكفاية  10/4٩٧(. والروضـــة )11/4٩2(. والشـــرح الكبري للرافعي )٧/56انظر: الوســـيط ) (1)
ــه ) ــاج )(. والن1٧/15النبيـ ــا ٩/411جم الوهـ ــة احملتـ ــاج 2٧5 -٩/2٧4ج )(. وحتفـ (. ومغين احملتـ

 (.8/85(. وهناية احملتاج )6/60)
 (.10/2٩٧(. والروضة )34٩ -11/4٩2الشرح الكبري للرافعي )  وهو املعتمد. انظر: (2)
 يف )و(: )الدينان(. (3)
 (.32٩, 10/2٩٧(. والروضة )11/4٩3وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 يف )و(: )الوطء(. (5)
 ويف )و(: )لدميه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. يف )ط(: )لذمه(, (6)
 (.1٩/423(. وانظر: اجملموع )1٧/16كفاية النبيه )  (٧)
 (.10/2٩٧(. والروضة )11/4٩3وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 (.14/2٩8احلاوي ) (٩)
 (.1٧/1٧كفاية النبيه )  (10)
 (.10/2٩٧املعتمد أنه ال يصح. انظر: الروضة ) (11)
 (.10/2٩٧(. والروضة )11/4٩3وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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 .(2)(1)[به]مل يلزم الوفاء  ؛ومىت فسَد العقُد ابختالل شرط  
لكل ســـــــــــــنة  دينارًا، خبالف ما لو   همن  انأخذ ؛أكثرقاموا بعد ذلك ســـــــــــــنة أو أولو  

جبزية   (4)[طالبهن]مل   ؛شــــــعر به مُثَّ اطَّلعنا عليهيُ  (3)[ملو ]اَم ســــــنًة فأكثر دخَل كافٌر داران وأق
واملن والفداء، فإْن قتله أو  ق اإلمام فيه بني القتل واالســــــــــــــرتقاوخُيرّي ,  (5)على الصــــــــــــــحيح

ترك له أمواله وذريته، خبالف ســبااي  ؛عليه (6)[منَّ ]اســرتقه كان املاُل الذي معه فيًئا، وإْن 
ة و . ب وأمواهلم، فــإنَّ الغــامنني ملكوهم وأمواهلمأهــل احلر  مــَّ زم اجلزيــة تلاولو طلــَب عقــد الــذِّ

فإجابته تنبين على ما إذا طلب األســـــــري الكتايب ذلك، ويف حترمي قتله بذلك   ؛وكان كتابيًّا
، واألوىل عند (8)، واملذكور يف الشــــــــــامل (٧)يف املختصــــــــــر هوهو نـصـــــــــ -خالف، أحدمها 

 والثاين: ال حيرم. .: أنه حيرم-(10)لنووير عند اواألظه ,(٩)الرافعي
فالذي ذكره األكثرون أنَّ يف  ؛حيرم قتلهويبقى التخيري فيه بني اخلصـــــال، فإْن قلنا: 

وبنامها القفال على ما إذا حاصـــــران   ,(12)أنه ال حيرم  :أصـــــحهما  ,(11)[وجهني]اســـــرتقاقه 
؟ وفيه   (14)مع ذلك من سبيهم وإرقاقهفبذلوا اجلزية، هل مين  (13)قلعًة ليس فيها إالَّ النساء

 

 تني ساقط من )و(.ما بني املعقوف (1)
 (.10/2٩8انظر: الروضة ) (2)
 يف )ط(: )مل(. (3)
 الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل ىطالب (, ويف )ط(: )يطالبهيف )و(: ) (4)
 (.10/2٩8وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (5)
 يف )ط(: )أمن(. (6)
ــر, والذي وجدته  (٧) ــكل  و "(: 8/3٧8)  فيه  قال هنأمل أجده يف املختصـــــــ ــر منهم فإن أشـــــــ من أســـــــ

بلوغهم فمن مل ينبــت فحكمــه حكم طفــل ومن أنبــت فهو ابلغ واإلمــام يف البــالغني ابخليــار بني أن  
ــلم أهل األواثن ويؤدي اجلزية أهل الكتاب أو مين عليهم أو  يقتلهم بال قطع يد وال عضــــــــــو أو يســــــــ

 ."أو أبسرى من املسلمني أو يسرتقهميفاديهم مبال 
 .(114الشامل ) (8)
 .(4٩5 -11/4٩4انظر: الشرح الكبري ) (٩)
 (.10/2٩8روضة الطالبني ) (10)
 يف )و(: )وجهان(. (11)
 (.10/2٩8وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (12)
 أ(./231) (13)
قال الفوراين: إهنما مبنيان على ما إذا حاصـــــــــــــر حصـــــــــــــنا، "(: 16/43٧قال يف كفاية النبيه ) (14)

زية، فهل جيب قبول ذلك؟ فيه قوالن، ووجه البناء: أن األسـري خرج وبذلوا اجلوليس فيه إال النسـاء، 
= 
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وابن   (1)يتعني تقريره ابجلزية، والذي ذكره املاوردي  قيل:  ؛إْن قلنا: حيرم اسرتقاقهفوجهان،  
 .(2)وجًها واحًدا ,الصباغ أنَّ اخليار يبقى لإلمام فيما عدا القتل

 َب علىترتّـَ   ,(3)ـفإذا طـلَب اـلداخـُل بالدان عقـد األمـان بـبذل اجلزـية؛ إذا عرف ذـلك 
 :أصــــحهما  ,فوجهان ؛فكذلك هذا، وإْن قلنا: ال ؛(4)[يعقد األســــري]األســــري، فإْن قلنا: 

 .أنه جُياب 
ومل يُتعرض له، وكذا لو   ,صـُدِّق  "؛دخلُت لسـماع كالم هللا"ولو قال هذا الداخل:  

 ,(6)أنه إْن أهبَم ُحلِّف  وعِن النصِّ   ,(5)، سواٌء كان معه كتاٌب أو ال"دخلُت لسفارة"قال:  
 : ال يلزم إحالفه عليه.(8)والروايين (٧)وقال املاوردي

: ومــا (11)(10)قــاال .(٩)قــال الرافعي: وميكن اجلمع بينهمــا حبمــِل األول على اجلواز
حمله إذا كان يف الرســـالة مصـــلحة للمســـلمني من هدنة    ؛اشـــتهر أنَّ الرســـول ال يُتعرض له

فال أمان له، وخُيري اإلمام فيه بني اخلصـــال   ؛د  وغريها، فأمَّا إْن كان رســـواًل يف وعيد  وهتدي
 األربع كاألسري.

، ولو قال: دخلُت أبمان (12)قال النووي: والصـــواب: أنه ال فرق، وهو آمٌن مطلًقا

 

ابألســـــــر عن أن يكون من أهل اجلزية كاملرأة، فإذا بذل اجلزية، هل ينتفي إرقاقه؟ وهذا البناء نســـــــبه  
 ., قلت: مل أجده يف هناية املطلب"اإلمام إىل القفال

 (.340 -338, 14/180انظر: احلاوي ) (1)
 الشامل.مل أجده يف  (2)
 (.10/2٩8املعتمد أنه جيب قبول اجلزية. انظر: الروضة ) (3)
 .(: )األسري يقرر(11/4٩5. والذي يف الشرح الكبري للرافعي )هكذا يف النسختني (4)
 (.10/2٩٩(. والروضة )11/45٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
ــالة إن اهتم،  كج عن الن  نقل ابن"(: 10/2٩٩قال النووي يف الروضــــــــــــــة ) (6) ص أن مدعي الرســــــــــــ

 ."حلف
 (.14/33٩احلاوي ) (٧)
 (.13/38٧حبر املذهب ) (8)
 .(10/2٩٩(. وانظر: الروضة )4٩6 -11/4٩5الشرح الكبري ) (٩)
 أي: املاوردي والروايين. (10)
 (13/38٧)حبر املذهب و  (.14/33٩احلاوي ) (11)
 (.10/2٩٩روضة الطالبني ) (12)
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 .(1)وأصحهما: نعم .أحدمها: ال ُيصدق، والبد من البينة ,فوجهان ؛مسلم
بــه  قولــه،رجع إىل ؛فــإْن صــــــــــــــــدَّقــه ؛نوقــال املــاوردي: إْن عنيَّ املؤمِّ  كــان   ؛وإْن كــذَّ

ا، وإْن كــان غــائبــًا ففي قبول قول املــدَّع ، وجزَم يف موضــــــــــــــع (2)وجهــان يالــداخــُل مغنومــً
 .(4)إىل النص ، ونسبه البندنيجي(3)ابلقبول

وأمَّا إذا ادَّعى األســـــري ذلك فقد مر أنه ال يُقبل قوله إالَّ ببينة، وال يكفيه تصـــــديق 
 .املؤمِّن

 فرع:
ــماع   ــهر،  تهج اإلســـالم، هل مُيكَّن من إقامكالم هللا وحجالداخل لسـ  أو]أربعة أشـ

 .(٧)ما يبني له؟ فيه تردٌد لألصحاب، ورجََّح اإلماُم الثاين (6)[مبقدار]ميكن إالَّ  (5)[ال
ــالـة  ال  كنـه من اإلقـامـة فوق قـدر حـاجتـه، فـإْن مل منوالـداخـل لتجـارة  أو أداء رســـــــــــــ

 .زيةإالَّ يف سنة أقامها من غري ج ضينق

 

 (.10/2٩٩مد. انظر: الروضة )وهو املعت (1)
 (.14/340احلاوي ) (2)
 (.14/33٩احلاوي ) (3)
 (.1٧/13٧كفاية النبيه )  (4)
 يف )و(: )وال(. (5)
 يف )و(: )مقدار(. (6)
 (.18/٧٩هناية املطلب ) (٧)
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ــلمني على العاقد  الثاين:الركن   ــه إليه، ال آحاد املســــــــــ ، وهو اإلمام، أو َمن فوَّضــــــــــ
 .(1)املذهب

مبأمنه،  (2)[يُلحق]مل يُقبل املعقود له، بل   ؛فلو عقده واحٌد من املســـلمني بغري إذن
 .(3)أشبههما: املنعُ  ,فلو أقام سنة أو أكثر ففي أخِذ اجلزية عنها وجهان

 :فرع  آخر
إذا  إال وقيــل: ال جيـب ,(4)مـام قبول اجلزيـة إذا بـذهلـا الكــافُر الكتــايبلى اإلجيـب ع

 .(5)ى اإلمام فيه مصلحةأر 
مل جيبهم، فإْن كان اخلوُف   ؛فإْن خشــــــــــي غائلتهم وخشــــــــــي أْن يكون ذلك مكيدة

ــوس]  (6)فرَّقهم يف البالد، ولو غلب على الظن أنَّ الباذل  ؛لكثرهتم مل جيز قبوهلا   (٧)[جاســـــ
 .(8)منه

 

أســــىن  . وانظر:  (10/2٩٩(. والروضــــة )11/5٩6للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشــــرح الكبري  (1)
 (.8/86(. وهناية احملتاج )4/210املطالب )

 يف )و(: )يلتحق(. (2)
 (.10/2٩٩(. والروضة )11/4٩٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.10/2٩٧)(. والروضة 4٩٧ -11/4٩6وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.٧/5٩انظر: الوسيط ) (5)
 ب(./231) (6)
 .(جاسوًسايف النسختني: ) (٧)
 (.308, 10/2٩8انظر: الروضة ) (8)
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 ، وله شروط:الركن الثالث: املعقود له
 .األول: أن يكون كتابيًّا
 :والكفار ثالثة أصناف

ــبهة الكتاب  كعبدة األواثن والشــــــــــمس والقمر   ؛األول: الذين ال كتاب هلم وال شــــــــ
 .فال يُقرون ابجلزية، سواٌء كانوا من العجم أو العرب  ,واملالئكة والنجوم

 .والنصارى، فيقرون هبا الثاين: أهل الكتاب، وهم اليهود
 .(3)، ويقرون هبا أيًضا(2): اجملوس(1)]الثالث[

 .(6)والصحيح األول ؟أو شبهة كتاب  (5)[كتااب] (4)واخُتلف يف أن هلم
إقرار من زعم التمســك بشــيء من الكتب  -وقطع به بعضــهم-  (٧)وأظهر الوجهني
 يُقر هبا. كصحف شيت، وصحف إبراهيم، وزبور داود،  ؛غري التوراة واإلجنيل

وقال املاوردي: إطالق اخلالف غري صــحيح، والواجب اعتبار كتاهبم، فإن تضــمن 
ا حبيـث يكتفي بـه أهلـه عن غريهتعبـًدا  أُقر أهلـه، وإن مل يتضــــــــــــــمن ذلـك وإمنـا  ؛وأحكـامـً

 .(8)مل يقروا ؛اشتمل على مواعظ وأمثال
ــلما ــهادة عدلني أسـ ــها مجاعة من األصـــحاب فيما إذا ُعرف ذلك بشـ منهم،  وفرضـ

 .(٩)ذابئحهم، وحل مناكحتهم يف هذه احلالة أكلأو ابالستفاضة، وأجروا اخلالف يف 
 

 يف النسختني: )الثالثة(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (1)
ن العامل صـــــــادر عن أصـــــــلني مها النور والظلمة، واجملوس يف األصـــــــل إهم عبدة النريان القائلون:  (2)

طوائف وأصـــــلهم من النجوس لتدينهم ابســـــتعمال النجاســـــات وامليم والنون يتعاقبان. واجملوس أقدم ال
 (.2/88بالد فارس، وقد نبغوا يف علم النجوم. التحفة املهدية شرح العقيدة التدمرية )

  (.11/506والشــــــــــــرح الكبري للرافعي ) (.5/124(. والوســــــــــــيط )18/٧انظر: هناية املطلب ) (3)
 (.10/304)والروضة 

 أي: اجملوس. (4)
 (.كتابيف النسختني: ) (5)
 (.10/304(, )٧/135: الروضة )وهو املعتمد. انظر (6)
 (.10/304(. والروضة )11/506وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.14/288احلاوي ) (8)
 (.10/304انظر: الروضة ) (٩)
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 عمبن (5)(4)اوقطع ,(3)[نعرفهفيما إذا ادعوا ذلك ومل ] (2)الغزايلو  (1)وفرضـــــــــــها اإلمام
 .ال من جهتهم (٧)[عرفناه]جبواز ذلك كله إذا  (6)اأكل ذابئحهم، ومناكحتهم، وقطع

ــارى يف حق من علم أن   ناكحةالذبيحة وحل امل وعقد اجلزية وأكل لليهود والنصــــــــــــ
 .(٩)ن به قبل تبديله، سواٌء فيه أوالد املبدلني، وغريهمدا (8)[آابئه]أول 

 (؛ ملعليه الصـــــــــــالة والســـــــــــالم)بعد مبعث نبينا   همؤ ابآأو    (10)[لنا]ولو دخلوا هم 
 ,( 11)يف األصح  فكذا  ،(عليه السالم)ودوا بعد مبعث عيسى  تثبت هذه األحكام، وإن هت

أحدمها: يقرون   ,ففي تقريرهم ابجلزية طريقان  (12)[ســخنال]وإن دخلوا بعد التبديل، وقبل 
ــة أقروا، وإن متســـــــــــكوا (13)والثاين للعراقيني .مطلًقا : أهنم إن متســـــــــــكوا مبا مل يبدل خاصـــــــــ

و قبل أو بعده، أ  (14)[سـخنال]دخلوا فيه قبل أابملبدل مل يقروا، وإن أشـكل أمرهم ومل يدر  
ا على الطريق الثــــاين-ديــــل أو بعــــده التبــــ  أقروا ابجلزيــــة، وال حتــــل ذابئحهم وال  ؟-تفريعــــً

 

ذكر العراقيون وجهني: أحــدمهــا: أان ال أنخــذ اجلزيــة إال من "(: 18/٩قــال يف هنــايــة املطلــب ) (1)
ــدَقهم من األصــــــناف الثالثة: الي ــارى واجملوس؛ ألان ال نثق أبقوال اآلخرين، وال ندري صــــ هود والنصــــ

لوجهني. كـذهبم، ومل نر األولني ينوطون أحكـام أهـل الكتـاب إال أبهـل التوراة واإلجنيـل. هـذا أحـد ا
والوجـه الـثان: أن اجلزـية تؤخـذ منهم؛ ـفإهنم بزعمهم أهـل الكـتاب وـقد أُمران ابعتمـاد أقوال الكفـار إذا  

 ." تعاىلتَـَزْوا إىل كتب هللااع
 (.٧/61الوسيط ) (2)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىعرف يف )و(: )يعرفه(, ويف )ط(: ) (3)
ــيط ) (4) وهــذا اخلالف إمنــا ينقــدح يف نكــاحهم ألن مبتــدعــة اإلســــــــــــــالم (: "٧/16قــال يف الوســــــــــــ

ــد يف التغليظ على م ــار منعـــت من التكفري فال يعـ ــاكحون ألخبـ ــابينـ ــل الكتـ ــة أهـ ــدعـ . وانظر:  "بتـ
 .(1٧٧ -1٧4البسيط )

 (.18/10هناية املطلب ) (5)
 مل أجد قطع اإلمام. (6)
 يف )و(: )عرفنا(. (٧)
 يف )ط(: )أايمه(. (8)
 (.10/304انظر: الروضة ) (٩)
 هكذا يف النسختني. (10)
 (.10/305(. والروضة )11/508وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 يف )ط(: )الفسخ(. (12)
 (.10/305روضة الطالبني ) (13)
 يف )ط(: )الفسخ(. (14)



 

 

 

356 

 

 اجلواهر البحرية

 الذين تنصروا. (1)مناكحتهم، كبين تغلب

 

يف اجلزيرة الفراتـية جبهـات   , كـاـنت مـنازملبن ـقاســــــــــــــط، من بين ربيعـة، من عـدانن ( تغـلب بن واـئل  1)
  معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة   انظر: .ر ربيعةســــــــــــــنجار ونصــــــــــــــيبني، وتعرف دايرهم هذه بداي

(1/120.) 
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 :فروع 
 (2)والســــــــــامرة (1)الصــــــــــابئة تقريرنصــــــــــوص خمتلفة يف   (رمحه هللا)األول: للشــــــــــافعي 

والثــاين: القطع أبهنم  .(4)[القولني]ألصــــــــــــــحــاب أحــدهــا: أن فيــه ل، وفيــه طرق (3)ابجلزيــة
 .(5)يقرون

 والسامرة من اليهود، والصابئة من النصارى.
مبن ال  (٧)ص هــذاتقــال الرافعي: وليخ. (6)وقــال القــاضــــــــــــــي الطربي: هو املــذهــب

ــارى يف أصــــول   :والثالث األصــــح  .(8)يكفروهنم أنه ينظر، فإن كانوا خيالفون اليهود والنصــ
ــُ يْ فلَ  ؛األداين فهم  ؛وإن وافقوهم فيهـا، وخـالفوهم يف فروعهـاا, يقرو  (٩)[فال]وا منهم، ســــــــــــ
ــائهم، وإن مل نذابئحهم، و   (11)[كلأنو]فيقرون،   ,(10)منهم حاهلم   (12)[تبنين]نكح نســــــــــــ

:  ير خوالرابع عن اإلصــــــــط  هم احتياطًا.ؤ وال نســــــــاوال حتل ذابئحهم    ,(13)أقررانهم ابجلزية
، فإهنم يقولون: إن الفلك القطع أبن الصــــــــــابئة ال يقرون وال حتل ذابئحهم وال نســــــــــاءهم

 

بعشـــــــرة الصـــــــابئة املندائيون: ويزعمون أهنم أتباع النيّب حيىي عليه الســـــــالم. ويـَُقدَّر عددهم حالياً  (1)
ــون الكواكب والنجوم، ويعترب  ــابئة يقدســــــــ آالف شــــــــــخص تقريباً معظمهم يف العراق وإيران. والصــــــــ

ــمـايل والتعميـد يف امليـاه اجلـاريـة من أبرز معـامل داينتهم.  اه حنو القطـب الشــــــــــــ يـل من جختر: انظاالجتـّ
 (.1/454حرف التوراة واإلجنيل )

ــدق ما بني يديه هم الذين قالوا أبن التوراة ما بشـــــرت إال بنيب (2)  واحد ذيت من بعد موســـــى، يصـــ
من التوراة، وحيكم حبكمها، وال خيالفها ألبتة, ويتقشـفون يف الطهارة أكثر من تقشـف سـائر اليهود،  

نون عليهم الســــالم، وأنكروا نبوة من بعدهم من األنبياء إال أثبتوا نبوة موســــى، وهارون، ويوشــــع بن 
 (.2/23لشهرستاين )امللل والنحل لانظر:  نبيا واحدا. 

: اجملوس_ يؤخذ من مجيعهم والصـــــابئون والســـــامرة مثلهم _أي"(: 2٧٧قال يف خمتصـــــر املزين ) (3)
 ."اجلزية
 يف )و(: )قولني(. (4)
 (.10/306(. والروضة )11/508انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.8٧2انظر: التعليقة ) (6)
 أ(./232) (٧)
 (.10/330( )8/80) أيضا الشرح الكبريوانظر:   (.11/508) الشرح الكبري (8)
 يف )ط(: )وال(. (٩)
 (.306 -10/305وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (10)
 يف )و(: )وذكل(. (11)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (12)
 (.10/306روضة )انظر: ال (13)
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 .(1)ةحي انطق، وأن الكواكب السبعة آهل
من    (2)[فإهنم]وعن ابن أيب هريرة: القطع بثبوت هذه األحكام يف حق الســــــــــامرة، 

 .(4)(3)[املساس]نسل السامري، وال خيالفون اليهود إال يف 
ســـــــكوا ولو طلب قوٌم من الكفار عقد اجلزية وزعموا أهنم أهل كتاب وأن آابءهم مت

 .(6)أجبناهم ؛(5)[وتبديله]بذلك الدين قبل نسخه 
ــباغ:   ه نبذان إليهم عهدهم و أنه إن ابن خالف ما ادع (٧)[شـــــــرتطنو ]قال ابن الصـــــ

 .(8)وقاتلناهم
دلني يف دينهما، لكوهنما كاان عإما   ؛منهم اثنان وظهر عدالتهما (٩)[أســـــــــــــلم]فإن  

صـــارا عادلني بعد اإلســـالم مبضـــي مدة   ال مينع من قبول شـــهادهتما إال الكفر، أو ألهنما
ــهد  (10)[تربآأـســـــــ ] ــلم اثنان من   االعدالة، وشــــــ ــامرة ]عليهم خبالف ما ادعوه، أو أســــــ الســــــ

 (12) )ممن(   االعتقادالذين زعموا أهنم ال يفارقون اليهود والنصارى يف أصول    (11)[والصابئة
ــهـد  ؛ـيةتقرير ابجلز وهو ذىب ال ,همعليهم ـبذم اعقـدان هلم اجلزـية، وظهرت عـدالتهمـا، وشــــــــــــ

 

ــطخري الفق(. وانظر:  12/255البيان للعمراين ) (1) ــعيد االصــــــــــ . والبحر (615هية )آراء أيب ســــــــــ
 .(8/80(. والشرح الكبري )13/344للروايين )

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (2)
 يف )و(: )املرمس(. (3)
وقـــد قـــال ابن أيب  "(: 13/443الروايين يف البحر )و (, 14/2٩4قـــال املـــاوردي يف احلـــاوي ) (4)

اليهود أبن يقولوا ال مســاس، فإن كان هذا هريرة: إن الســامرة من نســل الســامري، وإهنم اعتزلوا عن 
 ."ل حيل نكاح نسائهم، وأكل ذابئحهمصحيحا فهم من بين إسرائي

 يف )و(: )يف تبديله(. (5)
 (.10/306انظر: الروضة ) (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 (.214الشامل ) (8)
 يف )ط(: )أسلمنا(. (٩)
 يف النسختني.هكذا  (10)
 يف )و(: )الصابئة والسامرة(. (11)
 زايدة من احملقق. القوسنيما بني   (12)
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 .(4)ولإلمام فيه احتمال ,(3)(2()1)[ويغتاهلم] بينا بطالن العقدتنبذان إليهم عهدهم، وقد 
الغزايل  (5)[وهمو ]وذبيحـته قطعـًا،  ل مـناكحـتهحتـ ال   ؛ةاملتوـلد بني وثين وكـتابيـ   :الـثاين

ا قريرمهـ ويف ت, (٧)املتوـلد بني كـتايب ووثنـية يف أصــــــــــــــح القولني ذاوكـ   ,(6)يف ذكر خالف فـيه
: القطع ابلتقرير، سواء كان األب -  وهو الذي أورده الرافعي-أصحهما    ,ابجلزية طريقان
األب وثنيــًّا مل يقروا، وإن كــانــت األم والثــاين: أنــه كــاملنــاكحــة، فــإن كــان  .(8)وثنيــًّا أو األم

قر همــا كفرًا، فال يظوثنيــة فقوالن، قيــل: يراعى دين األم كمــا يف الرق، وقيــل: يراعى أغل 
 .مطلًقا

ــب إليه ففي إحلاقه به وجهان  هذا إذا مل ينســــب إىل دين يقر أهله عليه، فإن انتســ
 .جيراين يف حل املناكحة والذبيحة

ــيًـّا  ؛ولو كـان كـل من أبوـيه يقر ابجلزـية أقر  ؛ـفإن كـان أحـدمهـا كـتابيًـّا واآلخر جموســــــــــــ
 .اقطع

 . (10() ٩)[أمه]قال الشافعي: وحريته معتربٌة حبرية أبيه دون حرية 

 

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وىعىالهم (: )و(, ويف )وبغتاهلميف )ط(: ) (1)
ــاوي ) (2) ــذيـــب للبغوي )14/2٩4انظر: احلـ ــان للعمراين )٧/4٩٧(. والتهـ (.  12/255(. والبيـ

 (.10/306) (,10/304والروضة )
 (.10/306(. والروضة )50٩ -11/508انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 .(18/14)هناية املطلب  (4)
 يف )ط(: )وهم(. (5)
 (.٧/61الوسيط ) (6)
 (.10/306وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (٧)
ــرح الكبري ) (8) ــة  . وهو املعتمـــــــد. وانظر: (1503احملرر ) وانظر:(. 11/50٩الشــــــــــــ الروضــــــــــــــــــ
(10/306). 
 يف )ط(: )عشا امه(, ويف )و(: )عشائر امه(. (٩)
ــال يف ا (10) ــه6/111م )ألقـــ ــة أبيـــ ــذهـــــب "(: "ألن اجلنني حر حبريـــ ــال الروايين يف حبر املـــ , وقـــ
ــفنا فحكم الولد احلادث من بني أبوين خملفي (: "300 -2٩٩/٩) احلكم على فإذا تقرر ما وصــــــــــــ

ا حبكم أبيه دون أمه وذلك يف أربعة أشـــــــــياء:... والرابع: يف أربعة أقســـــــــام: أحدها: أن يكون ملحقً 
إن حريـة الولـد حريـة  احلريـة فـإنـه إذا كـان األب من قوم هلم حريـة واألم من آخرين هلم حريـة أخرى فـ 

 ."أبيه دون أمه
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 (1)حكمـه حكم املتوـلد بني كتـايب ووثين يف ؛قـال البغوي: واملتوـلد بني كتـايب ومرـتد
 .(2)حل النكاح، والذبيحة
اســــــــــتمرَّ   ؛فإن كانت األم نصــــــــــرانية  ؛نصــــــــــراينٌّ وله أوالٌد صــــــــــغار ثنالثالث: إذا تو 

ــرُّهم] د بني كتايب فإْن قلنا: املتول  ؛، فيقرون ابجلزية بعد البلوغ، وإن كانت وثنية(3)[تنصـــــــــــ
ــة ــه يقرامل يقرو  ؛ال يقر ووثنيــ ــا ابلصــــــــــــــحيح أنــ ــا ,فقوالن ؛، وإن قلنــ  (4)[أهنم] :أظهرمهــ
 .(5)يقرون

 ؟يســـــــتتبع أوالده هل أو تنصـــــــر،  (6)[ودهت]وحقيقة اخلالف أن األب إذا توثن عن 
ــر، وهــل  إىل  (٧)[عوده]قبــل منــه يفــإن قلنــا: يتبعونــه فال يغتــالون، وهــذا التـََّوثُّن ال يضــــــــــــ

أصـرَّ فأشـبه القولني أنه ال   (8)[وإن]، افيه قوالن تقدم ة، أو ال يقبل إال اإلسـالم؟نصـرانيال
 .(٩)[أمنهمب]يغتال ويلحق 

املرتدين احلاصـــــــــــلني يف زمن الردة أقوال يف أهنم  (11)[أوالد]أن يف  (10)الرابع: تقدم
 ؟أصليون أو مرتدون (12)[كفار]مسلمون أو 

ــلمون ف : إن مل يصــــــــــــــرحوا (14)الغزايلو  (13)قـــال اإلمـــام ا؛لغو بفـــإن قلنـــا: إهنم مســــــــــــ
 .(15)[مرتدون]ابإلسالم، أي بعد عرضه عليهم، فهم 

 

 ب(./232) (1)
 (.8/6(, )٧/502(, )3٧٩ -5/3٧8(, )28٩ -5/288التهذيب )  :انظر (2)
 يف )ط(: )بنصرهم(. (3)
 يف )ط(: )نعم(. (4)
 (.10/30٧(. والروضة )11/510وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 يف )و(: )توثن(. (6)
 (: )حتول(.ويف ) (٧)
 يف )و(: )فإن(. (8)
 يف )ط(: )مأمنه(. (٩)
 ./أ(, من نسخة املتحف )ط(112 -/ب111/ب(, )103اجمللد العاشر, لوحة ) (10)
 يف )و(: )األوالد(. (11)
 يف )ط(: )كفارًا(. (12)
 (.18/15هناية املطلب ) (13)
 (.٧/62الوسيط ) (14)
 يف )و(: )مريدون(. (15)
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يكون   ؛اإلســــــــــــــالم فلم ينطق ـبهوهو موافٌق مـلا ـقاـله الشــــــــــــــافعي أـنه إذا ُعرض علـيه 
 .(1)مرتًدا

، وهو موافٌق ملـا قـالـه اإلمـام يف من (2)وقـال الرافعي: إن أعربوا ابلكفر فهم مرتـدون
ــدرت]م بردـته إال أن دار احلرب وعـاد إىل دار اإلســــــــــــــالم أـنه ال حيك ارـتد يف مـنه   (3)[صــــــــــــ
 .(5)(4)ردة

 ؛وإن قلنا: يقرون.  (6)ال يقرون ابجلزية على الصحيح  ؛وإن قلنا: إهنم كفار أصليون
، وأصــــــــــــــح (٧)لتحرميابوالـــذبيحـــة تردد، قـــال اإلمـــام: والوجـــه القطع  ففي حـــل املنـــاكحـــة

 .(8)دين ُيسرتقون على هذا القولالوجهني: أن أوالد املرت
واملنفصـــــل قبل ردهتما مســـــلم قطًعا، فإن بلغ وأعرب ابلكفر  (٩)اجملننوولد املرتدين  
 .(10)قُتل على املذهب

 

 (.1/2٩4األم ) (1)
 .(1403 -1402احملرر )  (. وانظر:11/510الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )و(: )يصدر(. (3)
( عن صـــاحب التقريب, وفرضـــها صـــاحب التقريب 1٧/1٧3ام يف )هناية املطلب( )نقلها اإلم (4)

كره على الكفر.
ُ
 يف االسري امل

أما ولد املرتد، فإن كان منفصـــــــــــال، أو انعقد قبل الردة، "(: 10/٧٧قال النووي يف الروضـــــــــــة ) (5)
رتدا بنفســـــــــه،  لد، فإن بلغ وأعرب ابلكفر، كان مفمســـــــــلم، حىت لو ارتدت حامل، مل حيكم بردة الو 

وإن حدث الولد بعد الردة، فإن كان أحد أبويه مســلما، فهو مســلم بال خالف، وإن كاان مرتدين، 
فهل هو مســــــلم، أم مرتد، أم كافر أصــــــلي؟ فيه ثالثة أقوال، أظهرها: مســــــلم. قلت: كذا صــــــححه  

أبو الطيب يف قطع مجيع العراقيني، نقل القاضـــــــي البغوي، فتابعه الرافعي، والصـــــــحيح أنه كافر، وبه 
ــلي أم  مرـتد، واألظهر: كـتاـبه )اجملرد( أـنه ال خالف فـيه يف امـلذهـب، وإمـنا اخلالف يف أـنه كـافر أصــــــــــــ

 ."مرتد. وهللا أعلم
 (.10/30٧(. والروضة )11/510وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.18/15هناية املطلب ) (٧)
ــبااي َغْور هتامة وقد  وأ"(: 18/15قال يف هناية املطلب ) (8) فىت بعُض األصــــحاب إبحالل وطء ســ

ثبت منهم أهنم ارتّدوا بعد قبول اإلســــالم، وهذا قوٌل صــــدر عن َعماية، وقلة دراية، وفيه خرم أصــــل  
 يُناَكُح أوالدهم. وأوالد املرتّدين شرٌّ  عظيم  اتفق األصحاب عليه وهو أن الذين هتودوا بعد املبعث ال

ــة منهم، ومل نذكر هذ  ا لتخـيل التحـاقه ابملذهب، وإمنا ذكرته للتنبـيه على الغلط فـيه، وظهور مـناقضــــــــــــ
 ."ب القطع أبن اجلزية ال تؤخذ منهماألصل املتفق عليه، فيجب القطع ابلتحرمي، بل جي

 أي: احلمل. (٩)
 (.  10/٧٧الروضة )و (. 11/120الشرح الكبري ):  انظر (10)
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وعن   ,(3)اجلزية عليهم على املذهب  (2)[ضـــرب ]كغريهم يف   (1)اخلامس: يهود خيرب
 .(5)(4)عنهمطها أسق (عليه السالم)ابن أيب هريرة: أنه ال جزية عليهم، وأنه 

 

ــة وســــ  (1) ــام,بلدة تبعد عن املدينة مائة ومخســ ــلى هللا  تون كيال مشاال على طريق الشــ غزاها النيب صــ
عليه وســـــــلم ســـــــنة ســـــــبع, وحاصـــــــرهم مث صـــــــاحلهم على األموال على النصـــــــف. ســـــــرية ابن هشـــــــام 

 (.  10٩املعامل األثرية يف السنة والسرية )و  (.2/33٧(, )2/328)
 يف )و(: )صرف(. (2)
 (.10/30٧(. والروضة )11/511وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.  10/30٧روضة الطالبني )و  (.13/358(. وحبر املذهب )14/310ي )احلاو  (4)
قــد ادعى يهود خيرب يف أزمــان متــأخرة  (: "025 -4/24٩) قــال ابن كثري يف البــدايــة والنهــايــة( 5)

زية عنهم،  فيه أنه وضـــــع اجل بعد الثالث مائة أن أبيديهم كتااب من رســـــول هللا صـــــلى هللا عليه وســـــلم
بعض العلماء حىت قال إبســــقاط اجلزية عنهم، من الشــــافعية الشــــيخ أبو علي   وقد اغرت هبذا الكتاب

 ."بن خريون, وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل ال أصل له
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تل، بل غفال جزية على الصــــــيب، وإذا بلغ ولد ذمي مل يُ ،  البلوغ   :(1)الشااااارط الثاين
ففي  ؛هلاذأحلقـناه مبأمـنه، وإن اخـتار بـ  ؛، فإن مل خيرت"ال نقرك يف داران إال جبزية"يـقال له:  

رجح األكثرون اإلثبات، ونســـــــــــــبوه إىل النص،   ,(2)احتياجه إىل اســـــــــــــتئناف عقد وجهان
 .(3)ونسبوه إىل ظاهر النص ,خرون النفيوآ

ـــتأنف العقـد ُعقـد  ؛، ـفإن أىبفريفق ـبه لزمـه أبوهلزم مـا أُ ليُ   ,لزم ـبهفيُ  ؛ـفإن قلـنا: يســــــــــــ
 .معه على الدينار

فهو كما لو دخل إلينا ســـــــفيه   ؛ولو بلغ ســـــــفيًها وبذل جزية أبيه وهي فوق الدينار
 له. ن الويلشرتط إذيعقد الذمة، وال شك أانَّ جنيبه، وال وطلب 

 (6)لزمه الزايدة، وهو قول القاضــــــــــيتأحدمها:    ,(5)فوجهان  (4)فلو التزم فوق الدينار
 .(8)الويل، وجزم به البغوي (٧)لزمه وإن ]أدى[يوالثاين: ال  .ومجاعة

 .(10)رأي السفيه (٩)[بعاُتّ  ؛له]ابملأمن، والويل العقد  ولو اختار السفيه اللحوق
صـــاص عليه ال يعفو عنه يل فيما إذا كان مســـتحق القولو اختلف رأي الســـفيه والو 

ُتـََّبع رأُي َمن يرغـب يف ؛ إال أبكثر من الـديـة
، وحيتمـل أن (12)(11)[احلقن]قـال اإلمـام: امل

 .(13)يتبع رأي السفيه كمسألتنا

 

 .املعقود لهأي: من شروط  (1)
 (.10/300(. والروضة )500 -11/4٩٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
(.  ٧/63الوســــيط )انظر:  و . (8/385املزين )(. وخمتصــــر 210, 186 -4/841انظر: األم ) (3)

 (.٩/3٩5والنجم الوهاج ) .(12/264والبيان )
 أ(./233) (4)
 (.10/301(. والروضة )11/500انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.18/2٧هناية املطلب ) (6)
 يف النسختني: )أذن(, واملثبت من التهذيب. (٧)
 (.٧/502التهذيب ) (8)
 يف )و(: )اُتبع له(. (٩)
 (.10/301(. والروضة )11/501(. والشرح الكبري للرافعي )12/265انظر: البيان ) (10)
 يف )و(: )اجلفن(. (11)
 (.18/2٧هناية املطلب ) (12)
 (.10/301(. والروضة )11/501انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (13)
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فإن كانت أكثر من  ،لزمته جزية أبيه  ؛عقد أبيه  (1)[هويكفي] هقلنا: ال يســـتأنفوإن  
أنه كما لو عقد ذمي على أكثر من دينار وامتنع   :أحدمها  ,فطريقان  ؛الدينار فامتنع منها

والثاين: القطع بقبوله   .فيه خالف ذيت  من بذل الزايدة، فهل يُقبل منه أو يُرد إىل مأمنه؟
 .(2)منه، وصحَّحه البغوي

على الدينار وجهان  ائدففي مطالبته ابلز  ؛ولو عقد رشــــــــــيد على دينارين مث ســــــــــفه
 .(3)الوجهنيهذين على  اُخّرِج

 

 يف )ط(: )ويكفي(. (1)
 (.10/300وانظر: الروضة ) (.٧/502التهذيب ) (2)
 (.8/٩3(. وهناية احملتاج )٩/286انظر: حتفة احملتاج ) (3)
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على املذهب  (1)[لغريه]فال جزية على اجملنون، وهو مانٌع   العقل،  :الشارط الثالث
 .(4)ؤخذ منهي ليوق ,(3)بنفس األسر (2)[اسرُتق]ولو 

فــإن  ؛أحــدهــا: أنــه يعترب حــالــه آخر احلول ,هفــأوجُــ  ؛فلو كــان جُينُّ وقتـًـا ويفيق وقتـًـا
أن أايم اإلفــاقــة  :(6)وأصــــــــــــــحهــا .(5)يــار القفــالكــان عــاقاًل ُأخــذت، وإال فال، وهو اخت

واثلثهـا: أنـه يُنظر إىل األغلـب ويُعمـل مبوجبـه.  .فـإذا متـت ُأخـذ منـه دينـار ,(8)(٧)[تـُلَّّفق]
واجلنون   .رابعها: أهنا ُتؤخذ منهو   .(11)عند التساوي  (10)[يوجبها]  (٩)[لهئوقا]قال اإلمام:  
فكان جُينُّ   (13)[تعاقبا]ية عليه، وهذا إذا وخامســــها: أنه ال جز   .(12)[كاإلغماء]املنقطع 

 يوًما ويفيق يوًما أو يومني أو ثالثة.
 .(14)فاحلكم للعقل؛ فأما إذا كان جُينُّ يوًما ويفيق تسعًة وعشرين يوًما

 .اهذا كله إذا تعاقب
ــنة وُجن يف  ولو كان ,  فكما لو مات يف أثنائها  ؛ابقيهافأما لو أفاق نصــــــــــف الســــــــ

 .اآلن (15)[سنته]فأول  ؛انتصافها جمنواًن فأفاق بعد

 

 هكذا يف النسختني. (1)
 يف )و(: )اسررق(. (2)
 (.10/2٩٩(. والروضة )11/4٩8وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.4/121(. وأسىن املطالب )3/30٩(. واملهذب )23٧التنبيه )انظر:   (4)
وحكى الفوراين وغريه عن القفـال: أـنه إن كـان يف آخر احلول "(: 1٧/46ـقال يف كفـاـية النبـيه ) (5)

 ."مفيقا طولب ابجلزية، وإال فال
 (.10/300(. والروضة )11/4٩8وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 .(18/28)هناية املطلب لإلمام (, واملثبت من  تلتقط( أو )تلقط(, ويف )و(: )تُلفظ)ط(: )يف    (٧)
ــائل. (8) ــقتني؛ ضــــم إحدامها إىل األخرى فخاطهما ومنه أخذ التلفيق يف املســ   انظر:  لفق فالن الشــ

 (.2/833املعجم الوسيط )
 واملثبت موافق ملا ذكره اإلمام يف هناية املطلب. (,وقابلهيف النسختني: ) (٩)
 .ره اإلمامواملثبت موافق ملا ذكيف )و(: )بوجوهبا(,  (10)
 (.18/28) هناية املطلب (11)
 يف )ط(: )كاألعمى(. (12)
 يف )ط(: )تعاقبتا(. (13)
 (.300 -10/2٩٩(. والروضة )11/4٩8انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (14)
 يف )ط(: )سفيه(. (15)
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ــر (1)[اإلفــاقــة]عليــه  يتواردولو وقع من  ]قــال اإلمــام إن غلَّبنــا   ؛واجلنون يف األســــــــــــ
ــر ؛وإن غلَّبنــا حكم اإلفــاقــة ,(2)رق وال ]يقتــل[ ؛حكم اجلنون والظــاهر  ,مل يرق ابألســــــــــــ

 .(5)[(4), وصححه الغزايل(3)ويتجه النظر إىل يوم األسر ,احلقن
ــائر األحكام  ه: وما ذكرانقال اإلمام ــألة ال ذيت منه يف ســــــــــــ من اخلالف يف املســــــــــــ

اعتبــار احلول وال التلفيق، وإمنــا ذيت تغليــب أحــدمهــا أو ختصــــــــــــــيص كــل واحــد  يف زمنــه 
 .(6)حبكمه

 

 يف )ط(: )اإلقامة(. (1)
 .ولعل الصحيح ما أثبتناهيف النسخة: )يقبل(,  (2)
 (.31 -81/30هناية املطلب ) (3)
 (.٧/63الوسيط ) (4)
(. والروضــــــــــــــة  11/4٩٩. وانظر: الشــــــــــــــرح الكبري للرافعي )ما بني املعقوفتني ســــــــــــــاقط من )و( (5)
(10/300). 
 (.18/30هناية املطلب ) (6)
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ــببه، ســــــواٌء كان احلرية  :الشااااارط الرابع ، فال جزية على العبد وال على ســــــيده بســــ
ــه رقيق(3)ًبا، أو ُمكاتَـ (2)، أو ُمدبـّرًا(1)ِقنًّا وفيه وجٌه أنه يلزمه من ,  (4)، وال على َمن بعضــــــــــــ

 .(5)اجلزية بقدر ما فيه من احلرية
، (6)[اإلسالم]ُعرض عليه    ؛وإذا أعتق العبد فإن كان من أوالد من ال يقرون ابجلزية

ــلٌم أو   ؛أحلق ابملأمن، وإن رغب يف التقرير ابجلزية  (٧)فإن أابه ــواٌء اعتقه مســـــــــ أقر هبا، ســـــــــ
 ذمي.

ــتأنف له عقد أم ولو كان معتقه ذمًيا، فهل يُ  ــيده يف حقه،   (8)[فيتيك]ســ بعقد ســ
 .(٩)ؤخذ منه جزية حر من عصباته؟ فيه ثالثة أوجه، أصحها أوهلاتمنه جزيته أو  ويؤخذ

 

 (.303معجم لغة الفقهاء )  انظر:  الرقيق كامل الرق. (1)
  انظر:  عبده: إن مت فأنت حر.الرقيق الذي علق عتقه على موت ســــيده، ومثاله قول الســــيد ل (2)

 (.418معجم لغة الفقهاء )
  انظر:  الرقيق الذي مت عقد بينه وبني ســــــيده على أن يدفع له مبلغا من املال جنوما ليصــــــري حرا. (3)

 (.455معجم لغة الفقهاء )
 (.10/301(. والروضة )11/502وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.1٧/43(. وكفاية النبيه )3/310انظر: املهذب ) (5)
 يف )ط(: )السالم(. (6)
 ب(./233) (٧)
 يف )و(: )يكفي(. (8)
 (.302 -10/301وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (٩)
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، فال جزية على املرأة، واخلنثى املشــــــــــــكل كاملرأة، فإن الذكورة  :الشااااااااارط اخلامس
ــنة فأك  تابن ــى وجهان تقدم  ةففي أخذ جزي ؛ثرذكورته بعد أن أقام سـ ، صـــحح اما مضـ

اإلســــــــــــــالم تبعًـا ألبـيه وقلـنا: إن من بلغ إذا كـان يف دار  ، وهو ظـاهرٌ (1)النووي أهنـا تؤخـذ
 ؛(3)مـانع غريالبـد من عقـد، أو كـان دخـل إلينـا  :، أمـا إذا قلنـا(2)[أبيـه] تؤخـذ منـه جزيـة

 .(4)ح فيه عدم الوجوب فهو كاحلريب الذي دخل ومل ُيشعر به، وقد مر أن الصحي
 أمان  أم ال.وال فرق يف املرأة بني أن تكون يف داران على وجه التبعية بعقد 

والرجل يســــــــتتبع بعقد الذمة عند اإلطالق أمواله وأرقائه، وكذا أوالده الصــــــــغار يف 
اثنيهمـا: القطع و  .(٧)أهنن كاألوالد  :طريـقان، أظهرمها  (6)[تهازوجـ ]ويف   ,(5)أظهر الوجهني

 .م االستتباعبعد
وله أن يسـتتبع ابلشـرط أقاربه من النسـاء، سـواٌء كن حمارم أم ال، والصـبيان واجملانني 

انني الذين ال قرابة بينه وبينهم، وأشــــبه اجملوليس له اســــتتباع النســــاء والصــــبيان و ,  وزوجاته
 .(٩)بينه وبينهم صهارة (8)[الذي]الوجهني أن له استتباع النساء والصبيان واجملانني 

غري تبعية وال  (10)[من]ولو دخلت امرأة أو صـــــيب أو جمنون من أهل احلرب دايران  
, صــــار رقيًقا بنفس األســــر، وال حيصــــل ذلك بنفس الدخول والقدرة عليه  ؛أمان فأســــرانه

ــٌل منهم  ــل رجـ ــذلـــك ]ولو دخـ ــه بني القتـــل ؛(11)[كـ ــام فيـ ــاق واملن  خيري اإلمـ واالســــــــــــــرتقـ
 .(12)والفداء

 

 (.10/302روضة الطالبني ) (1)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (2)
 )بغري أمان(. ولعل معناها:هكذا يف النسختني,   (3)
 (.10/302)(. والروضة ٧/64يط )انظر: الوس (4)
 (.10/303(. والروضة )11/503وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 يف )ط(: )زواجته(. (6)
 (.10/303(. والروضة )11/503وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 هكذا يف النسختني. (8)
 (.10/303انظر: الروضة ) (٩)
 )عن(.يف )ط(:   (10)
 يف )و(: )لذلك(. (11)
 (.11/503انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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 :فرع 
 النســـــاءُ  اجلزيةَ  تؤديفطلبوا الصـــــلح على أن  يها رجال ونســـــاء، لو حاصـــــران قلعة ف

 .(1)فالصلح فاسد ؛حلوا عليهو مل جيابوا، فإن ص ؛دون الرجال
ــبياهنم وجمانينهم ــائهم وصــ ــهم ونســ فإن بذلوها من ماهلم   ,ولو بذلوا اجلزية عن أنفســ

ــاء  (2)[تطـالـَب]وال  ,جـاز ولزمهم مـا بـذلوه وجرى جمرى زايدة بـذلوهـا يف جزيتهم النســـــــــــــ
 .يةز والصبيان واجملانني جب

 .مل جيز ؛ولو بذلوها من مال النساء والصبيان واجملانني دون ماهلم
صــــــــــــــرن أرقـاء بنفس الفتح، وإن مل  ؛وإن مل يكن فيهـا إال النســـــــــــــــاء، فـإن فتحنـاهـا

ــاحلة على بذل اجلزية لدفع الرق عنهن (3)[طلنب]و نفتحها   فيه  فقد حكي الرافعي؛ املصـــــــ
أحدمها: أهنن ال   ,(4)ا: طريق اجلمهور، أن يف إجابتهن قولني منصــوصــنيدمهأح  ,طريقان

والثــاين  .مل يتعرض هلن حىت يرجعن إىل القلعــة ؛جينب، فــإن عقــد هلن على ذلــك فخرجن
، نعليهن جراين أحكام اإلسالم عليه  شرتطيو   منهنيؤ فعلى هذا    ,(5)أنه يعقد هلن الذمة

ــيًئا،   ــيًئا  (6)[إنف]وال يســــرتقهن وال ذخذ منهن شــ نه أبرده إىل أن يبذلنه عارفني   ؛أخذ شــ
 ال جيب عليهن، فيكون هبة.

إلينــا حربيــة تطلــب عقــد الــذمــة جبزيــة تبــذهلــا، قــال اإلمــام:  (٧)[دخلــت]وكــذا لو 
، ونشــرتط إجراء أحكام اإلســالم عليها، ونعلمها أال جزية عليها، فإن بذلت (8)[نهامِّ ؤ ن]

ــيًئا بعد ذلك فهو هبة ال  أجاهبا   ؛إال ابلقبض، وإن طلبت العقد بغري شـــــيء   (٩)[زمتل ]شـــ

 

ــرح الكبري للرافعي )انظر:   (1) ــة )(. و 504 -11/503الشــــــ (. وأســــــــىن املطالب  10/302الروضــــــ
(4/212.) 
 يف )ط(: )يطالب(. (2)
 يف )ط(: )نطلب(. (3)
 أ(./234) (4)
 .(11/502انظر: الشرح الكبري ) (5)
 ن(.يف )ط(: )وإ (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.أنمنهايف النسختني: ) (8)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىلزم يف )و(: )يلزم(, ويف )ط(: ) (٩)
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 .(1)إليه ابلشرط املذكور، قال: والقوالن متفقان على أنه ال تقبل منهن اجلزية
ــه  ــاين: انفرد بـ ــامالطريق الثـ ــة (4)بول[ق]، أن يف لزوم (3)الغزايلو  (2)اإلمـ ترك و  اجلزيـ

 (٧)[وغلط]، (6)(5)ســــــــانينيار عن بعض اخل هذا الروايين ىوجهني، قال: وقد حك إرقاقهن
ــلّ  ,فيه، وميكن أن يريد به اإلمام م،  وما ادعاه من اتفاق القولني على قبول اجلزية غري مســ

 .(8)لكنه املشهور
ــاه  ,(10)اجلزيــــة (٩)[نمنه]أنخــــذ  على القول الثــــاين أانّ  :فقــــد قــــال الفوراين وحكــ

ا تؤخذ منهن ســـــــنة عليه: إهنتفريًعا   ، وقال القاضـــــــي(11)وجًها عن ابن أيب هريرة  املاوردي
ــننيواحدة، وال تتكرر بتكرر   ــعفه، وقال: هذا يكون  ، وقد حكاه اإلمام(12)الســ عنه وضــ

 .(13)]ال جزية[ مفاداة
ــذل  ــد، فبــ ــٌل واحــ ــة رجــ ــان يف القلعــ ــة]ولو كــ ــاء (14)[اجلزيــ ــه النســــــــــــــــ ــاز، وتبعــ  جــ

ــال:  ــه، وقـــــ ــا إذا كــن مــن أهــلـــــ ــام مبـــــ ــده اإلمـــــ ــذا أطــلــقــوه، وقــيـــــ ــة، كـــــ  يف الــعصــــــــــــــــمـــــ

 

النووي يف روضــــة و  (.11/502الرافعي يف الشــــرح الكبري ) مل أجده عند اإلمام, بل وجدته عند  (1)
 (.10/302 )الطالبني

 (.18/24هناية املطلب ) (2)
 (.٧/65الوسيط ) (3)
 يف )ط(: )قبل(. (4)
 .(282) تقدم التعريف هبم عند ذكر املراوزة ص (5)
 (.13/355حبر املذهب ) (6)
 يف )و(: )وغلطه(. (٧)
وشــــــــــــــذ عنهم اإلمام فنقل يف اخلالف وجهني  (: "10/230قال النووي يف روضــــــــــــــة الطالبني ) (8)

يف أنـه هـل يلزم قبول اجلزيـة وترك إرقـاقهن؟ وضــــــــــــــعف وجـه اللزوم، وذكر الروايين الطريقـة  وجعلهمـا
 ."أراد به اإلمام، مث قال: وهو غلطاملشهورة، مث حكى ما ذكره اإلمام عن بعض اخلراسانيني، ولعله 

 يف )ط(: )منه(.( ٩)
فعــــة يف كفــــايــــة النبيــــه  مل أجــــده يف املخطوط من اإلابنــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــــه ابن الر  (10)
(1٧/42.) 
 (.14/308احلاوي ) (11)
 (.18/25هناية املطلب ) (12)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (13)
 يف )و(: )اجلزية به(. (14)
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 .(4)(3)((2)[مإبطالقه]مرادهم  (1)[لعله]) 

 

 يف )و(: )لعلهم(. (1)
 يف )و(: )إبطالقه(. (2)
 مل أجده يف هناية املطلب. القوسنيما بني   (3)
ــرح الكبري للرافعي ) . وانظر:(18/25هنــايــة املطلــب ) (4) (. والروضـــــــــــــــة  503 -11/502الشــــــــــــ
(10/303). 
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كالَزِمِن   ؛، ويف أخذ اجلزية ممن ليس متأهًبا لهالتأهب للقتال  :الشاااااارط السااااااادس
أحدمها:   ,طريقان  ؛والراهب والشـــيخ الفاين واألعمى واألجري ممن تقدم اخلالف يف قتلهم

يقرون بغري  أنــه ينبين على اخلالف يف قتلهم، فــإن جوزانه أخــذت منهم، وإن منعنــاه فال
والثاين: القطع أبهنا تؤخذ منهم، والصــــــــحيح   .(1)جزية، وقال القاضــــــــي: يلحقون ابملأمن

 .(3)(2)أخذها ؛املنصوص

 

 (.1٧/44كفاية النبيه )  (1)
ــر املزين )4/305انظر: األم ) (2) ــاوي ). و (8/385(. وخمتصــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــــة  14/310احلــــ
(10/30٧.) 
 (.10/30٧وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (3)
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على  (2)]العاجز[ (1)[الفقري]، ويف وجوهبا على القدرة على أدااب اجلزية  :الساااااابع
اإلسـالم  عقد له الذمة على شـرط إجراء أحكامتُ هذا  يفعل  ,أحدمها: ال ,الكسـب قوالن

 .(4)ابتدأ حوله من حينئذ ؛(3)[سريأ]قدرة، فإذا عليه وبذل اجلزية عند ال
لب عند متامها بدينار كامل،  و منتصف السنة ط  (5)[سريأ]وقال اإلمام: إذا 

  ؛احلول (٩) آخر (8)[سريأ]وتعقد له الذمة ابجلزية، فإن   ,(٧) أهنا جتب (6) [اموأصحه]
 أن يوسر، وكذا يف كل حول، وفيه وجه  ته إىليف ذم (10)[ت استقر ]أخذت منه، وإال 

ب يف حتصيلها أو نبلغك ب س تإما أن ت" : أنه ال ميهل وال يقر يف الدار، ويقال له
 . (11)، وقطع به بعضهم"مأمنك 

 

 يف )و(: )الفقراء(. (1)
ــرح الكبري للرافعي )يف النســــــــــــــختني: )القــــادر(, وا (2) ــة  11/504ملثبــــت من الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــ
 (, وانظر: املنقول الذي سيأيت قريبا عن اإلمام.10/30٧)
 يف النسختني: )أسر(. (3)
 (.12/26٩(. والبيان )14/300انظر: احلاوي ) (4)
 يف النسختني: )أسر(, وانظر كالم اإلمام املنقول يف اهلامش. (5)
 يف )ط(: )وأصحها(. (6)
 (.10/30٧(. والروضة )11/504وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 وانظر كالم اإلمام املنقول يف اهلامش. يف النسختني: )أسر(, (8)
 ب(./234) (٩)
 يف )ط(: )استقر(. (10)
فإن قيل: إذا كنتم ال تفرقون بني الغين والفقري (: "02 -18/1٩قال اإلمام يف هناية املطلب )  (11)
املتوسط فيما يقع االكتفاء به من اجلزية، فما قولكم يف الكافر الفقري إذا كان ال يستمكن من أداء  و 

ــنة. فأما  دينار؟ قلنا: الفقري الكســـــوب املعتمل القادر على أداء دينار، يُقّر ويطالب ابلدينار يف الســـ
ــتمكن من  ــيل الدينار، فقد نقل األصـــــــــــحاب قولني يف أنه هل إذا كان ال يســـــــــ خيرج من دار  حتصـــــــــ

أنه خيرج، فإنه ال ســبيل إىل شــغل عرصــات دار اإلســالم ابلكفار من غري جزية  -اإلســالم؟ أحدمها 
أنــه يرتك يف الــدار من  -أنــه يقر. مث على هــذين القولني قوالن: أحــدمهــا  -يبــذلوهنــا. والقول الثــاين 
املؤاخذة تقع من وقت نقضــــــت ســــــنون، وهو مل ميلك فيها ما يؤديه، مث ملك، فغري جزية، حىت لو ا

أنه يقّر يف دار اإلســــالم جبزية يلتزمها،   -امللك، وال مطالبة عليه يف مقابلة ما مضــــى. والقول الثاين 
ــية. وهذا القول أمثُل؛  ــنني املاضـ ــتقر يف ذمته من السـ ــتقر يف ذمته، فإذا ملك يوماً طولب مبا اسـ وتسـ

شـرع. واألصـح أن الفقري الذي ليس معتماًل ال ن تقرير الفقري سـنني كثرية بال جزية خيالف وضـع الفإ
يتمكن من دخول دار اإلسـالم، واملقام فيها سـنة. والفقري املعتمل إذا تراخى ومل يكتسـب مع القدرة  

و أن الفقري يُقّر  على الكسـب، فال يـَُقر يف دار اإلسـالم إمجاعاً، وإذا فرعنا على القول الضـعيف، وه
= 



 

 

 

374 

 

 اجلواهر البحرية

ــيخ أبو حامد: وال  بعه وات  ,(1)خالف أان نعقد الذمة للفقري العاجز ابجلزيةقال الشـ
ويشــعر أبنه ال ميكن من دخول داران واإلقامة   ,همجاعة، قال الرافعي: وســيأيت ما ينازع في

 .(2)هبا، والظاهر األول

 

ــي ــيئاً؛ تطرق إىل هذه الصـــــــــورة  وال يؤاخذ جبزية األايم املاضـــــــ ــنة  شـــــــ ة يف الفقر، فلو ملك يف أثناء ســـــــ
احتمال، فيجوز أن يقال: تبدأ ســنة اجلزية من وقت ملكه، حىت إذا مضــت ســنة أدى ديناراً، وجيوز  

نة اآلخرة أشهر، فملك فيها  أن يقال: نضبط التواريخ، ونعطل منها سين الفقر، فإذا مضت من الس
ذه الســــنة، يطالب، مث يتجه على املطالبة أن يطالب يف آخر هذه الســــنة  واســــتغىن، فإذا انقضــــت ه

 (.308 -10/30٧وانظر: الروضة ) "ىل الغىن والفقر ابلدينار الكاملاليت انقسمت إ
 .(1/505الشرح الكبري ) (1)
 (.1505 -4150احملرر )(. وانظر:  1/505الشرح الكبري ) (2)
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وهو  ؛، وهي بالد املســــــــــــــلمني، ال احلجــازالبقاااع اليت يقرون فيهااا :الركن الرابع
ــبه يبعض جزيرة العرب، وقال مجاعة من األصــــــحاب: احلجاز اجلزيرة، وحك ذلك   (1)شــــ

 .(2)خالفًا يف بعض البالد، وغلطوا فيه
 :، أي(4)فهايوخمال  (3): وهو مكة واملدينة واليمامة(رضـــــــــي هللا عنه)شـــــــــافعي قال ال

 ؛وهو واد  عنـده، ومهـا من قرى مكـة، وخيرب ؛ووجّ  (5)، ويـدخـل فيـه الطـائفىانته .قراهـا
 .وهي من قرى املدينة

أصــــــــــــــحهمــا: , ويف منعهم من اإلقــامــة يف الطرق املمتــدة بني بالد احلجــاز وجهــان
 .(6)املنع

قال القاضي: وال ميكنون من اإلقامة يف   ,(8)احلجاز  (٧)[حبر] ن من ركوب وال مينعو 
، ومينعون من اإلقـامـة يف (10)الرب وأقصـــــــــــــــاه ثالثـة أايمإال قـدر مـا ينزلون يف  (٩)[كـبا املر ]

 .(11)سواحله ومن اجلزائر املسكونة يف البحر ويف حياله
به دون غريمها اإلذن له ولو اسـتأذن كافٌر يف الدخول إىل احلجاز جاز لإلمام أو انئ

أو محل مرية  (12)[ذمة]ء رســالة  أو عقد هدنة أو  إن كان فيه مصــلحة للمســلمني من أدا
 

 يف )و( كلمة غري واضحة. (1)
ــة )11/512والشــــرح الكبري للرافعي )(. 18/5٩هناية املطلب )انظر:   (2) (.  10/308(. والروضــ

 (.8/٩0وهناية احملتاج )
فتحت صـلحاً يف سـنة اثنيت عشـرة يف  مدينة متصـلة أبرض ُعمان من جهة املغرب مع الشـمال, (3)

ــي ــديق رضــــــــــي هللا عنه، على يد خالد بن الوليد رضــــــــــي هللا عنه، بعد أن قتل مســــــــ لمة خالفة الصــــــــ
 (.620 -61٩الروض املعطار )انظر:  الكذَّاب. 

 (.4/1٧8األم للشافعي ) (4)
ــرق مكـة مع مـيل قلـيل إىل اجل (5) نوب. خمالف من خمـاليف مكـة على مرحلتني من مكـة, تقع شــــــــــــ

 (.1٧0(. واملعامل األثرية يف السنة والسرية )3٧٩الروض املعطار )انظر:  
 (.10/830وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
(. واطلس 55٧وهو املعروف اآلن ابلبحر األمحر. انظر: الروض املعطــــار يف خرب األقطــــار ) (8)

 (.136احلديث النبوي من الكتب الصحاح الستة )
 يف )ط(: )املركب(. (٩)
 (.1٧/٧3كفاية النبيه )  (10)
 (.10/308الروضة )(. و 11/514انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 يف )ط(: )دية(. (12)
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ــلمون إليه، وكذا إن كان يدخل   تجارة  ليس فيها كبري حاجة لنا لكن لأو متاع حيتاج املسـ
 ذلك وسـيأيت الكالم يف ,(2)، وقدره إىل رأي اإلمامجتارته شـيئا (1)]من[  يشـرتط أن أنخذ

 .إن شاء هللا
ــة أايم غري يومي  ــة أكثر من ثالثـ ــامـ الـــدخول وال ميكن من دخـــل ابإلذن من اإلقـ

ديون على الناس حصـــــــــلت مبعاملة بعد  به  واخلروج، ويشـــــــــرتط عليه ذلك، فإن كانت له
 .(3)ل مسلًما يف قبضها، وخيرجوكّ  ؛الدخول أو بطريق  آخر ومل يتمكن من قبضها

 .(4)مل مينع ؛ثالثة أايم ة، ويقيم يف كل واحدىخر أإىل ولو كان ينتقل من بلدة 
 .(5)هر إن علم أنه ممنوع منزّ ج وعخِر أُ  ؛اإلمام أو انئبهولو دخله بغري إذن 

 هذا كله يف غري احلرم. 
، (6)[وغريها]سـواٌء مسـاجده   ,وأما حرم مكة فال ميكن الكافر من دخوله بوجه ما

، فإن (٧)إليه  يمبعث إليه من يســمع رســالته، وين ؛رمفإن جاء كافٌر برســالة واإلمام يف احل
 ؛(٩)[لمســــــْ ويُ ]وإن جاء ليناظر ,  خرج اإلمام إليه  ؛(8)الرســــــالة إال مشــــــافهةامتنع من أداء 

ولو كان له فيه ماٌل , خرج إليه الراغبون يف الشـــــــــراء  ؛وإن جاء مبرية,  خرج إليه من يناظره
 .(10)ل مسلًما يف قبضهوكّ  ؛أو دين

فاســـــــد، لكن لو ب إليه، فإن أجيب فاإلذن جيُ  مل ؛الدخوله ماافٌر على ولو بذل ك
ب جتج ولزمه العوض املســــــــــمى خبالف غريه من اإلجارات الفاســــــــــدة، حيث خِر أُ  ؛دخل

 

 بني املعقوفتني ساقط من )ط(.ما  (1)
 (.10/308(. والروضة )515 -11/514انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.10/30٩(. والروضة )11/515انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.10/30٩(. والروضة )11/515انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.10/30٩(. والروضة )11/516)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (5)
 يف )و(: )أو غريها(. (6)
قال األصــــــمعّي: مَنَْيُت احلديث خمفَّفاً مَنْياً، إذا بلَّغته على وجه اإلصــــــالح واخلري، وأصــــــله الرفع.  (٧)

ــاد. ًة، إذا بلَّغتـــه على وجـــه النميمـــة واإلفســــــــــــــ ُت احلـــديـــث تـَْنِميـــَ ــحـــاح اتج اللغـــة ا انظر: ومَنَّيـــْ لصــــــــــــ
(6/2516.) 
 أ(./235) (8)
 يف )ط(: )وأسلم(. (٩)
 (.10/30٩(. والروضة )11/516للرافعي )انظر: الشرح الكبري  (10)
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 اجلواهر البحرية

 .(1)وجبت احلصة من املسمى ؛إىل املوضع املشروط وإن مل ينتهفيها أجرة املثل، 
ا ابملز ج وعخِر ولو دخل بغري إذن أُ 

ً
 .(2)نعر إن كان عامل

 (3)[إذا مل]وال جيري هذا احلكم يف حرم املدينة، واســــــتحســــــن الروايين أن خُيرج منه 
 .(5)ويدفن خارجه إن مات  ,(4)]اإلخراج[يتعذر 

 فرع:
نقـــل وإن خيف فيـــه بـــل يُ  هرـضـــــــــــــــ منمل  ؛لو دخـــل احلرم إبذن أو بغري إذن، ومرض

رج ختُ أحدمها: أنه يُنبش و   ,فإن دفن فوجهان  ,نقله املوت، فإن مات مل يدفن فيه  (6)[من]
قطع، فــإن ت، وقــال األكثرون: يُنبش وخيرج إذا مل ي(8)الغزايلو  (٧)عظــامــه، وبــه جزم اإلمــام

 .(10)(٩)رك، ونسبه بعضهم إىل النصتقطع تُ 
 ؛وإن مات يف احلجاز خارج احلرم، قال اإلمام: إن كان يف وسـطه، فإن تعذر نقله

، وقـال األكثرون: يـدفن فيـه، (11)كـان يف طرفـه نقـلفن فيـه، ويواريـه مواراة اجليف، وإن  دُ 

 

 (.10/30٩(. والروضة )11/516انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 (.10/30٩(. والروضة )11/516انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
واملثبت من )ط(, وهو املوافق ملا نقله عنه الرافعي يف الشـــــــــرح الكبري للرافعي   ,(يف )و(: )ما إذا (3)
 .(10/310(. والنووي يف الروضة )11/51٧)
(. والروضــــــــة للنووي 10/51٧يف النســــــــختني: )اإلحرام(, واملثبت من الشــــــــرح الكبري للرافعي ) (4)
(10/310.) 
مل يـدفن فيـه، فلو دفن فيـه نبش ونقـل   رمفـإن مـات يف احل(: "13/338قـال يف حبر املـذهـب ) (5)

)رمحـه   , ومـا نقـله عـنه القمويل"فيرتك كســــــــــــــائر األموات يف اجلـاهلـيةإىل احلـل إال أن يكون قـد بلي، 
 .(10/310؛ نقله عنه النووي يف الروضة أيضا )هللا(
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )ط(. (6)
احلرم من غري إذن، ولكن كــان معــه تعلق  ولو دخــل كــافر"(: 18/64قــال يف هنــايــة املطلــب ) (٧)

أبـمان، فمرض، أخرجـناه من احلرم وإن أدى إىل هالكـه. ولو دفـنه أهـله على اختـفاء  يف احلرم، فكمـا 
 ."ن تفتت، مجعناه ونقينا احلرم منهشعران به ننقله، وإ

 (.٧/68الوسيط ) (8)
 (.8/386(. وخمتصر املزين )4/188األم )انظر:   (٩)
 (.10/30٩(. والروضة )11/516عتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو امل (10)
ــة ) .(18/64هناية املطلب ) (11) ومثله يف الشـــــــــرح   ( كأنه مييل اليه,10/310والنووي يف الروضـــــــ

 (.11/516الكبري للرافعي )



 

 

 

378 

 

 اجلواهر البحرية

 .(1)وقال البغوي: إن أمكن نقله قبل أن يتغري نُقل، وإن خيف عليه التغري ُدفن للضرورة
ــه   ــد التمكن؟ فيــ ــل يُنبش وخُيرج عنــ ــه لو دفن هــ ــه أنــ ــالــ ــا قــ ــام على مــ وفرََّع اإلمــ
 .(3): والظاهر املنع، ومل يورد املعظم سواه، قال الرافعي(2)وجهان

 ؛ولو مرض فيه خارج احلرم، قال اإلمام: إن أمكن انتقاله من غري مشـــــــــــقة عظيمة
قال: وينبغي أن يرتك إىل أن ميكن نقله،   ,رك إىل أن يفيقتُ   ؛كلَّفه، وإن خيف منه املوت 

إما مبشـــــــقة  ظاهرة، أو مبشـــــــقة  يســـــــرية على االختالف فيه، وإن كان يشـــــــق مشـــــــقًة   :أي
 .(4)الوجهني أنه ينقل صحأف ؛عظيمة وال خياف املوت 

 .(5)وقال الرافعي: جواب اجلمهور أنه ال ينقل
 .وال خيفى أن هذا كله فيما إذا زادت مدة مرضه على ثالثة أايم

 .(6)إهانًة له ,وحيث دفن يف احلجاز ال يرفع قربه

 

 (.٧/514التهذيب ) (1)
 (.18/64هناية املطلب ) (2)
 .(10/310. والروضة )(150٧احملرر )(. و 11/51٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري ) (3)
يُفيق، من مرض من الكفـار يف احلجـاز وأراد اإلقـامـة حىت "(: 18/64قـال يف هنـايـة املطلـب ) (4)

ويســـتبّل، نظر: فإن أمكنه أن ينتقل مع مرضـــه، ُكّلف االنتقال، ولو كان خُياف عليه املوت لو بَرِح، 
ــقة ، فوجهان: أصـــحهما  عظيمة، وقد ال يغلب على الظن املوت تُرك إىل أن يربأ، ولو كان يناله مشـ

 ."تكليف االنتقال
 (.10/310روضة ). وال(150٧احملرر )  (. وانظر:11/516الشرح الكبري ) (5)
 (.10/310( مع تعليق احملقق يف اهلامش. والروضة )18/64انظر: هناية املطلب ) (6)
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 :(1)فروع 
أو   فاألوىل أن ينزهلم اإلمام يف فضــول مســاكن املســلمني،  ؛إذا قدم وفٌد من الكفار

 .(3)مهيأة لذلك، فإن مل يتيسر فله إنزاهلم يف املسجد (2)[ادار ]
وجيوز تعليم الكافر القرآن إذا رجي إسـالمه، وال جيوز إذا خيف منه االسـتخفاف، 

 .(4)وأشار النووي إىل خالف  يف احلالة األوىل
ــتخفـافـه هبـا النبويـة (5)وال جيوز تعليمـه الفقـه والكالم واألخبـار  الو , إذا خيف اســــــــــــ

 .(٧)الفقهاء منهقال الروايين: ومنع بعض , (6)[والنحو] مينعون من تعلم الشعر
، وال ذذن واخلنزيرمل يكن له إظهار اخلمر    ؛ومن دخل إىل بالدان بتجارة  أو ســفارة

 .(8)له اإلمام يف محلها إىل دار اإلسالم

 

 (.10/311(. والروضة )٧/515انظر: التهذيب ) (1)
 ., وهو حمتمل(: )دار(ويف ) (2)
 (.10/311(. والروضة )11/518انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.10/311روضة الطالبني ) (4)
 ب(./235) (5)
 يف النسختني: )والنجوم(, واملثبت من حبر املذهب. (6)
 .(13/3٧٧حبر املذهب )انظر:   (٧)
 (.10/311روضة )(. وال11/518انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
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 :مخسة أمور (1)[وهي] ,يف الواجب على أهل الذمة :الركن اخلامس
ــنـة على كـل   :هـاأحـد نفس اجلزيـة اليت عقـدت هبـا اـلذمـة، وأقلهـا دينـاٌر يف كـل ســــــــــــ

ــواٌء كان فقريًا أو متوســــطًا أو غنًيا، وأكثرها ما يقع عليه الرتاضــــي، فالدينار هو  حمتلم، ســ
 .(4()3)[زاج] ؛ابلغة ما بلغت (2)[هتقيم]خذ أن ذخذ األصل، فإن رأى اآل

خالصـــــة، قال:   (6)مصـــــكوكة  (5)نقرة رمهًاعشـــــر داثين وقال اإلمام: أقلها ديناٌر، أو  
بعشـــــــرة دراهم إال يف اجلزية، فإنه مقابل ابثين عشـــــــر درمهًا  لٌ مقابَ  ؛(٧)والدينار يف القواعد
ــاء عمر به  (10)[اثنا]الدينار كانت حينئذ    قيمة، واألصــــــــحاب محلوه على أن (٩)(8)بقضــــــ

 .(11)عشر درمهًا
 .عليهوافق ال ي ؛بعشرة (12)[مقابلته نم]وما ادعاه 

 (14() 13)[همســــ مياك]بل يســــتحب أن  ,وليس على اإلمام أن خيربهم أبقل ما عليهم

 

 يف )و(: )وهو(. (1)
 يف )ط(: )قيمة(. (2)
 يف )ط(: )خيار(. (3)
. والشـــــــــــرح الكبري للرافعي (4/143(. وشـــــــــــرح مشـــــــــــكل الوســـــــــــيط )٧/6٩الوســـــــــــيط )انظر:   (4)
 (.4/215. وأسىن املطالب )(10/311(. والروضة )11/51٩)
 (.2/٩45)املعجم الوسيط    انظر: القطعة املذابة من الذهب أو الفضة. (5)
: الضَّرب. (6)  (.2٧/243اتج العروس )  انظر: الصَّكِّ
 .(22٩ -228ة املطلب )حمقق هناي. انظر: مقدمة قواعد املذهب :أي (٧)
 (.18/18هناية املطلب ) (8)
ــافعي يف االم  334( رقم احلديث: 11٧( املوطأ ملالك، كتاب: الزكاة, ابب: اجلزية )٩) . وقال الشــــ
ــبه مبذهب عمر, وهذا(: "181 -4/180) أبنه عدل الدراهم يف الدية اثىن عشـــــــــر   يف الدرهم أشـــــــ

 ."درمها بدينار
 يف )ط(: )اثين(. (10)
ورأيت يف كالم األصـــــــــــحاب ما يدّل على أن األصـــــــــــل يف "(: 18/18قال يف هناية املطلب ) (11)

ع دينار، وال  اجلزية الدينار، وال يقبل الدرهم إال ابلســــــــعر والقيمة, كما أان جنعل نصــــــــاب الســــــــرقة رب
 ."هم، وهي مبثابة السلع تقوم ابلذهب وهذا متجهاعتبار ابلدرا

 يف )ط(: )يف مقايلته(. (12)
 يف )ط(: )مياسكهم(. (13)
كس، وهو االنتقاص من الثمن. (14)

َ
 (.٩/6361مشس العلوم )  انظر:  املماكسة: من امل
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 .(1)حىت ذخذ من املتوسط دينارين، ومن الغين أربعة
قــال اإلمــام: وذلــك إذا مل يعلم الكــافر جواز االقتصــــــــــــــــار على الــدينــار، فــإن علم  

 .(4)استماحة (3)الزايدة (2)[فطلب]
 .به (5)[تقريرهم]وجب  ؛ة على الدينارفإن امتنعوا من بذل زايد

 .وجيب عقد الذمة إذا بذلوا اجلزية على الصحيح
مث علم أهنــا مل تكن واجبــًة عليــه وأىب أن  (6)[على الــدينــار]ولو بــذل الكــافر زايدة 

ا للع  ؛(٧)[ادينار ]يعطي إال  د كما لو هفالصـــــــحيح أن الزايدة تلزمه، فإن امتنع كان انقضـــــــً
صــــــــرحًيا فيقتل أو يبلغ   (٩)[نبذه]وإذا انتقض عهده بذلك أو    ,(8)صــــــــلامتنع من أداء األ

 فيه قوالن ذتيان. ؟املأمن
، ولو طلب العقد به (11)[إليه]أجيب   ؛وطلب العقد بدينارفعاد   (10)[بلغناه]فإن 

 .يف احلال قبل إبالغه فسيأيت
وإن كان يف لزمه ما التزمه اتًما،    ؛نةبعد مضـــــــــي الســـــــــَّ  ذه العهدَ إن كان نبْ   (12)[مث]
ذمي يف أثناء التفريًعا على الصـــــــــــــحيح فيما إذا مات  ,لزمه قســـــــــــــط ما مضـــــــــــــى  ؛أثنائها

 

 (.10/311(. والروضة )11/51٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 .( وقد نقل كالم اإلمام: )تطلب(10/312, ويف الروضة )يف )ط(: )فبطلت( (2)
فــإذا علم الكــافر ذلــك، فال معىن للممــاكســـــــــــــــة معــه فــإنــه  "(: 18/18قــال يف هنــايــة املطلــب ) (3)

 ."استماحةٌ 
ــأله العطاء. (4) ــَتماحه: أي: ســ ــَتماح. واســ ــدر اســ ــِتماحة: مصــ (.  301خمتار الصــــحاح )  انظر: اســ

 (.3/2143لعربية املعاصرة )ومعجم اللغة ا
 يف )ط(: )تعزيرهم(. (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
 يف )ط(: )دينار(. (٧)
(8). 
 يف )ط(: )بيده(. (٩)
 يف )و(: )بلغاه(. (10)
 يف )و(: )العقد إليه(. (11)
 يف )و(: )فإن(. (12)
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 .(1)السنة
أن اإلمام لو شــرط على قوم  أن على فقريهم دينارًا وعلى املتوســط  :الشــافعيوعن 

وقــت األخــذ دون العقــد بجــاز، واالعتبــار يف هــذه األحوال  ؛دينــارين وعلى الغين أربعــة
بــل قولــه إال أن تقوم بينــة على قُ  ؛، ومن ادعي منهم الفقر أو التوســــــــــــــط(2)(ومــا بينهمــا)

 .(3)خالفه

 

 أنظر: الشرح الكبري والروضة بنفس الصفحات. (1)
 مل أجده يف األم. سنيالقو ما بني   (2)
 (.4/201األم للشافعي ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :فرعان
, ومن تركته   (1)مل تسـقط اجلزية، بل تؤخذ منه  ؛نةاألول: لو أسـلم أو مات بعد السـَّ 
مة على الوصــااي مقدَّ   ,أخذ لكل ســنة  ؛مل يؤدهاو وكذا لو كان مضــى عليه ســنة أو ســنون  

 ؛امكديون الناس، فإن ضاقت عنه  (2)أحدمها: أهنا  , فطريقانعليه دينٌ فلو كان  ,  واإلرث 
فيمــا إذا اجتمع حق هللا تعــاىل وحق  (3)والثــاين: أن فيهــا األقوال الثالثــة .زعــت عليهمــاوُ 

 .(4)اثلثها: أهنما سواء .اآلدميني
وغلط   ,(٧)ثبت اخلالف، وهو املنصوص  (6)[وإن]  (5)الظاهر التسويةو   :قال الرافعي

 .(8)بتقدمي اجلزية ة نقل طريق  قاطعغزايل يفال
أظهرها  ,ففي أخذ جزية ما مضـــى منها طرق  (٩)ولو أســـلم أو مات يف أثناء الســـنة

 .(10)فيه قوالن، أصحهما: نعم
للوجوب كما يف الزكاة أو  (11)]مضـــروب[ والقوالن مبنيان على قولني يف أن احلول
 ؟يتعلق الوجوب أبوله واملدة مضروبة لألداء

اإلســـــــالم واملوت أكثر من أربعة بعضـــــــهم مبا إذا مضـــــــى قبل  (12)[اموخصـــــــصـــــــه]
 .افال جيب شيٌء قطع ؛أشهر، فإن مل ميض إال أربعة فما دوهنا

 

 أ(./236) (1)
 أي: اجلزية. (2)
يقــدم حقُّ هللا تعــاىل، ويف قول  يقــدم حق ففي قول  (: "3/234قــال اإلمــام يف هنــايــة املطلــب ) (3)

وإن ضــــــاق   اآلدمي، ويف قول  ال تقدمي، وال أتخري، وتثبت الديون فوضــــــى على التضــــــارب يف ماله،
 ."أخذ كلٌّ ما خيصهاملال 
 (.10/313(. والروضة )11/522وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.1510)احملرر  (. و 11/522الشرح الكبري ) (5)
 يف )ط(: )فإن(. (6)
 (.8/385(. وخمتصر املزين )4/1٩0انظر: األم ) (٧)
 (.٧/٧0الوسيط ) (8)
 .لعل هذا هو الفرع الثاين (٩)
 (.10/312الروضة )(. و 11/521الشرح الكبري للرافعي )  :انظر املعتمد.وهو   (10)
 (.1٧/3٩يف )ط(: )مصروف(. وانظر: كفاية النبيه ) (11)
 يف )ط(: )وخصصها(. (12)
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والثــالــث: القطع ابلثــاين، وخصــــــــــــــصــــــــــــــــه ابن كج  .والطريق الثــاين: القطع ابألول
 .(1)ابملوت 

  

 

 (.1٧/48كفاية النبيه )  (1)
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ط على أهل يشــــــــــرت أن  -إن أمكنه-جيوز لإلمام بل ُيســــــــــتحب له   :(1)األمر الثاين
ــيافة من يطرقهم أو مير هبم   (2)[أو هلم]كون لنا  تحلوا يف بلدهم على أن  و الذمة إذا صــــ  ضــ

 :به، ويشرتط فيها أمور (3)[رضوا]من املسلمني إذا 
 .(4)أحدها: بيان عدد الضيفان والفرسان منهم والرجالة

جعلناها خارجًة  وقال املاوردي: إمنا يشـــــــــرتط العدد إذا جعلناها من اجلزية، أما إذا
 .(5)عنها فيجوز أال يبني عددهم

 تفاوتوا فاوت بينهم إنيو ويســـــــوي بينهم يف عدد الضـــــــيفان إن تســـــــاووا يف اجلزية،  
ــحيح فإذا جعل على الغين ضـــــيافة عشـــــرين مثاًل جعل على املتوســـــط   ,(6)فيها على الصـــ

ــة  ــرة، وعلى الفقري مخســـــــ ــيافة عشـــــــ نه وجه أ ، وفيه-على القول جبعلها على الفقراء-ضـــــــ
 يساوي بينهم فيها وإن تفاوتوا يف اجلزية.

قال الروايين: ولو شــــــــــــرط عدد الضــــــــــــيفان على مجيعهم ومل يفصــــــــــــل كما لو قال: 
، وهم يوزعون فيما بينهم، أو يتحمل بعضــهم عن ىكف  "؛متضــيفون كل ســنة ألف مســل "

 .(٧)بعض

 

ــفحات: ) (1) ــة أمور وهي ,يف الواجب على أهل الذمة :الركن اخلامسقال قبل صـــ (, مخســـ
 .فهذا الثاين

 ذا يف النسختني.هك (2)
 (.رضيوايف النسختني: ) (3)
 (.10/313(. والروضة )11/522انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.14/304احلاوي ) (5)
 (.10/414(. والروضة )11/524وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
ــيافة ( قولني يف جواز االقتصـــــــــار على352 -13/351ذكر يف حبر املذهب ) (٧) وســـــــــقوط   الضـــــــ

ــحـــابنـــا وجهـــان: أحـــدمهـــا:.. أنـــه ال جيوز إال بعـــد  "اجلزيـــة عنهم بـــذلـــك, فقـــال:  ففي جوازه ألصــــــــــــ
فعلى الوجه األول: جيوز أن يشــــــــرتط عليهم  "مث قال:  "والثاين:... جيوز االقتصــــــــار عليهاالدينار... 

ـــنة، وإن مل مير هبم أحـد  ـــياـفة من مير هبم، وإن مل يعلم عـددهم يف مجيع الســــــــــــ مل يؤخـذ منهم مثن   ضــــــــــــ
ثاين: ال يصـح حىت يعلم عدد األضـياف يف مجيع السـنة وإن مل مير هبم أحد،  الضـيافة. وعلي الوجه ال

ــبوا، وأخذ منهم مثن الضـــــيافة من بقي، فيكون الفرق بني الوجهني من  أو مير هبم بعض العدد حوســـ
ع الســـــنة وال جيوز علي الوجه وجهني: أحدمها: جوازه علي الوجه األول، وإن مل يعلم عددهم يف مجي

لم عددهم يف مجيع الســـــنة. والثاين: أن ال يؤخذ منهم علي الوجه األول قيمة الضـــــيافة الثاين حىت يع
 ."ي الوجه الثاين قيمتها إن أتخرواإن أتخر األضياف، وتؤخذ منهم عل
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من اخلبز،   (1)رطاًل  ؛لكل كذا"قول: يفا،  مســـــهجندم و واإلالثاين: بيان قدر الطعام 
 بني الغين والفقري. (2)[ويسوى]، ويكون من جنس طعامهم وإدامهم، "وكذا من السمن

ذلك، بأضـــــافوهم  ؛ون ابللحمماملاوردي: فإن كانوا يقتاتون ابحلنطة ويتأد (3)[قال]
وكذا إن كانوا يقتاتون ابلشـــــــعري ويتأدمون ابللنب، وأما الفواكه والثمار، فإن كانوا ذكلونه 

أن يكلفوهم ما ليس   (6)، وليس لألضـياف(5)[زمانه]رط عليهم يف شُـ   ؛(4)[ا كل يوملبً غا]
، واحللوى، (8)[الـنادرة]دجـاجهم، وال الفواكـه و  (٧)[محالهنم]وال ذبح  بغـاـلب  من أقواهتم،

 .وهو كالم فيه نظر .ى. انته(٩)وال ما يتضمنه شرط صلحهم
، وذلــك   (11)(10)[تقــ ال] ويبني جنس علف الــدواب من التنب أو احلشــــــــــــــيش أو

 .خيتلف ابختالفها من اإلبل واخليل واحلمري
 ,(12)يبني قدره، وعن النص أن إطالق العلف ال يقتضى الشعري ؛شعريوإن ذكر ال

 وهو يقتضى عدم اشرتاط بيان جنس العلف، كما اقتضاه أول كالم املاوردي املتقدم.
ــبـه أنـه ال يشــــــــــــــرتط بيـان قـدر العلف ــتـهقـال الرافعي: واألشــــــــــــ عبـارة  ، وإن اقتضــــــــــــ

 .(14()13)الوجيز

 

 .(1/230)املصباح املنري    انظر: تسعون مثقاال. (1)
 يف )و(: )ويساوى(. (2)
 يف )ط(: )وقال(. (3)
 يف )و(: )كل يوم غالًبا(. (4)
 يف )ط(: )زمامه(. (5)
 ب(./236) (6)
 يف النسختني: )كمالهنم(. (٧)
 يف )و(: )الباردة(. (8)
 (.14/306احلاوي ) (٩)
املعجم   انظر: جنس نبااتت عشـــــــبية كلئية فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية يف املروج واحلقول. (10)

 (.2/٧41الوسيط )
 يف )و(: )الفت(. (11)
 (.385 -8/384(. وخمتصر املزين )4/210انظر: األم ) (12)
 .(10/314. والروضة )(1513 -1512احملرر )(. وانظر:  11/525الشرح الكبري ) (13)
 (.1٩٩الوجيز ) (14)
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ول منازهلم أو كنائـسهم أو بيوت الفقراء الذين ضـ ف (1)[من]الثالث: أن يبني منزهلم 
 رجون أرابب املنازل عنها وإن ضاقت.ال يضيفون، وليكن حبيث يدفع احلر والربد، وال خيُ 

ــرتاط الضـــــــــيافة على الفقراء ثالثة أوجه، أشـــــــــبهها    :- وهو ظاهر النص-ويف اشـــــــ
دون غريه، قـال الرافعي:  (5)واثلثهـا: يشــــــــــــــرتط على املعتمـل .نعم :(4)[اواثنيهـ ] .(3)(2)ال

 .نظر هوفي (6)؟وميكن أن ينبين اخلالف على أهنا حتسب من اجلزية أم ال
 .(8)الغين والفقري على األصحيف املسكن بني  (٧)[فاوت يو ]

ط الثة، وقال ابن كج: يشـــــرت مدة مقامه من يوم إىل ث  (٩)[يبنيِّ ]الرابع: يشـــــرتط أن  
، وقال اإلمام: إذا حصــــــــــــل (11)(10)[أايم]على املتوســــــــــــط ثالثة أايم، وعلى الغين ســــــــــــتة  

 .(13)(12)فال ]معرتض[ ؛الرتاضي على الزايدة
يضـيف "كقوله: ,  يوم  وحنوه  ائةالضـيافة يف السـنة، كموقال بعضـهم: يبني عدد أايم  

على ذكر ثالثة  تصــــــــــــرقا واولو مل يبني عدده، قال املاوردي:  "الغين مئة نفس  يف مئة يوم
جيوز  :أايم  عند قدوم كل طائفة، فوجهان، أحدمها: ال جيوز إن جعلناها أصـــــــــــاًل، والثاين

 

 يف )ط(: )يف(. (1)
 (.385 -8/384(. وخمتصر املزين )4/210انظر: األم ) (2)
 (.10/313(. والروضة )11/524الشرح الكبري للرافعي )  وهو املعتمد. انظر: (3)
 يف النسختني: )واثنيهما(. (4)
طَرَب يف العمل, واملعتمل قد يكون أملكتســــب ابلعم (5) ل من الصــــناعة وغريها,  يقال: اْعَتَمَل: اضــــْ

وجامع العلوم   .(2/302النظم املستعذب )  انظر:  وقيل هو الصحيح القادر على الكسب احملرتف.
 (.1/2٧4اصطالحات الفنون ) يف
أو هي حمســـــــــوبة منها؟ فيه وجهان    وهذه الضـــــــــيافة زائدة عل اجلزية,(: "2151قال يف احملرر ) (6)

ــط, و  ــرتط الضــــيافة على الغين واملتوســ ــبه  أظهرمها األول, فيجب أن تكون وراء أقل اجلزية, وتشــ األشــ
 ."أهنا ال تشرتط على الفقري

 كلمة غري واضحة.  يف )و(يف )ط(: )وتفاوت(, و  (٧)
 (.10/314والروضة )(. 11/524وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )ط(: )تكون بني(. (٩)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (10)
 (.10/314روضة الطالبني ) (11)
 ( بدون تنقيط, واملثبت من هناية املطلب لإلمام.ىعرضيف )و(: )معرض(, ويف )ط(: ) (12)
 (.18/21هناية املطلب ) (13)



 

 

 

388 

 

 اجلواهر البحرية

 .(1)إن جعلناها وراء الدينار
ــوبة من اجلزية أم زائدة عليها (2)[وهل] ــيافة حمســــ وجهان، أظهرمها:   (3)[فيه]؟ الضــــ
 .(4)الثاين

 .(5)جيز مل ى الضيافة وحدها،ه لو صاحلهم عل عن الشافعي أن يو وقد رُ 
وجب أن  ؛وعلى األول لو نقصــــــــــــــت عن دينار  لكل حامل عند حماســــــــــــــبتهم عليها

 .يكمل الدينار
 .(6)وقال املاوردي: ال ينظر إىل مقدارها

ــيافة إىل الداننري بغري رضـــــــاهم لولو أراد اإلمام نق وقال اإلمام: , (٧)فوجهان  ؛الضـــــ
و األصـــــــل فله ذلك، وإن افة إن جعلناها من الدينار الذي هالصـــــــحيح عندي أن الضـــــــي

 .(8)ائدة عليه فالوجه القطع ابملنعز ُجعلت 
وحيث ردت إىل الداننري برضـاهم أو بدونه فهل يكون للمصـارف العامة أو خمتص 

أظهرمها:   ,فيه وجهان ؟املســـــلمنيأبهل الفيء؟ ينبين على أن الضـــــيافة ختتص هبم أو تعم 
 .(٩)الثاين

اختصـــــــــــــــــت هبم، وهـــل خيتص هبـــا  ؛: إن ُجعلـــت من الـــداننري(10)املـــاوردي الوقـــ 

 

ال جيوز إذا جعـلت   جيوز إذا جعـلت تبعـا. والـثاين:أحـدمهـا: "(, حـيث ـقال: 14/306احلـاوي ) (1)
 ."أصال
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وأهليف النسختني: ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 (.10/313والروضة )(. 11/523وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
وال تقبل منهم وال جيوز أن يصاحلهم عليها حبال حىت تكون  (: "4/320قال الشافعي يف األم )  (5)

 ."زايدة على أقل اجلزية
 ."فيكون مقداره معتربا ابلعرف"(: 14/630قال يف احلاوي ) (6)
ــرح الكبري للرافعي ) (٧) ــاهم. انظر: الشـــــــ ــة  11/523املعتمد أنه ليس له ذلك إال برضـــــــ (. والروضـــــــ
(10/313.) 
 (.18/22هناية املطلب ) (8)
 (.10/313(. والروضة )11/524املعتمد أهنا ختتص هبم. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 أ(./23٧) (10)
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على أن مصـــــــــــرف مال الفيء   ]فيه قوالن ينبنيان ؟منهم أو يعم أهل الفيء  (1)ن[و ]اجملتاز 
 قــال: فــإن ُجعلــت من وراء الــدينــار فجميع (2)[؟خيتص ابجليش أم يعم مجيع أهــل الفيء

فالدينار  ؛قلنا: إهنا يف أصـلها خمتصـٌة أبهل الفيء  , فإناملسـلمني فيها سـواء  (3)]اجملتازين[
ــلمني  ــل أوىل، وإن قلنا: إهنا تعم املســـــ  ؟هل الفيءتص بذهلا أبخي (4)[لفه]الذي هو أصـــــ

ــاص،    فيه وجهان. ــيف أن ذخذ منهم والظاهر عند اجلميع: االختصــــــــ ن مثولو أراد الضــــــــ
ولـه أن ذخـذ طعـام اليوم األول الثالثـة يف اليوم األول مل يلزمهم،  ؛الطعـام أو طعـام اإلمـام

إن جعلنـاه  ولو مل ذتوا بطعـام يف اليوم األول فهـل لـه املطـالبـة بـه من الغـد؟ ,بـهويـذهـب 
 .وإال فال ,من الدينار فله ذلك 

 .له (5)[اخليار]ف ؛زامحوا يف إنزال الضيفتولو 
أهل فاخليار له، قال املاوردي: إال أن يقصـر عدد   ؛ولو تزاحم الضـيفان على واحد

 .(٧)فيقرع بينهم، ويضيف كل واحد من وقع يف قرعته (6)[همتضياف] الناحية عن
 

 يف النسختني: )املختارون(, واملثبت موافق ملا ذكره املاوردي. (1)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (2)
 تني: )املختارين(, واملثبت موافق ملا ذكره املاوردي.يف النسخ (3)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.فهييف النسختني: ) (4)
 يف )ط(: )واخليار(. (5)
 (.ضيافهميف )ط(: ) (6)
ــل الثــاين: وهو من يشــــــــــــــرتط لـه من "(, ونص عبــارتـه: 305 -14/34حلـاوي )ا (٧) وأمـا الفصـــــــــــــ

ـــياف على أهل الذمة, فهم أهل الفيء ـــيافة   األضــــــــــــ من اجملـتازين هبم دون املقيمني بينهم: ألن الضــــــــــــ
جزية, واجلزية ألهل الفيء خاصـــــــــة: فعلى هذا تكون مقصـــــــــورة على اجليش اجملاهدين خاصـــــــــة, أو 

الفيء, هل خيتص ابجليش أو يعم   تكون هلم ولغريهم من أهل الفيء على قولني من مصــــــــــــــرف مال
ــيافة لغري أهل ا ــرطت الضـــ ــابلة جاز  مجيع أهل الفيء ؟ فإن شـــ ــلمني, ومجيع الســـ لفيء من جتار املســـ

على الوجه األول إذا قيل: إهنا تشرتط بعد الدينار, ومل جتز على الوجه الثاين إذا قيل: جيوز االقتصار 
ــيف أن ذخـذ منهم ـقدر ـــيافـته, وال ذكـل من عـندهم نظر. ـفإن  عليهـا وحـدهـا, ـفإن أراد الضــــــــــــ ضــــــــــــ

ــيافة مل يلزمهم دفعه, وإ ــيافة لزمهم دفعه, وفارق ما أبيح من طالبهم بثمن الضـــــ ن طالبهم بطعام الضـــــ
أكـل طعـام الوالئم الـذي ال جيوز أخـذه: ألن هـذه معـارضـــــــــــــــة, والوليمـة مكرمـة, وال يطـالبهم بطعـام  

, فال يطــالبون بــه قبــل حلولــه, ويطــالــب يف كــل يوم األايم الثالثــة يف األول منهــا: ألنــه مؤجــل فيهــا
افة اليوم حىت مضــــــى مل جيز أن يطالبهم به على الوجه األول إذا  بقدر ضــــــيافته, فإن مل يطالب بضــــــي

ــودا كالدينار. ولو تكاثر   جعل تبعا للدينار, وجاز أن يطالبهم به على الوجه الثاين إذا جعل مقصــــــــــــ
ار إىل الضـــيف دون املضـــيف يف نزوله على من يشـــاء منهم  أهل الذمة على ضـــيف تنازعوه كان اخلي

= 



 

 

 

390 

 

 اجلواهر البحرية

فإن ســــــبق أحدهم فهو أحق، وعن الشــــــافعي: أنه لو   ,قال غريه: هذا إذا تســــــاووا
 .(1)غلب واحٌد ودخل املنزل صار أحق

ــيـــاف عريف من بينهم (2)[وىلواألَ ] لزمهم أجرة الطبيـــب توال , أن يكون لألضــــــــــــ
 .(3)ن الدواءال مثام و واحلمّ 

 

ضـياف على املضـيف كان اخليار إىل املضـيف دون األضـياف إال أن يقصـر بغري قرعة, ولو تكاثر األ
عدد أهل الناحية عن إضــــــــافة مجيعهم, فيقرع بينهم, ويضــــــــيف كل واحد منهم من قرع, واألوىل أن  

 .", لينقطع التنازع بينهمملرتب هلميكون لألضياف عريف يكون هو ا
 (.4/210األم ) (1)
 يف )ط(: )واألول(. (2)
 (.10/315(. والروضة )11/526الشرح الكبري للرافعي )  انظر: (3)
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وهو -أحدمها   ,: اإلهانة عند أخذها، ولألصـــــــــــــحاب فيها طريقان(1)األمر الثالث
أهنا تؤخذ على   :-(4)وتبعهم الرافعي  (3)والغزايل  (2)سانيني منهم اإلمامامجاعة من اخلر قول 

ويصـــــــــب ]ابن يطأط  الذمي رأســـــــــه وهو قائم، وحيين ظهره،   ,(5)وجه اإلهانة والصـــــــــغار
 .(٩)فيه هلازمه (8)[ويضرب ]حليته،  ، فيأخذ املستويف(٧)[املستويف]يف كف  (6)[اجلزية

ــبه]قال الرافعي:  أن يكون الضــــــرب يف أحد اجلانبني، وال جيمع بينهما،   (10)[ويشــــ
ا م وبنوا عليه  ,(12)أصحهما: االستحباب   ,مستحقة أو مستحبة وجهان  (11)[كوهنا]ويف 

 .(14)عليه (13)[هبا] حلوالةجواز توكيل املسلم يف أدائها وضماهنا وا
ا، خبالف توكيل   طردقال اإلمام: والوجه  ســـــلم يف املاخلالف يف توكيل الذمي أيضـــــً

 .(15)ذمة، فإنه جائز، وعكس اإلمام هذا البناءالعقد 

 

ــة أمور وهي ,يف الواجــب على أهــل الــذمــة :الركن اخلــامسقــال آنفــا: ) (1) (, فهــذا  مخســـــــــــــ
 .الثالث

ــغار األخذ "( فقال: 18/1٧يف هناية املطلب ) ذكره اإلمام (2) ابللحى والضــــرب  وقيل: املراد ابلصــ
 , ومل َيذكر ترجيحا."يف اللهازم...

ــيط ) (3) الواجب الثالث اإلهانة والتصـــــــغري عند األخذ لقوله  (: "4٧ -٧/٧3قال الغزايل يف الوســـــ
لذمي رأســه ويصــب ما معه تعاىل: )حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صــاغرون( قيل معناه أن يطأط  ا

يف كف املسـتويف فيأخذ املسـتويف بلحيته ويضـرب يف هلازمه وهذا مسـتحب أو مسـتحق فيه وجهان,  
ــلم للجزية فإنه جيب  فإ ــلم يف التوفية ومل يصـــــح ضـــــمان املســـ ن قلنا إنه مســـــتحق مل جيز له توكيل املســـ

الصــدقة  إســقاطها بتضــعيف قبوهلا إذا أســلم وتســقط اإلهانة. ولكن الصــحيح أنه مســتحب إذ جيوز 
 .(18٧. وانظر: البسيط )"كما فعل عمر رضي هللا عنه

 (.1015احملرر )(. و 11/52٧الشرح الكبري ) (4)
 (.10/315(. والروضة )11/52٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.٧/٧3واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزايل يف الوسيط ) (,ويضعها غريهيف )ط(: ) (6)
 يف )ط( كلمة غري واضحة. (٧)
 يف )ط(: )ويضرق(, ويف )و(: )ويصرف(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (8)
 (.2/842املعجم الوسيط )  انظر: اللهزمة عظم انت  يف اللحى حتت احلنك ومها هلزمتان. (٩)
 (.يف )ط(: )وينسبه (10)
 يف )و(: )كوهنما(. (11)
 (.10/315وهو املعتمد. وانظر: الروضة ) (12)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (13)
 (1511 -1510احملرر )وانظر:   (.11/52٧الشرح الكبري ) (14)
 (.18 -18/1٧هناية املطلب ) (15)
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ــا أورده اجلمهور وحكوه عن النص-والثــــاين   ,: أهنــــا تؤخــــذ منهم برفق  - وهو مــ
 .(2)قال النووي: وهو الصواب  ,(1)كسائر الديون

 :فرع 
الزكاة الواجبة على املسلمني  لذبإذا سأل من جيوز له عقد الذمة أن يعقدها على 

إليه، وال خيتص ذلك ابلعرب على الصـحيح،  واأجيب  ؛مضـاعفًة ابسـم الصـدقة دون اجلزية
من أموال    (4)[تؤخذ]مصــــــــــرف اجلزية، وال  (3)[صــــــــــرفهام]جزية ابســــــــــم الصــــــــــدقة، وهي 
 .(٧)وإن وجبت الزكاة فيها لو كانوا مسلمني (6)قنيبِ انني املطوالصبيان واجمل (5)النساء

ــل من ذـلك، ـفإن كـان  ـعل على  قي بـقدر اجلزـية الواجـبة إذا جُ بمث ينظر يف احلـاصــــــــــــ
 ؛به أبن كان بعضــــهم ليس له ماٌل زكوي  فال شــــيء عليهم، وإن مل يفِ   ؛كل واحد  دينار

 أن يقابل كل واحد دينار. زيد يف التضعيف إىل
 .(8)ي: ال يطالبون بشيء  آخرملاوردوقال ا

وقال أبو إســـــحاق: ال جيوز هذا العقد إذا كان فيهم من ال مال له زكوي، أو كان 
ــرة داننري  (٩)[يفي]أكثر املــأخوذ منــه ال  بــدينــار، وطرده فيمــا إذا التزم واحــٌد منهم عشــــــــــــ

 .، واملذهب األول(11)وعن تسعة معه (10)[عنه]ليكون 

 

 (.385 -8/384(. وخمتصر املزين )214 -4/211انظر: األم ) (1)
 (.10/316روضة الطالبني ) (2)
 يف )ط(: )يصرفها(. (3)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىؤخذ(, ويف )ط(: )يؤخذ يف )و(: ) (4)
 ب(./23٧) (5)
 (.25طلبة الطلبة )  انظر: ْلَماِلُ  اْلُمَشدَُّد.اجلنون اْلُمْطِبُق: الثابت ا (6)
(. والتهــــــذيــــــب  13/3٩6(. وحبر املــــــذهــــــب )14/346)(. واحلــــــاوي 4/300انظر: األم ) (٧)
(. والغرر 4/21٧(. وأســـــــىن املطالب )1٧/20(. وكفاية النبيه )10/310(. والروضـــــــة )516/٧)

 (.5/143البهية )
 (.14/34٧احلاوي ) (8)
 .يف )و(: )يكفي( (٩)
 يف )و(: )عبه(. (10)
 (.10/31٧روضة الطالبني ) (11)
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على قــدرهــا، أو  (1)[أو االقتصــــــــــــــــارأمثــال الصــــــــــــــــدقــة، ] ولإلمــام أن ذخــذ ثالثــة
واســـتحب بعضـــهم زايدة , كل واحد بدينار أو زاد  ةإذا رآه وحصـــل به مقابل   (2)]نصـــفها[
 .(3)على قدر الصدقةشيء  

 .(4)ولإلمام فيما إذا كان قدرها احتمال
لكن غلب على   ر العدد ومل يعلم هل يفي املأخوذ بقدر اجلزيةـســـــــــــــ وإذا كثروا أو ع

 .(٧)وأنكر اإلمام االكتفاء به ,(6)به ففي االكتفاء به وجهان (5)[يفي]الظن أنه 
 .(8)ج على اخلالف يف وجوهبا عليهموإدخال الفقراء يف احلساب خُيرّ 

ولو زاد املأخوذ ابســـــم الصـــــدقة على دينار عن كل واحد وســـــألوا أخذ الدينار عن 
 .(10)[خيتص]وال  ,(٩)كل واحد ابسم اجلزية، أجيبوا يف األصح

جعلت " :، أو"فت عليكم الصـــــدقةضـــــعّ "  :وصـــــيغة العقد أن يقول اإلمام أو انئبه
ويشــــــــرتط عليهم , ويقبلون ",صــــــــاحلتكم على ضــــــــعفها"  :، أو"عليكم ضــــــــعف الصــــــــدقة

 .(12)الصدقة (11)[قدريو ]ابألموال الزكوية، 
ــألوه ابـتداًء ـفأجـاهبم مل حيـتاجوا إىل   يـتأتى بـعده، والظـاهر أـنه ال (13)[ول  بق]ولو ســــــــــــ

 

 (.18/6٩املثبت موافق ملا ذكره اإلمام يف هناية املطلب )يف النسختني: )واالقتصار(, و  (1)
 (.18/6٩يف النسختني: )يصفه(, واملثبت موافق ملا ذكره اإلمام يف هناية املطلب ) (2)
 (.10/31٧الروضة )(. و 11/52٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.18/٧0هناية املطلب ) (4)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (5)
(.  11/52٩املعتمد أنه يشــــــرتط حتقق أخذ دينار عن كل رأس. انظر: الشــــــرح الكبري للرافعي ) (6)

 (.10/51٧والروضة )
 (.٧5 -18/٧4هناية املطلب ) (٧)
 (.10/31٧(. والروضة )11/52٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 (.318 -10/31٧(. والروضة )11/52٩فعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرا (٩)
 هذا ما ظهر يل من النسختني. (10)
 قدر(.ب(: )و طيف ) (11)
 (.10/31٧(. والروضة )11/52٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
(13) .)  يف )ط(: )قول 
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 .يف البيع (1)[اب جياإل]فيه خالف 
 .(2)ال املال املأخوذ منه على الصحيح ,ويضعف املأخوذ

ــاص ــه (3)ويف حط األوقـ ــة أوجـ ــا حتط إن  ,(4)عنهم ثالثـ ــا: أهنـ إىل  (5)[أدت ]اثلثهـ
ثالث شـــياه، ولو ملك  (٧)[اإلبل]، وإال فال، فيأخذ من ســـبعة  ونصـــف من (6)[التجزئة]

ــتـة وثالثني من اإل وجـد يف مـاـله، أو نزل إىل ابنيت تـبل أخـذت منـه ابنتـا لبون، فـإن مل ســــــــــــ
وال يضــــــعف يف الرد عليه  ,(8)ضــــــعفيان ال رب ان، واألصــــــح أن اجلرب مع اجل اأخذ  ؛خماض
 .(٩)قطًعا

؟ (10)]أم يكفي وجوده آخره[  النصاب من أول احلول إىل آخره  دوهل يشرتط وجو 
 به  كان تلف فال شـيء، وإن كان اسـتبدل  نإفولو وجد يف أوله دون آخره،  ,  فيه وجهان

خذ منه الواجب للتتمة، ولو ابع بعضـــهم األرض اليت ضـــرب على متحصـــلها من أُ   ؛غريه
مع البائع ما يفي  (11)[بقي]  صــــــــــح البيع، مث إن ؛الثمار والزروع اجلزية ابســــــــــم الصــــــــــدقة

ــية إىل رقبتهامنه ابملشـــروط عليه فذ احلاصـــلُ  رتي ان املشـــ ، وإن ك(12)ك، وإال حولت الوصـ
ــيء عليه فيها   ــلًما فال شـــــــــ ــر (13)[إال]مســـــــــ ــقط , أن يزرعها فيجب عليه العشـــــــــ وقد ســـــــــ

 .(15)نصارى العرب  (14)[الصفة]التضعيف، وكذا لو أسلم هو، وهبذه 

 

 يف )و(: )االستحباب(. (1)
 (.31٧ -10/316)انظر: الروضة  (2)
 (.141الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )  انظر: ما بني الفريضتني. (3)
 (.10/318(. والروضة )11/530انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 يف )و(: )أدب(. (5)
 يف )و(: )البحرية(. (6)
 يف )ط(: )االبن(. (٧)
 (.11/530وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 (.10/318(. والروضة )11/530الشرح الكبري للرافعي )انظر:   (٩)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (10)
 يف )و(: )نفي(. (11)
 أ(./238) (12)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (13)
 (: )الضيعة(.طيف ) (14)
 (.1٧/23(. وكفاية النبيه )348 -14/34٧انظر: احلاوي ) (15)
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ــروبـًة على رقبتـه فـذاك، وإن كـانـت على  وإن كـان ] ذميًـا، فـإن كـانـت اجلزيـة مضــــــــــــ
 .(1)[ما اشرتاه ازاد الواجب فيه ؛أراضيه

 

 ني ساقط من )و(.املعقوفتما بني   (1)
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ــر على الذمي  :(1)رابعاألمر ال إذا اجتر يف احلجاز، وليقع الكالم فيما  وجوب العشـــ
أراد حريٌب دخول دار اإلســــــــــــالم   (2)[فإن]على الكافر املتجر يف بالد اإلســــــــــــالم مطلًقا، 

مقتضــــــــــــــى كالم ف إليه حاجة املســــــــــــــلمني (3)[بســــــــــــــبب]لتجارة ، فإن دخل مبرية أو متاع  
احلاجة  (4)[سـببب]ء، وإن دخل بتجارة  ال ن له وال يشـرتط عليه شـييؤذاألصـحاب أنه  

إليها جاز أن ذذن له، ويشـرتط عشـر ما معه من مال التجارة، وإن مل يشـرتط عليه شـيء 
 .(5)الثاين :أصحهما ,فيه وجهان ؟فيؤخذ منه العشر أو ال يؤخذ منه شيء

 (٧) وقـال املـاوردي ,(6)وأمـا الـذمي فال شــــــــــــــيء عليـه إذا اجتر يف بالدان غري احلجـاز
 .أخذ منه ؛إن شرط عليه يف العقد أنه إن اجتر فعليه كذا من جتارته :(8)وتبعه العمراين

 .وهو زايدٌة يف اجلزية
وليس على احلريب الداخل إلينا ألداء رســالة  أو مساع كالم هللا شــيٌء، وليس لإلمام 

ليهم وإن كان قد شــــــرط ع وإن كان معه مال جتارة  مل يعشــــــر]منعه وال توظيف مال عليه 
 .(٩)[خذ منه العشر، وقيل يؤخذ منهجرًا أُ أن من دخل ات

فيه فال شــــــــــيء عليه يف  (10)[رددتو ]أبمان،    ,احلجاز ال لتجارة  إىل ولو دخل ذمي 
رط شُـ   وأما إن دخله للتجارِة ابإلذن واجتر فإنْ ,  وقيل: يلزمه أقل اجلزية دينار,  (11)األصـح

ففي أخذ  ؛شـــــرتط عليه شـــــيءٌ وإن مل يُ  اتبع الشـــــرط،  ؛هعليه نصـــــف عشـــــر جتارته أو غريُ 

 

ــاوي )3/31٩انظر: املهـــذب ) (1) ــذهـــب )14/341(. واحلـ ــذيـــب  13/38٩(. وحبر املـ (. والتهـ
ــة )11/531(. والشـــــــــرح الكبري للرافعي )12/2٩٩(. والبيان )513/٧) (.  10/31٩(. والروضـــــــ

 (.5/144(. والغرر البهية )4/218(. وأسىن املطالب )1٧/٧5وكفاية النبيه )
 )فإذا(.  يف )و(: (2)
 يف )و(: )تشتد(. (3)
 يف )و(: )تشتد(. (4)
 (.10/31٩(. والروضة )11/533وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.10/320(. والروضة )11/532وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.14/341احلاوي ) (٧)
 (.12/2٩٩البيان ) (8)
 )و(. املعقوفتني ساقط منما بني   (٩)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وىردد(, ويف )و(: )ويردديف )ط(: ) (10)
 (.10/320(. والروضة )533 -11/532انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
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ابإلذن من  (1)[للتجارة]نصــف العشــر منها وجهان كالوجهني يف احلريب إذا دخل بالدان  
 ؟هل جيب عليه العشر غري شرط.

ــحيح  ,ولإلمام أن يزيد املشــــــروط على العشــــــر إذا رآه وله أن ينقص   ,(2)على الصــــ
من  (3)إليه املســلمون ولو دفع الضــريبة عن العشــر إىل نصــفه فما دونه يف املرية وما حيتاج

 إذا رآه. ,(4)أصلها يف أظهر الوجهني
ومنهم من جزم بــه وجعــل الوجهني فيمــا إذا رأى اإلمــام اإلذن للــذمي يف دخول 

 .احلجاز للتجارة بغري شيء
اخلالف فيمـا إذا دخـل احلريب داران للتجـارة ابإلذن من اخلالف من  وقرب الرافعي
ورجح .  (5)قال: وحيتمل أن يكون أحدمها مبنًيا على اآلخر ه العشـر؟غري شـرط، هل يلزم

 .هاعِ فْ ن رَ مجاعة املنع مِ 
ــريـبة من ـمادام مرتدًدا يف بالدان حىت ميضــــــــــــــى علـيه  جتـارة احلريب (6)وال ذخـذ الضــــــــــــ

 حول.
يف احلجـاز، وتكـتب هلمـا براءة حىت ال يطـالـبان هبـا يف  (٧)[املتجر]وكـذا من اـلذمي 

 .موضع  آخر
مل يؤخـذ منـه حىت ميضــــــــــــــى لـه  ؛خرج احلريب مث عـاد إىل بالدان ابملـال يف احلولو ول

 .(8)حوٌل على الصحيح

 

 يف )و(: )لتجارة(. (1)
 (.10/31٩)(. والروضة 11/532وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
لـك والعمـل والـدخـل للـدولـة وختتلف ابختالف القوانني واألحوال, أو هي مـا  مـا يفرض على امل (3)

(.  1/53٧املعجم الوســــــيط )  انظر:  تفرضــــــه الدولة من املال على أشــــــخاص الشــــــعب أو ممتلكاهتم.
 (.284ومعجم لغة الفقهاء )

 (.10/31٩(. والروضة )11/532)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (4)
 .(11/533الكبري )الشرح   (5)
 ب(./238) (6)
 يف )و(: )املنجز(. (٧)
 (.10/320(. والروضة )11/533وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
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، وخصــص (1)ما دخل، وال اعتبار ابحلول يف حقهل يؤخذ منه ك :وقال أبو إســحاق
  اا إذا تردد الـذمي أو احلريب إىل احلجـاز خـاصـــــــــــــــة، وجزمـ مبـ اخلالف  (3)الغزايلو  (2)اإلمـام

 عدا احلجاز. ردد به احلريب إىل مايف املال الذي تابعتبار احلول 
ز وهذا كله على قول من يضــــــــبط املأخوذ ابلعشــــــــر، أما على قول من جيوّ   :(4)قاال
ريًا للضـريبة ال ثة، ويكون ذلك تكفال يبعد على أصـله تكرير العشـر يف السـن ؛الزايدة عليه

فيه مرة أو مرات، ويف هذا توقف، واإلمام خمرٌي فيما يضــــربه بني أن يســــتو .  هلا  (5)[تكريرًا]
ــنة مرتني وقد ح أو يف كل ]كي القاضــــــــي عن النص: أنه إذا شــــــــرط أن ذخذ يف كل ســــــ
 .(٩()8()٧)[شرطه]جاز واتبع  ؛أو يف كل مرة  حيضرون هبا (6)[شهر مرة

قال اإلمام: حيتمل أن  يلزمه ذلك؟ولو قبل احلريب اشـرتاط الزايدة على العشـر فهل 
دة اجلزية، وأن يقال: ال، وهذا مواعدة ال عقد، فله الرجوع إىل العشـر، زايك  ,يلزمه :يقال

ــرطـه بطـل ض ، واألول أورده امـلاوردي، وـقال: ـفإن نق(11)والغزايل  (10)واخـتار هـذا هو شــــــــــــ
أو  (12)[ولاأل]حكم الشـــــــــــــرط، وجاز اســـــــــــــتئناف صـــــــــــــلح يبتدئه مبا يراه من زايدة  على 

 .(14)(13)نقصان

 

 .(11/533الشرح الكبري ) (1)
 (.18/68(, )18/65هناية املطلب ) (2)
 (.٧٧ -٧/٧6الوسيط ) (3)
 (.٧/٧٧(. والوسيط )18/68هناية املطلب ) (4)
  )و( كلمة غري واضحة.يف (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 (.1٧/٧6كفاية النبيه )  (8)
 (.4/2٩٩انظر: األم ) (٩)
 (.٧5 -18/66وانظر كالمه فيه يف ) مل أجده يف هناية املطلب, (10)
 (.٧/٧٧والوسيط ) (.1٩2البسيط ) (11)
 (.يف )ط(: )األصول (12)
 (.14/341احلاوي ) (13)
 .(12/2٩٩(. والبيان )٧/515نظر: التهذيب )ا (14)
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 :فروع 
يف عقد الذمة، أو بتأمينها   (1)[هاتباقر ]أو   ,ا لزوجهاصــــــومة بتبعيتهاملرأة املع :األول

يف نفســـها إذا ترددت للتجارة يف احلجاز أو غريه حكمها حكم الذمي واحلريب املســـتأمن 
 .(2)فيما تقدم
ــروط األخذ من مال  (3)[كان]لو   :الثاين ــواء  ؛التجارةاملشــــــــ ــريبة ســــــــ أخذت الضــــــــ

 .(4)خذ من مثنه مل يؤخذ منه ما مل يبعابعوها أم ال، وإن كان املشروط األ
ــريـبة من جتـارهتم مث ابـتاعوا من بالدان أبمثـاهنـا جتـارة ومحلوهـا  الـثاـلث: لو أخـذان الضــــــــــــ

قال املاوردي: إن شـــــــــرطت عليهم يف دخوهلم وخروجهم اتبع الشـــــــــرط، وإال , إىل بالدهم
 .(5)شيء عليهم فال

محلها إىل  نوجب على كل م إذا شــــــــــرط عليهم العشــــــــــر يف أعيان أمواهلم،  :الرابع
الثمن  ينضـــاف إىل  (6)[بثمن]بالد اإلســـالم من حريب وذمي ومســـلم، وأخذه من املســـلم 

الذي ابتاع به منهم، وما أداه هلم تسـعة أعشـار الثمن، وما يؤديه إىل اإلمام عشـر الثمن، 
ن وخالف هذا ما إذا كان العشـــــر يف ذممهم، فإنه يؤخذ من احلريب دو ,  أو عشـــــر األصـــــل

 .(٧)املسلم؛ ألنه جزية حمضة، ويف أخذه من الذمي وجهان

 

 (.قربتهايف النسختني: ) (1)
 (.1٧/٧6النبيه )(. وكفاية 10/320الروضة )(. و 11/534الشرح الكبري للرافعي )انظر:   (2)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )و(. (3)
 (.10/31٩انظر: الروضة ) (4)
 ."شروا يف اخلروج وعشروا يف الدخولوإن مل يشرتط عليهم مل يع(: "14/234ي )قال يف احلاو  (5)
 .(1٧/142واملثبت موافق ملا يف كفاية النبيه )(, مبنيف النسختني: ) (6)
 (.٩/401(. والنجم الوهاج )14/340)انظر: احلاوي   (٧)
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اخلراج، إذا صـــــــــــــــاحلنـا طـائفـة من الكفـار على املقـام ببالدهم  :اخلـامس (1)الواجـب
 :(3)كل سنة عن أراضيها فذلك على وجهني  (2)[يؤدونه]خبراج  
ــاحلهم على أن (4)[اأحدمه] ــكنوهنا، يؤدون ت: أن يصــــ ــي لنا، وهم يســــ كون األراضــــ
 ل جريب كذا، فهو جائز.عن ك

واخلراج املأخوذ أجرة تؤخذ من كل صاحب أرض؛ حىت النساء والصبيان واجملانني، 
عليها  (6)[تقع]ابإلســــــــالم إن وقعت املعاقدة على مدة  معلومة، وإن مل  (5)[تســــــــقط]وال 

، وال يشــــــرتط أن تبلغ اجلزيةُ  ؛مع هذا اخلراج وجب تســــــليم األرض بعد اإلســــــالم، وجيب
ــلم يف أداـئه اتفـاقـًا، وليس هلم بيع األرض وهبتهـا ا عن كـل رأس، ديـنارً  وجيوز توكـيل املســــــــــــ
 ومن هذا أرض السواد. ,(٧)إجارهتا موهل ,ورهنها

ــاحلهم على أن    ؛كون األراضــــي هلم، ويؤدون اخلراج عن كل جريبيالثاين: أن يصــ
، وهذا على وجهني أيًضا هميف كل سنة كذا، فهو جائز، وملك  :ابق 

عن اجلزيـة، فهو كـالقـدر الزائـد عليهـا حىت  (8)[خـارجـا] يكون اخلراج ا: أنأحـدمهـ 
 لو امتنعوا من أدائه كان كامتناعهم من أداء الزائد على الدينار بعد الرضا به.

صــرفه مصــرف الفيء، موالثاين: أال يضــرب عليهم ســواه، فهو جزية ابســم اخلراج، 
بلغ مـا خيص كـل واحـد من أهـل اجلزيـة ي والتوكـيل أبدائـه كـالتوكـيل أبدائهـا، ويشــــــــــــــرتط أن

 .على عدد رؤوسهم (٩)[ُوزع]دينارًا إذا 
 

 أ(./23٩) (1)
 يف )ط(: )يردونه(. (2)
(. وهناية املطلب  22٧(. واألحكام الســــــــــــــلطانية )14/3٧0)(. واحلاوي  3٧٩انظر: اللباب ) (3)
ــرح الكبري للرافعي  ٧/510(. والتهــــــذيــــــب )13/281(. وحبر املــــــذهــــــب )53٧/1٧) (. والشــــــــــــ
ــة 11/534) (. ومغين  ٩/261(. وحتـفة احملـتاج )1٧/28(. وكـفاـية النبـيه )10/320)(. والروضــــــــــــ

 (.5/12٩(. والغرر البهية )4/202(. وأسىن املطالب )6/٧5احملتاج )
 يف )ط(: )أحدها(. (4)
 يف )و(: )يسقط(. (5)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىقع(, ويف )ط(: )يقع يف )و(: ) (6)
 (.10/321الروضة )انظر:   (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (8)
 يف )ط(: )توزع(. (٩)
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مل يقع على فإن   حلوا على أماهنم منا وذبنا عنهم،و وخصص املاوردي هذا مبا إذا ص
ــيهم دار حرب  ؛ذبنــا عنهم هم فيهــا أهــل عهــد، فال يعترب يف اخلراج بلوغ قــدر و  فــأراضــــــــــــ
ــقوطه ابإلســــــالم، وليس   ,به قل أو كثر (1)[ويقنع]اجلزية،   واملأخوذ له حكم اجلزية يف ســــ
 ى.، انته(2)جبزية

ا مبا صـــــلحو   (3)[على] اويلزمهم اخلراج ســـــواٌء زرعوها أم ال، وخصـــــه املاوردي أيضـــــً
 .(4)زرعت دون ما مل تزرع بطل الشرطقال: ولو شرط أخذه إذا , الذب عنهم

ز، وإن كــان هلم معــا   م معــا  غري الزرع جــاهلوقــال ابن أيب هريرة: إن مل يكن 
 .(5)غريه مل جيز

 .(6)وال يؤخذ هذا اخلراج من أراضي النساء والصبيان واجملانني
وقـال املـاوردي: يؤخـذ من كـل مـالـك من الرجـال، والنســـــــــــــــاء، وإن مل جتـب عليهن 

 .(٧)جزية الرؤوس
ا من هوهلم بيع هذه األرض وهبتها ورهنها وإجيارها، وإذا أجرها بعضـــــــــــــهم بعـضــــــــــــ 

كري، وعلى املكرتي األجرة، وإن ابعها منه انتقل اخلراج إىل اخلراج على ا مســـــــــــلم بقي
ُ
مل

 .(8)خراج على املشرتيرقبة البائع، وال 
ومن أســــلم منهم ســــقط عنه اخلراج يف املســــتقبل، وأما اخلراج عن املاضــــي فحكمه 

 

 يف )ط(: )ومقنع(. (1)
 (.14/3٧0)  احلاوي (2)
 عن(.يف )ط(: ) (3)
ــهم زرعـت أو مل تزرع: ألهنـا جزـية. (: "14/13٧ـقال يف احلـاوي ) (4) ويؤخـذ هـذا اخلراج من أرضــــــــــــ

ابطال: ألهنم قد يعطلوهنا   وإســــــقاطه إذا مل تزرع كان الشــــــرطفإن شــــــرط أخذ اخلراج منها إذا زرعت 
 ."فتسقط

 (.14/3٧1احلاوي ) (5)
 (.10/321(. والروضة )11/535فعي )املعتمد أنه يؤخذ منهم. انظر: الشرح الكبري للرا (6)
فإن مجع اإلمام عليهم يف شرط بني خراج األرض وجزية الرؤوس  (: "14/13٧قال يف احلاوي )  (٧)

ــار خراج األرض زايدة على اجلزيـة, فيؤخـذ قليال كـان أو كثريا من الرجـال   عقـد اهلـدنـة جـاز, وصـــــــــــــ
 ."سلموا أسقط عنهم اخلراج واجلزيةأوالنساء, وتؤخذ جزية الرؤوس من الرجال دون النساء, فإن 

 (.10/321انظر: الروضة ) (8)
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ن عاج ر اخل (2)[يؤدوا]إىل كل احلول أو بعضـه، وعليهم أن  (1)حكم اجلزية املاضـية ابلنـسبة
ــلح مل   انعون عـنه دون غريه، ولو أحيو املوات الذي ميَ  ــيئـًا بـعد الصــــــــــــ مما ال مينعون عـنه شــــــــــــ

 .(3)يلزمهم شيء ملا أحيوه، إال إذا كان شرط عليهم أن يؤدوا عما حييونه

 

 ب(./23٩) (1)
 يف )ط(: )يردوا(. (2)
 (.10/321(. والروضة )٧/٧8(. والوسيط )1٧/53٧انظر: هناية املطلب ) (3)
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 يف أحكا  العقد :ظر الثايننال
 :أحكاٌم تلزمنا وتلزمهم، وفيه فصالن -إذا صح-ولعقد اجلزية 

 :(1)أمران؛ فيما يلزمنا الفصل األول:
مبعىن    ,(2)[ونعصــــــمهم] ,األول: كفنا عنهم، وهو أال يتعرض ألنفســــــهم وال أمواهلم

ا أو مااًل، وال تضــــمن من أن  أان ــً هم إال إذا ر خنازي فل نتق مخورهم، وال ير نلف عليهم نفســ
 أظهروها.

لكن ال  ,ومن أراق مخورهم أو قتــــــل خنــــــازيرهم من غري إظهــــــار، فقــــــد تعــــــدى
 .(3)ضمان

، (4)مسـلًما كان أو ذمًيا، وقد مر يف الغصـب ؛ة ردهاؤنم ولو غصـبها غاصـٌب لزمه
منه  ويقرب  :، قال الرافعي(5)ونســـــبه اإلمام إىل احملققني, وفيه وجه أنه ال يلزمه مؤنة ردها

، والظاهر (8()٧)]يف الشـــــرع[ هؤ ألنه حيرم اقتنا]أنه ال جيب اســـــرتجاعه؛   (6)ما يف التهذيب
 ، فعرب ابلوجوب عن اجلواز.(٩)[اسرتجاعهبغوي أنه ليس لصاحبه أن مراد ال

مل   ؛مخر  ابعها حبضــرته به مثن من (10)[ملســلمادين ]قال البغوي: ولو قضــى الذمي 
وإن رهن اخلمر عند مســـــــلم مل يصـــــــح، وإن   ,(11)الصـــــــحيح  جيز له قبوله على املنصـــــــوص

 

ــيط ) (.18/36انظر: هناية املطلب ) (1) ــة ) (.٧/٧٩والوســـــــ . والنجم الوهاج  (10/321والروضـــــــ
 .(6/٧6احملتاج )(. ومغين 416/٩)
 يف )و(: )وبضمنهم(. (2)
 (.10/321(. والروضة )11/535الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (3)
 .(, من نسخة املتحف )ط(أ/250, لوحة )الرابع اجمللد (4)
 (.18/101هناية املطلب ) (5)
 (.٧/510التهذيب ) (6)
يف هـذا , وبعـدهـا مجلـة: )هنـا كلمـة غري واضــــــــــــــحـة يف النســــــــــــــختني, قريبـة من كلمـة: )ويؤنس( (٧)

ــاالتقريــــب ــدهــ ــد الرافعي وال البغوي, ومل يتبني (, ومل أجــ ــاعنــ ــاهــ ــذيــــب  واملثبــــت من,  يل معنــ التهــ
 .(11/535(. والشرح الكبري )510/٧)
 .(11/535الشرح الكبري ) (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 يف )و(: )ديَن ملسلم(. (10)
 (.2/253انظر: األم ) (11)
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ــلم مل جيز  كما لو ابعها منه.  (1)[امإليه]رهنها عند ذمي مل يتعرض  ولو وضــــعها عند مســ
 .ولو ابعها منه أريقت، وال يستحق شيًئا على املسلم ,(2)له إمساكها

 وال مينعهم من الرتدد إىل كنائسهم القدمية.
الثاين: الذب عنهم، فعلى اإلمام دفع من يقصــــــــــــــدهم من أهل احلرب إن كانوا يف 

فســـد  ؛عنهم (3)[همندفع] دايران، قال القاضـــي الطربي وغريه: ولو شـــرط يف العقد أن ال
 .(4)العقد

ــانوا يف بلـــد توســــــــــــــطهـــا، لكنهم عقـــدوا الـــذمـــة قـــال ؛ ولو دخلوا دار احلرب أو كـ
جيــــب   :(٩)وقــــال البنــــدنيجي ,(8): ال جيــــب الــــدفع عنهم(٧)والرافعي (6)الغزايلو  (5)اإلمــــام

 .حبسب اإلمكان
وجب يف أصـــــــح ولو كانوا منفردين ببلدة  جبوار دار اإلســـــــالم، وأمكن الدفع عنهم 

 وجب على املشهور. ؛رطهذا لو شُ  ىفعل  ,وقيل: ال جيب ,(10)الوجهني
وجًها، وخصـــــــــــص   (12)، وجعله الغزايل(11)وقال اإلمام: الرأي أال يلزم هذا اباللتزام

قال:  املاوردي الوجهني مبا إذا مل يكن بني بلدهم وبالد احلرب بلٌد للمســــــــــــلمني أو مال.
، وعلى األصــــــــــــــح لو شــــــــــــــرط أال ـيدفع عنهم، ـفإن كـان (13)وجـب اـلدفع قطعـًا  ؛كـان  ـفإنْ 

ــاد العقد خالف ال دَ ســــَ فَ  ؛بالدان إذا قصــــدوهماحلربيون ميرون على بعض  شــــرط، ويف فســ

 

 هكذا يف النسختني. (1)
 (.٧/530التهذيب ) (2)
 يف )و(: )يدفعهم(. (3)
 مل أجد كتاب اجلزية واملهادنة يف املطبوع من التعليقة. (4)
 (.18/36هناية املطلب ) (5)
 (.٧/٧٩الوسيط ) (6)
 (.1516احملرر )  وانظر: (.11/536الشرح الكبري ) (٧)
 (.10/322وهو املعتمد. وانظر: الروضة ) (8)
 قوله هذا.مل أجد من نقل عنه  (٩)
 (.10/322(. والروضة )11/536وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 (.18/36هناية املطلب ) (11)
 (.80 -٧/٧٩الوسيط ) (12)
 (.14/344احلاوي ) (13)
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 .(2)فساده، وإن كانوا ال ميرون عليها صح (1)ذيت، والظاهر
 .(3)شرط ترك الذب فاسدٌ  وأطلق اإلمام حكاية وجه  أنَّ 

ذ نفوســــــهم الصــــــطالم وجب على اإلمام اســــــتنقاوقال املاوردي: إن خيف عليهم ا
محل األصــــــحاب الكراهة على ما إذا   ,(5)، ويف كراهة هذا الشــــــرط نصــــــان(4)دون أمواهلم

 .(6)كان ذلك من اإلمام، وعدمها على ما إذا كان من الذميني
ســــــــــــــلمني عنهم إذا جيـب عليـه دفع امل ؛وكمـا جيـب على اإلمـام دفع احلربيني عنهم

 .(8)عنهم (٧)[املعاهدينم، ودفع بعضهم عن بعض، ودفع ]قصدهم مجاعٌة منه
 .(٩)ولو ترافعوا إلينا يف املعامالت وحنوها ففي وجوب احلكم بينهم خالف تقدم

 .وجب منعه واستنقاذه منه قطًعا ؛ولو غصب ذمي أو معاهد مال ذمي
ــتــأنف احلول من حني ن، و (10)جزيتــه بجتــ ولو خال احلول عن الــدفع عنهم مل  ســــــــــــ

 يقابله.ولو خال بعضه عنه سقط ما  الدفع،
ــتنقاذ َمن ُأســـــر منهم، واســـــرتداد املال الذي ُأخذ هلم، فإذا اســـــتنقذه من  وجيب اســـ

ولو . املســــــلم كمالِ   ؛مل يضــــــمنوه ؛رده على صــــــاحبه، وإن أتلفه أهل احلرب  ؛أهل احلرب 
وأتلفوا  (12)[غارواأ]أهل اهلدنة مال أهل الذمة ضـمنوه، ولو نقضـوا العهد مث   (11)[أتلف]

 

 أ(./240) (1)
 (.10/322(. والروضة )11/536انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.18/3٧طلب )هناية امل (3)
 (.14/344احلاوي ) (4)
 (.220, 4/210انظر: األم ) (5)
 (.10/322(. والروضة )13/23٩2(. والبحر )14/344انظر: احلاوي ) (6)
 يف النسختني: )العاهرين(. (٧)
 (.10/332(. والروضة )11/536انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 (.٧/80الوسيط )  :انظر (٩)
 (.10/322طالبني )روضة ال  :انظر (10)
 يف )و(: )تلف(. (11)
 يف )ط(: )غاروا(. (12)
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ا ففي الضـــمان قوالن وقال ابن أيب  وغريه. (2)(1)[البغوي]كالبغاة. قاله    ؛هلم مااًل أو نفســـً
 .(4)ابتداء (3)[كاحملاربني]عصرون: هم 

 

 يف )و(: )الرافعي(. (1)
 .(10/322(. والروضة )11/53٧. والشرح الكبري )(526 -٧/525التهذيب )  :انظر (2)
 يف )و(: )احملاربني(. (3)
ص وأن  َمن اتلف منهم على مسـلم أو ذمي ماال وجب عليه القصـا"(: 85٩قال يف االنتصـار ) (4)

قذفه وجب عليه احلد ألن اهلدنة تقتضــــــي أمان املســــــلمني منهم يف األنفس واألموال واألعراض..., 
ــيانة حق  ــلم أو ذمي وجب القطع عليه على أصـــــــــــح القولني ألنه وجب لصـــــــــ ــرق من مســـــــــ وإن ســـــــــ

 ."اآلدمي
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 ما يلزمهم يف  :الفصل الثاين
 وهو أمور:

 .األول: منع إحداث الكنائس
 :والبالد ثالثة أقسام

 ؛ةة والبصرة، فإذا أقرران أحًدا فيها ابجلزياألول: بلدة بناها املسلمون كبغداد والكوف
ــة    (1)[منكنهم]مل  ــارىتم يوه  ؛عةيْ بَـ وال   ,عبد اليهودتم يوه  ؛من إحداث كنيسـ  ,عبد النصـ

، ولو نقضــناه ؛وال بيت انر  للمجوس، فلو فعلوا ذلك على غفلة  منا ,وال صــومعة راهب  
د يف هــذه البالد من صــــــــــــــــاحلهم اإلمــام على التمكن من ذلــك فــالعقــد ابطــٌل، ومــا يوجــ 

تمال أهنا كانت يف قرية أو برية فاتصـــــــــــل هبا الكنائس والبيع وبيوت النريان ال ينقض الح
 .(2)قضنُ  ؛مارة املسلمني، فإن عرف أحداث شيء منها بعد عمارة املسلمنيع

فــأمــا إحــداث كنيســــــــــــــــة  ,وقــال املــاوردي: إمنــا مينعون من إحــداث كنــائس التعبــد
فإن شــركوا بني املســلمني وبينهم جاز إحداثها، وإن قصــروها عليهم   ااملارة فيه (3)[لنزول]

 .(5)الصباغ اجلواز، والذي ذكره ابن (4)فوجهان
ــلمون (6)[القرـية]ويف معىن البـلدة  ــأهـا املســــــــــــ ـفإن مل  ,نوةبـلدة فتحـت عُ  ؛اليت أنشــــــــــــ

ــلمون وقت الفتح أو بعده (٧)[تكن] ــة، أو كانت واهندمت، أو هدمها املســــ  ؛فيها كنيســــ
فلو أراد اإلمــام أن ينزل منهم  ,ألهنم ملكوهــا ابلفتح ,جيوز إحــداثهــا وال يف معنــاهــا الف

 احـدمهـا فيـه ,طريقـان ويرتك هلم كنيســـــــــــــــة ـقدميـة قـائمـة، فهـل ـله ذـلك؟ فيـه (8)طـائفـة جبزـية

 

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىمكنهم (, ويف )ط(: )ميكنهم)و(: )يف  (1)
 (.٧/510(. والتهذيب )٧/80الوسيط ). و (3/314نظر: املهذب )ا (2)
 (.نزوليف )و(: )ك (3)
 (.323 -14/322احلاوي ) (4)
 (.236 -234الشامل )  :مل أجده يف الشامل حني ذكر ذلك, وانظر (5)
 النسختني من غري )أو(.هكذا يف  (6)
 (.كنيف )و(: )ي (٧)
 ب(./240) (8)



 

 

 

408 

 

 اجلواهر البحرية

وقيل أنه  ,(3)وابن أيب عصـــــــرون  (2)وســـــــليم  (1)أحدمها: نعم، وصـــــــححه املاوردي  ,وجهان
قال املاوردي: وعلى هذا لو بيعت لتكون   .(5)املنع  :هماصـــــــحأو   .(4)ظاهر نصـــــــه يف األم

 , حلاهلا. والثاين: الاســتصــحاابً   ,جيوز  :اأحدمه  ,فوجهان  (6)[هلم] كنائسو ع  يَ على حاهلا بِ 
ــارت كالبناء املبتدأ ــلمني فصــــــ للمراوزة: القطع  ,. والطريق الثاين(٧)لزواهلا عنهم مبلك املســــــ

 .ابملنع
ررانهم على كنيســـــة قدمية على حداث كنيســـــة فيها وإن أقوال خالف أنه ال جيوز إ

ال جيوز   ؛غري قتال كاملدينة واليمنمن الوجه األول، وكذا حكم البالد اليت أســــــــــــلم أهلها 
 .(8)إحداث كنيسة فيها وما يف معناها

بلدة فتحت صـــــــــــلًحا على أن تكون األراضـــــــــــي واألبنية للمســـــــــــلمني، وهم   :الثاين
نقض، وكأهنم صــاحلوا على ومل تُ   ,ا إبقاء الكنائس والبيع جازيســكنوها خبراج، فإن شــرطو 

 .(٩)أن تكون البيع والكنائس هلم، وما سواها لنا
لذي نوا املوضــع اوإن صــوحلوا على إحداثها جاز، قال ابن الصــباغ: يشــرتط أن يعيّ 

ــلح فوجهان  ,(10)يبىن فيه  ,أحدمها: أهنا تنقض، والبيع والكنائس تغنم  ,وإن أطلقوا الصـــــــــ
أهنا تبقى هلم وتكون مستثناة بقرينة   :. والثاين(11)تغنم الدور، وهو أشبه عند الرافعي  ماك

ــتقرارهم . واخلالف راجع إىل أن (12)واختاره ابن أيب عصــــرون ,احلال، فإهنا من حاجة اســ
 ومينعون من التجديد قطًعا.؟ املسلمني هل ملكوها

 

 (.14/321احلاوي ) (1)
 أجده يف االشارة, ومل أجد من نقل قوله.  ( مل2)
 (.808االنتصار ) (3)
 (.8/385(. وخمتصر املزين )4/20٩انظر: األم ) (4)
 (.10/323(. والروضة )11/538انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 بني املعقوفتني ساقط من )و(.ما  (6)
 (.14/322احلاوي ) (٧)
 (.10/323انظر: الروضة ) (8)
 (.8/382(. وخمتصر املزين )4/2٩8: األم )انظر (٩)
 (.235الشامل ) (10)
ــرح الكبري للرافعي ) (11) ــة (151٧احملرر )(. وانظر:  11/538الشـــــــ . وهو املعتمد. وانظر: الروضـــــــ
(10/323). 
 (.808االنتصار ) (12)
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ون اخلراج، فيقرون على ؤدي  مالثالث: بلدة فتحت على أن تكون األراضي هلم، وه
حبكم   (2)[إســــــــــــــالم]وقـال املـاوردي: البلـد دار  ,(1)هم وكنـائســــــــــــــهم ألن البلـد ملكهمعِ يَ بِ 

ومقتضـــــــــــــاه أن يكون احلكم كما يف القســـــــــــــم الثاين،   ,(3)وهم فيها أهل الذمة ,الشـــــــــــــرط
 .واملشهور األول

ون، وقــال  أهنم ال مينع :أظهرمهــا ,ع والكنــائس وجهــانيَ ويف منعهم من إحــداث البِ 
 .(4)ة: هو املذهبمجاع

ــاقوس ــار  (5)وال مينعون من ضــــــــــــــرب النـ ــب  (6)[اخلمور]وإظهـ ــليـ ــازير والصــــــــــــ واخلنـ
ويف    ,واإلجنيل قطًعا وإن كان املسلمون يدخلوهنا  (8)[بقراءة التوراة]واجلهر   (٧)[وأعيادهم]

ــيس ونَـ (٩)منعهم من ركوب اخليل وجهان للماوردي خبار األلة قَ ، ومينعون من إيواء اجلواسـ
 .(10)وما يتضرر به املسلمون يف دارهم قطًعا

 .بعض تناقض (11)[الفصل]يف هذا  ويف كالم املاوردي
ــة القدمية واملنع من اإلحداث  ــينا إببقاء الكنيســــــــــ وذلك على الوجه -وحيث قضــــــــــ

ــم األول وهو مـا إذا كـان الفتح عُ  (12)املعزى إىل العراقيني نوة أو فيمـا هو ملحق ابلقســــــــــــ

 

 (.10/323انظر: الروضة ) (1)
 (.سالميف )و(: )اإل (2)
 (.14/322احلاوي ) (3)
 (.10/323(. والروضة )11/538د. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتم (4)
 (.6/240لسان العرب )انظر:  مضراب النصارى الذي يضربونه ألوقات الصالة.  (5)
 (.اخلمريف )و(: ) (6)
 م(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.هتداعايف النسختني: )و  (٧)
 يف )و(: )ابلتوراة(. (8)
 (.331 -14/330احلاوي ) (٩)
 (.324 -10/323(. والروضة )53٩ -11/538انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 ويف )و(: )النظر(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. يف )ط(: )الفضل(, (11)
أنه جيوز لإلمام أن يقرهم  :وذكر العراقيون وجهني: أحدمها"(: 18/4٩قال يف هناية املطالب )  (12)

ــة عليهم. والثاين جيوز له ذلك، وهو األصـــــــح الذي قطع به املراوزة. وهذا إذا   أنه ال :ويبقي الكنيســـــ
 ."فتحنا البلدة عنوة
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القســـــــــم الثاين وهو ما إذا ما  (3)[ويف] اإلطالق (2)الكنيســـــــــة عند  (1)[بقاءإب]على القول 
يف املتقدم يف املنع من إحداث الكنيســة   الوجه األرض لنا صــلًحا وعلىفتحناها على أن 
ــم الثالث ــتهدمتمنال   ؛-القســـــــــ وال جيب إخفاء العمارة على  ,نعهم من عمارهتا إذا اســـــــــ

ــحيح جيوز تطيني داخلها وخارجها وإعادة اجلدار هذا  فعلى  ,وال أبس إبظهارها  ,(4)الصــــ
كان املســـــتهدم   ذاوإ  ,وعلى هذا مينعون من تطيينها من خارج ,جيب  :امواثنيه .الســـــاقط

ــة ؛اجلدار اخلارج وقد متس احلاجة إيل جدار ,  فال وجه إال أن يبنوا جدارا داخل الكنيســــــــ
 !من الكنيسة شيء ىقيب (5)[ال]وينتهى األمر إىل أن  ,اثن واثلث ورابع فصاعدا

ــاك  :قال الرافعي ــاحب هذا الوجه إبمسـ ــرتوميكن أن يكتفى صـ تقع العمارة من   سـ
ولو اهندمت الكنيســـــــــــــة املبقاة كلها فلهم   (6),(يف هذا توقفو ) ,أو فعلها يف الليل  ,ورائه

 .(٧)إعادهتا على أصح الوجهني
 (٩) (8)[ةرـســـــ دا]فإن صــــــارت    ,يف خراهبا الصــــــحيح عندي أن ننظر  :وقال املاوردي

َتْطَرَفةً   , مل مينعوا  ؛واجلدران  (12)ابقية ]اآلاثر[  (11)نعوا، وإن كانت شــعثةمُ   ؛كاملوات   (10)ُمســْ
 .(13)فإن هدموها الستئنافها مل مينعوا

ا ــً  هفي وذكر هو ,وهذا منه يقتضـــى جراين الوجهني عند األصـــحاب يف الرتميم أيضـ

 

 (.إبهناءيف )و(: ) (1)
 أ(./241) (2)
 يف )و(: )يف(. (3)
 (.10/324(. والروضة )11/53٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 يف )و(: )أال(. (5)
 الروضة.وال   لكبريالشرح ا مل أجده يف القوسنيما بني   (6)
 (.10/324روضة الطالبني )  (. وانظر:11/53٩الشرح الكبري ) (٧)
 (.دراسةيف )ط(: ) (8)
 (.1/٧3٧معجم اللغة العربية املعاصرة )  انظر: اْنَدَرس الشيء: بلي وانطمس، ذهب أثره. (٩)
 .(٧/43املستطرف: املتاخم واجملاور. انظر: تكملة املعاحم العربية ) (10)
 (.88تفسري غريب ما يف الصحيحني )  انظر: ل الشعث التغري أبمر ما.أص (11)
 يف )ط(: )األواتد(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره املاوردي. (12)
 (.14/323احلاوي ) (13)
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 .(2)ح ال جيوز إعادتهالصل عند  (1)[راثدا]وجزم أبن ما كان  ,احتمالني لنفسه
ــام ــال اإلمـ ــدم وجوب إخفـــاء العمـــارة :قـ  ,واخلالف مفرع على الصــــــــــــــحيح يف عـ

 .(4)الزايدة يف خطها على الصحيحز هلم جتهلم إعادهتا مل  :قلنا (3)[إنف]
ومينعون   ,(5)وال مينعون من ضـرب الناقوس يف الكنيسـة إذا مل يسـمع صـوته خارجها

 ومينعون من ضربه خارجها قطعا. ,الصحيح منه إذا مسع صوته خارجه على
 :خامتة

 (٧)نوة من البالد، وهى بالد اجلبلتح عُ هنا لذكر ما فُ   (6)تعرض بعض األصــــــــحاب 
ــد ــعـــ ــا ســــــــــــ ــان بن مقرّ  (8)فتحهـــ ــان (10)(٩)نوالنعمـــ ــفهـــ ــد عمر، وأصــــــــــــ  على (11)يف عهـــ

 

 (.دائرايف )و(: ) (1)
 (.14/323)  انظر: احلاوي (2)
 يف )ط(: )وإن(. (3)
 (.18/51هناية املطلب ) (4)
 (.10/324(. والروضة )11/53٩عون منه. انظر: الشرح الكبري للرافعي )ند أهنم مياملعتم (5)
 (.11/53٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
عبارة عن عراق العجم وكرســــــــــّيه أصــــــــــفهان الفاصــــــــــل بني عراق العرب وكرســــــــــّيه بغداد, وإقليم  (٧)

ــبهان ومهذا ــهورة: أصـ ــابور، وبالد اجلبل املشـ ــّيه نيسـ ــان وكرسـ :  -احملقق- قلت .ن والري وزجنان خراسـ
ممالك (. ومسـالك األبصـار يف 5/341وفيات األعيان )انظر:  وأصـبهان يف إيران كما سـيأيت قريبا.  

 (.2٧/40٧األمصار )
ــي  (8) ــم أيب وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشـــ ــعد بن ايب وقاص, واســـ أبو إســـــحاق, ســـ

سالم, اسلم بعد ستة, كان أمريا على الكوفة, مات الزهري )رضي هللا عنه(, كان سابع سبعة يف اإل
ــنة مخس   ــنة وفاته, فمنهم من قال: تويف ســـ ــني, ومنهم من يف قصـــــره ابلعقيق, واختلف يف ســـ ومخســـ

 (.610, 608 -2/606قال: سنة مثان ومخسني, وغري ذلك من األقوال. انظر: االستيعاب )
ه(, ســـكن البصـــرة، وحتول عنها إىل الكوفة, فتح النعمان بن ُمقّرِن بن عائذ املزين )رضـــي هللا عن (٩)

ين. انظر:  أصـــــــبهان, وكان أمري جيش املســـــــلمني يف هناوند, واســـــــتشـــــــهد فيها ســـــــنة إحدى وعشـــــــر 
 (.6/25٧اإلصابة )و (. 5/323(. وأسد الغابة )4/1505االستيعاب )

 (.56٩( املعارف للدينوري )10)
افتتحت عنوة يف   تقع حاليا يف إيران, ا,وهي مدينة عظيمة مشــــــــــــــهورة من أعالم املدن وأعياهن (11)

يب موســــى االشــــعري رضــــي هللا  أزمن عمر بن اخلطاب رضــــي هللا عنه ســــنة ثالث وعشــــرين على يد 
.  (1/206معجم البلــــدان )و  (.8٧(. والبلــــدان لليعقويب )56٩املعــــارف للــــدينوري )انظر: عنــــه. 

 .  (160وأطلس احلديث النبوي من الكتب الصحاح الستة )
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 (5)صوعمرو بن العا  على يد أيب موسى  (4)وفارس  (3)وبالد األهواز  ,(2)(1)يد أيب موسى 
ــرح على يد عبد  (8)، وبالد املغرب (٧)(6)وعتبة بن غزوان ــعد بن أيب ســــــ ، ( 10)(٩)هللا بن ســــــ

 

, كان وايل البصـرة, مث الكوفة  عبد هللا بن قيس بن سـليم األشـعري )رضـي هللا عنه(, بو موسـى,أ (1)
ــّلم، وعن اخللفاء األربعة، وغريهم,  وقيل غري ذلك, وروى أبو موســــــى عن النيّب صــــــلى اَّللَّ عليه وســــ

اثنتني  نة  تويف مبكة ســــــــــ , روى عنه أوالده: موســــــــــى، وإبراهيم، وأبو بردة، وأبو بكر، وامرأته, وغريهم
  -4/181(. اإلصــابة )3/364(. وأســد الغابة )1٧64 -4/1٧62وأربعني. انظر: االســتيعاب )

182.) 
 (.56٩( املعارف للدينوري )2)
ــعري رضــــــي هللا عنه يف زمن عمر  (3) انحية بني البصــــــرة وفارس, فتحت على يد ايب موســــــى االشــــ

 (.  152واخبار العباد )  الدآاثر البو  (.182املعارف للدينوري )انظر:  رضي هللا عنه. 
ريجان   (4) والية واســــــعة وإقليم فســــــيح، أول حدودها من جهة العراق أّرجان ومن جهة كرمان الســــــّ

ــابور  ــند مكران, يضـــــــم عشـــــــر كور، منها: ســـــ ومن جهة ســـــــاحل حبر اهلند ســـــــرياف ومن جهة الســـــ
 (.433ر )(. الروض املعطا4/221معجم البلدان )انظر:  واصطخر وازدشري وأرجان وغريها. 

عمرو بن العاص بن وائل القرشــي الســهمي )رضــى هللا عنه(, أســلم ســنة مثان قبل   هللا, أبو عبد  (5)
، وقيس بن أيب حازم، وأبو سـلمة بن عبد الرمحن, تويف  الفتح بسـتة أشـهر, روى عنه ولداه: عبد اَّللَّ

الغابة  (. وأســـــــد 1188, 1185 -3/1184يف مصـــــــر ســـــــنة ثالث وأربعني. انظر: االســـــــتيعاب )
 (.4/53٩)(. واإلصابة 4/232)
ــةاملازين )رضـــــــي هللا عنه(,  عتبة بن غزوان بن جابر  (6) ــابقني األولني، وهاجر إىل احلبشـــــ   , من الســـــ

مات ســنة ســبع عشــرة.  ,شــهد بدرا وما بعدها، وواله عمر يف الفتوح، فاختّط البصــرة، وفتح فتوحا
 .(4/364واإلصابة ) (.102٧ -4/1026انظر: االستيعاب )

 (, إال أنه ذكر عثمان بن أىب العاص بدل عمرو بن العاص.56٩للدينوري )( املعارف ٧)
ــر وهي ليبيـا وتونس واجلزائر ومراكش ومملكـة  (8) هي البالد الواقعـة يف مشـال إفريقيـة يف غريب مصــــــــــــ

اال واحمليط  املغرب اليوم اجلزء الواقع يف أقصــى بالد املغرب يف غريب اجلزائر وحيدها البحر املتوســط مش
 (.648 -2/64٧املعجم الوسيط )انظر:  لسي غراب. األط 
عبد هللا بن سـعد بن أيب السـرح بن احلارث القرشـي العامري )رضـي هللا عنه(, واله عثمان مصـر   (٩)

يف ســنة مخس وعشــرين، وفتح على يديه إفريقية ســنة ســبع وعشــرين, تويف بعســقالن ســنة ســت أو 
 (.٩20 -3/٩18ب )سبع وثالثني. انظر: االستيعا

 (.5٧0( املعارف للدينوري )10)
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ارِيَّة وقـَْيسـَ
 (5))على يد(  (4)، وجرجان(3)بعد أن حاصـرها تسـع سـنني  (2)على يد معاوية  (1)

 .(8)(٧)يف عهد سليمان بن عبد امللك  (6)يزيد بن املهلب

 

تعّد يف أعمال فلســطني, افتتحها معاوية رضــي  البحر,مدينة كبرية عظيمة ابلشــام على ســاحل  (1)
(.  4/421معجم البلــدان للحموي )انظر: هللا عنــه يف خالفــة عمر بن اخلطــاب رضــــــــــــــي هللا عنــه. 

 (.486والروض املعطار )
ية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي األموي, وهو معاوية بن أيب سفيان  معاو  أبو عبدالرمحن,  (2)

ــحابة:  )رضـــي هللا عنهما(، أســـلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند يف الفتح, روى عنه مجاعة من الصـ
وتويف , , ومن التابعني: أبو سـلمة، وعروة، وسـامل، وغريهم، واخلدري، وأبو الدرداء وغريهمابن عباس
 (.5/201(. وأسد الغابة )3/1416ظر: االستيعاب ). انسنة ستني

 (, ونقل فيه عن غريه اهنا حوصرت حنوا من سبع سنني.143فتوح البلدان للبالُذري ) (3)
ــهورة بقرب طربســـــــتان, (4) ــعيد بن عثمان يف والية   مدينة عظيمة مشـــــ على هنر الديلم. أفتتحها ســـــ

اإلســــــــالم حىت افتتحها يزيد بن املهّلب يف والية معاوية رضــــــــي هللا عنه، مث انغلقت وارتّد أهلها عن 
 (.348(. وآاثر البالد واخبار العباد )٩2البلدان لليعقويب )انظر:  سليمان بن عبد امللك. 

 ني.ليس يف النسخت القوسنيما بني   (5)
( أبو خالد, يزيد بن املهلب األزدي, ولد ســــــــنة ثالث ومخســــــــني, ويل املشــــــــرق بعد أبيه، مث ويل 6)

ــر  ــبيعي., ةالبصــ ــنة اثنتني ومائة.   روى عنه: ابنه؛ عبد الرمحن، وأبو إســــحاق الســ ســــري انظر:  وقٌتل ســ
 .(4/506(, )4/503) أعالم النبالء للذهيب

,  سـليمان بن عبد امللك بن مروان األموي, بويع بعد أخيه الوليد سـنة سـت وتسـعني ( أبو أيوب,٧)
طنطينية، فحاصـــرها مدة حىت صـــاحلوا على بناء  جهز جيوشـــه مع أخيه مســـلمة برا وحبرا ملنازلة القســـ 

 .(113 -/5)سري أعالم النبالء للذهيب انظر:  مسجدها, تويف سنة تسع وتسعني. 
 (.٩/1٩3ن كثري )( البداية والنهاية الب8)
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ــلحا بذل أهلها اجلزية له  ؛(6)(5)[وأَيـَْلة]  ,(4)(3)وجند,  (2)(1)أرض هجر  ؛ومما فتح صـ
 ,( 10)(٩)، ودمشـــــق فتحها خالد(8)، وبيت املقدس فتحه عمر(٧)(والســـــالمعليه الصـــــالة  )

إىل بالد مرو   (12)، ومنها بالد خراســـــــان(11)نوةصـــــــلًحا وأرضـــــــها عُ ومدن الشـــــــام فتحت 
 

مدينة كبرية قاعدة بالد البحرين, فتحت يف أايم النيب، صـلى هللا عليه وسـلم، قيل يف سـنة مثان،   (1)
(. معجم  280آاثر البالد وأخبار العباد )انظر:  عشــر، على يد العالء بن احلضــرمي.   وقيل يف ســنة
 (.5/3٩3البلدان )

 (.1/202)( الطبقات الكربى البن سعد 2)
ــدير، واألفالج واليمامة،   (3) ــيم، وســــــــــ ــقاع جند املعروفة يف أايمنا: الرايض وما حوهلا، والقصــــــــــ أصــــــــــ

ــم، وحائل، والقدماء قد يعّدون ما كا ــرقي املدينة؛ جندا. والوشـ ــافة مائة كيل من شـ انظر:  ن على مسـ
 (.286املعامل األثرية يف السنة والسرية )

فلما رجع رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم (: "231( قال ابن اسـحاق يف كتاب السـري واملغازي )4)
ــويق؛ أـقام ابمـلديـنة ذا احلجـة واحملرم، أو قريـباً مـنه, مث غزا جنـداً يريـ  د بين غطفـان, وهي من غزوة الســــــــــــ

ــفراً كله، أو قريباً من ذلك، مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيداً  .  انتهى . "غزوة ذي أمر، فأقام بنجد صـــــ
عن ابن عمر رضــــي هللا عنه أن رســــول هللا صــــلى هللا عليه وســــلم بعث ى البخاري يف صــــحيحه و ور 

امهم اثين عشــــــر بعريا أو أحد  ســــــرية فيها عبد هللا بن عمر قبل جند, فغنموا إبال كثرية, فكانت ســــــه
ــر بعريا, ونفلوا بعريا بعريا كتـاب: فرض اخلمس, ابب: ومن الـدليـل على أن اخلمس لنوائـب    .عشــــــــــــ

 .3134يث: ( رقم احلد 564املسلمني )
 يف )و(: )وأبدله(. (5)
مدينة على ســــــاحل حبر القلزم مما يلي الشــــــام، وقيل: هي آخر احلجاز وأول الشــــــام, صــــــاحلهم  (6)

 (.1/2٩2معجم البلدان )انظر:  صلى هللا عليه وسلم على اجلزية يف غزوة تبوك.  النيب 
. وصـــحيح  1481( رقم احلديث: 261ابب: خرص التمر ) ( صـــحيح البخاري، كتاب: الزكاة,٧)

( رقم احلديث: 4/1٧85مســلم، كتاب: الفضــائل، ابب: يف معجزات النيب صــلى هللا عليه وســلم )
13٩2. 

 (.٧/64البداية والنهاية البن كثري ). على يدي عمر بن اخلطاب( فتح بيت املقدس 8)
ــي املخزومي (٩) ــبع بعد خيرب،   خالد بن الوليد بن املغرية القرشــ ــنة ســ ــلم يف ســ )رضــــي هللا عنه(, أســ

ــتخلفه أبو   ــديدا وفتح دمشـــــق, واســـ وقيل قبلها، واّله أبو بكر حرب فارس والّروم فأثر فيهم أتثريا شـــ
ام, تويف (. وأســد 230 -2/42٧حبمص ســنة إحدى وعشــرين. انظر: االســتيعاب ) بكر على الشــّ

 (.216 -2/215(. واإلصابة )2/140الغابة )
 .(2/111ريخ دمشق البن عساكر )( ات10)
 (.56٩( املعارف للدينوري )11)
ومن اجلنوب بعض حدود خراسـان وقسـم من مفازة كركس كوه,   حتدها من الشـرق بالد اهلند, (12)

ــعـة, ومن ومن الغرب نواح ــمـال هنر جيحون, وهي بالد واســــــــــــ ي جرجـان وحـدود الغور؛ ومن الشــــــــــــ
. , وخراســـــان حاليا تقع يف أقصـــــى مشال شـــــرق إيران مدهنا: خبارى ونيســـــابور ونســـــا وطوس وخوارزم

. وأطلس (224, 82(. والروض املعطار )115 -114حدود العامل من املشرق إىل املغرب )انظر:  
 .(160اح الستة )احلديث النبوي من الكتب الصح
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فتح  (5)هـاءورامـا ، و (4)(3)يف خالفـة عثمـان (2)هللا بن عـامر فتحـت على يـد عبـد (1)الروذ
ــع على يـد  (10)ىوخبـار  (٩)بعـدهـا مسرقنـد (8)، وفتح(٧)ملعـاويـة  (6)د بن عثمـانيـ على ـيد ســــــــــــ

 

 .وهي مدينة يف خراســـــــــان قريبة من مرو الشـــــــــاهجان بينهما مخســـــــــة أايم، وهي على هنر عظيم (1)
(. والروض  5/112معجم البـلدان للحموي )انظر: قـلت: وقـد تقـدم قريـبا أن خراســــــــــــــان يف إيران. 

 (.533املعطار )
 عنه(, افتتح أطراف فارس عبد هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشــــــــي العبشــــــــمي )رضــــــــي هللا (2)

كلها، وعامة خراسان وأصبهان وحلوان وكرمان،, واله عثمان بن عفان على البصرة وفارس يف سنة  
(.  ٩33, 3/٩31تســـع وعشـــرين, تويف ســـنة ســـبع, وقيل: ســـنة مثان ومخســـني. انظر: االســـتيعاب )

 (.3/28٩وأسد الغابة )
، وأبو عمر,  (3) عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشـــي األموي  أمري املؤمنني، أبو عبد اَّللَّ

وقتل  )رضـــــى هللا عنه(. ولد يف الســـــنة الســـــادســـــة بعد الفيل, بويع له ابخلالفة ســـــنة أربع وعشـــــرين, 
ـــنة مخس وثالثني ــتيعـاب )ابملـديـنة ســــــــــــ (. واإلصــــــــــــــاـبة 1044, 1038 -3/103٧. انظر: االســــــــــــ

(4/3٧٧.) 
 (.568( املعارف للدينوري )4)
ــعيد بن عثمان بن عفان يف زمن معاوية   ، وكّش، ونســـــــف، وخبارى,مسرقند  (5) افتتح على يدي ســـــ

املعارف  انظر:  رضـي هللا عنه صـلحا, وبعد ذلك على يدي املهلب بن أىب صـفرة، وقتيبة بن مسـلم. 
 (.568للدينوري )

غزا  ,. وأمه فاطمة بنت الوليد بن عبد مشساالمويســـعيد بن عثمان بن عفان أبو عبدالرمحن, ( 6)
ــحابة والتابعني، مث خرج منها إىل مرو،  ــكر، منهم مجاعة من الصــــ ــابور يف عســــ ــان، فورد نيســــ خراســــ

(. وســـــــــري أعالم النبالء  5/116الطبقات الكربى )انظر:  ومنها إىل جيحون، وفتح خبارى ومسرقند. 
(3/442.) 
 (.568( املعارف للدينوري )٧)
 ب(./241) (8)
لـدان وأعظمهـا قـدرا, انغلقـت مسرقنـد بعـد أن افتتحـت مرارا مـدينـة من خراســـــــــــــــان, من أجـل الب (٩)

البلـدان لليعقويب  انظر: حل دهـاقينهـا وملوكهـا. املنعتهـا, افتتحـت يف أايم الوليـد بن عبـد امللـك وـصــــــــــــــ 
 (.  322الروض املعطار )و  (.124)
ــعيد بن عثمان بن عفان يف  (10) ــلحا على يد ســـــ من أعظم مدن ما وراء النهر وأجّلها, فتحت صـــــ
من معاوية رضـــــي هللا عنه, مث انتقضـــــت وامتنعت, ففتحت عنوة يف أايم الوليد بن عبد امللك ســـــنة  ز 

ــلم.  ــبع ومثـانني على ـيد قتيـبة بن مســــــــــــ (.  1/355(, )1/353معجم البـلدان للحموي )انظر:  ســــــــــــ
 (.83(. والروض املعطار )568نوري )واملعارف للدي
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 (5)[سعيد]فتحها    (4)انتسرب وكذا ط  ,، والذي فتح يف خالفة عثمان(3)(2)وقتيبة  (1)املهلب
 .(٧)(6)بن العاص

 

ام الفتح, وقيل: بل ذلك أبوه, قيل: تويف ع املهلب بن أيب صــــــــــــــفرة األزدي, ولد  ( أبو ســــــــــــــعيد,1)
ـــنة اثنتني ومثـانني.  ــري أعالم النبالء لـلذهيبانظر: املهـلب غـازاي، مبرو الروذ، يف ســــــــــــ   -4/383) ســــــــــــ

385). 
قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي, فتح خوارزم، وخبارى، ومسرقند، وكانوا قد نقضوا   ( أبو حفص,2)

وله  ويل خراسان عشر سنني.  د الرتك يف سنة مخس وتسعني.وارتدوا، مث إنه افتتح فرغانة، وبال
سري أعالم انظر:  قُتل سنة ست وتسعني.    رواية عن: عمران بن حصني، وأيب سعيد اخلدري.,

 .(4/410)  النبالء للذهيب
 (.6/425, )(6/325( اتريخ الطربي، )3)
معجم البلدان انظر:  وهي بلدان واســــــعة كثرية يشــــــملها هذا االســــــم, وهي من بالد خراســــــان.  (4)

 (.383(. والروض املعطار )4/13للحموي )
 لدينوري.ل(, واملثبت من املعارف سعد يف النسختني: ) (5)
ولد عام )رضي هللا عنه(.    سعيد بن العاص القرشي األمويسعيد بن العاص بن  ,  أبو عثمان   (6)

زمن عثمان, مث املدينة يف , ويل الكوفة يف  ويقال إنه افتتح أيضا جرجان يف زمن عثمان , اهلجرة
 -2/621االستيعاب )انظر:    ., وغريمهاسامل بن عبد هللا بن عمر، وعروة  روى عنهزمن معاوية,  

 (. 3/٩0(. واإلصابة )2/481وأسد الغابة )  .(623
 .(2/622. واالستيعاب )(568( املعارف للدينوري )٧)
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 فروع:
وإمنا هو  ,وجب املنعاجملوس لســـــت أرى فيه أمرًا ي  (2)(1)قال اإلمام: انووس األول:

 .(5)وبيوت جيتمع فيها اجملوس، وليس كالكنائس والبيع اليت تتعلق ابلشعار  ,(4)(3)[طوّ حم]
ال  وهالثاين: ســــــــئل الشــــــــيخ ابن الصــــــــالح عن كنيســــــــة هدم أهلها بعضــــــــها وجدد

فأجاب: أبهنم إن زادوه عما كان  هل تنقض؟ ,ســــــتهدامه، بل طلًبا للتجمل واإلحكامال
فإنه لو نقض   ,مل تنقض  ؛اعادوه إىل ما كان حني كان جديدأدة، وإن  الزايقضت نُ   ؛عليه

 .(8)(٧)[دقيق]وهذا  ,دتهجِ  (6)[حني]لكان هلم أن يبنوه كما كان أواًل 
 ,ال جيوز للمســلم الدخول إىل الكنيســة إال إبذهنم :الثالث: قال الشــيخ عز الدين]

  (10()٩)[ألهنم يكرهون دخوله إليها.

 

 .(10/6٧٩6) مشس العلوم  انظر: .اجملوسمقربة  (1)
ــرح الكبري للرافعي )يف  (2) ــة )11/540الشـــــــــ نقال عن اإلمام.   (: )انقوس(,10/324(. والروضـــــــــ

 واملثبت من هناية املطلب. وانظر تعليق حمقق هناية املطلب على هذا.
 (, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره اإلمام.خموطيف )ط(: ) (3)
 .(3/1121) الصحاح اتج اللغة  انظر: بىن حوله حاِئطاً. (4)
 ."أداين الكفار...تتعلق بشعار "(, وزاد:  18/52هناية املطلب ) (5)
 يف )و(: )حر(. (6)
 .ابن الصالحيف )ط(: )وثيق(, واملثبت من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (٧)
 .(2/468)فتاوي ابن الصالح  (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 (.2/213قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) (10)
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 .(1)مطاولة البنيان  عليهم: تركالواجب الثاين
جرياهنم من املســــــــــــــلمني، ومن  بنيـانفيمنع أهـل الـذمـة من إطـالـة بنـاء دورهم على 

أو يف غاية االخنفاض، وال مينع  الدتسـواٌء كان بناء املسـلم مع  ,(2)مسـاواته على الصـحيح
ــلمني إطــالــة  وفيــه وجــه أنــه مينع من ,(3)من إطــالــة بنــائــه على بنــاء غري جريانــه من املســــــــــــ

 على بناء أحد من املسلمني يف تلك البلدة. (4)[بنيانه]
 .(5)فال يسقط برضاهواملنع من ذلك حق الشرع ال اجلار، 

ــلمني أو منفردين  ــانوا يف طرف البلـــد وال جـــار هلم من املســــــــــــ قـــال ؛ حلـــةمبولو كـ
 .(٧)(6)وهو الصحيح ,الصيدالين: ال مينعون من إعالء بنائهم

 .(8)ضهم املنع وال وجه لهقال اإلمام: وأطلق بع
جياورهم  (٩)[ال]وقال املاوردي: هل مينعون مجيعهم أن يعلوا أببنيتهم على أبنية من 

منعهم من اإلطالة على  ي، وهو يقتضـ (10)من املسـلمني يف املصـر؟ فيه الوجهان املتقدمان
 أقصر بناء يف البلد خبالف ما قاله اإلمام.

ــارى ملة  أخرى من و جاورهم أهل لوعلى الوجه األول:  الكفار كاليهود مع النصــــــــ
ه على بناء بعض. والثاين: مينعون من ءبعضــــــــــهم بنا يأن يعل أنه جيوز   :أحدمها  ,فوجهان

 .البناء كله يفهذا   ,وال مينعون من املساواة خرى إذا اْستَـْعَدْواناألتعلية أهل ملة على 
نقض منهــا مــا علــت بــه يمل  ؛يــاع أو غريهأمــا لو ملــك الــذمي دارًا عــاليــة البنــاء اببت

 

 (.٧/82(. والوسيط )4/218انظر: األم ) (1)
 (.10/325(. والروضة )11/541وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.10/324(. والروضة )11/540وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )و(: )بنائه(. (4)
 (.10/324ة )(. والروض11/541انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.18/53هناية املطلب ) (6)
 (.10/325(. والروضة )11/541عتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو امل (٧)
 .(18/53)هناية املطلب  (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 .(14/324)احلاوي للماوردي  (10)
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وكــذا احلكم لو كــانوا بنوهــا عــاليــًة قبــل العلم، لكن مينعون يف  ,(1)على دور املســــــــــــــلمني
مر ؤ وال ي ,الصـــــورتني من اإلشـــــراف على املســـــلمني وأن يطلعوا ســـــطحها إال بعد حتجريه

من اإلشـــــــراف على  قال املاوردي: ومينع صـــــــبياهنم,  همتبتحجري أســـــــطح  (2)[نو املســـــــلم]
 .(4)(3)(على املسلمني)صبيان املسلمني من اإلشراف  ني، وإن مل مننعاملسلم

واقتصـــر -أحدمها  ,إعادهتا كما كانت فطريقان  (5)ولو اهندمت الدار العالية فأرادوا
ــاواة الوجهان ,أهنم مينعون من العلو :-عليه مجاعة منهم الرافعي والثاين: أن   .(6)ويف املســـــ

 نقض العايل.يإذا ملكوا دارًا عاليًة  :يسة، وقيلمنعهم الوجهني يف إعادة الكنيف 
 .(8)(٧)قال ابن أىب عصرون: وال مينعون من ُسكىن دار  عالية  إبجارة  أو إعارة  
إنــه  :وقيــل ,(٩)واملنع من تعليــة بنــائهم حتٌم على الصــــــــــــــحيح الــذي أورده اجلمهور

 .شرتطه عليهم أو النبني أن  (10)[عليهم]وال فرق يف إجياب ذلك . أدب 
 .(11)قال املاوردي: ذلك من األحكام املتعلقة ابلشرط دون العقدو 

مل يؤخر هدمه  ؛ولو رفع بناءه على بناء جاره املســـــلم فأراد املســـــلم رفع بناءه ليعلوه
ــلم ـلذـلك، فلو أتخر ومل ينقض حىت داره على دار اـلذمي فهـل يســــــــــــــقط حق  رفع املســــــــــــ

 .(13)أنه يسقط (12)[والظاهر]الدين ابن الصالح:  يقال الشيخ تق النقض بذلك؟

 

 (.10/532(. والروضة )11/541انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 (.املسلمنييف )و(: ) (2)
 مل أجده يف احلاوي. القوسنيما بني   (3)
 (.14/325احلاوي ) (4)
 أ(./242) (5)
 (.10/325روضة الطالبني )(. وانظر:  11/541الشرح الكبري ) (6)
 (.31التعريفات الفقهية )  انظر: اإلعارة: هي متليك املنافع بغري عوض مايل. (٧)
 ذكر اإلجارة, ومل أجد ذكر اإلعارة.  فيه (,804االنتصار ) (8)
 (.10/325(. والروضة )11/541وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.عنهميف )ط(: ) (10)
 (.14/318احلاوي ) (11)
 (.الظاهريف )و(: ) (12)
ــالــــب(. و ٩/422. وانظر: النجم الوهــــاج )(2/46٧)فتــــاوي ابن الصــــــــــــــالح  (13)  أســــــــــــــىن املطــ
 .(6/٧٩ احملتاج )(. ومغين4/220)
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 :فرع 
ــه فبءلو على بنا ــقط حق اه فحكم احلاكم بنقضـــــ ــح ويســـــ ــلم  فهل يصـــــ عه من مســـــ

 ؟(1)النقض
ــألـة ومل نظفر فيهـا بنقـل   ــر على   ,وقعـت هـذه املســـــــــــــ وَخرَّجهـا بعض فقهـاء العصــــــــــــ

عري
ُ
 فأنَّ كال ,الوجهني فيما إذا ابع املســـــتعري ما بناه على األرض املســـــتعارة بعد رجوع امل

عريمنهما م
ُ
وهو صـــحيح  ,ســـتحق اإلزالة، وليس بواضـــح، ونظريه ما إذا ابعه هناك من امل

قطًعا، وخرجه بعضـهم على اخلالف فيما إذا ابتاع ثواًب نصـفه يف صـندوق ونصـفه خارجه 
بيع الغائب، وقيل: خيرج على ما إذا   ةويف صــــــحته خالف على القول بصــــــح,  وشــــــاهده
القطع؟    يالزرع هل جيب على املشــرت  يُمشــرت األرض من ع مث ابع  رًعا بشــرط القطز ابع  

 فيه وجهان.

 

 (.4/220(. وأسىن املطالب )٩/422انظر: النجم الوهاج ) (1)
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 .ال :وقيل ,(1)الثالث: مينعون من التجمل بركوب اخليل على املذهب
ــيخ أبو   ــة (3)ينذ: ال مينعون من الربا(2)[حممد]وقال الشــــ ــيســــ وال مينعون من  ,اخلســــ

 .(5)وإن كانت نفيسة (4)[رمُ احلُ ]ركوب 
واثلثها  .واثنيهما: نعم  .(6): ال-واقتصــــــــــر عليه كثريون- أظهرها  ,ويف البغال أوجه

 .(8)من النفيسة دون اخلسيسة مُينعون أهنم :(٧)[حممد]الشيخ أبو  هقال
ــروج  (٩)]ليس هلم ركوبه[  ؛وما هلم ركوبه ا  (11)كفبل ابألُ  ,(10)ابلســـــ ــً حبيث  ,عرضـــــ

 وظهره من اجلانب اآلخر. ,من جانب (12)[رجاله]تكون 
 .(14)(13)[استواء]م الركوب على وقال أبو حامد: هل

أو  ,قال الرافعي: وحيســـن أن يتوســـط فيفرق بني أن يركبه إىل مســـافة  قريبة  يف البلد
ا ابحلضـــــر، و   ,إىل مســـــافة  شـــــاســـــعة   من   (16)(15)[رُُكبـُُهمْ ]كون  توختصـــــيص الركوب عرضـــــً

 

 (.10/325(. والروضة )11/541وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 (.حامد (: )يف )ط (2)
 .(1/42من اخليل. انظر: املغرب يف ترتيب املعرب ) الرتُِّْكيُّ مجع برذون, وهو   (3)
 (.احلمري)يف )و(:   (4)
 (.1٧/60مل أجده, وقد نقله عنه ابن الرفعة يف كفاية النبيه ) (5)
 (.10/325(. والروضة )11/542أي: ال منع. وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.حامد يف )ط(: ) (٧)
ال   وقال الشــــــــــــيخ أبو حممد "( حيث قال:  ٧/82يف الوســــــــــــيط ) الغزايلوقد نقله عنه   مل أجده, (8)

 ."مينع... ومينع من البغال الغر
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (٩)
 (.2/2٩٧لسان العرب )  :السروج مجع سرج, وهو رحل الدابة. انظر (10)
لســـــــــان العرب انظر:  اإِلكاُف واأُلكاف من املراكب: شـــــــــبه الّرحال واألقتاب, واجلمع أُُكف.  (11)
(٩/8.) 
 )رجله(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يف )ط(: )رجليه(, ويف )و(:  (12)
 (.االستواءيف )ط(: ) (13)
 (.10/325روضة الطالبني )(. و 11/542الشرح الكبري ) (14)
 (.ركوهبميف )ط(: ) (15)
القاموس احمليط  و  (.5/364العني )  انظر:  مجع رِكاب. والركاب من السَّرِْج؛ كالَغْرِز مَن الرَّْحِل.  (16)
(٩1  .) 
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 .(1)اخلشب دون احلديد
 .(2)وعن ابن أيب هريرة أنه ال حجر عليهم فيه

 ، وقيل إنه مستحب.(4)(3)الصحيح مستحق على وهذا األدب 
 .(5)وقال املاوردي: ال جيب ذلك ابلعقد، ويف وجوبه ابلشرط وجهان

ــرطـه عليهم فرتكوه :ـفإن قلـنا  :روا ومل ينقض عهـدهم، وإن قلـناز ع ؛ال جيـب ـبه فشــــــــــــ
جيــب بــه فشــــــــــــــرط عليهم فخــالفوه ففي انتقــاض عهــدهم قوالن، ويظهر أن ذيت هــذا يف 

 .انإطالة البني
 .(٧)الذهب والفضة (6)موجلُُ  ,ومينعون من التقلد ابلسيوف

وأما النســــــــاء والصــــــــبيان فال يلزمون   ,(8)[الرجال]قال ابن كج: هذا كله يف ركوب 
 .(٩)اجلزيةغار كما ال ُتضرب عليهم الصَّ 

 

 (.10/325روضة الطالبني ). و (151٩احملرر )  :وانظر. (11/542الشرح الكبري ) (1)
 .(11/542الشرح الكبري ) (2)
 ب(./242) (3)
 (.8/101وهناية احملتاج )(. ٩/2٩8انظر: حتفة احملتاج ) (4)
 (.14/318احلاوي ) (5)
من ســيور  جلام الدابة, واللجام احلديدة يف فم الفرس مث مسوها مع ما يتصــل هبا جُلُم: مجع جلام, (6)

 (.2/816(. واملعجم الوسيط )6/183وآلة جلاما. انظر: العني )
 (.10/325(. والروضة )11/542انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.اخليليف )ط(: ) (8)
 (.10/325روضة الطالبني ) (٩)
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 .الواجب الرابع: التََّميُّز
اهرة ظاب الثيز بعض الوهو أن مُيي  ؛(1)فعليهم أن يتميزوا عن املسـلمني بلبس الغيار

اخيـ ص هبم، أو خييطون عليهـا خرقـًة تمن العمـامـة وغريهـا بلون  خي ا لوهنـَ وتكون  ,الف لوهنـُ
 .(2)على الكتف دون الذيل

اخلياطة على موضــــــع ال  :والشــــــرط  ,تص ذلك ابلكتفخيقال الرافعي: ويشــــــبه أال 
ــفر ومساه ابليهود اواألوىل   ,كاخلياطة  ؛قال: والقاء منديل وحنوه على الكتف  يعتاد. ألصـــــــــ
، وابجملوس (4)، ويقال له الرمادي(3)[اأْلَْكَهبُ ]وابلنصـــــــارى األزرق أو   ,العســـــــلي  :مجاعة

ــود أو   ا بشـــــد الزانراألســـ ــً ــارى أيضـــ  (5)األمحر، وال يتعني شـــــيٌء من األلوان، ويؤخذ النصـــ
 ىا، واكتفواملنديل وحنومه  (٧)نطقةأوســــــــــــــاطهم خارج الثياب، وليس هلم إبداله ابملِ  (6)[يف]

 (٩)وإذا لبس النصـــــــــارى أو اجملوس القالنس  .(8)[وعكســـــــــه]بعضـــــــــهم ابلغيار عن الزانر،  
ــا عن قالنس  ــا  تاملســــــــــــــلمني ابخلَِرق على اللون الــــذي يقرر معهم، و ميزوهــ ــامهــ قوم مقــ

 .(11)م يف رأسهالَ والعَ  ,(10)الذؤابة
ــلمني يف الطرق ــوا مع املســـ ــيقها  (12)[وائُأجل] ؛وإذا مشـــ ــرط أال  ,إىل أضـــ   يقع يفبشـــ

 

ــده على وســـــطه. انظر الغيار: عالمة (1) ج  (. وات34٩املغرب يف ترتيب املعرب )  :أهل الذمة, يشـــ
 .(2/668(. واملعجم الوسيط )335(. ومعجم لغة الفقهاء )13/28٩العروس )

(. واإلقنــــاع  14/326(. واحلــــاوي )12/2٧8(. والبيــــان للعمراين )3/312انظر: املهــــذب ) (2)
 (.13/3٧3(. وحبر املذهب )180للماوردي )

 .(10/326, وانظر: الروضة )يف )و(: )األكهف( (3)
 .(4/154انظر: شرح مشكل الوسيط ) .خالص مائل إىل احلمرةلون غري  :اأَلْكَهب (4)
 (.1/403املعجم الوسيط )  انظر: حزام يشده النصراين على وسطه. (5)
 يف )و(: )ويف(. (6)
 (.10/6643مشس العلوم للحمريي اليمين )  انظر: اليت يشد هبا الرجل وسطه. (٧)
 يف )و(: )وغريه(. (8)
 (.16/3٩3اتج العروس )  ر:انظ تلبس يف الرأس، معروف. (٩)
 .(1/211)املصباح املنري   انظر: طرف العمامة. (10)
 (.10/326الطالبني )روضة . و (1520احملرر )  :وانظر(. 11/543الشرح الكبري ) (11)
 يف )و(: )اجلوال(. (12)
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 .(2)(1)[جدار]وهدة وال يصدمه 
 .(4)صدورهااجملالس دون  (3)[أخرايت ]بسون إذا اجتمعوا معهم يف وحيُ 

ا معهم فليكن عليهم  ــل]وإذا دخلوا محـــامـــً أو يف أعنـــاقهم خواتيم من   (5)[جالجـ
 .(٧)ليتميزوا ,(6)أو قالدة من خوص ,ال من ذهب وال فضة ,رصاص أو حناس أو حديد

ن بشــــــد خواتيم الرصــــــاص يف أيديهم أو يف أعناقهم ليتميزوا ردي: يؤخذو وقال املاو 
، وهو يقتضى (٩)قريٌب منه  وكالم صاحب املهذب ،  (8)يف احلمام ولُيعرفوا إذا ُوجدوا موتى

 .بذلك وإن مل يدخلوا احلمام واأن يؤخذ
ويرســـــله  (10)وأال يفرق شـــــعره  ,انصـــــيته زأُمر جب ؛ا كان على رأس أحدهم شـــــعروإذ

 .(12)فعله األشراف واألجنادتوظفائر كما  (11)بذوائ
أو   ,قال املاوردي: ولو اقتصـر على أحد األمرين يف أبداهنم إما جر شـعور النواصـي

 .(14)(13)وإن كان اجلمع أوىل ىكف  ؛خواتيم الرصاص
 .ُأخرج منه ؛وإذا دخل احلمام بغري عالمة

 

 (.جدايف )ط(: ) (1)
 .(10/325(. والروضة )11/542انظر: الشرح الكبري ) (2)
 (.بآخر ابيف )ط(: ) (3)
 (.326 -10/325(. والروضة )11/542انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 .(10/326واملثبت من )و( ومن اجملموع للنووي ) ,(: )خالخل(طيف ) (5)
 (.3/1038الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للجواهري )  انظر: .ورق النخل (6)
 (.10/326(. والروضة )11/543انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.14/32٧احلاوي ) (8)
 (.3/313املهذب ) (٩)
ْعِر, واملفرق: مكان مفرق الشــــــــعر من اجلبني إىل دائرة وســــــــط الرأس. (10)   انظر:   اْلَفْرُق: فـَْرُق الشــــــــَّ

 (.2/153(. ومشارق األنوار )4/4٩3مقاييس اللغة )
َؤابَُة: َشَعٌر َمْضُفوٌر. (11)  (.1/380لسان العرب )  انظر: الذُّ
 (.10/326(. والروضة )11/543نظر: الشرح الكبري للرافعي )ا (12)
 (.14/32٧احلاوي ) (13)
 أ(./243) (14)
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 الزانر. (2)[وشد] ,(1)ار يف أظهر الوجهنييبلبس الغوتؤخذ النساء 
 كالرجل.  (3)وقال الشيخ أبو حامد: ويكون فوق الثياب 

 .(6)[حتتها]: (5)والروايين (4)وقال البغوي
 .(٧)قال النووي: والبد منه وأشار بعضهم إىل ظهور شيء منه.

 .(8)وإذا خرجت إحداهن خبف  فليكن أحدمها أسود واآلخر أبيض أو أمحر
 :، ويوافقـه قول املـاوردي (٩)مـة متيز هبـاوقـال القـاضــــــــــــــي: ختيط املرأة على ثيـاهبـا عال

ــذ) ــاهـر ـيؤخـــــ ــار اـلظـــــ ــار يف اخلـمـــــ ِذـيِف[ ,(10)(مـن ـتـلـبس اـلغـيـــــ ــْ  (11) وال ـيُـتعـرض ]لـِتـَحـــــ
 .(13)احلمام دون منازهلنيف  والذوائب ومُينعن من الفرق ,(12)شعورهن

ــلمـات  خالف ينبين على جواز  ؛ويف إلزامهن الغـيار يف احلمـام إذا دخلن مع املســــــــــــ
 :، فــإن قلنــا(15)املنع :البغوي (14)[قــالــه]أظهرمهــا على مــا  ,وفيــه وجهــان دخوهلن معهن،

 

 (.10/326(. والروضة )11/543وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )فيشد(. (2)
 (.10/32٧روضة الطالبني ) (3)
 (.٧/508التهذيب ) (4)
بلبس الغيار يف فأما نســـــــــــــاء أهل الذمة، فيؤخذون ": (13/3٧4)ذهب قال الروايين يف حبر امل (5)

اخلمار الظاهر الذي يشـــــــاهد، ويلبســـــــوا خفني من لونني أحدمها: أســـــــود، واآلخر: أمحر أو أبيض، 
ــفها بثياهبا بعد أن   ــد الزانر دون اخلمار، لئال تصــ ــلمني، ويؤخذوا بشــ ــاء املســ ــائهم عن نســ ليتميز نســ

 ."يكون ظاهرا
 ختني: )حتقها(.يف النس (6)
 (.10/326روضة الطالبني ) (٧)
 (.10/32٧(. والروضة )11/544انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 (.1٧/58كفاية النبيه )  (٩)
 مل أجده يف احلاوي. القوسنيما بني   (10)
 يف النسختني: )حلذف(, واملثبت من احلاوي. (11)
من نواحيه ما تســويه به فقد حذفته. هكذا قال   حَتِْذيُف الشــعر: تطريره وتســويته، وإذا أخذت (12)

 (.23/125يف اتج العروس )
 (.14/32٧احلاوي ) (13)
 يف )و(: )نقله(. (14)
 .  (٧/508لتهذيب )نظر: اا (15)
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 جاء يف أخذهن ابلغيار الوجهان املتقدمان يف غري احلمام. ؛جيوز
ــاء املســــــلمني أنأن ل]قال الرافعي: وكالم البغوي يفهم   ,(1)[ه بال حجرنل دخي  نســــ

قال النووي: األصح   .(2)رةلكن عن ابن أيب هريرة أنه ال جيوز هلن دخول احلمام إال لضرو 
ــهر أنــــه ال حيرم عليهن لكن يكره إ وبــــه قطع اإلمــــام أبو بكر  ,عــــذرٌ مل يكن  ناألشــــــــــــ

 .ى. انته(4)(3)السمعاين
 وقد تقدم يف ابب الغسل ما يدل عليه.

ــلمـات فال  جنّوزكغيـار الرجـل فيـه، أمـا إذا مل   ؛وغيـارهن فيـه هلن الـدخول مع املســــــــــــ
 يلزمهن الغيار النفرادهن.

ــرتط اجلمع بني هذه املميزات، ويكفي التمييز  اق  :أي  .ببعضـــــهال الرافعي: وال يشـــ
 .(5)يف حق الرجل واملرأة

 وهذه اآلداب مستحقة عند اجلمهور كما تقدم.
 .(٩)ماهعلى الصحيح في (8)(٧)[سل والتطي] (6)[التعمم]وهلم 

 

ــلمات أن ال   (1) ــاء املســ ــلمات أن يدخلنه ابحلجر(, ويف )و(: )ان للنســ ــاء املســ يف )ط(: )أن النســ
 .الكبريالشرح يدخلنه بال حجر(, واملثبت من 

 (.10/32٧روضة الطالبني )و  .(1520احملرر )  :وانظر (.11/544الشرح الكبري ) (2)
تني وأربعمائة, مسع والده أاب ( أبو بكر, حممد بن منصـور بن حممد السـمعاين, ولد سـنة سـت وسـ 3)

ــم القشــــــريي ــابور والري ومهذان وبغداد والك اوغريمه  املظفر وعبد الواحد بن أيب القاســــ وفة  مبرو ونيســــ
ــبهان ومكة وغريها ــنة عشـــــر ومخســـــمائة.  , وأصـــ ــافعية الكربى للســـــبكي  انظر:  وتويف ســـ طبقات الشـــ

(٧/5) ,(٧/10). 
 (.10/32٧روضة الطالبني ) (4)
 .(11/544الشرح الكبري ) (5)
 (.املنع يف )ط(: ) (6)
 (.والتطلسيف )و(: ) (٧)
يط األعظم البن ســـــــــيده احملكم واحمل  انظر: وهو لبس الطيلســـــــــان, وهو ضـــــــــرب من األكســـــــــية. (8)
 (.  10/2٧4فتح الباري البن حجر )و  (.8/435)
 (.10/32٧(. والروضة )11/544الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح   (٩)
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 .(3)مينعونأهنم ال  (2)[امأقرهب] ,وجهان (1)ويف منعهم من لبس احلرير والديباج
 ى,عصـ   ؛(4)غيار كما يفعله أهل نيسـابورالمن محى كافرًا ودفع عنه و قال القاضـي:  

 .(5)كإذالل من أعزه هللا  ,من أذل هللا ألنه أعزَّ 

 

(,  5/544)اتج العروس  انظر: ضــــــــــــــرب من الثيــاب, وهي الثيــاب املتخــذة من احلرير اخلــام. (1)
(31/181). 
 (.أقرهبايف )ط(: ) (2)
 (.10/32٧(. والروضة )11/544املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (3)
ــلمون يف أايم عثمان بن عفان، رضـــي هللا عنه، واألمري عبد هللا  وهي مدينة عظيمة, (4) فتحها املسـ

 (.5/331)معجم البلدان للحموي   انظر: بن عامر بن كريز يف سنة إحدى وثالثني صلحا.
 (.٩/42٧يف النجم الوهاج ) مل أجده عن القاضي إال (5)
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إما بنفس العقد أو ابلشرط   ,واجب عليهم  ,االنقياد ألحكامنا  :الواجب اخلامس
 .(1)هذا أطلقو ك  ,على اخلالف املتقدم

 .على ما سيأيت ,(2)مبا يعتقدون حترميهلعراقيني ختصيصه وحكى اإلمام عن ا
والســرقة وحنومها عليهم، وحبكمنا عليهم يف  إلقامة حد الزان (3)[اينقادو ]وذلك أبن  

ــلم   فإذا ثبت عند  ,ضــــــــــمان األموال واألنفس ويف املعامالت إذا تعلقت اخلصــــــــــومة مبســــــــ
ففي إقامة احلد عليه   ؛ أنه سرقحاكمنا بشهادة أربعة منا أن الذمي زى أو بشهادة اثنني

مســــــلم  (5)أنه إن ســــــرق مال  :والثالث  .ال :والثاين  .أنه يقام عليه :أحدها,  (4)ثالثة أوجه
 مل يقم عليه إال برضاه. ؛وإن كان املال لكافر  واملزين هبا كافرة ,أُقيم عليه :أو زى مبسلمة  

ــلمـة   :إن قلنـافـ    (6)[نقرهم]لكن ال فـذـلك ليس نقض عهـد،  ؛ال حيـد إذا زى مبســــــــــــ
 عهدهم.بل نستتيبهم، فإن مل يتوبوا نبذان إليهم  ,على ارتكاب الفواحش

فال حيد فيه  ؛كشـــــــــــرب اخلمر  ؛يعتقدون حترميه وال تعلق له مبســـــــــــلم  (٧)[ال]وأما ما 
 .(٩)حبكمنا يوفيه وجه بعيد، وقيده اإلمام مبا إذا رض ,(8)على الصحيح

 .رز عُ  ؛وعلى األول إذا ظهر شرب اخلمر
ــوا حبكمنا جاز لنا أن حنكم فيه ونقيم   ؛وأما ما اعتقدوا حترميه وترافعوا إلينا فيه ورضـ

 

 (.6/83ين احملتاج )(. ومغ٩/302(. وحتفة احملتاج )٩/430انظر: النجم الوهاج ) (1)
 .(18/34)هناية املطلب  (2)
 (.ال ينقادوايف )ط(: ) (3)
ــرح الكبري للرافعي ) (4) ــة )11/224انظر: الشـــــ (.  ٩/302(. وحتفة احملتاج )10/142(. والروضـــــ

 (.8/104وهناية احملتاج )
 ب(./243) (5)
 الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل قرهم ى(, ويف )ط(: )يقرهميف )و(: ) (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 (.10/328(. والروضة )11/545وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
ــقوط"(: 2٩6 -٧/2٩5)قال يف هناية املطلب  (٩) احلد عن الذمي إذا شـــــــــــــرب  فإهنم ألزموان ســـــــــــ

املعتربون من أئمة املذهب أنه ال حيد شــارهبم، وإن رضــي وارتفع إلينا راضــياً حبكمنا، والذي قطع به  
حبكمنــــا، إذا كــــانوا يعتقــــدون حــــل اخلمر. وهــــذا وإن كــــان يغمض اجلواب عنــــه يف اخلالف، فهو  

واحٌد منهم، فاملذهب أان فأما إذا شـرب اخلمَر  "(: 35 -18/34وقال يف موضـع آخر ) ",املذهب
 ."خالف  حلّد، وإن رضي حبكمنا، وفيهال نقيم عليه ا
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 .(2)ويف وجوبه القوالن .(1)[عليه]احلد 
وهـل يكفي الرضــــــــــــــى قبـل احلكم أم البـد من الرضــــــــــــــى بعـده؟ فيـه خالف تقـدم، 

 ال يقيم احلد إال برضاه. :واملشهور األول، وعلى الثاين

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (1)
 (.10/328(. والروضة )11/545انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
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 .الكف عن الفواحشالواجب السادس: 
 ,فعليهم كف اللســان عن إمساع املســلمني شــركهم ومعتقدهم من التثليث ويف عزير

 .(1)ن إظهار قراءه التوراة واالجنيل واخلمر واخلنزير وأعيادهممواالمتناع 

 

 (.4/222(. وأسىن املطالب )10/328الروضة )و  (.11/545الشرح الكبري للرافعي )  انظر: (1)
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 فصل
 :(1)ثالث مراتبفذلك على  ؛أهل الذمة بشيء  مما وجب عليهم لَّ خَ لو أَ 

، كإظهار اخلمر  او لّ أن خيُِ   :-أخفها- األوىل مبا ليس على املسـلمني فيه ضـرر  عظيم 
ــلواهتم ,واخلنزير ــلـيب ,وقراءة التوراة واإلجنـيل وصــــــــــــ   ,وأعـيادهم وضــــــــــــــرب الـناقوس والصــــــــــــ

ــيح وعزير وترك الغيـار وركوب اخلـيل وإظهـارهم دفن  ,ويف هللا تعـاىل ,ومعتقـدهم يف املســــــــــــ
س، فــإذا فعلوا وإحــداث الكنــائ وإطــالــة البنــاء ,واللطم ممواتهم وجنــائزهم والنــدب عليه

ــيًئا من ذلك  ســـــــواء شـــــــرط عليهم يف العهد أم   ,ُمنعوا وُعزروا، وال ينتقض عهدهم به ؛شـــــ
 .(2)ال

ــرر :واختلفوا يف تعليله: فقيل ــلمني ضـــ ألهنم  :عظيم، وقيل  ألنه ليس فيه على املســـ
 يتدينون به، وهذا يقتضى االختصاص مبا يتدينون به.

وســــــــقيه  وأكل اخلنزير ظاهر بشــــــــرهباار اخلمر واخلنزير والتوقال املاوردي: عدم إظه
عزير واملســيح وتالوة ما ُنســخ من كتبهم وصــالهتم ما  (3)[يف]  املســلمني وإطعامهم وقوهلم
ــخ من صـــــالهتم ونواق ــهمينســـ بل  ,هممبخالفتها عهدُ  (4)[فال ينتقض]ال جيب ابلعقد   ؛ســـ

بنائهم ومـساواته  ةحلق بذلك تعليوأ،  (5)(ففي انتقاض عهدهم مبخالفتها قوالن)  ,ابلـشرط
]وـقال يف ترك الغـيار وـما يف معـناه من ركوب   ع والكـنائسيَ على القول مبنعهـا وإحـداث البِ 

مل  ؛فإن مل نوجبه)يف وجوبه ابلشــــرط وجهان،  و  (6)ال جيب ابلعقد[  :اخليل والدفن وحنومها
، وأحلق ـبذـلك (٧)(نففي انتقـاضـــــــــــــــه عـند املخـالفـة القوال ؛وإن أوجبـناه ,ينتقض العهـد ـبه

 األول. (٩)واملشهور الطريق، (8)عدم دخوهلم مساجدان ومتلكهم اإلرقاء املسلمني

 

 (.٧/80(. والوسيط )3/318(. واملهذب )23٩: التنبيه )انظر (1)
 (.10/328(. والروضة )11/545املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 يف )و(: )وال يتبعض(. (4)
 مل أجده يف احلاوي. القوسنيما بني   (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (6)
 مل أجده يف احلاوي. القوسنيما بني   (٧)
 (.31٩ -14/318احلاوي ) (8)
 أ(./244) (٩)
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 ,مل ينتقض بـه ؛أنـه لو شــــــــــــــرط عليهم نقض العهـد مبخـالفـة ذلـك  (1)[عليـه]عوا وفرّ 
 وحيمل ذلك على ختوفيهم وإذالهلم. ,ويتأبد العقد ,ويفسد الشرط

ــتشـــــكله اإلمام وقال: لو قال العا فهو  "؛إذا أظهرمت اخلمور انتقض العهد" :قدواســـ
ال يبعـد عنـده أتقيـت الـذمـة إىل إظهـار  ؛إىل أمـد) للـذمـة، ومن جُيوز أتقيـت الـذمـة أتقيـت

، فعلى هذا يقول هنا  ؛يقول بفســــادها (4)[ومن]  ,ابنتقاضــــهاه ؤ قضــــا (3)]جيب[  (2)(فعل 
 .(5)وليس لإلمام أن يعقد على هذا الوجه ,بفسادها
تراق، وقيــاســــــــــــــــه أن يُقتــل اخلنزير  :وغريه (6)د قــال اإلمــاما اخلمور فقــ وإذا أظهرو  

 ويكسر الصليب والناقوس.
رط عليهم أال يظهروا اخلمر أو اخلنزير مل يكن له  ؛وقال القاضـــــــــــي: إن مل يكن شـــــــــــُ

 .(٧)امإتالفه

 

 (.عليهميف )ط(: ) (1)
 زايدة من هناية املطلب. القوسنيما بني   (2)
 يف النسختني: )خيري(, أو )جييز( أو حنوها, واملثبت من هناية املطلب. (3)
 يف )و(: )من(. (4)
 .(18/42)هناية املطلب  (5)
ومل   ",نؤدهبم إلظهــار اخلمور، واخلنــازير وإمســاعنــا النواقيس(: "18/24)قــال يف هنــايــة املطلــب  (6)

 أجد تصرحيه إبراقة اخلمور.
 (.1٧/٩٩كفاية النبيه )  (٧)
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قتـال  :منهـا ,أبمورابالنقيـاد، وذلـك  والّ : أن خيُِ -(1)[أغلظهـا]وهى - ةنيا املرتباة الثاا
رط عليهم االمتناع منه أم ال، فإن كان هلم  ,فينتقض عهدهم به قطًعا ,ملســلمنيا ســواٌء شــُ

ــبهــة أبن  فقــد مر حكمــه يف  ؛مع البغــاة وادَّعوا أهنم مل يعرفوا احلــال (2)[قــاتلوا]فيــه شــــــــــــ
 . (4)(3)اببه

 ,ومنهـا: منع اجلزـية مع الـقدرة، واملشــــــــــــــهور اـلذي علـيه األكثرون انتـقاض العهـد ـبه
 ينتقض وتؤخذ قهرًا كالديون. ه أنه الوفيه وج
وإن   ,انتقض عهـد املمتنع  ؛امـ ـقال امـلاوردي: إن امتنع اجلميع أو واحـٌد عن التزامهو 

وُأخــذت منــه  ,الواحــدانتقض ابمتنــاع اجلمــاعــة دون  ؛امتنعوا من األداء مع بقــاء االلتزام
ــبيناكم اآلن(5)قهرًا ــريج: أن يقال: إن مل تعطوها ســــــــــ ــار  ,اكمتلنوق  ,، وعن ابن ســــــــــ وصــــــــــ

 فيحصل فيه أربعة أوجه. . (6)امتناعكم من بذهلا نقًضا ألمانكم
 ,عليهم، و  االنتقــــاض بــــه قوالن (٧)[أحكــــام مــــا]ومنهــــا: امتنــــاعهم من إجراء 

 ,ال، وبناه بعضــــــهم على أنه ال جيب علينا احلكم بينهم   :واثنيهما  .أنه ينتقض  :أشــــــهرمها
واجلزم , ن أحكام اإلســـــــالم املتعلقة ببعضـــــــهموهو يقتضـــــــي اختصـــــــاصـــــــه مبا إذا امتنعوا م

 ابنتقاضه ابالمتناع من األحكام املتعلقة ابملسلمني فيكون رأاًي اثلثًا.
وإن كان عن ]ركون إىل   ,اذلك انقضًـــ   ىفال أر   ؛وقال اإلمام: إن امتنع منه ابهلرب 

ــلموا[  ؛بقوة عـُّدة، وتقوّ   ــتســــــــــــ ـفإن  ,كمـا فـعل يف اخلوارج  (8)ـفالوجـه أن ـندعوهم حىت يســــــــــــ

 

 (.خطرهايف )و(: )أ (1)
 يف )و(: )قوتلوا(. (2)
 ./أ(, من نسخة املتحف )ط(102لوحة ) اجمللد العاشر, (3)
 (.10/328(. والروضة )11/54٧ري للرافعي )انظر: الشرح الكب (4)
 (.14/31٧احلاوي ) (5)
حكى القاضــي احلســني يف ابب حكم املرتد عند امتناعهم (: "3٩ -1٧/٩2قال كفاية النبيه ) (6)

الثاين: "فذكرها, ومنها:  ",ثة أوجهمن بذل اجلزية بعد أن التزموها وأدوها عن ابن ســـــــــــــريج رواية ثال
تعطلوا، وإال ســـــــبيناكم اآلن ونقتلكم، وصـــــــار امتناعكم من بذل اجلزية نقصـــــــا  أنه يقال هلم: إما أن 

 ."مانكمأل
 هكذا يف النسختني. (٧)
, واملثبت من (يف النســـختني: )ركوب إىل غري عهده وتوىل بقوة فالوجه أن يدعوهم إىل اإلســـالم (8)

 هناية املطلب.
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آل األمر إىل القتال  ؛وإن قاتلوا ,وإن اســــــتســــــلموا حكمنا عليهم  ,(1)(مهمنا هبم) ؛امتنعوا
 .(4)القتاليف  (3)[ضاالنتقا]وهو موافٌق حلصر القاضي  ,(2)الناقض للعهد

ــرٌر ظاهرٌ  ,ما هو حمظور  :املرتبة الثالثة ــلمة   كأن وط  ,وعلى املســـلمني فيه ضـ مسـ
 (5)والعورة: اخللل احلاصـــل فيهم يف-ورات املســـلمني ع على عأو اطل   ,أو اســـم نكاح   بزى

أو فنت مســــــلًما عن دينه  ,إىل أهل احلرب   هناهاوأ -من ضــــــعف  وحنوه (6)[حرب  ]ثَغر  أو  
ــه ــاه إىل دينـ ــه قطع العراقيون, ففي انتقـــاض عهـــده طرق ؛ودعـ ــا وبـ ــه إن مل  :(٧)أظهرهـ أنـ

ــد (8)[رجي] ــا يف العقـ ــانوإن جرى فوج ,مل ينتقض ؛ذكرهـ ــل قوالن ,(٩)هـ ــا:  ,وقيـ ــدمهـ أحـ
 (14) ( 13) واخلوارزمي  (12)والقاضـــي  (11)وصـــححه ابن الصـــباغ ,(10)ينتقض، وبه قال القفال

 

 ف )ط( صـــــــغري يف البياض يف )ط(,بياض يف النســـــــختني, إال أنه ُوضـــــــع حر  القوســـــــنيما بني   (1)
 واملثبت من هناية املطلب.

 (.10/32٩الروضة )  :. وانظر(18/38)هناية املطلب  (2)
 (.االنتقاليف )ط(: ) (3)
 وهو نصبهم القتال. (4)
 ب(./244) (5)
 يف )ط(: )جرب(, ويف )و(: )حزب(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (6)
ورمبا كان شــــــــيخي يقول: من أصــــــــحابنا من قال: إذا جرى  (: "18/14قال يف هناية املطلب ) (٧)

 ."انتقض العهد، وإن مل جير، فوجهان شرط يف االنتقاض، 
 (.جيزيف )و(: ) (8)
 (.10/32٩(. والروضة )11/54٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.1٧/٩5كفاية النبيه )  (10)
 (.230 -22٩الشامل ) (11)
 (.1٧/٩5)كفاية النبيه    (12)
ســـنة اثنتني وتســـعني  خبوارزم( أبو حممد, حممود بن حممد بن العباس بن ارســـالن اخلوارزمي, ولد 13)

وأربعمـائـة, ومسع على أبيـه، وجـده وغريمهـا مث ارحتـل إىل مرو الروذ، وتفقـه على البغوي، ومسع الكثري 
,  الكايف«، وملأترخيا«العلم، وصـــــــنف مل  ببالد شـــــــىت على كرب ســـــــنه مث عاد خوارزم، وأقام هبا ينشـــــــر

 .(284 -2/183)طبقات الشافعية لألسنوي   انظر:تويف سنة مثان وستني ومخسمائة. و 
 مل أجد. (14)
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 .(4)والبغوي (3()2)[الطربي]واثنيهما: ال، ورجَّحه مجاعة منهم القاضي  .(1)يو والنو 
ــيخ أيب حممـــد: أنـــه إن جرى الشــــــــــــــرط ا، وإال  ؛والطريق الثـــاين للشــــــــــــ انتقض قطعـــً

 .(5)فوجهان
 فيه ثالثة أوجه. (6)[ويتحرر] ,والثالث: القطع أبنه ال ينتقض

اشــــــــرتاط االنتقاض بفعلها ال االنكفاف  ؛اإلمام: واملعىن ابشــــــــرتاطها يف العقدقال 
]واتفقوا على أـنه ال  ,عنهـا ، واـلذي أورده اجلمهور أن املراد اشــــــــــــــرتاط االنكفـاف(٧)عنهـا

اق الــذي ادعــاه، فــإن صــــــــــــــــاحــب التفــ نع اوقــد مُ  ,(8)يشــــــــــــــرتط ذكر االنكفــاف عنهــا[
، وال يلزم من عدم (11)أنه يلزم ذكرها يف العقد (10)حكى عن أيب إســــــحاق  (٩)اإلشــــــراف

ــتحبــااًب وبيــااًن. قــال الرافعي: وال يبعــد أن  (12)[تــذكر]وجوب ذكرهــا أال  فقــد تــذكر اســــــــــــ
 ؛وإال ,نتقـاض كمـا اختـاره القفـالاالفـالظـاهر  ؛يتوســــــــــــــط فيقـال: إن شــــــــــــــرط االنتقـاض

ــواء قلنا  .(13)كما اختاره أبو الطيب  ,خالفه ظاهرفال حيد يف  ؛ينتقض بذلك أم ال  :وســـــــــــ
 

ولو زى ذمي مبسلمة، أو أصاهبا ابسم نكاح، أو ": (10/32٩)قال النووي يف روضة الطالبني  (1)
نه، ودعاه إىل دينهم، ففي احلرب، أو فنت مســــــلما عن ديتطلع على عورة املســــــلمني ونقلها إىل دار  

ــحها: أنه مل جير ذكرها يف العقد، مل ينتقض، وإال فوجهان، ويقا ل: قوالن،  انتقاض عهده طرق، أصـ
انتقاض ...فاألصــح أنه إن شــرط  "(: 314وقال يف منهاج الطالبني ) ,"أصــحهما: ال ينتقض قطعا
نقـل عن النووي مـا  ةأن ابن الرفعـ ( 1٧/٩5يف كفـاـية النبـيه ) , وـقد رأـيت"العهـد هبـا انتقض وإال فال

 أخذه من كفاية النبيه البن الرفعة. )رمحه هللا(, فلعل القمويل )رمحه هللا( ذكره القمويل
 (.والطربييف )ط(: ) (2)
 مل أجد كتاب اجلزية واملهادنة يف املطبوع من التعليقة. (3)
 (.٧/506التهذيب ) (4)
 (.1٧/٩6كفاية النبيه )  مل أجده, وقد نقله عنه ابن الرفعة يف (5)
 (.ويتحرزيف )ط(: ) (6)
 (.18/41هناية املطلب ) (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (8)
, وهو يف تلميذ القاضـــــــي أيب عاصـــــــم العبادي,  ( هو أبو ســـــــعد بن أمحد بن أيب يوســـــــف اهلروي٩)

بقات الشافعية الكربى ط انظر:  حدود اخلمسمائة, إما قبلها بيسري وهو األقرب, وإما بعدها بيسري.  
 .(5/365)للسبكي  

 هو االسفراييين. وهللا اعلم. (10)
 (.2/1043اإلشراف على غوامض احلكومات ) (11)
 أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما ذكرى(, ويف )ط(: )يذكريف )و(: ) (12)
 (.1522احملرر )و  (.548 -11/54٧انظر: الشرح الكبري ) (13)
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فيظهر  ,وفيه نظر على قولنا ابالنتقاض وأنه يقتل يف احلال  ,ويعزر يف غريه ,الزان مبســـــلمة  
واحلريب ال حيـد، ويلتحق هبـذه الثالـثة مـا , أال حيـد وال يعزر ملقـارـنة االنتقـاض موجـب احلـد

 .حلرب ألهل ا ى عيًناآو إذا 
أظهرمهـا وهو الـذي  ,ففيـه طريقـان ؛للقصـــــــــــــــاصوأمـا قطع الطريق والقطع املوجـب 

ــة ــاعــ ــه  :أورده مجــ ــةيأنــ ــذه الثالثــ  الرافعي ىالقطع ابالنتقــــاض، وأجر  :والثــــاين .لتحق هبــ
 .(1)وجيري يف سرقة ماله ,االطريقني فيما إذا قذف مسلم

 :أحدمها  ,ففيه طريقان  ؛بسـوء   (صـلى هللا عليه وسـلم)وأما جهرهم بذكر رسـول هللا  
جيء فيه األوجه املتقدمة، تف  ,(2)أنه كالزان مبســــــلمة  :وأظهرمها .هد به قطًعاأنه ينتقض الع

 .وهو مبين على املشهور أنه ال يشرتط يف العقد االنكفاف عنه
 (الصـــــــــالة والســـــــــالمعليه )كذكرهم الرســـــــــول   ؛(3)[اإلســـــــــالم والقرآن]وطعنهم يف 

ــوء  ,أهنمـا فيمـا إذا طعنوا مبـا ال يتـدينون بـه :أظهرمهـا ,طريقـانلطريقني يف حمـل ا, و ابلســــــــــــ
 ,كما لو نسـبوه إىل الكذب على هللا تعاىل  ؛فأما طعنهم مبا يتدينون به  ,إىل الزان نسـبةكال
 ؛أو إىل أنه غري رســـول، أو أن القرآن ليس من عند هللا  ,قتل اليهود بغري حق  (4)[أنه وأ]

ويتـدينون  (٧)[يعتقـدونـه]ا فيمـا إذا ذكروه مبـا مـ أهن :والطريق الثـاين. (6)(5)فال ينتقض قطعـًا
 . (8)فأما غريه فينتقض به قطعا، سواء شرط ذلك يف العقد أم ال، وبه قال القاضي ,به

 . انتهى.(٩)كذكر رسوله به  ؛قال الرافعي: وذكر هللا سبحانه وتعاىل ابلسوء
إنه اثلث  :ظهار الشــــــــــــرك وقوهلموغريه، لكنهم جعلوا إ  (10)وقد صــــــــــــرح به الروايين

ــيح   مبثابة إظهار  (؛عليهما الســــــــــــــالم)ثالثة، تعاىل عن ذلك، ومعتقدهم يف عزير واملســــــــــــ
 

 .(1522(. وانظر: احملرر )548 -11/545الشرح الكبري ) (1)
 (.10/330(. والروضة )11/548وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.واإلسالم القرآن يف )و(: ) (3)
 (.أو إىل أنهيف )و(: ) (4)
 أ(./245) (5)
 (.10/330(. والروضة )11/54٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.يعتقد و(: )يف ) (٧)
 (.1٧/٩8كفاية النبيه )  (8)
 .(10/330. والروضة )(1522(. وانظر: احملرر )11/54٩الشرح الكبري ) (٩)
 (.431 -13/430حبر املذهب ) (10)
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 ؛قالوا: ال ينتقض العهد به بال خالف، وال يستمر ذلك إال على الطريقة األوىلو اخلمر،  
 (1)رســــيًعا، وعن أيب بكر الفاوهي أن ذكر الســــوء الذي يتدينون به ال ينتقض العهد قط

 .(2)قتل حًدا (صلى هللا عليه وسلم)أن من شتم منهم رسول هللا 
: ال ينتقض عهــدهم  (3)]قــائــل[ قــال اإلمــام يف هــذه املرتبــة: وكنــت أحــب لو قــال

قطًعا لكن لإلمام نقضـــه إن شـــاء، ومل يصـــر إليه أحد، وهو ممكن، فإن من أصـــحابنا من 
ر ضـــررًا، أو ال يبعد أن يصـــح فيه شـــرط جيوز لإلمام أن ينبذ الذمة إذا ظهرت له هتمة جت

قال به بعضــــــهم يف بعض  (6)[قد]، واالحتمال الذي أشــــــار إليه (5)إن شــــــاء (4)[النقض]
 الصور، وهي ما إذا قاتلوا مع البغاة.

 

انظر:  أمحد بن احلســـــني بن ســـــهل الفارســـــي, تويف يف حدود اخلمســـــني وثالث مائة.   ( أبو بكر,1)
 .  (2/184)عية الكربى للسبكي طبقات الشافو  .(6/208)الوايف ابلوفيات 

 .(10/330(. والروضة )12/288. والبيان للعمراين )(18/46هناية املطلب ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 (.انتقاضيف )ط(: ) (4)
ــاً أن يصــــــــــح من اإلمام شــــــــــرط  18/44هناية املطلب ) (5) (, وقال يف آخره: )فكان ال يبعد أيضــــــــ

 النقض إن شاء(.
 يف )ط(: )وقد( (6)
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  فصل
فــاملــذهــب أنــه يقتــل يف  ؛قتــالــهبحيــث حكمنــا ابنتقــاض عهــد الــذمي فــإن كــان 

به، فإن قاتلوا ل ويبلغ مأمنه، هذا إذا انفردوا وقيل: إن انكف عن القتال مل يقت  ,(1)احلال
وإن كــان هلم عــذر وقلنــا ابنتقــاض , فــاحلكم كــذلــك  ؛فــإن مل يكن هلم عــذر ؛مع البغــاة
من انتقض عهـده ال يبلغ مـأمنـه  :فـإن قلنـا ؛قتلوا مقبلني، وأمـا قتلهم مـدبرين ؛عهـدهم بـه

ن، وإن كان بغري ء وجهاففي هؤال  ؛(2)[نبلغه] :، وإن قلنافكذا هؤالء  ؛على ما ســــــــــــــيأيت
وقلنا ابنتقاض العهد  القتال كاألمور املذكورة يف املرتبة الثالثة وكذا يف الثانية إذا شـــــــــرطت

خري اإلمام بني القتل واالســـــــــرتقاق تال، بل ي  :ففي تبليغهم املأمن قوالن، أصـــــــــحهما  ؛هبا
ــلم قبل أن يَ   :والثاين .واملن والفداء ــيئا  اإلمام فيهل فعأنه يبلغه، فعلى األول لو أســـــــــ  ؛شـــــــــ

وعلى الثاين قال املاوردي: ال عليهم يف دار اإلســــالم، ,  ســــقط القتل والفداء واالســــرتقاق
ــاروا حرابً  ــلوا إىل مأمنهم صــــــــ ــاء (3)فإذا وصــــــــ ــي الطربي: هلم اإلقامة لقضــــــــ ، وقال القاضــــــــ

 .(5()4)حوائجهم ومجع أمواهلم مدة اهلدنة
وهو أقرب بالد احلرب من    أمنهم،موضـــــــــــع   ؛كنهم من بلوغهم إليهمنواملأمن الذي 

بني بالد يكون  دار اإلسـالم، وال يلزمه ختليته إىل أن يصـل إىل البلد الذي يسـكنه إال أن  
 .(٧)للمسلمني يف طريقه (6)الكفر وبلد سكنه بلدة
ــكـنه وـقال الروايين ، (8)[امـ منه]: إن كـان ـله مـأمـنان فعلى اإلمـام تبليغـه اـلذي يســــــــــــ

 

بل يتخري اإلمام بني قتله واســـــــــرتقاقه، واملن والفداء. انظر: الروضـــــــــة  املعتمد أنه ال يـُبَـّلغ املأمن, (1)
(10/331.) 
 (.بلغهيف )و(: )ي (2)
 (.14/320احلاوي ) (3)
 مل أجد كتاب اجلزية واملهادنة يف املطبوع من التعليقة. (4)
(. والروضــة  11/54٩والشــرح الكبري للرافعي )(. ٧/84)(. والوســيط  3/318انظر: املهذب ) (5)
 (.4/223وأسىن املطالب )(. 10/331)
 ب(./245) (6)
 (.6/84(. ومغين احملتاج )٩/433(. والنجم الوهاج )1٧/103انظر: كفاية النبيه ) (٧)
 (.منهايف )ط(: ) (8)
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 .(1)ختيار إىل اإلمامفإن كان يسكن بلدين فاال
 (2)[والدين]وإذا أحلقنا قطع الطريق والقتل املوجب للقصــــــــاص وذكر هللا ورســــــــوله  

على املأمن  قائلها به يف أنه ال يبلغ هالحقنيظهر أن  ف ؛االنتقاض قطًعا سـوء ابلقتل يفلاب
 .املذهب

لقتل يف إبحلاق تعرضـهم هلل تعاىل وكتابه ورسـوله اب  (3)لكن الغزايل جزم يف اخلالصـة
اإلحلـاق بـه، وحكى اخلالف يف تبليغـه املـأمن يف  (4)[بعـدم]ويف قطع الطريق  ,االنتقـاض

 .أنه يبلغ :ويف الثاين ,أنه ال يبلغ :الكل، وجعل األصح يف األول
 .(5)وجزم البندنيجي بقتله بذكر هللا تعاىل وكتابه ورسوله ودينه بسوء

ىل ـبة الـثانـية من منع اجلزـية وعـدم االنقـياد إوجيري القوالن فيمـا أحلق ابلقـتال يف املرت
 .القتل ابلقتال يف ذلك و األحكام، وهو يقتضي عدم إحلاق قطع الطريق 

من ذلك ففي بطالن أمان نســـائه وذراريه ببطالن أمانه ومن انتقض عهده بشـــيء  
 .(6)ال :وجهان، أصحهما

ليسـت من أهل هلم أم، أو كانت و  وخصـصـه البندنيجي يف الصـبيان مبا إذا مل يكن
 .(٧)ا يف دار اإلسالمفيقرون معه ؛ة، أما إذا كانت من أهلهااجلزي

فال خالف يف اســـــتئصـــــال النفس والذرية   ؛لاوقال اإلمام: إن كان االنتقاض ابلقت
مل جيز ســــــــــــبيهم، ويقرون، فإن طلبوا الرجوع إىل دار   ؛ال ينتقض فيهم :، فإن قلنا(8)واملال
أحلقوا بدار احلرب، ولو  ؛بذلوا اجلزيةيان، فإذا بلغوا ومل يأجيب النسـاء دون الصـب ؛احلرب 

وإال فال، قاله   ,أجيب  ؛طلبهم أهلهم قبل البلوغ فإن كان الطالب يســـــــــــــتحق احلضـــــــــــــانة
 

فعــة يف كفــايــة النبيــه,  ابن الر  مل أجــده يف البحر, وقــد نقــل النووي عن الروايين هــذا القول, وكــذا (1)
 (.1٧/103(. وكفاية النبيه )33٩ -10/338كالمها عن البحر. انظر: الروضة )

 (.والذينيف )و(: ) (2)
 (.628 -62٧اخلالصة ) (3)
 (.تقدميف )ط(: ) (4)
 (.1٧/٩8كفاية النبيه )  (5)
 (.315وهو املعتمد. انظر: منهاج الطالبني ) (6)
 (.1٧/103كفاية النبيه )  (٧)
 (.18/45هناية املطلب ) (8)
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 .(1)املاوردي
أنه ميكن   :ولو نبذ الذمي عهده واختار اللحوق بدار احلرب فطريقان، أصـــــــــحهما

وقيــده  ,(2)وخطــأه اإلمــام ,تبليغــه املــأمنأنــه على القولني يف وجوب  :الثــاينو من ذلــك، 
ــفره (3)[جماهرةالغزايل مبا إذا أمكن خروجه من غري ] ــي قيده مبا إذا مل ي  ,(4)سـ ر  ضـــ والقاضـ

 ومها مبعىن. ,(5)أبحد

 

 (.14/320احلاوي ) (1)
 (.18/45هناية املطلب ) (2)
 يف النسختني: )جماهدة(, واملثبت من الوسيط. (3)
ولو نبذ الذمي عهده إلينا من غري جناية فالصـــــــــــــحيح أنه "(: 8٧ -٧/46قال يف الوســـــــــــــيط ) (4)

 ."اخلروج من غري جماهرة بنبذ العهد ى يلحق ابملأمن وقيل خيرج على القولني إذا كان يقدر عل
فرع: حيث حكمنا ابنتقاض العهد، هل يبلغهم املأمن؟ (: "10/133قال النووي يف الروضــــة ) (5)

ــرتقاقه،  قوالن، أحدمها: نعم كمن دخل  ــيب، وأظهرمها: ال، بل يتخري اإلمام بني قتله واســـــــ أبمان صـــــــ
ذمي إلينــا العهــد، واختــار اللحوق بــدار احلرب،  واملن والفــداء، ألنــه كــافر ال أمــان لــه..., ولو نبــذ 

 ."فر ال أمان لهبلغناه املأمن على املذهب، وأجرى القاضي حسني فيه القولني، ألنه كا
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 فروع:
فإن كان عمًدا   (صـــــلى هللا عليه وســـــلم)املســـــلم إذا كذب على رســـــول هللا   :األول

الرتغيب أو الرتهيب وغريها، يف األحكام أو  (1)[ذلك ]ر، وقد أتى بكبرية ســــــواء كان عزّ 
 .(2)فإن اتب قبلت توبته وروايته من بعد

 .(4)ستحلهي أنوال يكفر وال يقتل إال  ,: ال تقبل روايته(3)يفوقال أبو بكر الصري 
 .(5)قال اإلمام: وهذا زلة وقال الشيخ أبو حممد: يكفر ويقتل.

 .لت توبتهسالم، فإن اتب قبمرتد يدعى إىل اإل (6)وإن كذبه يف شيء فهو
 وحتصل توبته ابإلتيان ابلشهادتني.

ــتهزاء فهو ردة، وتســــــــقط ابلتوبة، وفيه وجه أنه   (٧)[انتقاص]ولو ذكره مبا فيه  واســــــ
 وجب التعزير.يليس بردة، بل 

ض يتعر  (٩)[ولكنه]ليســـــــــــــت قذفًا صـــــــــــــرحًيا  (8)[بوقيعة]قال اإلمام: ولو تعرض له 
لصـــــــــــريح ينقدح فيه حتتم القتل، ]حىت ال ي أراه أنه كالســـــــــــب امثلها التعزير فالذ يوجب

 

 قط من )و(.ما بني املعقوفتني سا (1)
 (.16/341(. وكفاية النبيه )10/332انظر: الروضة ) (2)
ــول بعــد  ( أبو بكر, حممــد بن عبــد هللا الصــــــــــــــرييف, وكــان يقــا3) ل إنــه أعلم خلق هللا تعــاىل ابألصــــــــــــ

ــافعي ــانيفه شـــرح الرمادي, تفقه على ابن ســـريج, ومسع احلديث من أمحد بن منصـــور الشـ , ومن تصـ
ــالة وكتاب  ــنة ثالثني وثالمثائة يفاإلمجاع وكتاب  يفالرسـ ــافعية  انظر:    .الشـــروط, تو  سـ طبقات الشـ
 .(3/186)الكربى للسبكي  

يف شــــرحه على رســــالة الشــــافعي, وشــــْرحه قال الشــــيخ أمحد شــــاكر يف  لعل الصــــرييف ذكر ذلك (4)
ولكن هذه الشروح اليت عرفنا أخبارها مل أمسع  "لة:  أن ذكر َمن شرح الرسا ( بعد 15حتقيقه للرسالة )

 سنة  , وقال ابن الصالح املتو "بة من مكاتب العامل يف هذا العصرعن وجود شرح منها يف أية مكت
وأطلق اإلمام أبو بكر الصـــرييف الشـــافعي فيما وجدت له يف شـــرحه "(: 116)ه( يف مقدمته 643)

أســــــــقطنا خربه من أهل النقل بكذب وجدانه عليه مل نعد لقبوله  لرســــــــالة الشــــــــافعي، فقال: كل من 
 ."عفنا نقله مل جنعله قواي بعد ذلكبتوبة تظهر، ومن ض

 (.18/48هناية املطلب ) (5)
 أ(./246) (6)
 (.قاضانتيف )و(: ) (٧)
 (.وقيعهيف )و(: )ت (8)
 ا(.ولكنهيف )و(: ) (٩)
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 .(2)(1)يسقط، وجيرى فيه السقوط ابلتوبة[
فإن عاد إىل   .(3)زان فهو كافر اتفاقًاالإىل   (عليه الصـالة والسـالم)ولو صـرح بنسـبته  
 :واختاره القفال (5)وادعى اإلمجاع عليه  (4)ا قول الفارســــــــيأحده  ,اإلســــــــالم فثالثة أوجه

والثالث قاله   .(8)أنه ال يلزمه شيء  :(٧)والثاين قول األستاذ أيب إسحاق  .(6)ل حدايقت  أنه
 .(٩)أنه جيلد مثانني حدا :الصيدالين

ــقوطه احتماالن لإلمام،  وعلى األول والثالث لو عفا واحد من بين أعمامه ففي سـ
عفوهم الذي يســـــــــــقط احلد ب همع فبنوا، قال ابن الصـــــــــــالح: وعلى هذا (10)نعم  :أحدمها

 

 , واملثبت من هناية املطلب.(يف النسختني: )فال يسقط ابلتوبة (1)
 (.18/4٩هناية املطلب ) (2)
 (.10/332(. والروضة )11/551انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.10/332روضة الطالبني )و  (.11/551الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.16/341, )(1٧/8٩كفاية النبيه )  (5)
 (16/341)  النبيهكفاية   (6)
ــفراييين, (٧) ارحتل يف احلديث ومسع من:  أبو إســــــحاق, إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإلســــ

حدث عنه: أبو    دعلج الســــــجزي، وعبد اخلالق بن أيب رواب، وأيب بكر حممد بن عبد هللا الشــــــافعي،
ــريي، وأبو الطيب الطربيبكر البيهقي، وأبو   ــائل الدور وتعليقة يف , من القاســـم القشـ ــانيفه: مسـ تصـ

  -1٧/353ســـــري أعالم النبالء )انظر:  تويف بنيســـــابور ســـــنة مثاين عشـــــرة وأربع مائة.  أصـــــول الفقه,
(. وطبقات الشــــــافعية البن قاضــــــي شــــــهبة  4/256وطبقات الشــــــافعية الكربى للســــــبكي ) (.354
(1/1٧0.) 
 (.10/332روضة الطالبني )و  (.11/551 للرافعي )الشرح الكبري (8)
 (.10/332وروضة الطالبني ) (.11/551والشرح الكبري للرافعي )(. 18/46هناية املطلب ) (٩)
فلو سب شقيٌّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، مث اتب، فإن : "(18/4٧هناية املطلب )قال يف    (10)

عصبات من بين بُعد، وللرسول صلى هللا عليه وسلم   قلنا: ال يسقط القتل كما ذكره الفارسي، فال
أعمامه، فلو سلكنا هبذا مسلك حد القذف، فيلزم سقوطه إبسقاط الورثة، وإن قيل ال ينحصر 
ورثته، فيجب أن يتوقف استيفاء احلد على طلب واحد؛ فإن ذلك ممكن، واالجتماع ليس شرطاً 

وهذا خبط   حمصن ليس له وارث خاص. يف الطلب، ويلزم أن خيرج هذا على اخلالف يف قذف
ما قاله الفارسي وهو يف هناية احلسن، ولكنه   -ليط، وال يتجه عندان إال مسلكان: أحدمها وخت

مبهم بعُد؛ فإنه أطلق فقال: َحدُّ من يسّبه القتُل، وهذا فيه نظر؛ فإن احلدود ال تثبت ابلرأي، وقد 
ال ميكن   ن سّب أصحابه فاجلدوه " ولكن مع هذاورد يف األخبار: " من سّب نبّياً فاقتلوه، وم

القضاء بكونه حدَّ قذف، ولكنه هو قتٌل بسبب هو رِّدة، وهو متعلق بتعظيم رسول هللا صلى هللا 
 -واآلخر    عليه وسلم، وال تصح التوبة عما يتعلق حبق اآلدمي، وهذا مراد الفارسي. هذا مسلك.

يه وسلم كذكر هللا تعاىل والوقيعة يف رسول هللا صلى هللا عل  أنه رّدة، والتوبة عنه كالتوبة عن الردة،
 .(10/331(. والروضة )552 -11/551. وانظر: الشرح الكبري للرافعي )"ابلسوء
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ــيون  ــةالعبـــــاســــــــــــ  نيالعلوي من ، وفيـــــه نظر، وينبغي أن خيتص بـــــه(1)والعلويون خـــــاصــــــــــــــــ
ال ينحصــرون وال يعرف  أعمامه  (3)و[بن]: قولنأن   :والثاين .ون غريهمد  (2)[الفاطميون]

ويصــــــــــــــري كقـذف ميـت ليس لـه وارث خـاص، فال  ,األقرب منهم فال يثبـت لواحـد منهم
يف وجوب القصـــــــــــــــاص فيمـا إذا قتـل من ال وارث  يبعـد ختريج وجوب احلـد على القولني

 .وهذا كله فيه نظر .(4)له
وجيري اخلالف فيمـــا إذا قـــذف من ال وارث لـــه هـــل لإلمـــام أن حيـــده؟ وجزم أبن 

 .(5)أبن له ذلك  غلصبا ا
 (.عليه السالم)كاحلكم يف نبينا   (عليهم السالم)واحلكم يف سائر األنبياء 

ــيمري ة، وعنالصـــحاب (6)[بســـب]وال يصـــري مرتًدا  ــبهم معتقًدا له   (٧)الصـ أنه إذا سـ
 .(8)مصرًا عليه كان ردة، كما يف حق الرسول

دفن مواتهم، وال خيرجوا جنــائزهم على أهــل الــذمــة أن خيفوا  (٩)[يوجــب] :الثــاين
ظاهرة، وال يظهروا على مواتهم لطًما وال نوًحا، وال يســــــقوا املســــــلمني مخرًا وال يطعموهم 

د حُ   ؛بعضــــــــهم مخرًا على مســــــــلم فشــــــــرهبا اختيارًا ضَ رَ عليهم ذلك فعَ خنزيرًا، فإذا شــــــــرط  
نا أخف، وأن ال تعلوا ر الذمي، وكذا لو طلبها املسلم فأجابه، لكن التعزير هزّ وعُ  ,املسلم

ال أن وأن يعينوهم إذا اســــتعانوا هبم فيما ال ضــــرر عليهم فيه، و  ,أصــــواهتم على املســــلمني

 

 .(4/15٩شرح مشكل الوسيط ) (1)
 يف النسختني: )القاطنون(. (2)
 يف النسختني: )بين(. (3)
 (.10/331ضة )(. والرو 11/552انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.230 -22٩وانظر: الشامل ) مل أجده, (5)
 ب(.بسبيف )ط(: ) (6)
املذهب حنو ســــبعة  يفالصــــيمري, من تصــــانيفه اإليضــــاح عبد الواحد بن احلســــني  ( أبو القاســــم, ٧)

ســــــــري انظر:  تويف بعد ســــــــنة ســــــــت ومثانني وثالمثائة. , القياس يفجملدات وله كتاب الكفاية وكتاب  
 (.3/33٩)طبقات الشافعية الكربى للسبكي  و  .(1٧/41)للذهيب أعالم النبالء  

ــيمري -قال (: "1/05قال يف اجملموع ) (8) ــئل عن ســـب الصـــحايب هل يوجب   -أي: الصـ ولو سـ
ــحايب   ــع أن يقول روي عن رســــــول هللا صــــــلى هللا عليه وســــــلم أنه قال )من ســــــب أصــــ القتل؟ فواســــ

 ."ومرؤته  للعامة ومن قل دينهزجرا   فاقتلوه( فيفعل كل هذا
 هكذا يف النسختني. (٩)
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 .(3)اأبجرة وال تربع (2)[األعمال] (1)[مهنيف ] نياملسلميستذلوا 
 .وقد تقدم يف البيع ذكر خالف يف استئجاره على األعمال مطلًقا

فيتعرض لــه أهو َوِحاَلُهْم ويكتــب اإلمــام أمســاء أهــل الــذمــة وأدايهنم بعــد عقــدهــا 
ويصــــف وجهه وحليته وحاجبه   ,ا، ولكونه من الســــمرة والشــــقرة وغريمه(4)شــــيخ أو شــــاب 

ئفة عريًفا يضــبطهم وأســنانه وآاثر وجهه إن كانت، وجيعل على كل طاوعينه وأنفه وعنقه 
  (5)[رهمـصــــ وحي]أو قدم عليهم،   ,ليعرف من أســـــلم منهم أو مات، ومن بلغ من صـــــبياهنم

وليشــــــــكي إليه من يتعدى عليهم من املســــــــلمني أو يتعدى منهم، وجيوز أن   ,ألداء اجلزية
 .(6)يكون لألول إال مسلمايكون العريف للغرض الثاين ذمًيا، وال جيوز أن 

 

 (.10/333), واملثبت من )و(, والروضة يف )ط(: )سري( (1)
 (.10/333يف )و( كلمة غري واضحة, ويف )ط(: )اإلمهال(, واملثبت من الروضة ) (2)
 (.4/222(. وأسىن املطالب )180انظر: االقناع للماوردي ) (3)
 ب(./246) (4)
 ثبت من )و(, ولعله الصحيح.(, واملوحيضرهم)ط(: )يف  (5)
ــر )4/215انظر: األم ) (6) (.  14/331(. واحلـــــاوي )23٩(. والتنبيـــــه )8/385(. واملختصــــــــــــ

 (.10/333(. والروضة )11/553(. والشرح الكبري للرافعي )٧/511والتهذيب )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .املهادنة :العقد الثاين مع الكفار
وهو مصــــــاحلة أهل احلرب على أي دين كانوا على ترك القتال مدة معلومة بعوض 

 .دونه، ويسمى موادعة أيًضا، وهو جائز ملصلحة املسلمني وأ
 والنظر يف شروطه وأحكامه.

 ، وهي أربعة:النظر األول: يف شروطه
ا اله اإلأن يتو  :األول  (1)[أو أهـل]مـام أو انئبـه فيـه، هـذا يف مهـادنـة الكفـار مطلقـً

جـــاز لويل اإلقليم اجملـــاور هلـــا  ؛فـــإن كـــانـــت مع أهـــل بلـــدة أو قريـــة ,كـــاهلنـــد والروم  ,إقليم
 .(3)فيه (2)[إلماما]مهادنتهم للحاجة من غري مراجعة 

قــدر  (4)[إال]دنــة ض إليــه اجلهــاد وحــده عقــد اهلــ يل اإلقليم املفوّ اوقــال املــاوردي: لو 
ــرتاحة وهو أربعة أشـــهر وال جيوز ســـنة، وفيما بينهما قوالن ، ومل خيص بذلك بلدة (5)االسـ

مـام أهـل إمـام البغـاة مقـام إاإلقليم، قـال: وال يقوم  (6)[يلاجوازه لو ]وال قرـية، ومقتضــــــــــــــاه 
 .العدل يف ذلك 

ذلــك اء على وإذا عقــد املهــادنــة واحــد من النــاس فــدخــل قوم ممن هــادهنم داران بنــ 
 مل يقروا، لكن يلحقون مبأمنهم. ؛العقد

ــلمني حاجة إىل ذلك الشااااااارط الثاين ــعفهم بقلة العدد أو  ؛: أن يكون ابملســـــــ لضـــــــ
مل جيز، بل يقاتلهم إىل أن يســــلموا أو  ؛أو فيها مصــــلحة هلم، فإن كان فيها مضــــرة  ,املال

 .نييبذلوا اجلزية إن كانوا كتابيِّ 
 ؛يف إســــــــــــــالمهم (٧)[بذلك ]أبن يطمع ســــــــــــــلمني واملصــــــــــــــلحة قد تكون مع قوة امل

أو يف االســـــــــتعانة  ,مال وإنفاق أو يف بذهلم اجلزية من غري قتال  ,ابختالطهم ابملســـــــــلمني
 

 .(10/334, واملثبت من )و(. وهو املوافق للروضة )(وأهليف )ط(: ) (1)
 .(لإلماميف )ط(: ) (2)
 (.10/334والروضة ) (.11/553والشرح الكبري للرافعي ) (.٧/8٩انظر: الوسيط ) (3)
 هكذا يف النسختني. (4)
 (.14/2٩6), (14/5٩1احلاوي ) (5)
 يف )و(: )جواز ملع وايل(. (6)
 (.بذلكيف )و(: )يف  (٧)
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 .هبم على عدو آخر
ــرة ــلح من اإلجابة  ؛وإن مل يكن له حاجة وليس فيه مضـ اجتهد اإلمام وعمل األصـ

 .(1)عقده اجلزية[]ك ب اإلجابة على الصحيحجتوالرتك، وال 
ــرط اإلمام هلم  دُ قلو ع: أن خيَ الشااارط الثالث ــدة، فلو شـ ــروط الفاسـ اهلدنة من الشـ

يرد عليهم أســـريًا مســـلًما انفلت منهم، أو أن يبذل هلم   أن ترك مال مســـلم يف أيديهم، أو
ــر  املســــــــــــــلمني من أيـديهم، أو أن يعقـد هلم الـذمـة على دون  ىمـااًل، أو أن ال ينزع أســــــــــــ

اإلســــــــــــــالم  (3)و يظهروا يف دارأ ,حلجـــاز أو يــدخلوا احلرموا ابيقيم (2)[أو أن]الــدينـــار، 
زير أو الصـلبان أو أن يرد عليهم النسـاء إذا جئن مسـلمات، أو رد ما غنم ااخلمور أو اخلن

مل جيز، ويبطل الشــرط، ويف فســاد العقد وجهان كالوجهني يف   ؛ذراريهم من أمواهلم وســيب
وجزم املاوردي   ,(4)هم ابن الصــباغ بفســادهفســاد الوقف ابلشــرط الفاســد، وجزم مجاعة من

 .(5)بعدمه
 ؛ولو دعت ضــــرورة إىل مهادنتهم على بذل مال أبن أحاطوا بنا وخفنا االصــــطالم

 ,يف وجوب دفع الصــــــــــــــــائــل (6)[نيوجه]جــاز بــذلــه، ويف وجوبــه وجهــان خمرجــان على 
 .(٧)الوجوب  كالوجهني يف وجوب أكل امليتة عند االضطرار، وصحح النووي

 .خذ منهإىل من أُ  دّ فلو غنمناه رُ  ,مل ميلكوه ؛عطوا ماالأُ  وإذا
مل يسـرتجعه منه، وإن كان   ؛فإن كان سـبب بذله ابقًيا ؛رظِ ولو حضـر به مسـتأمن نُ 

ــاحبه، وال تَـ  دّ ع ورُ جِ اســـرتُ  ؛زال ه يف غريه من أمواله، كذا ذكروه، لكن مر يل ع ضَ رُّ عَ إىل صـ
 :هل ميلكونه؟ فإن قلنا ل الذي فدي به األســريذكر وجهني يف أن املا  (8)يف كتاب الســري

 .ميلكونه كان غنيمة
 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
 (.وأن يف )ط(: ) (2)
 أ(./24٧) (3)
 (.264 -263امل )الش (4)
 (.14/360انظر: احلاوي ) (5)
 هكذا يف النسختني. (6)
 (.10/335روضة الطالبني ) (٧)
 .(31٩ص ) (8)
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ــري مفرع على اجلديد أهنم إذا أطلقوه بشــــــــرط أن يرســــــــل يف   (1)وما ذكروه يف االســــــ
 .(2)[ينزع ما يف يد املستأمن]فال  ,ال يلزمه أرساله، أما على القدمي أنه يلزمه ؛إليهم مااًل 

 : تقدير املدة.الشرط الرابع
 :ال ممن أن يكون هبم ضعف أ (3)[نو املسلم] ا، وال خيلو ز مؤبدةفال جتو 

ــَ  ــلحـة يف املهـادـنة، فـله أن   فٌ عْ احلـاـلة األوىل: أن يكون هبم ضــــــــــــ ورأى اإلـمام املصــــــــــــ
 :أصـــــــــحهما  ,ة، وفيما بينهما قوالننَ ، وال جيوز ســـــــــَ (4)[فما دوهنا]يقدرها أبربعة أشـــــــــهر  

هل ذمي إذا مات أو أســـلم يف أثناء الســـنة وبنامها بعضـــهم على القولني يف أن ال  ,(5)املنع
ــى ــط ما مضـ ــنةورد عليه ذلك، وطردمها الفوراين يف  ؟يلزمه قسـ قال اإلمام:   ,(6)عقدها سـ
 .. هذا يف املهادنة على النفوس(٧)وهو غلط، مل أره لغريه

 .أما املهادنة على األموال فقد تقدم يف أهنا جتوز مؤبدة، وأن يف الذرية وجهني
 وزجتعشــر ســنني، وال  إىلاملهادنة   (8)[فتجوز]ملســلمني ضــعف  ابون  يك أن  :الثانية
وفـيه وجـه أـنه جيوز على ـقدر احلـاجـة، وهو نظري القول أبن املســــــــــــــافر إذا   ,(٩)الزايدة علـيه

 

ــألة  "(: 1/66وقال يف اجملموع ) .(8( ))منهاج الطالبني. انظر:  مي لقد  اجلديد خالف (1) كل مســــــ
ــافعي )رمحـه هللا( ـقدمي وجـدـيد؛ ـفاجلـدـيد هو الصــــــــــــــحيح وعليـ  ه العمـل؛ ألن القـدمي  فيهـا قوالن للشــــــــــــ

 ."و أكثر وقالوا يفىت فيها ابلقدمي مرجوع عنه, واستثىن مجاعة من أصحابنا حنو عشرين مسألة أ
 يف )و(: )ينزعها من بدن املستأجر(. (2)
 (.املسلمنييف )ط(: ) (3)
 (.فمأذوهنايف )و(: ) (4)
 (.10/335(. والروضة )11/55٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
ــه   (6) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة يف كفــ مل أجــــده يف املخطوط من اإلابنــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(1٧/10٧.) 
ــانيف"( وقال: 18/٧٧هناية املطلب ) (٧) , إال أن ابن  ومل يصـــــــرح بذكر الفوراين ",ويف بعض التصـــــ

املصـــــــــــنفني  ضقال بعفمىت قال يف " هناية املطلب " و "(: 3/132خلكان قال يف وفيات األعيان )
. وانظر: البداية والنهاية  "كذا وغلط يف ذلك، وشـــــــــــــرع يف الوقوع فيه، فمراده أبو القاســـــــــــــم الفوراين

 .(368(. ومقدمة حمقق هناية املطلب )12/121)
 (.فيجوزيف )و(: ) (8)
وهو املعتمد, لكن إن انقضــــــــــــت املدة واحلاجة ابقية، اســــــــــــتؤنف العقد. انظر: الشــــــــــــرح الكبري  (٩)
 (.10/335(. والروضة )11/55٧رافعي )لل



 

 

 

448 

 

 اجلواهر البحرية

ني، وقال الشــــيخ تيقصــــر أبًدا، هذا املشــــهور يف احلال  ؛جتارة  (1)[يرجو]أقام ببلدة لشــــغل 
ــرً ع (عليــه الســــــــــــــالم)أبو حـامـد: هـادن  واختلف . (3)(2)ا مث أبطــل العقــد قبــل متـامهــاشــــــــــــ
نســـــــخ، وهو الزايدة على أربعة أشـــــــهر، وقيل: مل يُ  (4)]ُنســـــــخْت[قيل: فاألصـــــــحاب فيه،  

مل جتز الزايدة على ؛ ســـــخنُ   (٧)إنه :ما يوجب نقضـــــها، فإن قلنا (6)ألهنم فعلوا  ,(5)األصـــــح
ــرورة، وإن قلنا: ال ــهر، ال حلاجة وال لضــ ــنة  (8)[دهاقع]فيجوز   ؛أربعة أشــ للحاجة إىل ســ

 .(10)عن السنة؟ فيه وجهان (٩)[ينقص]أم جيب أن 
وجيوز عقدها لضــرورة إىل ســنة ، ويف جوازها إىل عشــر قوالن، فإن قلنا املذهب أنه 

ــر فـإن انقضـــــــــــــــت واحلـاجـة ابقيـة ــتـأنف عقـًدا آخر، وعن ابن  ؛ال جيوز على العشــــــــــــ اســــــــــــ
مث على عشر قبل انقضاء   ,فيعقد على عشر  ؛أنه جتوز الزايدة يف عقود متفرقة  (11)املرزابن
 .(13)، وهو مقتضى كالم الفوراين(12)األوىل

 

 ا(.يرجو يف النسختني: ) (1)
 (.1٧/108(. وكفاية النبيه )12/303البيان للعمراين ) (2)
( صـــحيح البخاري، كتاب: الشـــروط, ابب: الشـــروط يف اجلهاد واملصـــاحلة مع أهل احلرب وكتابة 3)

ــروط ) ( رقم احلـديـث:  2٩علم )ابب: كتـابـة ال، . وكتـاب: العلم2٧31( رقم احلـديـث: 48٧الشــــــــــــ
صـــــحيح مســـــلم، كتاب: احلج، ابب: حترمي مكة وصـــــيدها وخالها وشـــــجرها ولقطتها، إال و  .112

ابب: صــلح احلديبية  ،  . وكتاب: اجلهاد والســري1355( رقم احلديث: 2/٩86)ملنشــد على الدوام 
املسور  محد، أول مسند الكوفيني، حديثأ. ومسند 1٧84( رقم احلديث: 3/140٩يف احلديبية )

 .18٩10( رقم احلديث: 31/206بن خمرمة الزهري، ومروان بن احلكم )
 (.11/558الكبري للرافعي )  يف )و(: )يستحب(, واملثبت موافق ملا يف الشرح (4)
خطأ يتبني من ســــــــياق   املطبوع(. ووقع 11/558وهو املعتمد. انظر: الشــــــــرح الكبري للرافعي ) (5)

 الكالم.
 دين.أي: الكفار املعاه (6)
 ب(./24٧) (٧)
 (.عندهايف )و(: ) (8)
 (.يقصيف )و(: ) (٩)
 (.11/558انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
احلسـن, على بن أمحد بن املِرزابن, هو أحد أركان املذهب ورفعائه, تفقه على أىب احلسـني  ( أبو  11)

 .(3/346)للسبكي   طبقات الشافعية الكربىانظر:  تويف سنة ست وستني وثالمثائة. , بن القطان 
 ."ملرزابن وحكاه القاضي احلسني عن ابن ا"(, وقال: 1٧/108كفاية النبيه )  (12)
مل أجــــده يف املخطوط من اإلابنــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــــه ابن الرفعــــة يف كفــــايــــة النبيــــه   (13)
(1٧/108.) 
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زايدة على ســــــنة إذا كانوا يف بالدهم حىت لو دخل بعضــــــهم لنا   (1)[يهادنون]وإمنا 
ن من املقام فوق الســـــــــنة وإن كان شـــــــــغله ال فقد تقدم أنه ال ميكَّ   (2)[برســـــــــالة]أبمان أو 

  األربعة أشهر والسنة اخلالف.نيب (3)[مايف و ]قضي فيها، ني
 فرع:

لو أطلق اإلمام العقد ومل يقيده مبدة فالصحيح الذي قاله اجلمهور أن العقد 
وهل ينزل على أربعة أشهر تنزيال على  ,(5) يصح يف حالة القوة :وقال الفوراين ,(4) ابطل

قد ينزل على وإن كان يف حال الع ,(6)األقل أو على سنة تنزيال على األكثر؟ فيه قوالن
 .عشر سنني

 . (8)وفيه لإلمام اعرتاض ,  (٧)ونقل بعضهم احلالة الثانية عن صاحب التقريب
  :أو " أقركم ما شئت"يوقف اإلمام املدة أو خيصصها بشيء فيقول:  وجيوز أن ال

مل   "؛ ما أقركم هللا تعاىل" :أو  ",أقركم ما شاء هللا". ولو قال: "أنقض مىت شئت"
، والفرق أنه (10)قد عاقد عليه أهل خيرب (عليه الصالة والسالم) كان   إنو  , (٩)يصح
 .لعلمه وحنن ال نعلمه (عليه السالم)

وإن كان مسلًما  ,مل جيز ؛ وهو منهم ",ما شاء فالن "  : ، أو"ما شئتم"ولو قال: 
 

 (.يهادنوايف النسختني: ) (1)
 (.رسالةيف )و(: ) (2)
 (.ومايف )ط(: ) (3)
 (.10/335(. والروضة )11/558هو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )و  (4)
لو أطلق اإلمام املهادنة ومل يذكر (: "٧/1٩اإلابنة, وقال يف الوسيط )مل أجده يف املخطوط من    (5)

املدة فالصـــــحيح أهنا فاســـــدة وقال الفوراين يف حال القوة وجهان أحدمها أنه ينزل على األقل والثاين 
ــنة, وإن كان يف حالة الضـــعف فينز على ا ــنني إذ ال يتقدر ألكثر وهو ما يقارب السـ ــر سـ ل على عشـ
 ."أقله
 (.336 -10/335(. والروضة )11/558ر: الشرح الكبري للرافعي )انظ (6)
 (.18/٧8هناية املطلب ) (٧)
 (.٧8 -18/٧٧هناية املطلب ) (8)
 (.10/336(. والروضة )11/٩55وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
(  485ابب: إذا اشـــرتط يف املزارعة إذا شـــئت أخرجتك ) ( صـــحيح البخاري، كتاب: الشـــروط,10)

. وصــــــحيح مســــــلم، كتاب: الطالق، ابب: املســــــاقاة، واملعاملة جبزء من الثمر  2٧30رقم احلديث: 
 .1551( رقم احلديث: 3/1186والزرع )
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وقال املاوردي: يستقل  ,(1)جاز، واملشهور أنه يستقل ابإلبقاء والنقض ؛عداًل ذا رأي
ابلنقض فإن كان من والة اجلهاد جاز، وإال فال جيوز إال إبذن اإلمام، ما  وأ ,ابإلبقاء

ب نقض لّ غُ  ؛(2) [عذر  ل]، وإن كان ابلعكس فإن كان يأبق ؛اإلبقاء دونه فإن رأى اإلمامُ 
 . (4) رأي احملكم يف اإلبقاء كاملدة املقدرة (3)[غلب]  ؛وإن مل يكن عذر ,اإلمام

كما لو عقد حالة الضــــــــــــــعف على أكثر   ؛اجلائزاهلدنة على القدر ولو زاد يف مدة 
 ؛القوة (5)[حال]من عشـــــــر ســـــــنني أو على مخس واحلاجة تندفع أبربع أو على ســـــــنة يف 

 .(8)(٧)التفريق (6)[قول]أنـــه على  :أظهرمهـــا ,بطـــل يف القـــدر الزائـــد، ويف اجلـــائز طريقـــان
كــالرهن    ؛فيــه (٩)[عوض]والثــاين: القطع ابلصــــــــــــــحــة، ومهــا الطريقــان يف اجلمع فيمــا ال 

 والوقف.

 

 (.10/336(. والروضة )11/55٩لرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري ل (1)
 (.بعذر  يف )ط(: ) (2)
 (.نقضيف )ط(: ) (3)
 (.14/353احلاوي ) (4)
 ة(.حاليف )و(: ) (5)
 (.قويليف )ط(: ) (6)
 (.10/336(. والروضة )11/55٩أي: تفريق الصفقة. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.10/336(. والروضة )11/55٩)  وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي (8)
 (.غرضيف )ط(: ) (٩)
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 النظر الثاين: يف أحكا  العقد
 :وفيه مسائل

ــرائط الصـــــحة :األوىل ــورة العقد، فإن مل جتمع شـــ ــد بزايدة  ؛إذا وجدت صـــ أبن فســـ
كبذل مال أو رد أســـــري   ؛أو بشـــــيء من الشـــــرائط الفاســـــدة  ,(2)ةعلى املشـــــروع  (1)[مدته]

هم به، ولو كانوا يف بالدان بلغناهم فال أثر له، لكن ال جيوز اغتياهلم، وجيب أعالم ؛مسلم
وجب الكف عنهم إىل انقضـاء املدة، إال أن يصـدر منهم ما يقتضـي   ؛ن صـحمأمنهم، وإ
 .(3)نقض العهد

 .عن قتلهم وقتاهلم وأذاهم (4)[الذمة]أن ينكف املسلمون وأهل  :ومعىن الكف
عن مل يلزمنـــا كف أهـــل احلرب عنهم، وال كف بعضــــــــــــــهم  ؛وإن كـــانوا يف بالدهم
 ,(5)لزمنا كف أهل احلرب عنهم دون دفع بعضهم عن بعض  ؛بعض، وإن كانوا يف بالدان

 على املشهور.
ــفتم وإال نبــذان العهــد لكم بــل يقول  ,(6)[يلزموقــال املــاوردي: ال ] هلم: إن تنــاصــــــــــــ

 .(٧)وصرمت بعد بلوغ مأمنكم حراًب لنا
 .عزر ؛وإن قذفه ,هضمان (8)[هلزم] ؛ولو أتلف مسلم أو ذمي هلم نفًسا أو مااًل 

ا الضــمان، وبقذف املســلم مقتل املســلم والذمي القصــاص، وإبتالف ماهلبوعليهم 
 .احلد

كما لو قاتلوا املســــــــلمني أو قتلوا مســــــــلًما أو أخذوا   ؛منهم خيانة ت ومهما صــــــــدر 
أو  ,أو جهروا بســــــــــــــب اـلدين أو الرســــــــــــــول ,أو آووا عينـًا هلم أو كـاتبوا أهـل احلرب   ,ـماـله

 

 (.مدهيف )و(: ) (1)
 أ(./248) (2)
 (.10/336(. والروضة )11/560انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )و(: )ذمتهم(. (4)
 (.٧/154(. والروضة )8/104وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 املثبت موافق ملا ذكره املاوردي.و   يف النسختني: )ينزل(, (6)
 (.13/328احلاوي ) (٧)
 (.لزمهم(: )طيف ) (8)
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 .(1)نتقض من غري توقف على حكم اإلمام ابالنتقاضا ؛لعهدحوا بنقض اصرّ 
عهـد  (2)[نقضت  ؛اـلذـمة ]عـقداليت اختلف يف أهنـا تنقض  ت راـضـــــــــــــ ـقال اإلـمام: وامل

 .(3)اهلدنة قطًعا
جـاز قصـــــــــــــــد بـلدهم وقـتاهلم واإلغـارة عليهم إن علموا أن مـا  ؛وإذا انتقض عهـدهم

ا، وإن مل يعلموا فهــــل يقــــاتلون يف احلــــ  ال أو يتوقف على اإلنــــذار؟ فيــــه فعلوه انقضــــــــــــــــــً
 .(4)وجهان

يقتضي رد التفصيل إىل  وإيراد الغزايل ,األول  ؛إلطالق املعظمقال الرافعي: واملوافق 
ــادر منهم  ال   ؛جنايةقال: وينبغي أن يقال: إذا مل يعلموا أنه  ؟ ال مأجناية  العلم أبن الصــــــــ

 .(6)دمته للهدنة، كالقتالمصــــــــايف  (5)[يشــــــــك ]به مما ال   يتاملأ  قض العهد إال إذا كانتين
 انتهى.

 .القبيل ما اختلف يف نقض عهد الذمة بهويشبه أن يكون من هذا 
ــيني ابن كج ــانوا يف بالدان فعن القـــاضــــــــــــ ــا إذا كـ أهنم ال يغتـــالون  (8)والروايين (٧)أمـ

النقض كما تقدم   (10)[به]وفيه نظر، وينبغي أن يفصــــــل فيما حصــــــل   ,(٩)ويبلغون املأمن
 .فحيث ال جيب تبليغهم املأمن هناك فأوىل هنا ,ةيف عقد الذم

على  (11)[النــاقضــــــــــــــني]ولو نقض بعضــــــــــــــهم العهــد دون بعض فــإن مل ينكر غري 
ا، وإن أنكروا بقول أو فعـل كمـا لو  ؛النـاقضــــــــــــــني بقول وال فعـل ــً انتقض عهـدهم أيضـــــــــــــ

 

 (.10/33٧(. والروضة )11/560انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (2)
 (18/101هناية املطلب ) (3)
 (.10/33٧)املعتمد انه ال يتوقف على اإلنذار. انظر: الروضة  (4)
 (.شكيف )و(: ) (5)
 (.204 -2/203)(. وانظر: الوجيز  11/560الشرح الكبري ) (6)
 (.1٧/143كفاية النبيه )  (٧)
 (.13/425انظر: حبر املذهب ) (8)
 (.10/33٧وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (٩)
 يف )و(: )فيه(. (10)
 يف )و(: )الناقلني(. (11)
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 .(2)مل ينتقض عهدهم ؛على العهد (1)[مقيمون]أو بعثوا إىل اإلمام أبان  اعتزلوهم
غري عليهم إال يســـــــــبيهم اإلمام وال يُ  (3)[ال]ف ؛مث إن مل يتميز الناقضـــــــــون عن غريهم
 .صاروا انقضني ؛يفعلوا مع القدرة (4)بعد اإلنذار وأمرهم ابعتزاهلم عنهم، فإن مل

ـتب علـيه حكمـه رُ   ؛خـذ منهم واعرتف أبـنه من الـناقضــــــــــــــني أو ـقامـت ـبه بيـنةومن أُ 
اله يف يد الغامنني، فيكون القول قول إال أن يكون م  قال املاوردي:  ,(5)وإال صــــدق بيمنه

 .، هذا املشهور(6)اإلمام يف املال من غري ميني
 :(8)أمران غريبان (٧)[هءوورا]

ــهم وســـــــــكت الباقون من غري   (٩)[خيانةأحدمها: قال اإلمام: لو بدت ] من بعضـــــــ
 .(10)لإلمام أن ينبذ إليهم عهدهمإنكار كان 
ــوقـة العهـد و ـقال ابن كج: لو ن :الـثاين األشــــــــــــــراف ففي و مل يعلم الرئيس قض الســــــــــــ

انتقاضــه يف حق الســوقة وجهان، ولو نقض الرئيس وامتنع األتباع وأنكروا ففي االنتقاض 
 .(11)يف حقهم قوالن
ــَ  :(12)الثــانيــة اقتضــــــــــــــــاهــا مث زال وقوي عف أو خوف لو هــادن اإلمــام مــدة لضــــــــــــ
ه ملوته أو ىل غريُ لعاقد ابقًيا أو تو ســــــواء كان اإلمام ا  ,وجب الوفاء بتلك املدة  ؛املســــــلمون

إن كان فسـاده بطريق   ,ظرعزله، لكن لو رأى اإلمام الثاين العقد فاسـًدا، قال املاوردي: نُ 

 

 (.مقيمنييف )ط(: ) (1)
 (.10/33٧(. والروضة )561 -11/560 للرافعي )انظر: الشرح الكبري (2)
 يف )ط(: )وال(. (3)
 ب(./248) (4)
 (.10/338(. والروضة )11/562وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
 (.14/381احلاوي ) (6)
 (.وراءهيف )و(: ) (٧)
 (.10/33٧والروضة )(. 11/562انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 ( بدون تنقيط, واملثبت من الروضة للنووي.حاىةط(: )جناية(, ويف )و(: )يف ) (٩)
 (.18/100هناية املطلب ) (10)
 (.338 -10/33٧روضة الطالبني ) (11)
 فإنه قال قبل صفحات: )وفيه مسائل( فذكر األوىل, وهذه الثانية.  أي: املسألة الثانية, (12)
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 .(1)االجتهاد مل يفسخه، وإن كان بنص أو إمجاع فسخه
تدل  (4)[أمارة]وظهرت  (3)[(2)[كبارهم]خيانة من ]عر اإلمام لو اســـــــــتـشــــــــ   :الثالثة

 ,( ٧)(6)لإلمام أن ينبذه إليهم  (5)[لكن] , ينتقضالصـــحيح أن العهد ال  عليها فاملنصـــوص
واســــــــــتشــــــــــعار   وعن الشــــــــــيخ أيب حامد أنه ينتقض بنفس ظهور أمارة تدل على خيانتهم

، وفيــــه قول أنــــه ليس لإلمــــام نبــــذ العهــــد (٩)، وزعم اإلمــــام أنــــه ال خالف فيــــه(8)ذلــــك 
 .(10)بذلك 

الغهم املـأمن، ومن عليـه منهم آلدمي وحيـث جـاز لـه نبـذه فال بـد من إنـذارهم وإب
 .منه أوال قذف أو مال فيستو  (12)[أو حد] (11)[قصاص]حق 

 .لحقهم بدار احلرب ننعه من املسلمني وأهل عهدهم و منأن  :ومعىن تبليغه املأمن
مل جيز نـبذه إليهم، وال اعتبـار ابلوهم اجملرد ولو   ؛جنـايتهمولو مل يظهر مـا ـيدل على 

 .(13) قوي يف اخلاطر
ــلمني :الرابعـة كمـا   ,على أهـل اهلـدنـة الكف عن قبيح القول والعمـل يف حق املســــــــــــ

ــلمني ذلــك يف حقهم، لكن عليهم بــذل  يف القول والفعــل دون  (14)[اجلميــل]يلزم املســــــــــــ
 

 .(10/33٩(. والروضة )11/563افعي ): الشرح الكبري للر . وانظر(14/36٩احلاوي ) (1)
 .ولعل الصحيح ما أثبتناه(, كبادهميف النسخة: ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 (.أماراتيف )و(: ) (4)
 (.لكنيف )و(: )و  (5)
 (.8/38٧(. وخمتصر املزين )4/1٩6انظر: األم ) (6)
 (.10/338(. والروضة )11/256وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.10/338روضة الطالبني ) (8)
يتحقَّقها، فله ولو اســــــتشــــــعر اإلمام منهم هتمة اخليانة، ومل (: "18/010قال يف هناية املطلب ) (٩)

صــح أنه ال جيوز نبُذ العهد أن ينبذ إليهم عهَدهم، خبالف ما إذا بدت هتمة من أهل الذمة؛ فإن األ
 ."إليهم
 (.10/338(. والروضة )11/562الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (10)
 (.قصاصيف )و(: )و  (11)
 (.وحد يف )و(: ) (12)
 (.10/338(. والروضة )11/562)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (13)
 يف )و(: )احلبل(. (14)
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 .(1)املسلمني
أو  ,أو يصـــــلوهنم فصـــــاروا يقطعوهنم ,يهينوهمكرمون املســـــلمني فصـــــاروا ولو كانوا يُ 

ــارو  اإلمام  (2)[كتاب ] يعظمون ــتخفونفصــــــ ــوا عما كانوا خياطبونه به  ,ا يســــــ  ؛به أو نقصــــــ
 ؛وإن مل يذكروا عذرا ,(3)[لهبِ قَ ]  ؛فإن اعتذروا مبا جيوز قبول مثله  ,ســـأهلم اإلمام عن ســـببه

 .(4)أنه ينقض عهدهم، وينقضهأعلمهم  ؛عادهتم، فإن امتنعواهم ابلرجوع إىل رَ أمَ 
 .(٧)اجلزية (6)]كعقد[ (5)(وسلمصلى هللا عليه )وينتقض العهد بسب رسول هللا 

ــة شــــــــهد عليه ليعمل به ويُ  ,ينبغي لإلمام أن يكتب عقد اهلدنة يف كتاب  :اخلامســــــ
 .(8)"لكم ذمة هللا وذمة رسوله وذميت"من بعده، وال أبس أن يقول فيه: 

مبقتضــى الشــرط يف العقد الصــحيح، فإذا شــرط  (10)[الوفاء]جيب  :(٩)[الســادســة]
بع الشرط، وكذا اتُّ   ؛مني ردوه ومن جاءان منهم من الرجال رددانهأن من جاءهم من املسل 

بع أيًضا سواء اتُّ   ؛جاءان منهم من الرجال رددانه ومن جاءهم منا مل يردوهإن شرط أن من  
 .(11)كان الذي ذتينا منهم مسلًما أو كافرًا، وفيه تفصيل ذيت من بعد

كـالرجـل، وإن كـاـنت   فرة فهيكـاـنت كـا  (12)[ـفإن]وأمـا شــــــــــــــرط رد املرأة إذا جـاءتـنا  
 .مسلمة مل جيز

 .ال رده دهمتكينهم من اسرتدا :واملراد من الرد
: ويســـــتحب لإلمام (رضـــــي هللا عنه)وال جيب عليه أن يرجع إليهم، قال الشـــــافعي 

 

 (.10/33٩(. والروضة )11/563انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 ها ال خيالف املثبت.يف )ط( كلمة مطموسة, وما ظهر من (2)
 يف )و(: )قتله(. (3)
 (.  10/33٩(. والروضة )14/383الشرح الكبري )و  (.430 -13/42٩البحر )  :انظر (4)
 أ(./24٩) (5)
 يف النسختني: )لعقد(, ويف )ط( حيتمل كاملثبت, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (6)
 .(10/33٧(. والروضة )11/563انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.4/225(. وأسىن املطالب )14/3٧0انظر: احلاوي ) (8)
 يف )ط(: )الرابعة(, واملثبت من )و(, وهو املوافق للتقسيم. (٩)
 يف )و(: )الدواء(. (10)
 (.10/33٩(. والروضة )11/564انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 يف )و(: )وإن(. (12)
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ض به وال يصــــــرح، وقال رِّ عَ يُـ  :، وقال بعضــــــهم(2)(1)"[إليهم]ال ترجع " :أن يقول له ســــــرًا
أشار  ؛حثه عليه، وإن كانت يف عدمه  ؛يف عوده إليهم (3)[لحةصامل]املاوردي: إن كانت  

 .(4)إليه به سرًا
 .(6)اغتياهلم؟ فيه احتماالن لإلمام (5)وهل ملن أسلم منهم

: يف وجوب رد صــــــداق من جاءت منهم متزوجة لزوجها يف املهادنة (٧)[الســــــابعة]
 .(8)بال جي :اليت مل يشرتط فيها رد أحد من املسلمني قوالن، أصحهما

ــهم مبا إذا كانت مدخوال هبا، وقطع بوجوبه إذا مل تكن مدخوال  ــهما بعضـ ــصـ وخصـ
من جاءان مســـــــلٌم  "فيما إذا أتى اإلمام بلفظ  عام  فقال:  (٩)[القولني]هبا، وطرد بعضـــــــهم 

 .(10)على صورة اإلطالق، وأوىل ابلوجوب  ا، قال الرافعي: وجيوز أن يرتب"رددانه
 ففي الغرم القوالن ابلرتتيب. ؛العقد به (11)[دانوأفس ]ولو شرط اإلمام ردهن 

 .(12)فالنظر يف سببه ومصرفه وقدره ؛جيب الغرم :إن قلنا :التفريع
 .فهو منعها عن الزوج بعلة اإلسالم ؛أما سببه

 ,لبت لكن غابت عنا قبل الطلبأو طُ  ,طلبجاءتنا ومل تُ  إذا  عما  ؛واحرتزان ابملنع
أـنه  ؛طـاـلب (13)[وال]ان  ءال كـافر  وكـافرة  جـاوكـذا حكم كـ  إذ ال منع، ,ـفإـنه ال رد وال غرم

 

 (.إليهيف )و(: ) (1)
األرض،  وأشــــــار على من أســــــلم أن ال ذيت منزله وأن يذهب يف "ل: (, حيث قا4/202األم ) (2)

 ."فإن أرض هللا عز وجل واسعة فيها مراغم كثرية
 (.ابملصلحةيف )و(: ) (3)
 (.14/365احلاوي ) (4)
 .نيأي: املهادن (5)
 (.18/81هناية املطلب ) (6)
 (, واملثبت من )و(, وهو املوافق للتقسيم.الثامنةيف )ط(: ) (٧)
 (.340 -10/33٩(. والروضة )11/566)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (8)
 (.القويليف )و(: ) (٩)
 .(10/340(. وانظر: الروضة )56٧ -11/566الشرح الكبري ) (10)
 (.فأفسداتيف )و(: ) (11)
 (.10/340(. والروضة )11/56٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
 يف )و(: )ولو(. (13)
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 ن من جاء طالبا للرجل منه.كَّ بل ميَُ  ,ال جيب ردمها وإن شرطنا رد الرجل
 .(1)لزم الوفاء ابلشرط ؛وعن الفوراين أان إذا شرطنا محله إليهم

 ,لغرمفإنه ال جيب ا ,عما إذا طلبها أبوها أو عشــــــريهتا  ااحرتاز  "؛عن الزوج"  :وقولنا
 إذ ال حق هلم يف البضع.

 .واملعترب طلب الزوج أو وكيله أو رسوله
ا مــا إذا كــانــت ابنــت من الزوج بثالث أو بواحــدة خلعــا.وخيرّ  ــً قــال  ج بــه أيضــــــــــــــ
 أو جاءت قبل الدخول. :وغريه (2)املاوردي

ا]وقــال الرافعي: ينبغي أن يكون لــه الطلــب يف العــدة،  ــلــت  (4)(3)[فــأمــَّ إذا حصــــــــــــ
 .(5)أثر له الف ؛البينونة

ــية هذا أال يغرم ــي أ وقضـــــ ــرَّح به القاضـــــ ــيًئا إذا كان قبل الدخول، وقد صـــــ و بله شـــــ
وعن ابن داود أنَّه ال فرق بني أن يكون طلبه هلا   ,(٧)وحكاه ابُن الصــــــبَّاغ عنه  ,(6)الطيِّب

 .(8)يف العدة أو بعدها يف استحقاق الُغرم، وصرَّح ابلقولني يف غري املدخول هبا
 .(10)وابُن الصبَّاغ (٩)ا أيًضا اإلماممهبوصرَّح 

 

ــه   (1) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة يف كفــ مل أجــــده يف املخطوط من اإلابنــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(1٧/116.) 
 ( ومل أجد قوله هذا.365 -14/362ذكر تسعة شروط يف احلاوي ) (2)
 يف )و(: )وأّما(. (3)
 ب(./24٩) (4)
 .(10/342(. وانظر: الروضة )11/56٩الشرح الكبري ) (5)
ــرح الكبري )يــة واملهــادنــة يف املطبوع من التعليقــةمل أجــد كتــاب اجلز  (6)   -11/568, وانظر: الشــــــــــــ

56٩). 
...وحكى القاضــــي رمحه هللا يف اجملرد عن ايب اســــحاق  (: "02٧قال ابن الصــــباغ يف الشــــامل ) (٧)

: أنه ال مهر واهنا يستقر املهر ابلقبض ومل يقبضه كما اذا اسلم قبل قبض العوض الفاسد  روجها آخ
غري مدخول هبا فقد ابنت مل يقبضـــــــــه. وان كان قبل ان يطالب هبا قبل اســـــــــالمه او كانت يف البيع  

 ."سالمهاإب
 مل أعثر على كتبه, ومل أجد من نقل هذا القول عنه. (8)
 (.18/٩0هناية املطلب ) (٩)
 (.268الشامل ) (10)



 

 

 

458 

 

 اجلواهر البحرية

لو ماتت أو قُتلت قبل الطلب، فإنَّه ال   (1)[عمَّا] "؛بعلة اإلســــــــالم"  :قولهبواحرتز  
منع، وهذا القيد كاملسـتغىن عنه، فإنَّ امليتة واملقتولة خرجت ابلقيد األوَّل وهو  ذ الإ ,ُغرم

 .اندخل دار كان قد إن  املنع، وكذا لو مات الزوج قبل الطلب، و 
 .مل يسقط الُغرم ؛مات أحدمها بعد الطلب واملنع وإن

ا،  وجب القصـــــــاص أو الدية إن مل يوجب القتلُ  ؛وإن قُتلت بعد الطلب قصـــــــاصـــــــً
 وجيب املهر أيًضا على القاتل.

ل ويقال: إن قتلها متصــــاًل ابلطلب  ؛وقال اإلمام بعد حكاية هذا: ينبغي أن يُفصــــَّ
ــتقرَّ الُغرم عليـنا ابملنع، فال أثر للقـتل  ؛خى القـتل عـنهـفاحلُكم مـا ذكروه، وإن ترا فقـد اســــــــــــ

ــتحقٌّ بعد طلبه، (2)كما لو ماتت  ,بعده ، قال الغزايل: ولعل ما قالوه أقوم، فإنَّ املهر مســــــ
ا يف  ــرعــً قرُبــت املــدة أم بعــُدت، فينبغي أال جيــب املهر على القــاتــل، وقــد حتقق املنع شــــــــــــ

ــَ يُ اإلمكـان، فلْ  (3)[ت فو ]، فـإنـه الزمـان ن بـَعـُدوإأو جيـب عليـه  احلـالتني. بينهمـا يف  وِّ ســــــــــــ
وجزم به   ,(4)إليه أحد، فيتعنيَّ الثاين رإجياب الُغرم على القاتل، واالحتمال األول مل يـصــــــــ 

 :أي  .(6): حيتمل عندي أن جيب الُغرم على بيت املال  ، وقال يف الوســــــــــــيط(5)يف الوجيز
 يف الصورتني. انتهى.

 :(٧)]آراء[ ايل ثالثةحتمال اإلمام والغز ويتلخص يف املسألة اب
 .أحدها: جيب الُغرم على القاتل وهو املذهب

 .والثاين: ال، وهو احتمال الغزايل
 وجب عليه، وإال فال. ؛والثالث: إن كان القتل عقب الطالق

 

 يف )و(: )كما(. (1)
 (.8٩ -18/88هناية املطلب ) (2)
 (.ق(: )فو طيف ) (3)
 .(213 -212البسيط ) (4)
ولو قُتلـت قبـل الطلـب أو مـاتـت فال غرم, وإن قُتلـت بعـد  "(: 2/205قـال الغزايل يف الوجيز ) (5)

 ."وجب الغرم على القاتل مع القصاص الطلب
 (.٧/٩5الوسيط ) (6)
 يف )ط(: )أوا( مث بياض. (٧)
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ويظهر أنَّ هـذا ُكلّـَه تفريٌع على املـذهـب يف أنَّ الُغرم جيـب يف بيـت املـال، أمـَّا على 
 كون هنا يف ماهلا، وهذا يكون رأاًي رابًعا.يف ؛نه جيب على املرأةيف أ (1)[األول] الوجه

 .ا على القاتل من القصاص أو الديةمفال حقَّ للزوج في ,وعلى كل حال
الزوج، فـإْن كـانـت انتهـت إىل حركـة  قبـل الطلـب مُثَّ طلَّقهـا (2)[جـارحٌ ]ولو جرحهـا 

ارح ألنَّ فواهتـا  اســــــــــــــتحق الُغرم، لكن على اجلـ فهو كـالطـلب بعـد املوت، وإال ؛املـذبوحني
 .(3)فيه وجهان، أصحهما الثاين ؟يستند إىل اجلرح، أو يف بيت املال

ــاء عدهتا ــلم قبل انقضــ ــلم الزوج، فإن أســ ــلمة مُثَّ أســ فالنكاح  ؛ولو جاءت املرأة مســ
ــتمرٌّ  ــرُتد منه، وإن مل ُيـســـــ  ؛مهوليس له طلب مهر ، وإن كان أخذه قبل إســــــال ,مســــ لم اســــ
 به مل ُيســــــــــــرتد منه، وإال فإن كان قد طالب  ؛أخذه (5)[قد]فإن كان   ,انقضــــــــــــت  (4)حىت
وعن أيب إســـــحاق: أنَّه  حلصـــــول احليلولة.  ,(٧)(6)[ملطالبة]ابســـــتقر له  يفاملذهب أنَّه   ؛قبله

 .فال شيء له، وليس هلا مطالبته مبهر بعد البينونة ؛، وإن مل يكن طالب به(8)ال شيء له
ــلمت يف العدة، يًّ طالقًا رجع ولو طلَّقها ــهور   ؛جاء الزوج يطلبها  مثا مُثَّ أســـــــــ فاملشـــــــــ

ا إمنـا تغرُم لـه إذا راجعهـا ــلمـة ال  ةوإن كـانـت رجعـ   ,(10)(٩)واملنصــــــــــــــوص أهنـَّ الكـافر املســــــــــــ
 .(11)[صحت]

قال اإلمام: وخرَّج احملققون قواًل أنَّه يســـــتحق املهر مبجرد الطلب دون مراجعة، وال 

 

 يف )و(: )اآليت(. (1)
 صحيح ما أثبتناه.يف )ط(: )خارج(, ويف )و(: )حارح(, ولعل ال (2)
 (.10/344(. والروضة )11/5٧2وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 أ(./250) (4)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (5)
 يف النسختني: )املطالبة(. (6)
 (.10/341(. والروضة )11/568وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 .(10/341روضة الطالبني ) (8)
 (.4/206األم ) (٩)
 (.10/344(. والروضة )11/5٧2وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىصح(, ويف )و(: )يصحيف )ط(: ) (11)
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م له، ولو كان الطالق ابئًنا بِعَوض أو رِ غُ   ؛، فإذا طلب(1)ة الفاســــدةمعىن الشــــرتاط الرجع
 مل يستحقَّ شيًئا. ؛ثالاثً 

 .(2)كها أن ُتطلِّق نفسها على الفورقال الروايين: وكذا لو ملّ 
م القاعدة أن يقال: ُيشـــــــــــرتط أن يكون الطلب على الفور، ولو ئقال الرافعي: ويال

 .(3)م قطًعاطلَّقها بعد طلبها مل يسقط الُغر 

 

وعـندي ال يتوجـه النص إال أبن نقول: ال يتحقق من الزوج  "(, مث ـقال: 18/٩1هنـاـية املطـلب ) (1)
لطلـب، مـا مل يراجعهـا؛ فـإنـه إذا طلـب وتركهـا، فهو يف حكم املعرض عنهـا، فـإهنـا إىل البينوـنة  توجيـه ا

ــريهــا، وإذا  يــاس مــا ذكرانه، فــإن الرجعيــة راجع، فقــد حقق الطلــب، وهــذا تكّلف، ووجــه القمصــــــــــــ
 ."زوجة
ــده, (2) ــرح الكبري ) مل أجـ ــه الرافعي يف الشــــــــــــ ــه عنـ ــد نقلـ البحر  :وانظر ( عن البحر.11/5٧2وقـ
(13/404- 412.) 
 .(10/344(. وانظر: الروضة )11/5٧2) الشرح الكبري (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :فرع 
نســـــــوة فأســـــــلمن وهاجرن، وجاء الزوج يطلبهن،  رُ شـــــــْ املهادن عَ  (1)[حتت]لو كان 

 .(3)مهورهن (2)ي[عطأُ ] ؛قيل له: اخرت أربًعا منهن، فإذا اختارهن
ا املــال من املهر، ال مهر املثــل، وال بــدل  ااملغروم للزوج فهو قــدر مــا أعطــاهــ  وأمــَّ

 .(4)يف الُعرسالنفقة والكسوة، وال ما أنفقه 
 الُغرم عليها. أبنّ له وإن كان ابقًيا إالَّ على الوجه ذما ب (5)[عني]وال جيب ردُّ 

وجب ردُّه أو بدله إن مل يكن   ؛ويف كالم ابن الصـــــــــباغ هنا أنَّ املهر إن كان حالاًل 
وإن  هو يقتضـــي رد العني إن كانت ابقية، وهي ملكها،و   ,(6)من ســـهم املصـــاحل ,موجوًدا
 هلا يف بيت املال.دكان ب  ؛لفةكانت ات

عليها، وقال املاوردي: الذي  اوقضـــــــــــــية األول: أن يكون بدهلا عند عدمها أيضـــــــــــــً 
 أعطاه، ومن مهر مثلها، ونسـب القول برد  (٧)[مماعندي أنَّ الزوج يسـتحقُّ أقلَّ األمرين ]

إالَّ  مل يســتحقّ  ؛بعض الصــداق ا، ولو كان أعطاه(8)ا بذله مطلًقا إىل الشــيخ أيب حامدم
مل يســتحق شــيًئا، وكذا لو مل يعطها إالَّ مخرًا   ؛شــيًئا ابدل ذلك القدر، وإن مل يكن أعطاه

 مل يستحق الزايدة. ؛أو خنزيرًا، وإن كان أعطاها أكثر مما أصدقها
املهر  (٩)[تشــــــــــــطَّر]ففي غرمه له القوالن فيما إذا   ؛ولو كانت أخذته منه ووهبته له

 .وفيه نظر ,(10)ابلطالق
ــه وبعد الدخولو  ول ــلم الزوج أو قَ  ,أســـلمت قبل قبضـ ل اجلزية والتزم أحكام بِ مُثَّ أسـ

 

 .بدون تنقيط( ىحبيف )و(: ) (1)
 يف )ط(: )أَعطى(. (2)
 (.10/٧43(. والروضة )11/5٧4وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.٩/44٧وهاج )والنجم ال .(10/340(. والروضة )11/5٧0انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 يف )و(: )غري(. (5)
 (.268الشامل ) (6)
 يف )ط(: )مبا(. (٧)
 (.14/364احلاوي ) (8)
 يف )و(: )تشهر(. (٩)
 (.10/341(. والروضة )11/568انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
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ــاء العدة ــالم بعد انقضـــــــــــ فيه  غرمه له؟نفلها مطالبته ابملهر، فإذا أخذته منه فهل   ؛اإلســـــــــــ
 .(1)ال نغرم احتماالن لإلمام، وميله إىل أانَّ 

غرم ـله حىت نالعـدة ومل يف ا لبهـ عطى املهر وطومهـا مفرَّعـان على امـلذهـب يف أنّـَه إذا أَ 
فال  ؛بعد انقضـــــائها أانَّ نغرم له، أمَّا على قول أيب إســـــحاق أانَّ ال نغرم له شـــــيًئا (2)أســـــلم

 .ُغرم هنا قطًعا، وال يثبت الُغرم بقوله: أعطيتها صداقها، أو كذا منه
: (5)والبندنيجي  (4)قال القاضـــــــــي الطربي,  (3)وإن أنكرت املرأة النكاح فالقول قوهلا

 .بيمينها
ــه؛ أهنا إن مل حتلف ــتحق، وقال املاوردي ؛وقياســـــــ  (6) تُرد اليمني عليه فيحلف ويســـــــ

 .عليه البينة ؛إذا أنكرته :(8)والرافعي (٧)وابن الصباغ
 .وهذا يُفهم أنَّه ال يكفيه عند إنكارها حلفه إلثبات النكاح واستحقاق الُغرم

وعليه  ,ه: ُتصــــــــــدق ابليمنيوإن صــــــــــدَّقته وأنكرت القبض، قال ابن الصــــــــــباغ وغري 
 : ال ميني عليها.(11)والروايين (10)وقال املاوردي ,(٩)البيِّنة

مـا إذا اختلفـا ــيخ أيب حـامـد: أهنَّ يفحص اإلمـام عن مهر مثلهـا، وقـد   ؛وعن الشــــــــــــ
حيلف الرجل أنَّه أصــــــــــــدقها ذلك،  مثمُيكن معرفته من التجار أو من األســــــــــــرى الراجعني 

 

 (.18/٩0هناية املطلب ) (1)
 ب(./250) (2)
 (.10/340(. والروضة )11/56٧وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 لتعليقة.مل أجد كتاب اجلزية واملهادنة يف املطبوع من ا (4)
 (.1٧/132كفاية النبيه )  (5)
وإن أنكرته مل تقبل دعواه إال بشـــــــــــاهدين من عدول املســـــــــــلمني (: "14/236قال يف احلاوي ) (6)

 ."بينة على عقد نكاح وميني: ألهنا يشهدان بنكاحه, وال يقبل منه شاهد وامرأاتن, وال شاهد 
 (.2٧3الشامل ) (٧)
 .(10/340(. وانظر: الروضة )11/56٧) الشرح الكبري (8)
 .(10/340(. والروضة )11/56٧) الشرح الكبري. وانظر:  (2٧3الشامل ) (٩)
 (.14/362احلاوي ) (10)
 (.13/410حبر املذهب ) (11)
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أنَّ إقرارها  (1)[واألصـــــحاب  فاحملكي عن النص]املرأة يف القبض وُيســـــلَّم له، وإن صـــــدَّقته 
 .(3)لقبول إقرارها علينا (2)[ال وجه]مبنزلة إقامة البينة، واستشكله اإلمام، وقال: 

 :فرع 
وفيه وجٌه: أنَّه إن كان   ,(4)حملُّ الُغرم مُخس اخلُمس املرصــــد للمصــــاحل على املذهب

 .(5)للمرأة مال ُأخذ منه
غرم املهر، وكـذا إن هـاجرت إىل بـلد  فـيه انئـبه يف  ؛فـيه اإلمـامإىل بـلد  ـفإن هـاجرت 
ه يف بيـت املـال فوجهـان، وإن هـاجرت إىل بلـد ليس فيـه انئبَـ  (6)[كـان]عقـد اهلـُدنـة، فـإن 
 .(٧)لزم األمري منعها دون املهر ؛اإلمام وال انئبه

 .(8)قال ابن كج: وليس على اإلمام هنا ردُّ املهر
ا ردد"ل عـند املهـادـنة:  وغريه: إن ـقاوـقال البغوي  ــلمـً مل   "؛هتـ َمن جـاءين منكم مســــــــــــ

 (11) ؛"( َمن جاءان"  :أو) ,(10)["]مســلما (٩)[املســلمني]َمن جاء  "يلزمه شــيء، وإن قال: 
 .(13)قال الرافعي: وهذا أحسن .(12)وجب

 

ــرح الكبري ) يف (1) ــة للنووي , وحنوه يف "قينياإلـمام عن العرا  روىفـقد ": (11/568الشــــــــــــ الروضــــــــــــ
 .(4/206). وانظر: األم  (10/340)
 يف )و(: )األوجه(. (2)
 (.10/340وروضة الطالبني ) (.10/56٧والشرح الكبري للرافعي ) (.18/٩1هناية املطلب ) (3)
 (.10/340(. والروضة )11/568وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
والنجم الوهاج   (.341 -10/340(. والروضــــــــــــــة )11/568كبري للرافعي )انظر: الشــــــــــــــرح ال (5)
(٩/44٧.) 
 يف )و(: )كانت(. (6)
 (.10/341(. والروضة )11/568انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.10/341روضة الطالبني )(. و 11/568الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 عقوفتني ساقط من )ط(.ما بني امل (10)
ــرح الكبري التهـذيـبمل أجـده يف  القوســــــــــــــنيمـا بني  (11) . والروضـــــــــــــــة (11/568), وهو يف الشــــــــــــ
(10/341). 
 (.٧/525التهذيب ) (12)
 .(10/341. واستحسنه النووي يف الروضة أيضا )(11/568الشرح الكبري ) (13)
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بالد  (1)[أطراف]من  فجـــاءت إىل طرف   ؛"َمن جـــاءين"وقـــال اإلمـــام: إذا قـــال: 
 .(2)هاناملسلمني فوج

ا واحملكي عن النص ا إذا جــــــاءت إىل غري بلــــــد اإلمــــــام ال يغرم مطلقــــــً ــَّ . (3)أهنــــ
 .ا تقدَّممبواألصحاب خصَّصوه 

 .(4)زوجها شيًئا بال خالفلمل يغرم  ؛بعد انقضاء مدة اهلدنة ت ولو جاء

 

 يف )ط(: )طرف(. (1)
 (.18/٩6هناية املطلب ) (2)
 (.208 -4/206م )انظر: األ (3)
 (.٩/44٧انظر: النجم الوهاج ) (4)
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  فصل
 .(1)املغروم بدله هو البضع ملالكه، والقيمة يف الرقيقة

ــواء طلبهـــا زوجهـــا أو  ؛امرأة منهم كــافرة (3)[إلينـــا]دخلـــت  (2)[ولو] رددانهــا ســــــــــــ
ــلمـًة يف أانَّ ال نردهـا إليهم، وهـل هي  ــلمـت فهو كمـا لو جـاءت مســــــــــــ حمـارمهـا، ـفإن أســــــــــــ

 .أصحهما: نعم ,فيه وجهان كذلك يف وجوب الُغرم؟
نردها ونقتلها، وأمَّا الُغرم ولو جاءت مســــــلمة مُثَّ ارتدت، مُثَّ جاء الزوج يطلبها فال 

ــيئـًا، وإن طلبهـا قبـلهمل يُغرَّ  ؛ن طلبهـا بعـد قتلهـا ابلردةفـإن كـا غرمنـا ـله يف أصــــــــــــــح  ؛م شــــــــــــ
 .(5)[املسألة]كذا صوَّر األصحاب ,  (4)الوجهني

 .(٧)فيما إذا أسلمت وارتدت وحضرت مرتدة (6)وصوَّرها اإلمام
ولو جاءتنا جمنونة تصــف اإلســالم، أو ال تصــفه لكن ُأخرب عنها أهنا أســلمت، ومل 

مل نردهــا ومل نغرم  ؛رب عنهــا بشــــــــــــــيءخنُ  (8)[ومل]لــك قبــل اجلنون أو بعــده، كــان ذعلم أن
 .(٩)مهرها

 .وسيأيت، (10)وقال املاوردي: إذا وصفت اإلسالم فهي كالصغرية تصفه
ا مل تزل جمنونـــة، قـــال الرافعي: ينبغي أن  أفـــاقـــت وأقرَّت  لوردهـــا، و يوإن عرفنـــا أهنـــَّ

 .(11)به رددانها، وال ُغرم ، وإن مل تُقرّ غرمنا مهرها ابإلسالم
ــلمـت ا كـافرة مُثَّ أـفاـقت وأســــــــــــ ــلمـًة مُثَّ ُجنّـَت أو جمنوـنة وعرفـنا أهنـَّ  ؛ولو جـاءتـنا مســــــــــــ

 

 (.4/22٧(. وأسىن املطالب )10/342انظر: الروضة ) (1)
 يف )و(: )فلو(. (2)
 يف )ط(: )إليها(. (3)
 (.10/342(. والروضة )11/56٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 يف )و(: )املسلمة(. (5)
 أ(./251) (6)
 (.18/8٧املطلب )هناية   (٧)
 يف )و(: )أو مل(. (8)
 (.10/342(. والروضة )5٧0 -11/56٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 (.14/363احلاوي ) (10)
 (.10/342وانظر: الروضة ) (.11/5٧0الشرح الكبري ) (11)
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 .(1)لفُحكمها يف الرد والُغرم ُحكم العواق
ــحُّ إســــــــالمها ــفت اإلســــــــالم، فإن قلنا: يصــــــ ــبية مميزة ووصــــــ فهي   ؛وإذا جاءت صــــــ

ا تُرد ,(2)فكذا على املذهب ؛كالبالغة، وإن قلنا: ال  .وفيه وجٌه أهنَّ
أحـــدمهـــا: جيـــب،  ,الُغرم وجهـــان، وقيـــل: قوالن ب وحيـــث منعنـــا ردَّهـــا ففي وجو  

 وغريمها. (٧)والروايين (6)وصحَّحُه البغوي ,(5)والثاين: ال .(4)والغزايل (3)وصحَّحُه الفوراين
غرمنا حينئذ ، وعلى األول لو بلغت   ؛فعلى هذا، إن بلغت ووصـــــــــــــفت اإلســـــــــــــالم

 ؛ابلكفر بعد البلوغ (8)[تبر أع]اسرتددان ما غرمناه، وعلى الوجهني إذا   ؛الُكفرووصفت 
ص املـاوردي اخلالف تُ  ا أن مبــ رد إليهم، وخصــــــــــــــَّ علي أو  (٩)[تردوهـا]ا إذا قـال الزوج: إمـَّ
 .(11)ربما أنفقت، ومل يص (10)[تعطوين]

كانت   مل نردها على ســـــــيدها، وال على زوجها إن ؛ولو جاءان منهم رقيقة مســـــــلمة
أو بعـدهـا مُثَّ  ,هلم غري آبقـة، قـبل اهلـدـنة (12)هم مراغمـةً ذات زوج، وحنكم بعتقهـا إذا ـفارقت

من ســــــهم   ,غرم لســــــيدها قيمتها إذا جاء طالًبا هلا، ال الثمن الذي ابتاعها بهيُ أســــــلمت ف
 

 (.10/342(. والروضة )11/56٩)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (1)
 (.10/342(. والروضة )11/5٧0لشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر: ا (2)
ــر (: "1٧/113مل أجـده يف املخطوط من اإلابـنة, وقـال يف كفـاـية النبـيه ) (3) ف إلـيه، والـثاين: يصــــــــــــ

 ."وهو الذي أورده الفوراين
, وقـــال حمقق الوجيز أبن مجلـــة )على (: "وتغرَّم على أحـــد الوجهني"2/205قـــال يف الوجيز ) (4)

...على وجهني, أحدمها:  (: "215للوجيز. وقال يف البســـــيط )  ( ســـــاقطة من نســـــخةأحد الوجهني
 ."ال, كاجملنونة. والثاين: نعم, ألن الظاهر استمرارها على اإلسالم

 (.10/342)وهو املعتمد. انظر: الروضة  (5)
 (.٧/524التهذيب ) (6)
ــغرية أو جمنوـنة، وقف أمر (: "13/041ـقال يف البحر ) (٧) هـا على البلوغ واإلـقاـمة، ـفإن كـاـنت صــــــــــــ

ــرب الزوج منتظرًا مينع من املهر، فـإن  ومنـه منهـا، لئال تفنت عن دينهـا إذا بلغـت أو أفـاقـت، فـإن صــــــــــــ
 ."مهرهااقت على اإلسالم دفع إليها بلغت الصغرية، وأف

 يف )ط(: )عربت(. (8)
 يف )و(: )يردوها(. (٩)
 .بدون تنقيط (ىعطوني)  يف )و(: (10)
 (.14/633احلاوي ) (11)
املراغمة: اهلجران والتباعد. واملراغمة: املغاضــــــــــــــبة. وأرغم أهله وراغمهم: هجرهم. وراغم قومه:  (12)

 (.12/24٧لسان العرب )  انظر: نبذهم وخرج عنهم وعاداهم.
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 .(1)كاملهر  ؛املصاحل
  (2)[ىقتـضـــــ مف]  ؛ غلبت ســــــيدها على نفســــــها وجاءت ولو أســــــلمت بعد اهلدنة مُثَّ 

 .(3)إطالق اجلمهور أْن احلكم كما لو فارقتهم أواًل مُثَّ أسلمت، فُتعتق
: ال تُعتق؛ ألهنم يف أمان  منا، فال يزول (5)والشـــــــيخ أبو إســـــــحاق  (4)وقال املاوردي

لك عن ماهلم ابهلجرة، فإن جاء ســـــــــــيدها طالًبا هلا
ُ
 ,إلســـــــــــالمها، واختلفا  ؛إليه ردّ تُ مل   ؛امل

هذا،  (6)[وعلى] :ُدفعت إليه، وقال صــــــــــــاحب البيان  ؛هايمتَ لب قفقال الشــــــــــــيخ: إذا طَ 
لك عنها، كأمِة كافر  أســـــــــلمت حتت 

ُ
يقتضـــــــــي املذهب أهنا ال ُتدفع إليه، وذمره إبزالة امل

 .(٧)يده
والؤهـا وال قيمـَة ـلك، [ فـلك ] ؛إْن أعتقتهـا": إذا طلبهـا يُقـال ـله: (8)وقـال املـاوردي

 ."مل نعتقها عليك جربًا ؛وإْن مل تفعل

 

 (.10/343(. والروضة )11/5٧0انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )ط(: )فيقتضي(. (2)
 (.10/343(. والروضة )11/5٧0افعي )انظر: الشرح الكبري للر  (3)
ــهـا وهـاجرت  "(: 14/366ـقال يف احلـاوي ) (4) لو كـان املطلوب أـمة ذات زوج غلـبت على نفســــــــــــ

ا وزوجهـــــــــــــا يف طلبها, كان حكمها مع السيد على ما ذكران من حكم العبد مسلمة, فحضر سيده
ــيم املقدم فإن "(: 366 -14/365) يف وقال يف العبد  ",يف العتق والرد, وغرم القيمة على التقســــــــــــ

كان املطلوب عبدا غلب على سـيده, وهاجر مسـلما رده يف اهلدنة, فهذا على ضـربني... والضـرب  
د اهلدنة, فال يعتق حلظره أمواهلم بعدها, فلم ميلكها مســــــلم ابلغلبة, ويكون  الثاين: أن يفعل ذلك بع

يسـتذل ابالسـرتقاق, ويقال لسـيده: إن  على رقه لسـيده, ومينع من دفعه إليه, اسـتيفاء رقه عليه: لئال  
 ."متنعت من عتقه مل يعتق عليك جرباأعتقته كان لك والؤه, وال قيمة لك عنه بعد عتقه, وإن ا

وأمَّا الشـــــــــــــيخ أبُو إســـــــــــــحاق فقال: إن فارقتهم وهي مشـــــــــــــركة مث  (: "12/132قال يف البيان ) (5)
،  ض، وال جيوز ردها إىل ســـيدهاأســـلمت.. صـــارت حرة؛ ألن اهلدنة ال توجب أمان بعضـــهم من بع

قال الشـيخ أبو حامد وابن الصـباغ:  "(: 12/324, وقال ايضـا )"وهل جيب رد قيمتها؟ فيه طريقان 
عبد هلم مســـلم، مث جاء ســـيده يطلبه.. مل جيز رده إليه؛ ألنه قد صـــار حرا بقهره لســـيده، وإن جاءان 

رأة. وعلى ما ذكره الشــــــيخ أبو إســــــحاق يف وهل جيب رد قيمته إليه؟ فيه قوالن، كما قلنا يف مهر امل
ــحيح: ال  ــار حرا، وهل جيب رد قيمته؟ على الطريقني، الصــ األمة: إن فارقهم مشــــركا مث أســــلم.. صــ

 ."ب قوال واحدا. وإن أسلم عندهم.. مل يصر حرا، ومل جيز رده إليهم، بل جيب رد قيمتهجي
 يف )و(: )فعلى(. (6)
 (.12/322البيان للعمراين ) (٧)
 تقدم النقل عنه قريبا. (8)
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ها قولإلمام أْن جيربه على بيعها من مســـــلم، ويدفع إليه قيمتها من بيت املال، ويعت
 عن املسلمني، وهلم والؤها.

وأطلق ابن الصـــــباغ القول أبنَّ األمة إذا جاءت مســـــلمة، وقد قهرت ســـــيدها على  
 كاجلمهور.,  (2)تصري حرةً  (1)نفسها أهنا

ذا ُوجد القهر قبل اإلســالم، فيمكن واقتضــى كالمه يف املســألة أهنا مفروضــة فيما إ
 .(3)املطلقني عليه، والرافعي نسب هذا إىل الشيخ خاصةمحل كالم 
ــا  ــهومـ ــا على القول املفرع عليـ ــدَّم من وجوب قيمتهـ ــال   ,(4)هو املشــــــــــــــهور ؛تقـ وقـ

القاضـي الطربي: ال نغرم القيمة فيما إذا غلبت سـيدها على نفسـها؛ ألنَّ احليلولة ليسـت 
ــالم بل لز ل ــاحب املهذب   ,(5)اوال ملكه عنهإلســــــ ــباغ:   ,(6)وصــــــــحَّحُه صــــــ قال ابن الصــــــ

 .(٧)واألول أصح
فهل  ,(8)أتى مســلًما  ,ولو جاءان الرقيق منهم آبًقا من ســيده :قال صــاحب الكايف
 .(٩)أُعطي قيمته ؛ل وجهني، فإْن قلنا: ال يُدفع إليهمحيت ؟يُدفع إليه إذا جاء يطلبه

غرمنا له بدل ما أعطاه من املهر، على   ؛الًبا لهولو حضــر زوج األمة مع ســيدها ط
 .(11)، وللسيد قيمتها، والُغرم هنا من سهِم املصاحل قطًعا(10)[عليه]القول الذي فرعنا 

ــيئـًا؛ ألنَّ أحـدهـا: ال يُ  ,طـالبـًا دون اآلخر فثالـثة أوجـه اوإْن جـاء أحـدمهـ  غرم ـله شــــــــــــ

 

 ب(./251) (1)
 (.2٧1الشامل ) (2)
 (.5٧1 -11/5٧0الشرح الكبري ) (3)
ــة  (4) ــاحل إذا جاء  (: "10/334)قال النووي يف الروضــــ ــهم املصــــ ــيدها قيمتها من ســــ وهل يغرم لســــ

 (.11/5٧0, وحنوه يف الشرح الكبري للرافعي )"على القولنييطلبها؟ فيه طريقان، املذهب: أنه 
 مل أجد كتاب اجلزية واملهادنة يف املطبوع من التعليقة. (5)
 (.3/32٧املهذب ) (6)
 (.2٧3 -2٧1انظر: الشامل ) (٧)
 أي: أتى الرقيُق وهو مسلم. (8)
 مل أعثر على الكايف, ومل أجد من نقل هذا القول عنه. (٩)
 يف )ط(: )إليه(. (10)
 (.10/343ة )(. والروض11/5٧1انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
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لــه مــا  (3)[نغرم]أان  :(2)[اوأصــــــــــــــحهــ ] .(1)حق الرد مشــــــــــــــرتك بينهمــا، وجزم بــه الفوراين
ــتحـقه ــاحـب التقرـيب -واثلثهـا  . (4)يســــــــــــ ـــيد إن انفرد -وهو اختـيار صــــــــــــ : أان نغرم للســــــــــــ
 .(5)وال نغرم للزوج ,ابلطلب

فالبضــــع مســــتحقٌّ للعبد، واملهر لســــيده، وال يلزمنا   ؛ولو جاءتنا زوجة عبد  مســــلمةً 
 .(6)[حضرا وطلباها]شيٌء إالَّ إذا 

لعبُد ووكَّله سـيده يف القبض، فيصـري شـيًئا إالَّ أْن حيضـر ا ولو حضـر أحدمها مل يُعطَ 
 .اكما لو حضر 

مل  ؛تْ خَ ســــــــَ ولو كانت اجلارية املذكورة أمًة، قال الرافعي: هلا خياُر الفســــــــخ، فإْن فَ 
 ,حضــــــور العبد وطلب املرأةمن فالبُدَّ    ؛املهر مَ رْ فســــــخ وأثبتنا غُ تشــــــيًئا، وإْن مل  (٧)[نغرم]

 .(8)روالسيد وطلبه امله
 ؛قال املاوردي: وحكُم أم الولد إذا جاءت ابلنســــــــــــبة إىل العتق واســــــــــــتحقاق الغرم

فـاحلكم كمـا يف األمـة،  ؛قـال: وكـذا املكـاتبـة يف العتق، فـإْن حكمنـا بعتقهـا حكم األمـة.
يعين على طريقته املتقدمة فيما إذا أســلمت أواًل مُثَّ قهرت ســيدها -  ,وإالَّ مل حنكم بعقتها

عتقـت ابلكتـابـة، والوالء لـه،  ؛فـإْن أدَّت النجوم ، وال تُبـاع عليـه.-تهـا ابقيـةوجـاءت وكتـاب
المها دون ما خذ من ماِل الكتابة بعد إـســـــــ ب من قيمتها ما أســــــــِ حُ  ؛وإْن عجزت ورُقت

فقد اســـــــــــتو  حقه، وال يرجع   ؛عليه القيمة أو زاد ب و ـســــــــــ أخذه قبله، فإْن بلغ القدر احمل
 ,وهـل يُرد عليـه من بيـت املـال؟ فيـه قوالن للمســــــــــــــلمني. عليـه ابلزائـد، وعتقـت، ووالؤهـا

: إنَّ ســــــــيد األمة ال يســــــــتحقه. والثاين: نعم، على قولنا: إنه (٩)[قولنا]أحدمها: ال، على 
 

ــه   (1) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة يف كفــ مل أجــــده يف املخطوط من اإلابنــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(1٧/125.) 
 يف النسختني: )وأصحهما(. (2)
 يف )و(: )ال نغرم(. (3)
 (.10/343(. والروضة )11/5٧1وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (.٩3 -18/٩2هناية املطلب ) (5)
 ., تبني ذلك بكون كلمة )حضر( يف آخر السطريف )و(: )حضر أو طلباها( (6)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىغرم ويف )ط(: ) (,يغرميف )و(: ) (٧)
 .(344 -10/343وحنوه يف الروضة ) .(11/5٧1الشرح الكبري ) (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
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 . انتهى.(1)يستحقه
 .وهذا الثاين هو القول الذي التفريع عليه

ــبيـان  ؛تقـدَّم يف رد النســـــــــــــــاء احلرائر منهن واإلمـاء، ويف معنـاهن (2)ومجيع مـا الصــــــــــــ
 .(3)لضعفهم، وال جيوز الصلح بشرط ردهم، وال غرم يف ترك ردهم ؛واجملانني، فال يُردون

ــفا كفرًا يُقر أهله عليه ــل بلوٌغ وإفاقٌة، فإْن وصـــ ــيبٌّ أو جمنون وحصـــ ــر صـــ  ؛ولو حضـــ
ُطولبا   ؛وإْن كان ال يقر أهله عليه فإما أْن يســــــــــــلموا أو يبذلوا اجلزية، أو يُردوا إىل املأمن.

 .(4)نيألولَ اب
ا  ا أْن يكونوا أرقـاء أو أحرارًا، فـإْن كـانوا أرقـاء مل جيـب   (5)[الرجـال]وأمـَّ العقالء فـإمـَّ

ــل جميء األـمة، وإْن كـانوا  ,(6)ردهم على الصــــــــــــــحيح ويف عتقهم الكالم املتـقدم يف فصــــــــــــ
وهو الذي جتب عليه اهلجرة إذا أســلم يف دار -فإْن كان مســتضــعًفا ال عشــرية له    ؛أحرارًا
أوجبنـا رده  نالعـبد إ (٧)[أنْ ]ففي وجوب رده وجهـان مرتبـان على الوجهني يف  ؛-احلرب 

 وإْن مل نوجبه فوجهان. ,(8)فاحلر أوىل
 ؛أحـدمهـا: إجراء الوجهني. والـثاين: القطُع ابملنع، ـفإْن قلـنا: يُرد  ,وخُيرَّج مـنه طريقـان
 شرتاط رده.ابجاز أْن ُيصرَّح يف العقد 
أْن يشــرتَط عليهم أال يهينوا املســلم املردود  عد عندي على اإلمامقال اإلمام: وال يب

قيمة العبد، ولو   ت، وإْن قلنا: ال يُرد، وجب(٩)كانوا انقضني للعهد  ؛هانوهأإليهم، حىت إْن  
 

 (.36٧ -14/366احلاوي ) (1)
 أ(./252) (2)
 (.10/345(. والروضة )11/5٧2انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
فإذا بلغ الصــــــيب، وأفاق اجملنون، فإن وصــــــفا اإلســــــالم،  "(: 10/345وي يف الروضــــــة )النو قال   (4)

فذاك، وإن وصـفا كفرا ال يقر أهله عليه، فإما أن يسـلما، وإما أن يردا إىل مأمنهما، وإن وصـفا كفرا 
ح الكبري , وحنوه يف الشـــــــر "جلزية، وإما أن يردا إىل مأمنهمايقر أهله، فإما أن يســـــــلما وإما أن يقبال ا

 .(11/5٧2للرافعي )
 يف )و(: )الرجا(. (5)
 (.10/345(. والروضة )11/5٧2وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 (.10/345(. والروضة )11/5٧3. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد  (8)
 (.18/٩5هناية املطلب ) (٩)
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 الشرط. دسَ فَ  ؛ُشرط يف العقد رده
أظهرمها: أنه يفســــــد، وجزم  ,االشــــــرط وجهان تقدَّم  (1)[بفســــــاد]ويف فســــــاد العقد 

صــــــــرح ابشــــــــرتاط رد الرجال من غري تعرض  إلخراج وردي: أبنه ال يفســــــــد، وقال: لو  املا
 .(2)فهو كالتصريح بردهم ؛املستضعفني منهم

وهـذا غرُي الطريق املتقـدم، فـإنَّ القـائلني بـذـلك جـازمون ابلصــــــــــــــحـة عنـد اإلطالق، 
 خمتلفون يف وجوب الرد.

لزمه اهلجرة من دار يالذي ال  ُردَّ قطًعا، وهو ؛طلبته عشــــــريتهوإْن كان له عشــــــريٌة و 
 .(3)احلرب إذا أسلم

مل يُرد إالَّ إذا كــــان الطــــالــــب ممن يقــــدر املطلوب على دفعـــــه   ؛ولو طلبــــه غريهم
 .(4)فال رد ؛وإْن مل يطلبه أحدٌ  واالنفالت منه.

 صحَّ. ؛وله عشريٌة حتميه امنهم مسلم انولو ُشرط يف العقد ردُّ َمن جاء
و بالد  معلومة، وأنه لو شـرَط ذلك بشـرط الرد من بلد  أوعن ابن سـريج: أنه خصَّ 

 .(5)فالصلح ابطٌل على النص ؛رده من مجيع بالد اإلسالم
 .(6)فالنص فساده ؛ولو ُشرط أْن حيمله إليهم

 يتوقف  أال  ومقتضاه:  ،(8)احتمااًل   أبداه  واإلمامُ   ,(٧)وقال الفوراين: يصحُّ ويلزم الوفاء
 طلبه. على

 :فرع 

 

 يف النسختني: )بفساده(. (1)
 عنه.  ( ومل أعثر على ما نقله القمويل )رمحه هللا(368 -14/365انظر: احلاوي ) (2)
 (.10/345(. والروضة )11/5٧3انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 (.10/346(. والروضة )11/5٧3الشرح الكبري للرافعي )انظر:   (4)
 (.1٧/116كفاية النبيه )  (5)
 (.205 -4/202انظر: األم ) (6)
ــه   (٧) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة يف كفــ مل أجــــده يف املخطوط من اإلابنــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(1٧/116.) 
 (.٩5 -18/٩4هناية املطلب ) (8)
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ــرطنا  لو ــلموه مرتًدا،  منا جاءهم نمَ  يردوا  نْ أ  شــــــــــ  ؛أبوا فإنْ   الوفاء، لزمهم  ؛إلينا  ويســــــــــ
 .(2)امرأة أو رجاًل  (1)[اجلائي] كان سواءٌ  للعهد، انقضني كانوا

 .(4)تسلميه دون اسرتجاعه من متكيننا يلزمهم (3)العقد وإطالق املاوردي: قال
 يسرتده.  فال  ,(6)(5)اجلواز  :-ينالفورا  به  وجزمَ -  أشهرمها  ,فقوالن  ه،و يرد  أال  شرطَ   ولو
 .املنع والثاين:
 .( ٧)وبينه  بيننا التخلية بل التســـــــــليم، يلزمهم وال  منا، جاءهم َمن اســـــــــرتداد من  بد وال
 حق يف ابطـلٌ  الرجـال حق يف صــــــــــــــحيحٌ  الشــــــــــــــرط أنْ  عنـدي الصــــــــــــــحيح املـاوردي: وقـال
 .(8)النساء

 متفقٌ  أنه البســـــــــــيط يف  وزعمَ   اثلث، وجهٌ   وهو  ه،ييقتـضــــــــــ   (10)والغزايل (٩)اإلمام وكالم
 إىل ذهـاابً  أو امـلذكور، اللفظ يف تـندرج ال املرأة أنْ  إىل ذهـاابً  يكون أنْ   حيتمـل وهو  .(11)علـيه
ــتثنــاةٌ  فهي انــدرجــت وإنْ  أهنــا ا، مســــــــــــ ــرعــً  واتبعــه- (12)الغزايل قــال الوجــه هــذا وعلى شــــــــــــ

 هذا، وعلى مهرها، نم أنفقه ما املســــلم لزوجها  غرمنا  ؛اســــرتجاعها  تعذر إذا :-(13)الرافعي
 املهر.  نعطه مل  ؛زوجها  وطلبها  مســـلمة، امرأة منهم  وجاءتنا  مرتدة، امرأةٌ  منا  مإليه راحت  لو

ا،  املهرين وجنعل  املرتدة، زوج إىل ونعطيه  مهر يدفعوا  أبنْ  زعيمهم إىل اإلمام فيكتب  قصـاصـً
 .املهران تساوى إذا هذا املسلمة، املهاجرة زوج إىل املرتدة

 

 ولعل الصحيح ما أثبتناه.(, اجلاينيف النسختني: ) (1)
 (.8/110(. وهناية احملتاج )10/34٧)انظر: الروضة  (2)
 ب(./252) (3)
 (.14/836), (14/36٧احلاوي ) (4)
 (.1٧/116مل أجده يف املخطوط من اإلابنة, وانظر: كفاية النبيه ) (5)
 (.10/34٧(. والروضة )11/5٧5وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.10/34٧انظر: الروضة ) (٧)
 (.14/36٧احلاوي ) (8)
 (.18/٩٧هناية املطلب ) (٩)
ــحقا فالتحق "(: ٩8 -٧/٩٧قال يف الوســـيط ) (10) ــحقا سـ إن قلنا يف املهادنة من جاءكم منا فسـ

 ."غرمنا لزوجها املسلم ما أنفق... هبم مرتد فسحقا, وإن كانت مرتدة اسرتددانها فإن تعذر
 (.211 -20٧البسيط ) (11)
 (.٧/٩8الوسيط ) (12)
 .(10/348. وانظر: الروضة )(11/5٧6الشرح الكبري ) (13)
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 والباقي زوجها، إىل  املرتدة  (1)[مهر] قدارم  منه صـــــرفنا  ؛أكثر  ملهاجرةا  مهر نكا  فإنْ 
ــرفنــا ؛اكثر املرتــدة مهر كــان وإن املهــاجرة, زوج إىل  ,زوجهــا  إىل املهــاجرة مهر مقــدار صــــــــــــ

 املرتدة. زوج إىل والباقي
 إلمـاما أنْ  :مـنا جـاءهم َمن ردُّ  عليهم جيـب ال ـنهأ  ـبه جزم مـا على تفريعـًا الفوراين وـقال

ة  بعده وذكرَ   مهرها،  املرتدة لزوج يغرم صــَ َُقاصــَ
 وفيه ,(4)مســلمة إلينا  منهم  جاءتنا إذا  (3)(2)امل

 رد بوجوب  القول على تفريًعا وقال ,اإلمام على غرم   إلجياب  يتعرَّض مل  واملاوردي إشـــــكال،
 تعذَّر وإنْ   ،موهغر   ؛ملوت اب التسليم تعذَّر  فإنْ   مهرها، عليهم جيب ال  ابلتخلية: عليهم  املرتدة
ــليم على القـدرة قبـل كـان فـإنْ  هبرب    على تفريعـًا وقـال غرموا. ؛بعـدهـا أو غرم، فال ؛التســــــــــــ
 وجـبَ  إذا قـال: مُثَّ  مهرهـا، عليهم جيـب :منهـا متكيننـا عليهم جيـب وال جيوز إنـه األول القول
 ائهم،نـســــــ  من لمتأـســــــ  َمن  مهور علينا  هلم وجب  نســـــــائنا، من  ارتدت  َمنِ   مهور عليهم  لنا
ا  ناهجعل   منا له فضـــل فَمن وإالَّ   الذمتان،  منه برئت  ؛القدر يف  تســـاواي  فإنْ   .(5)قطًعا  قصـــاصـــً
 َمن وقيمـة وإمـائنـا،  عبيـدان من ارتـدَّ  َمن (6)[قيمـة] حكم وجعـل بـه، رجع ؛شــــــــــــــيءٌ  منهم أو

 لتقاص.او  وعليهم علينا الوجوب  يف املهر حكم ؛وإمائهم عبيدهم من أسلم
 أهل على نرد مل ؛إلينا عادوا إذا  املرتدين أنَّ   وهو  حد،وا  شــــــــــيء   يف إالَّ  تقدَّم  ما  ومجيع

مَّة  .(٩()8)واإلماء  العبيد  قيمة من  أخذانه ما  (٧)[ونرد]  النساء،  مهور من منهم  أخذانه  ما الذِّ
  القول على مفرًعا  يكون  أنْ   يشـبه  املرتدة لزوج اإلمام غرمِ  من ذكروه وما :الرافعي قال

ا  به،  صـــــرَّح َمن أرَ   ومل  املهاجرة، املســـــلمة جلزو  نغرم  أبان ِعر  وُرمبَّ ــْ  .( 10)خبالفه الكتب  إيراد ُيشـــ

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (1)
 (.451معجم لغة الفقهاء )  انظر: طرح كل واحد ما له على االخر مما عليه له. (2)
 كلمــة  ( عــدم االدغــام يف101مالحظــة: جعــل صــــــــــــــــاحــب )درة الغواص يف أوهــام اخلواص( ) (3)

 )املقاصصة( من األوهام.
 مل أجده يف املخطوط من اإلابنة. (4)
 (.368 -14/36٧احلاوي ) (5)
 يف )و(: )قيمتة(. (6)
 يف )و(: )وبرد(. (٧)
 أ(./253) (8)
 (.13/415)(. والبحر  14/368انظر: احلاوي ) (٩)
 .(10/348. وحنوه يف الروضة )(11/5٧6الشرح الكبري ) (10)
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 انتهى.
 خالفه. وحيتمل ،(1)عليه ُمفرَّعٌ  أنه يقتضي اإلمام وكالمُ 

  

 

 (.18/٩٧لب )هناية املط (1)
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 ح ئِ ابَ والذَّ   ديح الصَّ   ابُ تَ كِ 
 ِملكه. أسباب  ويف ،(1)[حيوان] لكل ِحلّ   أسبابُ  نظرين: يف فيه الكالمُ و 

 .(2)الذبح وهو ,احِللِّ  ببِ س يف  وَّل:األ النظرُ 
 (6)هقز امل  (5)والعقر  عليه،  املقدور  احليوان  يف  (4)اللُّبَّة  أو  (3)[احللقة]  يف  الذبح  به  واملراد

 ذحبه. على يُقدر ومل امتناعه بطلأ حيوان   وبكل الوحشي، يف
 .(٧)الذبح وصورة الذاحبة، واآللة والذبيح، الذابح، :أربعة أركانٌ  وللذبح
 أوصاف: فيه ويُعترب ،الذابح  األوَّل: الركن
ــلًما  يكون  أن األوَّل:  أو كان طاهرًا  ,(8)إمجاًعا املســـــــلم  ذبيحة فيحل  كتابيًّا،  أو مســـــ

ا أو  طاهرًا امرأة،  أو  (٩)[كان]  رجاًل   ُجنًبا، ــً ــاء]  أو  حائضــــ  يكون  أن األوىل لكنَّ   ،(10)[نفســــ
 .رجاًل 

ــواء ــًباغ  أو  ,وكياًل  أو  ذحبه  ملا مالًكا  كان  ســــــــ ــارقًا، أو  اصــــــــ  وكذلك  رقيًقا، أو حرًّا  ســــــــ
 أو ذحبه الذمِّي أكل يســتحلُّ  كان  ســواءٌ ] العرب، من يكن مل  إذا والنصــراين  اليهودي  ذبيحة

 

 يف )و(: )احليوان(. (1)
 (.82(. والتنبيه )3٩4(. واللباب )2/262انظر: األم ) (2)
جـد يف كتـب اللغـة َمن أطلق )احللقـة( على أومل  ,الـذي وجـدت يف كتـب الشـــــــــــــــافعيـة: )احللق( (3)

ــاحب )التوقيف على مهمات التعريف( ) ــبيها  "(: 146)احللق( إال ما قاله صــــ )واحللقة مسيت؛ تشــــ
 ."حللقاب
 (.14/1٩6هتذيب اللغة )  انظر:  موضع النحر. (4)
 (.443القاموس احمليط )  انظر:  اجلرح. (5)
  (.4/14٩3الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للجواهري )  انظر: قال املؤرج: املزهق: القاتل. (6)
 (.  25/42٧(. واتج العروس )10/148لسان العرب )و 
 (.31٧(. ومنهاج الطالبني )3/23٧(. والروضة )12/3انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
ــافعـية, وحِـ  (8) ــلم مما هو معروف مل أعثر على من نـقل اإلمجاع من كـتب الشــــــــــــ عـند ل ذبيحـة املســــــــــــ

ــلمني ــعودية ( هليئة كبار العلماء ابململكة العربية  3/2٩5, وقد جاء يف )البحوث العلمية( )املســـ الســـ
لى لم عنه أنه أتى مبا ينقض أصـــل إســـالمه وذكر اســـم هللا عإن كان الذابح مســـلما ومل يع"ما نصـــه: 

 ."ذبيحته أو مل يعلم أذكر اسم هللا عليها أم ال فذبيحته حالل إبمجاع املسلمني
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (٩)
 يف )ط(: )نقاء(. (10)
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 هللا تعاىل- يرز وعُ   عيسى  بنوَّة  يعتقد  كان  سواء  حربيًّا،  أو  ذميًّا  كان  وسواء  ,كاإلبل  ؛(1)[ال
 .(2)ال أو -ذلك  عن

 .كاملرتدين  ألهنما  هذين؛  ذبيحة  حتلُّ   ال  أنَّه  :(4)والروايين  (3)دياملاور   اختاره  وجهٌ   وفيه
ار من الكتـاب  أهـل اعـد َمن ذبيحـة حتـلُّ  وال  (5)[والزاندقـة] والوثنيني كـاجملوس ؛الُكفـَّ
م على  بناءً   وجهٌ   اجملوس ويف  ,(٧)الكتاب  أهل  (6)[دين] إىل  ارتدادهم  كان  وإن  واملرتدين،  أهنَّ

 ورُفع. كتابٌ  هلم كان
ا  حتــلّ  مل ؛كتــابيــة واألم كتــايب غري أبوه كــان فــإن وغريه، الكتــايب (8)[بني] املتولــد وأمــَّ
ا، ذبيحتــه  ابلعكس كــان وإن ابجلزيــة، تقريره يف اخُتِلف وإن منــاكحتــه، حتــل ال كمــا قطعــً
 .(٩)التحرمي منهما واألصح مناكحته، يف كالقولني ,قوالن ذبيحته حلِّ  ففي

 حتـلُّ  فـإنّـَه  الكتـابيـة، األمـة يف إالَّ  اوُعكـســــــــــــــ  طردا متالزمـان ةواملنـاكحـ  الـذبيحـة وحـلُّ 
 .(10)مناكحتها دون ذبيحتها
 إجراء ففي بــدينهم، ودان فبلغ الكتــاب، أهــل أحكــام (11)عليــه جتري ال قلنــا: فــإن
 .(12)املنع أصحهما: وجهان، عليه ُحكمهم

ــيود من وغريه الكتـايب بني واملتولـد الكتـايب، غري الكـافر قتلـه مـا وُحكم  ابلرمي الصــــــــــــ
 ذبيحته. ُحكم ؛الكلب وإرسال

 

 ."وما ال يستحلهسواء فيه ما يستحله الكتايب "(: ٩/٧5اجملموع )هكذا يف النسختني, وعبارة  (1)
 (.3/23٧(. والروضة )12/4للرافعي )انظر: الشرح الكبري  (2)
 (.15/٩4احلاوي ) (3)
 (.1٩1 -4/1٩0حبر املذهب ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (6)
 (.3/٧23(. والروضة )12/4وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 يف )و(: )من(. (8)
ــرح الكبري للرافعي )وهو  (٩) (,  3/23٧(. والروضــــــــــــــــة )12/5(, )٧/512املعتمــد. انظر: الشــــــــــــ
(٧/43.) 
 (.3/23٧(. والروضة )12/5انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 كتابية.بني  أي: على املتولد بني غري كتايب و  (11)
 (.12/5وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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 .الَّ حَ  ؛ةجراد أو ةمسك الكتايب غري الكافر اصطاد ولو
 (3)ار وهبَْ  املعجمة، واخلاء  والنون  ،(2)فوق  اةنَّ ثامل  ابلتاء  (1)نوختَ  وهم العرب   نصــارى وأمَّا

 وغني ة،مفتوحــ  فوق اةنــَّ ثمب بغلِــ تَ  (4)[وبنو] واملــد، اهلــاء وإســــــــــــــكــان املوحــدة، البــاء بفتح
 شــــــــك َمن كلُّ  معناهم: ويف ذابئحهم، حتلُّ  فال  ؛(6)وائل  (5)[وبنو]  الالم، وكســــــــر معجمة،

 بعدمها أو  والنســــــــــخ التبديل قبل  كان هل الكتاب، أهل دين يف  آابئه دخول (٧)[وقت يف]
 ؟بينهما أو

 الصــابئةُ  وافق إن  ؛(8)واجلزية النكاح يف مرَّ   كما فيهم فاحلُكم ,والســامرة  الصــابئة وأمَّا
 .فال وإالَّ  ذابئحهم حلَّت ؛االعتقاد أصل يف اليهود والسامرةُ  النصارى،

 .حتلُّ  مل هلا ذحبوا فإن لكنائسهم، وايذحب أال الكتاب  أهل ذبيحة يف وُيشرتط
 ؛فذبح صــيد  ذبح على  حالاًل  مٌ رِ حمُْ   أو  شــاة، ذبح على مســلًما جموســيٌّ  أكره  (٩)[ولو]
 قطًعا. حلَّ 

 .مسلًما ذابحال يكون نأ واألفضل
 اشــــــرتك ما حيلُّ  ال  ؛الكتايب غري الكافر  واصــــــطياده  بذحبه انفرد َما (10)[ل]حي ال  وكما

 .اصطياده أو (11)[ذبيحته] يف واصطياده ذبيحته حتلُّ  وَمن هو

 

ــم لعدة قبائل  1) ــموا  ( اســـــــ ــر وأقاموا هناك فســـــــ اجتمعوا قدميا ابلبحرين وحتالفوا على التوازر والتناصـــــــ
 .(15/353)املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك البن اجلوزي   انظر: تنوخا.

 ب(./253) (2)
مرو بن احلايف ( بنو هبرا: بطن من قضـاعة من القحطانية، النسـبة إليهم هبرائي, وهم بنو هبرا بن ع3)

 .(1/182)هناية األرب للقلقشندي انظر:  بن قضاعة. 
 يف )ط(: )وبنوا(. (4)
 يف )ط(: )وبنوا(. (5)
بن جديلة  ( بطن من ربيعة من العداننية، وهم بنو وائل بن قاسط ابن هيب بن اقصى بن دعمي 6)

 .(1/446)هناية األرب للقلقشندي انظر:  بن أسد بن ربيعة. 
 عقوفتني ساقط من )و(.ما بني امل (٧)
 .(358ص ) (8)
 يف )و(: )وإن(. (٩)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (10)
 هكذا يف النسختني. (11)
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 قطع أو  البهيمة، حلق على الســكني أمرَّا  لو  كما  ذبح يف  وجموســيٌّ  مســلمٌ   اشــرتك فلو
 .(1))َحُرم( ؛فقتله كلًبا إليه أرسال أو صيد، إىل رميا أو بعضه، وهذا احللقوم بعض هذا

ــبق  فإن كلبني،  أرســـال  أو  ســـهمني رميا  ولو  أو الصـــيد فقتل كلبه  أو املســـلم  ســـهم سـ
 ومل مرتّـًَبا أو مًعا  جراحاه  أو ,اجملوســـــــــي  أرســـــــــله ما  ســـــــــبق وإن  حلَّ، ؛املذبوح  حركة إىل  أهناه
 .(2)حيلُّ  مل ؛كان أيهما علميُ  مل أو هبما فهلك  منهما حدوا ففذيُ 

ــاكه يف  اشـــرتكا  مهما :الروايين وقال  ابلثاين اآلخر وانفرد األمرين أحد  أو ,وعقره إمسـ
 أو املســـــلم كلب أقتله يعلم مل لو وكذا حرام، فهو  ؛ابآلخر واآلخر  أبحدمها أحدمها انفرد  أو

 أحدمها ذهب  ؛لَّمانعم أو معلَّم وغري معلَّمٌ   كلبان ملســــــــلم  كان  (3)[وإن]  ؟اجملوســــــــي كلب
 من الصـــيد هرب  (4)[وإن] .واجملوســـي املســـلم كليب كاشـــرتاك فهو ؛صـــيًدا فقتال إرســـال  بال

 ردَّه لو  كما  ،(5)حلَّ  ؛املســــلم كلب فقتله عليه فردَّه اجملوســــي كلب فعارضــــه املســــلم كلب
 .املسلم سهم فأصابه اجملوسي سهم

ــلم (6)[جرح] ولو ا جرحــه أو جموســــــــــــــيٌّ  قتلــه مُثَّ  أوَّاًل  املســــــــــــ  ومــات  ففذمــ  غري ُجرحــً
 على له لًكاام  صـــار فقد  ؛جبراحته  خنهثأ قد املســـلم  كان فلو تقدَّم. ما على حُرم  ؛ابجلرحني

ــيأيت، ما ــمنه  ســ  مل إذا (٧)[ظاهر] وهذا  ،ةميت وجعله عليه، ملكه أفســــد ألنَّه  اجملوســــي؛  ويضــ
 اخلالف  فيه ذيت  أن فيظهر  اونهت إذا  أمَّا اجملوســي، كلب أدركه  حىت ذحبه يف املســلم  يتهاون
 آخر. بعده رماه مُثَّ  صيد ، إىل سهًما رمى إذا افيم اآليت

 بسهمه. رماه أو بسكينه ذحبه ما حيلُّ  كما اجملوسي، بكلب املسلم اصطاده ما وحيلُّ 
 الذي والصــــيب (٩)]اجملنون[  بيحةذ حلِّ  ففي  مميِّزًا، عاقاًل   يكون  أن  الثاين:  (8)الوصــــف

 

 (.12/3زايدة من الشرح الكبري ) القوسنيما بني   (1)
 (.3/23٧(. والروضة )12/5انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )و(: )ولو(. (3)
 يف )و(: )ولو(. (4)
 (.115 -4/114ذهب للروايين )حبر امل (5)
 يف )و(: )خرج(. (6)
 يف )و(: )ظاهرا(. (٧)
 أ(./254) (8)
هل  وال حتلُّ ذبيحة َمن عدى أ":  )رمحه هللا( وقد تقدم قول القمويل  جملوســــي(,يف النســــختني: )ا (٩)

 (.12/6, وانظر: الشرح الكبري )"الكتاب من الُكفَّار؛ كاجملوس
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 :(1)طرق مُييِّز ال
ــاة حلقوم العاقل قطع لو  كما ,حيل  أحدمها:  ,قوالن فيه  :أحدها ــب  يظنها  شـــــ  ة.خشـــــ

ــاة، حلقوم وقطعت فانقلبت ســـــكني،  انئم  يد يف كان  لو  كما  املنع؛  والثاين:  أظهر وهو  شـــ
 .(2)اإلمام منهم مجاعة عند

 .(3)العراقيني ومجهور حامد أبو الشيخ هأورد ما وهو ابحللِّ، القطع والثاين:
 .قوالن واجملنون الصيب ويف قطًعا، حتلُّ  السكران ذبيحة أنَّ  والثالث:
 قطًعا. ذبيحته حلَّت ؛قصد لسكرانول متييز، أدى للمجنون كان إنْ  أنَّه والرابع:
 أنَّه يف  اخلالف على أمره  وينبين  اجملنون، على الســكران  يُرتَّب أنْ   وينبغي :الرافعي قال

ــاحي  وأـمَّا مكروهـة، فهي ؛واجملنون لســــــــــــــكرانا ذبيحـة حتـلُّ  قلـنا: ـفإنْ   كـاجملنون،  أو كـالصــــــــــــ
 وحكى ،(4)اجلمهور بــــــه قطع الــــــذي املنصــــــــــــــوص على ذبيحتــــــه فتحــــــلُّ  املميز الصــــــــــــــيبُّ 

 حتل. ال أهنا وجهٌ  وفيه ,(٧)ُيكره لكن ،(6)عليه اإلمجاع (5)املنذر ابن 
 .خطأ الصيب عمد أنَّ  على خرَّجه بعضهم إنَّ  وقيل:
 فاملذهب مُييِّز ال الذي والصــيب  اجملنون وأمَّا طًعا،ق لبوالك ابلســهم  دهاصــطا  ما وحيلُّ 

 

ــكران، قوالن:  املعتمد أنه حتل ذبيحة  (1) ــحيح، ويف غري املميز واجملنون والسـ ــيب املميز على الصـ الصـ
 (.3/238والثاين: املنع. انظر: الروضة )أحدمها: احلل، كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة. 

 (.18/12٩هناية املطلب ) (2)
 (.٩/٧6اجملموع ) (3)
يب املميز فتحل ذبيحته  وأما الـصــــــــــــ "ونص عبارته يف اجلملة األخرية:  (,12/٧الشـــــــــــــرح الكبري ) (4)

والظاهر يف ل؟ لصحة قصده. وفيه وجه آخر، ورمبا شبه اخلالف ابخلالف؛ يف أن الصيب هل له عم
 .(8/3٩2(. وخمتصر املزين )2/251, وانظر: األم )"حقه احلل ابالتفاق

ــابوري, نزيل مكة أحد أعالم هذه األمة وأحبا( 5) رها,  أبو بكر, حممد بن إبراهيم بن املنذر النيســــــــــــ
كان إماما جمتهدا حافظا ورعا, مسع احلديث من حممد بن ميمون وحممد بن إمساعيل الصائغ وحممد  

بد هللا بن عبد احلكم وغريهم, وله التصـــانيف املفيدة الســـائرة كتاب األوســـط وكتاب اإلشـــراف  بن ع
 مبكة ســـــنة تويف, اختالف العلماء وكتاب اإلمجاع والتفســـــري وكتاب الســـــنن واإلمجاع واالختالف يف

وطبقات   (.4٩1 -14/4٩0)ســـــــــــري أعالم النبالء للذهيب انظر:  . تســـــــــــع أو عشـــــــــــر وثالث مائة
 (3/102الكربى للسبكي )الشافعية 

 (.61اإلمجاع ) (6)
 (.٧٩ -٩/٧6اجملموع )  :انظر (٧)
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 خيتصُّ   ماهفي اخلالف  وقيل: األعمى، يف اآليت  اخلالف على هو وقيل:  صــــــــــــيدمها، حيلُّ   أنَّه
 .ابلسهم االصطياد يف ابحللِّ  ويُقطع ابلكلب، ابالصطياد
 وجهان، والكلب ابلســــــــهم  ادهاصــــــــطي ويف  ،(1)[كرهتُ و ]  ته،ذبيح فتحلُّ  األعمى وأمَّا
 .(2)املنع أصحهما:
 ,(4)عليه  إرساله  وبىن  الصيد،  (3)حس  أدرك  إذا  مبا  خمصوصان  عندي  ومها  اإلمام:  قال

ــوصـــــــان  (٧)[مها]  والبغوي (6)الرافعي (5)[قالو ] ــريٌ   أخربه إذا مبا  خمصـــــ ــيد  بصـــــ  فأرســـــــل ابلصـــــ
 .(8)وغريه البغوي صوَّره وكذا السهم، أو الكلب

ــارة  (٩)[له] كانت إن  :ساألخر  وأمَّا  ؛كني مل وإن  اتـفاقًا، كاتهذ  حلّـَت  ؛مفهمـة  إشــــــــــــ
ــحهما: فطريقان،  أنَّه  :(12)والرافعي  (11)البغوي  أورده ما  وهو والثاين  .(10)ابحللِّ  القطعُ   أصـــــــــ
 (13)كاجملنون
 اإلمجاع  حكى  املنذر وابن  ،(14)القياس هذا على تصــرفاته  ســائر كنيول الرافعي: قال

 

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وىكره (, ويف )و(: )ويكرهيف )ط(: ) (1)
 (.3/238(. والروضة )12/٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) وهو املعتمد. (2)
 (.3/٩16الصحاح اتج اللغة )  انظر: الصوت اخلفي. (3)
 (.18/1٧٩هناية املطلب ) (4)
 يف )ط(: )قال(. (5)
 (.12/٧الشرح الكبري ) (6)
 يف )ط(: )ومها(. (٧)
ا اجلانب صيد فارم إليه، ولو أن األعمى دله بصري، وقال: من هذ (: "8/22قال يف التهذيب )  (8)

الصـــيد؛ فال يتحقق قصـــده؛ كما لو رمى يف ظلمة  فرمى فأصـــابه: املذهب: أنه ال حيل؛ ألنه ال يرى 
الليل إىل جانب، على ظن أن فيه صــيداً، فأصــاب صــيداً. وقيل: حيل يف األعمى؛ ألنه فعله بداللة  

ألن التوجه إىل القبلة يســــــــقط عنه    بصــــــــري؛ كما لو دله على القبلة. واألول املذهب؛ خبالف القبلة؛
 ."إن مل يتيقن القبلة؛ خبالف الصيد تهاد، وتصح صالته، و ابألعذار، وعند االشتباه: جيوز له االج

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 (.3/23٩وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (10)
 (.8/6التهذيب ) (11)
 ."التهذيب قاله يف"(, مث قال:  12/8الشرح الكبري ) (12)
الذي ال يفهم، وبه   األصـــــــح: اجلزم حبل ذبيحة األخرس": (3/23٩قال النووي يف الروضـــــــة ) (13)

 ."قطع األكثرون 
 ( عن صاحب التهذيب.12/8نقله يف الشرح الكبري ) (14)
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.(1)ذبيحته حلِّ  على
:فرع 
 الصــــيب مُثَّ  املســــلمة،  املرأة  مُثَّ  املســــلم، العاقل الرجل  هلا: وأفضــــلهم  كاةذ ابل  الناس أوىل
والسكران. واجملنون والنصراين اليهودي مُثَّ  املسلم،

(.61اإلمجاع ) (1)
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 .املذبوح احليوان وهو ،الذبيح  الثاين: الركن
 جلـده، رةطهـا وال حلمـه، حـلِّ  يف لـذحبـه أثر فال أكلـه حُرم مـا إىل ينقســــــــــــــم واحليوان

ـــيأيت مـا على أكـله حيـلُّ  مـا وإىل  كموتـه، وذحبـه  وهـذا  ,(2)األطعمـة كتـاب  يف  (1)[بيـانـه] ســــــــــــ
 غريه. وإىل ميتته، حتلُّ  ما إىل ينقسم
ــمـك   ميتـته حتـلُّ  ـما  (3)[أـمَّافـ ]  وُيكره، ،(5)[امـ ذحبه] إىل  حـاجـة فال واجلراد،  (4)كـالســــــــــــ
 حامد: أيب الشـيخ جواب   وهو  أصـحهما  فوجهان،  بقاؤه يطول كبريًا السـمك   كان  لو لكن
 .أنفه حتف ميوت  حىت تركه ُيستحب والثاين: .(٧)(6)ذحبه ُيستحب أنَّه

ويت إذا الصــــــــغار والســــــــمك  ــُ  أكلها حل يف فيه،  ما وخيرج  جوفها يشــــــــقُّ   أن قبل  شــــــ
ال قول وهو والثـاين  .(8)حـامـد أيب الشــــــــــــــيخ قول وهو ال، أحـدمهـا: ,وجهـان  ،(٩)نعم :القفـَّ
 .(11)وغريه (10)الفوراين وصحَّحهُ 
 .(13)عندي (12)[اهرط] ورجيعها ,أُفيت وبه الروايين: قال

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (1)
 حف )ط(./ب(, من نسخة املت286) اجمللد العاشر, لوحة (2)
 يف )ط(: )وأمَّا(. (3)
 ب(./254) (4)
 يف )ط(: )ذحبها(. (5)
 (.12/٩الشرح الكبري ) (6)
 (.3/23٩(. والروضة )12/٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 (.12/٩الشرح الكبري ) (8)
 (.3/23٩وروضة الطالبني )(. ٩/٧3اجملموع )و  (.12/8الشرح الكبري ) (٩)
 (.٩/٧3أجده يف املخطوط من اإلابنة, وقد نقل هذا القول عنه النووي يف اجملموع )مل   (10)
 ( ومل يرجحا.3/23٩(. والروضة )12/8انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (11)
 يف )ط(: )ظاهر(. (12)
جــد مسكــة يف جوف ولو و (: "016 -4/15٩) , فــإنــه قــال فيــه يفجــده يف حبر املــذهــبأمل  (13)

ــلت حىت تقطعت وتغري لون حلمها، ففي مسكة حّل أكلهما  ــل الداخلة، فإن انفصــ معاً، ما مل تنفصــ
إابحة أكلها وجهان: أحدمها: حيل أكلها كما حيل لو تقطعت بغري صـــــــيدها وتغريت. والثاين: حيرم 

من غذائه على  الســمكء، وهكذا أكل ما يف بطون قيأكلها؛ ألهنا قد صــارت يف حكم الرجيع وال
ــها يف احلاوي )وعب "هذين الوجهني (, وقال الروايين فيه  15/5٩ارة الروايين املتقدمة؛ موجودة بنصــــــ

وقال القاضـــي أبو علي البندنيجي: ســـألت الشـــيخ أاب حامد عن ذرق الســـمك (: "2/1٩0ايضـــا )
= 
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 .سبب بغري أو بسبب   منها مات  ما بني فرق وال
 طـائر جوفهـا يف وجـد إذا مـا خبالف حالٌل، فهي مسكـة  جوف يف مسكـة ُوجـدت  ولو
 ميت.

 ويف رجيًعا، صــارت  فقد  ؛(2)لوهنا وتغريََّ  األوىل،  جوف يف الســمكة (1)[تقطعت]  ولو
 املشهور. اخلالف لسمك ا رجيع ِحلِّ 

ــمــك  من لقــةفِ  يقطع أنْ  ينبغي وال  ,وجهــان حلهــا ففي ؛فعــل فلو حيــة، وهي الســــــــــــ
 ,(5)حتـل أهنـا  وأصــــــــــــــحهمـا: .(4)حتـل ال :حـامـد أيب والشــــــــــــــيخ (3)هريرة أيب ابن عن أحـدمهـا
 يكونُ   هل  مات،  إذا  بطهارته  وقلنا  اآلدمي  من  جزًءا  (6)[كان]  إذا  فيما  كاخلالف  واخلالف
 ؟جنًسا

 أظهرمهـــا: ,وجهـــان ؛-العلـــل بعض ينفعُ  إنـــه ويُقـــال- حيـــة مسكـــة ابتالع جواز ويف
 ال حــامــد: أبو الشــــــــــــــيخ وقــال .(٧)ُيكره لكنْ  جوفهــا، يف مــا بنجــاســــــــــــــــة قلنــا وإن اجلواز،

 أنه  حامد؛  أبو عليه وفرَّع ,(12)عصــرون أيب  (11)[وابن]  (10)القاضــي وصــحَّحهُ   ،(٩()8)[حيل]
 

, ونقل "ر...ه، فقال: كل هذا طاهواجلراد، فإن الناس ذكلون اجلراد والســـــمك الصـــــغار على صـــــفت
  ( ما نقله عنه القمويل3/23٩(, والنووي يف الروضــة )12/8يف الشــرح الكبري )  عن الروايين الرافعي

 )رمحه هللا(.
 يف )ط(: )انقطعت(. (1)
 (.3/23٩(. والروضة )12/8املعتمد أهنا ال حتل. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.12/٩الشرح الكبري ) (3)
 (.٩/٧3اجملموع ) (4)
 (.3/23٩(. والروضة )12/٩ن تكره. انظر: الشرح الكبري للرافعي )ال حترم, لك ااملعتمد أهن (5)
 يضا.أيف )و(: )ابن(, ولو كانت )أابن(؛ لصح املعىن  (6)
 (.3/23٩(. والروضة )12/٩وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 يف )ط(: )يصح(. (8)
 (.  3/240 )(. وروضة الطالبني٩/٧3اجملموع )و  (.12/٩)الشرح الكبري  (٩)
 (.٩/12٧اجملموع ) (10)
 يف )و(: )ذا بن(. (11)
وهذه املســـــألة الوحيدة   مل أجد كتاب الصـــــيد والذابئح يف كتاب االنتصـــــار البن أيب عصـــــرون, (12)

فرع: بيع  "(: 11/216اليت مل أجدها البن أيب عصـــــــــــــرون, وقد قال الســـــــــــــبكي يف تكملة اجملموع )
ــمك احلي هل جيوز أم ال ــمك احلي ابلسـ ــغره فال  السـ ــمك حيا يف حال صـ ؟ إن قلنا حيل ابتالع السـ

= 
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غلَّى، الزـيت يف اؤهـاإلقـ  جيوز ال
ُ
 الكراهيـة، مع جوازه األوَّل: الوجـه ومقتضــــــــــــــى .(1)وتُقلى امل

 .حية اجلرادة ابتالع يف جاراين ومها
ــمك  ميتة  حل يف فرق وال ــبب   مات  ما بني واجلراد السـ ــغطة ظاهر، بسـ ــدم كضـ  ةوصـ
 حتف  مات   ما  وبني  الصياد،  من  ٍ  بٌ رْ وضَ   املاء  من  إخراجه  أو  ،(2)[ءما  احنسار]  أو  حجر،
 .(3)أنفه

 يطفو ال أنه الغالب ألنَّ   الطايف؛ الســمك  يُؤكل أال ُيســتحب  اخلراســانيني: بعض قال
 .(5)(4)[وانتفاخ] تغريُّ  بعد إالَّ 

 .فيه العلماء والختالف قلُت:
 :فضرابن املاء، يهلكها ال اليت وهي البحر، حيواانت  وأمَّا

ا، والرب البحر يف  يعيش ما  أحدمها:  حالل، ووه  والبط،  كاإلوز  املاء؛  طريُ   فمنه  أيضـــــً
 .قطًعا ميتته لحت وال .األبيض املاء وطري اللقلق، حله: من بعضهم واستثىن كاته.ذ  شرتطي

 به قطعَ  الذي  املنصـوص على  حرامان  ومها والـسرطان، كالضـفدع ُيـستخبث؛ ما  ومنه

 

ــه يعقوب بن  ــالـ ــا جيوز بيع الغنم ابلغنم. قـ ــل فيجوز كمـ ــا ال حيـ ــد الرمحن ابن أيب جيوز, وإن قلنـ عبـ
 ."عصرون يف جمموعه

 (.3/240الشرح الكبري ) (1)
 يف )و(: )احنسارًا ما(. (2)
 (.3/2٧4)(. والروضة 12/141انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )ط(: )وانفتاج(. (4)
( أبن الروايين حكاه عن بعض اصــــــــحابنا اخلراســــــــانيني,  ٩/45٧قال صــــــــاحب النجم الوهاج ) (5)

وقــال بعض العراقيني: إن طفــا  "(: 4/164ين, حيــث قــال يف البحر )وجــدتــه مــا قــالــه الرواي والــذي
 ال غري. ",حرم, وإن رسب مل حيرم
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 .(4)السرطان يف (3)احلليمي قال وبه ُذحبا، ذاإ حالالن أهنما قولٌ  وفيهما ,(2)(1)اجلمهور
ــتخبثـــات: ومن ــاح، املســــــــــــ  عن وجـــهٌ  وفيـــه ,(5)الصــــــــــــــحيح على حرامٌ  وهو التمســــــــــــــ

 .(8)حالل (٧)أنه ؛(6)[مريصيال]
 .(٩)الصحيح على حرامٌ  وهي السلحفاة، ومنها:
 .(10)السموم وذوات  احليات  ومنها:
 املاء، يف إالَّ  (11)[تعيش]  ال اليت احليواانت  من الضـــفدع  مجاعةٌ   واســـتثىن الرافعي: قال

ــمك  غري  حلُّ  وهو  ؛(12)]الصـــــــــحيح[ على ريًعاتف ــتثنوا  منها، الســـــــ  والعقارب، احليَّات   واســـــــ
 كذا، منها  نوع  يكون أن وميكن  املاء، يف إالَّ   يعيش ال  مما  كوهنما  االســـــــــــتثناء هذا وقضـــــــــــية

 

وكل ما كان يعيش يف املاء من حوت أو غريه فأخذه ذكاته (: "2/125قال الشـافعي يف األم ) (1)
فذحبه ألن يســــــتعجل موته ما كرهته ال ذكاة عليه ولو ذكاه مل حيرم ولو كان من شــــــيء تطول حياته  

ــواء ما  ــه فال يبايل من أخذه وسـ ــي أو وثين ال ذكاة له ألنه ذكي يف نفسـ ــواء من أخذه من جموسـ وسـ
ملاء وما كان يعيش إذا كان منســــــــواب إىل املاء وفيه أكثر عيشــــــــه وإذا  كان منه ميوت حني خيرج من ا
 ."منه لبحر وطفا من ميتته وما أخرجكان هكذا فسواء ما لفظ ا

 (.3/2٧5وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (2)
ــن بن حممد ( أبو عبد هللا, 3) ــنة مثان وثالثني وثالث ولد البخاري,  احلليمي احلســــــــني بن احلســــــ ســــــ

نفات احلليمي كتاب املنهاج يف شـــــعب اإلميان, أخذ عن: األســـــتاذ أيب بكر القفال،  , من مـصــــ مائة
ن حممـد اخلـيام، وأيب بكر حممـد بن أمحـد بن خـنب، واإلمـام أيب بكر األودين. وحـدث عن: خلف ب
ســـري أعالم النبالء  انظر:  . ســـنة ثالث وأربع مائةوتويف  ,وبكر بن حممد املروزي الدمخســـيين، ومجاعة

 .(4/335)(, 4/333وطبقات الشافعية الكربى ) .(133 -1٧/231)للذهيب 
من دواب البحر أنه حالل فذكيه والســــــــــــرطان حالل، والضــــــــــــفادع حرام... وما قلنا فيه  "قال:   (4)

 (.5٧ -3/56) للحليمي . املنهاج يف شعب اإلميان "وميته سواء
 (.3/2٧5وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (5)
 .يف )و(: )الضيمري( (6)
 أ(./255) (٧)
 (.8/251ذكره ابن الرفعة يف كفاية النبيه ) (8)
 (.3/2٧5وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (٩)
 (.3/2٧5املعتمد. انظر: الروضة )وهو   (10)
 يف )و(: )يعيش(. (11)
 يف الشرح الكبري: )األصح(. (12)
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ــتثىن كذا،  منها  ونوع ــناس] الطيب  وبأ  القاضـــي  واسـ ا القول ذلك  على  (2()1)[النسـ ــً  ,(3)أيضـ
 فأابحوه. وغريه، (6)(5)(4)روايين[ال ذلك  يف ]وخالفه

ا  اســتثناه  أنَّه  حامد: أيب الشــيخ وعن  يف ما مجيع  أنَّ  املعتمد الصــحيح وقال:  ،(٧)أيضــً
لحفاة من األصــــحاب  ذكره  ما وحُيمل الضــــفدع، إالَّ   ميتته لُّ حت البحر  والنســــناس واحلية الســــُ
 .(8)البحر غري ماء يف يكون ما على

 املذبوح، عيش عيشــــــــه كان  املاء من خرج  وإذا ،الرب يف  يعيش ال ما  الثاين: الضــــــــرب 
 .غريه وإىل السمك، صورة على هو ما إىل ينقسم وهو

 .كاةذ  إىل حيتاج ال ،(٩)إمجاًعا فحاللٌ  السمك  صورة على هو ما فأمَّا
 .(10)حتلُّ   أصـحها:  ,أوجه وقيل: أقوال،  ثالثة  ففيه السـمك،  صـورة على  ليس ما وأمَّا
ــمـك  اســــــــــــــم أنَّ  على بعضــــــــــــــهم وبنـامهـا ،حتـلُّ  ال  واثنيهـا:  مجيعهـا؛ على يقع واحلوت  الســــــــــــ

 نظريه يُؤكل ال  ما أنَّ   والثالث:  .عليها وقوعه  واألصـــــــح ؟ال  أو الطعم  يف  (11)[الشـــــــرتاكهما]

 

لنسـاس(, واملثبت من , ويف الشـرح الكبري: )اكلمة غري واضـحةيف )ط(: )البسـباس(, ويف )و(:   (1)
 احملكم, والصحاح اتج اللغة وصحاح العربية, واجملموع.

والنسناس خلق يف صورة الناس مشتق منه لضعف خلقهم قال كراع  "( 8/41٩قال يف احملكم ) (2)
احدة ورجل النسناس فيما يقال دابة يف عداد الوحش تصاد وتؤكل وهي على شكل اإلنسان بعني و 

ــحاح اتج اللغة )"ان ويد تتكلم مثل اإلنســــ  ن اخللق  والنســــناس: جنس م(: "3/٩83, وقال يف الصــ
 قلت: وال ذِْكر له يف زماننا. ."لى رجل واحدةيثب أحدهم ع

 مل أجد كتاب الصيد والذابئح يف املطبوع من التعليقة. (3)
 ."امتنع الروايين وغريه من مساعدتهو "يف الشرح الكبري:  (4)
ــبــه حيوان الرب من (: "4/016ذهــب )قــال الروايين يف حبر املــ  (5) وأمــا املختلف فيــه، فهو مــا أشــــــــــــ

الفأر والكالب واخلنازير، وقيل: إنه ليس يف الرب حيوان إال ويف البحر مثله، فاختلف دواب املاء من  
الفقهـاء يف إابحـة أكلـه على ثالثـة مـذاهـب: أحـدهـا: هو الظـاهر من مـذهـب الشـــــــــــــــافعي أن مجيعـه 

 ."الرب وحمرماته من كالبه وخنازير ما أشبه مباحاتحالل مأكول، يستوي فيه  
 (.3/2٧5الروضة )  :. وانظر(12/143الشرح الكبري ) (6)
 (.٩/33اجملموع ) (٧)
فهي على هــذا من كالم النووي ال   ",قلــت: الصــــــــــــــحيح..."(, إال أنــه قــال: ٩/33اجملموع ) (8)

 الشيخ أيب حامد, وقد وضع احملقق كلمة )قلت( بني معقوفتني.
 .(3/2٧4والروضة ) .(12/141الشرح الكبري )  وانظر:مل أجد من نقل اإلمجاع,  (٩)
 (.3/2٧4(. والروضة )12/141وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 لمة.يف )ط( مطموس أول الك (11)
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 سواه. ما وحيل ,حيلُّ  ال ؛وفأره وإنسانه وخنزيره املاء ككلب الرب؛ يف
 .(2)اليوم فتوىال وعليه :(1)الُعدة يف قال
 .حالل فهو الرب، يف نظريٌ  له يكن مل لو هذا، فعلى
ــبيهـان؛ لـه كـان وإنْ   الوحش محـار فـإنَّ  كـاحلمـار، حرام، واآلخر حاللٌ  أحـدمهـا  شــــــــــــ

 حيل. مل ؛حيل ال اإلنس ومحار حيل،
 فيه ُيشــــرتط أم ميتته حتل فهل  البحر،  حيواانت  من الســــمك   ســــوى ما حيل قلنا:  وإنْ 

 (4)]جنس[ فــدمــه هــذا وعلى ,(3)ميتتــه حتــل أحــدمهــا: ,والنق وقيــل: وجهــان، فيــه كــاة؟ذ الــ 
 دم يف الـلذان  الوجهـان (6)[دمـه] ففي ال،  وغريه:  (5)امـلاوردي ـبه وجزم  وأصــــــــــــــحهمـا، .قطعـًا

 السمك.
 ؟(8)ال أم (٧)]احلوت[ اســـــــــم عليها يقع هل  أهنا على اخلالفُ   ينبين وقد :الرافعي قال
 قبــل ومــات  صــــــــــــــــاده فــإنْ  اإلمكــان، عنــد كــاةذ الــ  على احلـِـلُّ  يتوقف الثــالــث: القول وعلى

 

أربع  عبد هللا, احلســـــني بن علي بن احلســـــني الطربي, ولد آبمل، ســـــنة مثان عشـــــرة و  العدة, أليب( 1)
ومسع صـحيح مسـلم عن عبد الغافر الفارسـي تفقه على انصـر العمري خبراسـان وعلى القاضـي  مائة,

تويف مبكة ســنة مثان وتســعني وأربع  ,الطربي ببغداد مث الزم الشــيخ أاب إســحاق الشــريازي أيب الطيب
شــهبة   وطبقات الشــافعية البن قاضــي .(204 -1٩/203)ســري أعالم النبالء للذهيب انظر:  مائة. 

(1/263- 264.) 
 (.8/250كفاية النبيه )  مل أجد العدة له, وقد نقله عن العدة ابن الرفعة يف (2)
 (.3/2٧5(. والروضة )12/142)وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي   (3)
 هكذا يف النسختني. (4)
ا يف وجوب ذحبه وإن أدرك ذكاته بعد صيده فقد اختلف أصحابن"(: 15/64قال يف احلاوي )  (5)

وكونه مع القدرة شــــــــــــرطا يف إابحته على وجهني: أحدمها: وهو قول األكثر منهم أن ذحبه ال جيب,  
بني الســـــــــمك وغريه يف اإلابحة. والوجه الثاين: وهو  وأن موته ذكاة كالســـــــــمك, وهذا قول من مجع 

ــا يف  ــة فجمع بينهمـ ــه مع  قول من اعترب حيوان البحر حبيوان الرب يف احلظر واإلابحـ ــاة, وحرمـ الـــذكـ
القدرة عليها إذا مات, وهذا اجلمع فاســـــد يف األمرين. فأما دمه فمن جعل ذكاته شـــــرطا جعل دمه 

احلوت يف اســـــتباحته مبوته, ففي دمه ودم مجيع الســـــمك جنســـــا, ومن مل جيعل ذكاته شـــــرطا وجعله ك
 ."س... والوجه الثاين: أن دمه طاهروجهان: أحدمها: جن

 يف )و(: )ذمه(. (6)
 يف النسختني: )احليوان(, واملثبت من الشرح الكبري. (٧)
 (.12/142الشرح الكبري ) (8)
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 حيل. مل ميًتا صاده لو أنه وقضيته الرب، صيد يف كما لَّ،حَ  ؛إمكاهنا
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 فرع:
ــتقراره كــان إنْ  :والبحر الرب بني احليوان من جيمع مــا املــاوردي: قــال  أبحــدمهــا اســــــــــــ
 ,انفوجهــ  ؛أغلــب أحــدمهــا يكن مل وإنْ  حكمــه، عليــه غلــبَ  ؛أكثر بــه (1)[ومرعــاه] ,أغلــب
 .(2)البحر حيوان حكم عليه جيري :والثاين .الرب حيوان حكمُ  عليه جيري :أحدمها

 .(4)وجهان والسلحفاة (3)والسرطان وخنزيره املاء كلب يف فحصلَ  الروايين: قال
 وُمْستَـْوحش. ذحبه، على مقدور ,ضرابن أيًضا فهو ميتته حتل ال ما وأمَّا

ة أو احللق يف ابلــذبح إالَّ  حيــل فال عليــه، املقــدور األوَّل: ــيــأيت مــا على ,اللُّبــَّ  يف ســــــــــــ
 حياةٌ   وفيه الصـيد أمسـكَ   أبنْ   ذحبه، على قدر إذا والوحشـي اإلنسـي فيه  سـواءٌ   ,(5)الضـحااي
 مستأنًسا. كان أو مستقرة،

ــيد، عليه؛  يُقدر ال الذي  املتوحش  الثاين: الضــــــــرب   ما مذبح،  أجزائه فجميعُ   كالصــــــ
 ؛ومات  بدنه من  شــيًئا  فأصــاب   جارحةً  إليه أرســل  أو  ســهًما إليه  ىرم فلو توحشــه، على دام
 َحلَّ.

ــيٌّ  توحش  (6)[وإنْ ] ــردت  أو  فرس، أو  بقرة أو بعريٌ   (٧)ندَّ   أبنْ  إنســـ ــاة، شـــ  ميكن ومل شـــ
 عليه. واجلوارح الكلب وإبرسال منه، املذبح غري إىل ابلرمي حيل كالصيد، فهو ؛الرد

 

 يف )ط(: )ومراعاة(. (1)
 (.15/63احلاوي ) (2)
 ب(./255) (3)
وأما املختلف فيه، فهو ما أشـــــــــــــبه حيوان الرب من دواب املاء (: "4/016قال يف حبر املذهب ) (4)

مث ذكرهــا,  "ء يف إابحــة أكلــه على ثالثــة مــذاهــبختلف الفقهــامن الفــأر والكالب واخلنــازير... فــا
الرب   وأما النوع الثالث من احليوان، وهو ما جيمع يف عيشــــــــــه بني(: "163 -4/162وقال ايضــــــــــا )

والبحر فينقســم ثالثة أقســام... الثاين: ما يكون مســتقره يف البحر ومرعاه يف الرب كالســلحفاة، فهذا  
أمـا إذا  "( يف )ابب مـا يفســـــــــــــــد املـاء(: 1/256, وقـال يف )"حكمـه من حيوان البحر، وجيري عليـه

مات يف املاء غري احلوت مما يكون عيشـــه يف املاء, إن قلنا: إنه ال حيل أكله ال ينجســـه, وكلب املاء 
بعض أصــــــحابنا: وهذا يف وخنزيره والســــــلحفاة والســــــرطان واحلية طاهر يؤكل يف أحد القولني, ذكره 

 ."احلية غريب
 /ب(, من نسخة املتحف )ط(.2٧2) لد العاشر, لوحةاجمل (5)
 يف )و(: )ولو(. (6)
 (.14/51هتذيب اللغة )  انظر: يقال: َندَّ البعرُي يَِنّد نُدوداً؛ ِإذا َشَرد. (٧)
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  مذبح أجزائه  مجيع  أنَّ  يف  الناد كالبعري هوف ؛حنره ميكن ومل  بئر يف بعريٌ   دَّىتر  ولو
  وصحَّحهُ  احِلل، (1)البصريون  اختار  وجهان، عليه الكلب إبرسال ِحلِّه  ويف حة،اابجلر 
 . (5) املنع (4) يواملستظهر  (3)البحر صاحبا  وصحَّحَ  ،(2) النووي
 وقال  راجلمهو  قطع وبه أصحهما وجهان، واملرتدي  النَّاد يف للِحل (6)[يدفامل] اجلرح ويف

 من البُدَّ  أنه  والثاين:  .(٧)هوقز ال إىل يفضي جرح   كل يكفي  أنه الصواب؛ وهو  النووي:
  (8) اإلمامُ  واختاره] املقدور، يف واملريء احللقوم قطع مبنزلة  ليكونَ  فِّف؛ذَ مُ  جرحِ 

 .(10) [(٩)والَقفَّال

 

ــرويون والكوفيون (: "015أمــــا تعريفهم فقــــد قــــال حمقق هنــــايــــة املطلــــب يف مقــــدمتــــه ) (1) البصــــــــــــ
كتاب  خالفاً بني البصــــــــــــــريني والكوفيني يف عدة مواضــــــــــــــع يف  والبغداديون: وقد حكى إمام احلرمني

الفرائض، ولكنهـا كلهـا تقع بني فقهـاء الســــــــــــــلف، وليس خالفـاً داخـل املـذهـب. ولكن املـاوردي يف 
ــريني، نقـله عـنه النووي يف )اجملموع(, يف حكم  كـتابه )احلاوي( حكى خالفاً بني البـغداديني والبصــــــــــــ

يين ومجهور  أو بنصـف، قال املاوردي: " كان أبو حامد اإلسـفرايالوطء يف احليض، والتصـدق بدينار  
ــر  ال جيعلونه قوالً قدمياً، وال    ينيالبغداديني جيعلونه قواًل قدمياً، وكان أبو حامد املروزي ومجهور البصـــــــــــ

(. ويلوح يل أن هـذا خالف اثنوي داخـل طريقـة 3/360حيكوـنه مـذهـباً للشــــــــــــــافعي..." )اجملموع: 
 . انتهى."املذهب يتكلم عن الطرق يف حكايةمل ُيشر إليه النووي وهو   العراقيني، ولذا

قال يف منهاج الطالبني . و "قلت: األصـــــــح: حترميه(: "3/124قال النووي يف روضـــــــة الطالبني ) (2)
 ."قلت: األصح ال حيل إبرسال الكلب"(: 1/31٧)
 (.4/130حبر املذهب للروايين ) (3)
,  بن احلسـني الشـاشـي, ولد مبيافارقني سـنة تسـع وعشـرين وأربعمائةحممد بن أمحد   ( هو أبو بكر,4)

والزم الشــــيخ أاب إســــحاق  , تفقه علي حممد بن بيان الكازروين وعلى القاضــــي أيب منصــــور الطوســــي
روى عنه أبو املعمر األزجي وأبو احلســــــــــــن علي بن أمحد اليزدي, وتويف ســــــــــــنة ســــــــــــبع  ,  الشــــــــــــريازي
 .(٧1 -6/٧0)لكربى للسبكي قات الشافعية اطبانظر:  ومخسمائة. 

فإن أرســــــــــل عليه كلب صــــــــــيد حىت عقره مل حيل يف أصــــــــــح "(: 2/125قال يف املســــــــــتظهري ) (5)
 ."يف احلاويالوجهني ذكر ذلك 

(.  12/11( بدون تنقيط, واملثبت من الشــــرح الكبري )المڡـــــــيديف )ط(: )املقيد(, ويف )و(: ) (6)
 (.٩/124واجملموع )

 .(٩/124. واجملموع )(241 -3/024روضة الطالبني ) (٧)
 (.18/131هناية املطلب ) (8)
ــرح الكبري ) (٩) ــة الطالبني )٩/124اجملموع )و (. 12/11الشــــــــــ (. وكفاية النبيه  3/241(. وروضــــــــــ
(8/151.) 
 يف )و(: )وصححه القفال واإلمام(. (10)
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  ؛ميسكه  مبَن تعانة  اس أو  و  دْ عَ بِ  اللحوق تيسر مىت بل االنفالت، جمرد ابلتوحش املراد وليس
 احللق. غري يف الذبح جيّوِز توحًشا ذلك  فليس

ــيد، يُلتحق األصــــــــحاب: قال  ,(1)بعده دومنا احلال يف العجزُ  وحتقق تعذَّر  ولو  ابلصــــــ
 لكن ،(3)[الزوال] قريبة  حالة  ألهنا ؛(2)[لصـــــــــيداب] يُلحق ال  أنه عندي الظاهر اإلمام: وقال
 إىل يؤدي كان  وإن كالصــــــيد،  فهو ؛مســــــبعة  أو ةكمهل  إىل  يؤدي والطلب الصــــــربُ  كان  لو

 .(5)فوجهان ؛(4)[وغّصاب ] لصوص موضع
ــفـل، فمـات  األعلى عنفطُ  اآلخر، فوق أحـدمهـا بئر   يف بعريان ىتردَّ  ولو  فـإنْ  األســــــــــــ

 مجيًعا. اّل حَ  ؛منها ومات  الطعنة إليه نفذت  وإنْ  َحُرم، ؛األعلى بثقل كان
ا  كان  ســـــــــواء  القاضـــــــــي: قال

ً
 صـــــــــيًدا رمى  لو  كما املذهب، على  ,جاهاًل   أو  به  عامل

 .(6)آخر إىل منه ونفذ فأصابه
كَّ   وإنْ   َحلَّ، ؛روحه مفارقة قبل  أصــابته  (٧)[إمنا]  كان  فإنْ  ؛ابلثقل  أو  هبا مات   أنه شــَ

كَّ  وإنْ   الغـائـب عتق اءز إج يف القولني على بنـاءً  ،(8)وجهني حيتمـل البغوي: قـال فيـه، شـــــــــــــــَ
 .فَّارةالك عتقِ  عن اخلرب املنقطع

 ؛املذبح  (10)غري  فأصــاب   ،(٩)[عليه مقدورًا فصــار]  عليه، مقدور   غري  حيواانً  رمى  ولو
 حيل. مل

 .حل ؛مذحبه غري فأصاب  عليه، مقدور   غري فصار عليه، مقدورًا رمى ولو
 

 (.3/240انظر: الروضة ) (1)
 يف )و(: )الصيد(. (2)
 يف )ط(: )والزوال(. (3)
  )ط(: )وعقاب(.يف (4)
 (.132 -18/131هناية املطلب ) (5)
 (.8/153كفاية النبيه )  (6)
 , ولعل الصحيح ما أثبتناه.كلمة غري واضحةيف )ط(: )إهنا(, ويف )و(:   (٧)
اآلخر، فطعن يف األول،  ولو وقع بعريان يف بئر، أحدمها فوق  "  , حيث قال:(8/23التهذيب )  (8)

  ؛ ظر: إن كـان عـاملـًا بـهنُ  ؛، ومل حيـل الثـاين. ولو نفـذ الطعنـة إىل الثـاينحـل األول ؛ومـات الثـاين بثقلـه
 ."فوجهان: األصح: حيل ؛حالً مجيعاً، وإن كان جاهالً 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 أ(./256) (10)
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 .(1)وجهان حله ففي فقتله فرماه مأكول حيوانٌ  قصده ولو

 

 (.10/1٩5(. والروضة )11/326)انظر: الشرح الكبري للرافعي   (1)
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 فرعان:
 على غريه أو كلب   من معلمة جارحة  أو  ,حنوه أو  ســــيًفا أو  ســــهًما  أرســــلَ  إذا األوَّل:

 قطع قد كان  أبنْ  مســـــــــتقرة،  حياة  فيه كنت مل  فإنْ   حيًّا، الصـــــــــيد  أدرك مُثَّ   فأصـــــــــابه،  صـــــــــيد  
ــوتـه أخرج أو أمعـاءه، خرقَ  أو  ،(1)أجـافـه أو ئـه،يومر  حلقومـه ــُتحـب ؛حشــــــــــــ  ميرَّ  أنْ  لـه اســــــــــــ
 .(2)إمجاًعا حلَّ  ؛مات  حىت وتركه يفعل مل فإنْ  ليذحبه، حلقه على السكني
 العدو لزوم ويف املذبح، يف  ويذحبه  إليه  يتوجه أنْ  فعليه  ؛مســـــتقرة  حياةٌ   فيه كانت  وإن

 .(4)(3)نعم الغزايل: عند أرجحهما وجهان، توجهه يف
 ومل ميًتا الصــيد وجدَ   مُثَّ   تركه فلو  ظاهر،  ضــرر ىلإ يفضــي حبيث  فيه  املبالغة ُيكلف وال

 القولني على يكون أنْ   ينبغي الرافعي: قال  ؛بعده  أو العدو يســـــــع  الذي الزمن يف أماتَ   يدرِ 
كَّ  إذا  فيما  كما ابملشــــي  ويكتفي ال،  :غريه  عند  وأظهرمها  ،(6)(5)[كاةذ ال] يف التمكن يف  شــــَ
ــعي يف  لو  كان وإنْ   حلَّ،  ؛ميًتا  فأدركه ســـــــجيته على مشـــــــى لو هذا فعلى  اجلمعة، إىل الســـــ

 حيًّا. ألدركه أسرع
 .(٧)اإلسراع من البُدَّ  أنه عندي الوجه اإلمام: وقال
ــإنْ  ــه تركَ  فـ ــاتَ  حىت ذحبـ ــا حراٌم، (8)[فهو] ذر  عـــ  بغري مـ  من (٩)[بعري] تردَّى لو كمـ
ــاهق ر هو  بعذر ،  كان إنْ  وكذا  مات، حىت  يذبح فلم  شــ ــِّ ــتصــــحب مل لو  كما  فيه، مقصــ  يســ
ــقطت  (11)[اســـــــتصـــــــحبها و]أ  ،(10)ُمْديَة معه  ذلك  بعد وجدها  وإنْ   ,حينئذ جيدها ومل فســـــ

 

 (.2/1223مشس العلوم )  انظر: وفه.أجافه الطعنة: أي بلغ هبا ج (1)
 (.٩/115اجملموع ) (2)
 (.٧/10٧الوسيط ) (3)
 (.٩/116(. واجملموع )12/13املعتمد أنه ال يلزم. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 يف )و(: )الزكاة(. (5)
 (.3/242(. وروضة الطالبني )12/13الشرح الكبري ) (6)
 ."تشوف إىل اإلسراع يف املشي قليالالوجه عندي أن ي": (18/11٧قال يف هناية املطلب ) (٧)
 يف )و(: )فهم(. (8)
 يف )و(: )بغري(. (٩)
 (.1/440املعجم الوسيط )  انظر:  السكني. (10)
 يف )ط(: )واستصحبها(. (11)
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 ,(2)الصــــحيح على الغمد يف الســــكني  (1)[نشــــبت]  لو وكذا الطلب،  مدة يف الصــــيد ومات 
 .بذلك  ويُعذر لحيَ  أنه وجهٌ  وفيه

 أورده ما وهو-  واثنيهما  .(3)حيرم  أنه  أصــحهما:  ,فوجهان  الســكني، منه ُغصــب  ولو
 .(5)(4)مات  حىت ,سبع حليلولة   إليه يصل مل لو كما بذلك  ويُعذر ,ال :-املاوردي
ــتغل إذا ما التقصــــــــــــري منو   (٧)[رميُ ] كان  إذا امو   ,فمات  (6)الســــــــــــكني بتحديد اشــــــــــ

 .فمات  غلطًا حلقه على السكني (8)[ظهر]
ر غري  (٩)[لعذر]  تركه  وإنْ   فمات  السـكني، وسـلِّ  اآللة أبخذ اشـتغل لو  كما  فيه مقصـِّ

 بقية من فيه  ملا  عليه متنع  أو إمتامه، قبل  فمات   الذبح يف شــــــــرع  أو  ذحبه، من يتمكن  أنْ  قبل
 فيحل. ؛الذبح من فيه يتمكن ما الزمان من جيد ال أو القدرة، قبل (10)[ومبوته] قوة،

 .(12)مات  حىت جيده فلم الذبح موضع بطلبِ ] اشتغل إذا ما منه الروايين (11)[وعد]
ا  الصـــيدُ  وقع إذا وأمَّا  بتوجهه  (13)[اشـــتغل أو  ذحبه، على ليقدر  بقلبه فاشـــتغل ُمنكســـً

 

 (, ويف )و(: )ُنسيت(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.تشبتيف )ط(: ) (1)
ــرح الكبري ل (2) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/116(. واجملموع )12/12لرافعي )وهو املعتمــ
 (.31٧(. ومنهاج الطالبني )3/241)
ــرح الكبري للرافعي ) (3) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/116(. واجملموع )12/12وهو املعتمــ
 (.31٧ومنهاج الطالبني )(. 3/241)
 أي: الصيد. (4)
فلو كانت معه ســــــــــــــكني, "قال:   ( أنه ال حيل, حيث15/18ي )الذي ذكره املاوردي يف احلاو  (5)

فضــاعت أو غصــبه عليها غاصــب حىت مات مل ذكل, ولو حال بينه وبني الصــيد ســبع, فلم يصــل 
ــبع أ ــياعها إليه حىت مات أكل. والفرق بني غصـــب الســـكني, وبني منع السـ ن غصـــب الســـكني وضـ

 ."إليه, ومنع السبع عائد إىل الصيد عائد 
 (.15/18احلاوي ) (6)
 ن(.يف )ط(: )مي (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 يف )ط(: )ال لغذر(. (٩)
 هكذا يف النسختني, أعين: مل تكتب: )أو مبوته(. (10)
 يف )ط(: )وعند(. (11)
 (.4/11٩حبر املذهب ) (12)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (13)
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 .(1)حالل( )فهو ؛فمات  لةالِقب إىل
كَّ   ولو  ؟(2)فيحل يتمكن مل أو فيحرم،  ذحبه من متكن هل الصــــــــــــــيد؛ موت  بعد شــــــــــــــَ
 .(3)حيل أنه أصحهما: ,قوالن

 فرع:
 ؛(5)[اجلـلد] داخـل واملريء احللقوم ليقطع الثعـلب أُُذنِ  يف الســــــــــــــكني (4)[أدخـلَ ] لو

 مل ؛املــذبوح حركــة إىل االنتهــاء بعــد قطعهمــا إىل انتهى فــإنْ  يُنظر مُثَّ  للتعــذيــب، حراٌم؛ فهو
 حلَّ. ؛قبله إليه انتهى وإنِ  ,قطًعا يفيده وال حيل،

 أابنَ  ولو  حالٌل،  فهو  ؛متفاوتتني أو متـساويتني قطعتني فقدَّه صـيًدا  رمى لو  :(6)الثاين
 َحلَّ  ؛احلال يف ومات  فِّفةذمُ  جبراحة    أابنه فإنْ   غريه،  أو بســــــيف    ,(8)[ديَ كَ ]  ؛منه (٧)[قطعة]
 فالعضو ؛فًفاذم آخر  جرًحا  جرحه  أو وذحبه  فأدركه ففةذم تكن مل  وإنْ   البدن،  وابقي ضوالع
 حالل. البدن وابقي ,حرام

ــار فـقد األوىل ابجلراحـة أثبـته  ولو  تـلك  من ـمات  وإنْ  ذحبـه، فيتعني علـيه، مـقدورًا صــــــــــــ
 ,نوجهـا العضــــــــــــــو ويف ,البـدن ابقي حـل ؛ذحبـه من يتمكن ومل زمـان   مضــــــــــــــي بعـد اجلراحـة

 ؛ففــةذمــ  تكـانــ  فـإنْ  أخرى، جراحـة هـذه واحلـالـة جرحـه وإنْ  ,(٩)حيـل ال أنـه :أصــــــــــــــحهمــا
 العضــو ويف ,حالل فالصــيد  ؛منها ومات  ففةذم تكن مل  وإنْ   حرام، والعضــو  حاللٌ  فالصــيد
 .ابلتحرمي أوىل وهنا مرتبان، وجهان

 

 (.3/242(. والروضة )٩/116(. واجملموع )12/13زايدة من الشرح الكبري )  القوسنيما بني    (1)
 ب(./256) (2)
ــرح الكبري للرافعي ) (3) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/116(. واجملموع )12/13وهو املعتمــ
(3/242.) 
 يف )و(: )أدن(. (4)
 يف )و(: )اجللب(. (5)
ــفحــات, حيــث قــال:  )رمحــه هللا( القمويلأي: الفرع الثــاين من العنوان الــذي عنونــه  (6) قبــل صــــــــــــ

 )فرعان(.
 يف )ط(: )عضًوا(. (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
(. والروضـــــــــة  ٩/11٧واجملموع )(. 14 -12/13وهو املعتمد. انظر: الشـــــــــرح الكبري للرافعي ) (٩)
(3/242.) 
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 إابحة يف  هب ملحًقا  هيصــــــــــريِّ   أبصــــــــــله متصــــــــــلة جبلدة    املقطوع تعلُّق  أنَّ  يف  خالف وال
 .(1)أكله

 

 (.4/124(. وحبر املذهب )15/23احلاوي ) (1)
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 .والذبح  الصيد آلة :لثالثا الركن
 جيرح حمدد إمَّا وهو  ؛مجاد أو  به، ُيصـــــــطاد  (1)[حيوان]  إمَّا  ألهنا ؛أقساااااا  ثالثة وهي

  والثاين: احملددات، األوَّل: ؛غريه أو ويُزِهق
ُ
 ّقالت.ثَـ امل

 .احليوان جوارح األوَّل:
 كالكلب ؛املعلمة الســـــــباع وارحجب االصـــــــطياد جيوز  واألصـــــــحاب: (2)الشـــــــافعي قال
ــق والعقاب   والبازي  (3)[كالنســـور] الطيور وجبوارح وغريها،  والنمر والفهد   والشـــاهني والباشـ
 .(4)البهيم األسود ابلكلب االصطياد جيوز ال أنه الفارسي بكر أيب وعن ,الصقور وسائر

 حركة يف  أو  ميًتا  صـــــــــــاحبها وأدركه  وجرحته، اجلوارح  (5)[هذه] من  جارحة  أخذه  فما
 أكله. حلَّ  ؛ذحبه من يتمكن مل أو املذبوح

 .غريه يف الذبح مقام ؛كان موضع   أي يف واجلرح (6)[اإلرسال] ويقوم
 طريق   أبي صـــــــــــــــلحي ـبل  هبـا، خيتص فال ؛املِـلك  إثـبات  (٧)[مبعىن] ؛االصــــــــــــــطـياد وأمـَّا
ــر، ــواء  يتيســــــــ  إذا (8)(حيل اوإمن املعلم غري قتله  ما) حيل ال لكن  وغريه، املعلم غري الكلب ســــــــ

 .مستقرة حياةٌ  وفيه كِّيذُ 
 معلمة. اجلوارح تكون أنْ  اجلوارح قتلته ما كل يف فُيشرتط ,ذلك  رفعُ  إذا

 :أمور أربعة السباعِ  اجلوارح تعليم يف وُيشرتط
 هاج. ابلصيد أُغري إذا (٩)[أنه] :ومعناه إبشارته، يسرتسل أنْ  أحدها:

 

 يف )و(: )حيان(. (1)
 (.2/25٧األم ) (2)
 يف )و(: )كالنسر(. (3)
ــرح  (4) (. وكفـايـة النبيـه  3/246(. وروضـــــــــــــــة الطـالبني )٩/٩3اجملموع )و (. 12/1٩الكبري )الشــــــــــــ
(8/168.) 
 يف )و(: )عدة(. (5)
 (: )إرسال الصائد(.3/246(. والروضة )٩/٩4واجملموع ) .(12/1٩يف الشرح الكبري ) (6)
 يف )و(: )يف(. (٧)
 (.3/246(. والروضة )٩/4٩زايدة من اجملموع ) القوسنيما بني   (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
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ــال، أولَ  ذلك  يعترب :اإلمام وقال  اجلمهور، قاله كذا  بزجره،  ينزجرَ  أنْ   الثاين:  اإلرســـــــ
 .(3)قالوه كما االشرتاط (2)وصحَّحَ  فوجهان، ؛بهوجذْ  عدوه (1)[اشتدو ] أطلقَ  إذا فأمَّا

 .خُيليه وال صاحبه، على فيحبسه الصيد مُيسك  أن الثالث:
 .ُيشرتط ال أنَّه شاذ قولٌ  وفيه منه، ذكل أال الرابع:
 يكن مل ؛بنفســه انطلق لو  إنَّه وقال  ،صــاحبه  ابنطالق ينطلق نأ ُيشــرتط اإلمام: وقال

 .(5)خامًسا كان هذا صحَّ  فإن ،(4)معلًَّما
 (6)[أتدب ] الظن على ليغلب ,مرة  بعد مرةً  تكررها من  بد ال مشــــــــــرتطة  األمور وهذه

روا ومل ،(٧)[اجلــارحــة]  وطبــاع مضــــــــــــــطرابً  الُعرف رأوا موكــأهن الرافعي: قــال املرات، عــدد يقــدِّ
 .(8)اجلوارح بطباع اخلربة ألهل الباب  يف والرجوع خمتلفة، اجلوارح

 اثـلث ووجـه مرتني، التكرر يكفي  أنّـَه وجـهٌ   وفـيه  .(٩)العـادة إىل  فـيه يُرجع الغزايل: وـقال
 .(10)املاوردي به وجزم مرات، ثالث  يعترب أنَّه

 لوجهنياب  وشــــــبههما  معلًَّما، اجلارح  كون  به  ابن ما  حلِّ  يف وجهني  القاضــــــي وحكى
 .(11)الصيب به خُيترب الذي التصرُّف صحة يف

 

 يف )ط(: )اشتد(. (1)
 أ(./25٧) (2)
وأمـا االنزجـار عنـد الزجر، فهـذا فيـه نظر: فـإن أُريـد بـه أن  "(: 18/104هنـايـة املطلـب ) قـال يف (3)

ينزجر بعد اإلطالق، وهو يف مِحِرَّة الَعْدو فاشــرتاط هذا صــعب، ويف كالم أصــحابنا ما ُيشــعر به، بل  
ابتداء األمر، فالذي جيب  صـرح به، وقد حتصـّل لنا وجهان يف اشـرتاط ذلك بعد العدو، فأما يف ما ي

القطع به أن ينزجر إذا زجره صــاحبه، وال ينطلق إال إبطالقه، وال يتبع الصــيد إال إبشــارته، فإن كان  
 ."ده، فليس معلَّماً. وهذا فيه نظرينطلق ابنفرا

 (.18/104هناية املطلب ) (4)
ــة )(. ٩/٩4(. واجملموع )12/1٩نظر: الشـــــــــــرح الكبري للرافعي )ا (5) (. ومنهاج  3/246والروضـــــــــ

 (.318الطالبني )
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىادبيف )ط(: )أبدب(, ويف )و(: ) (6)
 يف )ط(: )احلاجة(. (٧)
 (.12/21الشرح الكبري ) (8)
 (.٧/108الوسيط ) (٩)
 (.15/٧احلاوي ) (10)
 (.183 -8/182كفاية النبيه )  : أجده يف فتاويه, وانظرمل (11)
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 فصل
ــبــاع من معنــاه يف ومــا- الكلــب كون ظهر إذا ا، -الســــــــــــ  مــا حلم من أكــل مُثَّ  معلَّمــً
ــطــاده  يف ونصَّ  ,(2)اجلــديــد يف عليهمــا نصَّ  ,(1)قوالن حترميــه ففي ؛بعــده أو قتلــه قبــل اصــــــــــــ

 .(3)اإلابحة على القدمي
 يف نصٌّ  أنَّه والصـــــــحيح  ,(4)ابلتحرمي اجلديد يف  جزم  ون:وآخر  حامد  أبو  الشـــــــيخ قال
 .حيُرم أنَّه اجلمهور عند أصحهما ,اجلديد يف قوله (5)]وتردد[ اإلابحة، على القدمي

 .(٧)حيُرم ال أنَّه (6)[حّ فصحّ ] الروايين وشذ
ل]  لو أودُّ  وكـنت :(8)[اإلـمام] ـقال ــَّ ــلٌ  فصــــــــــــ  مُثَّ   (10)[زـماانً ]  ينكف أن بني  (٩)[ـفاصــــــــــــ

 مجاعات:  ذكر  فقد  ذكر،  كما  وليس  ،(11)له  يتعرَّضوا  ومل  أخذه،  كما  ذكل  أن  وبني  كل،ذ
 بال  حلَّ  ؛فصـــــلال طول  (12)[بعد]  منه أكل  فإن العقر، عقيب  منه أكل إذا  فيما القولني  أنَّ 

 .هورجوع   مفارقة   بعد أو ،هموضع (13)[مفارقة] غري من أكل سواءٌ  خالف،
ــوصــــــــــــــان ماأهن  أحدمها:  آخران:  طريـقان  وفـيه  قبـله أمَّا القـتل، بـعد أكل إذا امبـ   خمصــــــــــــ
 فقوالن. قبله أكل وإن قطًعا، حلَّ  القتل بعد أكل نإ أنَّه واثنيهما: .واحًدا قواًل  فيحُرم

 التفريع:

 

 (.3/24٧املعتمد أنه ال حيل. انظر: الروضة ) (1)
 (.8/388(. واملختصر )2/24٩انظر: األم ) (2)
 .(٩/104. واجملموع )(12/21(. والشرح الكبري )15/8انظر: احلاوي ) (3)
 (.٩/105اجملموع ) (4)
 يف اجملموع: )َوَردََّد(. (5)
 يف )و(: )يصحح(. (6)
 (.4/10٩حبر املذهب للروايين ) (٧)
 يف )و(: )املاوردي(. (8)
 يف )و(: )فضل فاضل(. (٩)
 يف )ط(: )زماننا(. (10)
 (.18/113هناية املطلب ) (11)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (12)
 (: )مفارقتة(.ويف ) (13)
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 التحرمي (1)[ينعطف] وال التعليم،  اســــــــتئناف من بد  فال حيُرم أنَّه  لصــــــــحيحاب قلنا:  إن
 حُرم ؛له  عادة  وصـــــار منه األكل  تكرر لوو  طًعا،ق  منه أكل  الذي قبل من  اصـــــطاده ما على
 قطًعا. (2)[ا]آخرً  منه أكل الذي الصيد

ــيود (3)[ابقي] حترمي ويف ــا أكـــل اليت الصــــــــــــ ــان، رخِ اآل لقبـــ  منهـ ــا: وجهـ  أصــــــــــــــحهمـ
 الوجهان، األوَّل ويف قطًعا، الثاين حُرم  ؛اثنًيا  الصـــــــــــيد من أكل إذا  :البغوي قال  ,(4)التحرمي
 إىل ذهـابٌ   مـنه وهـذا :الرافعي ـقال  ،(5)الوجهـان قبـله وفيمـا  ـلثاثـ ال ُرمح الـثاـلث من أكـل ولو
 هبا يصـــري اليت فات الصـــ   تكرُّر يف  خالفًا ذكران وقد معلًَّما،  كونه عن  خُيرجه مرتني األكل  أنَّ 

ا،  اطتــ فُيح التحرمي يف األكــل وأثر ،(6)احلــل يف التعليم أثَر أبن بينهمــا يُفرِّق أنْ  وجيوز معلَّمــً
 .(8)(٧)[فيه]

ــيد دم الكلب لِعق  ولو ــيًئا  حلمه من ذكل ومل الصــــ  نصَّ  معلًَّما، كونه يف  يقدح مل  ؛شــــ
 ضعيف. شاذ وجهٌ  وفيه ,(10)(٩)عليه

 والثاين: .(11)اللحم يف القولني على  أنَّه  أصـحهما: ,فطريقان الصـيد  حشـوة أكل  ولو
 .ابحللِّ  القطع

 فينبغي ؛الزجر عند  ينزجر  ومل  االســـرتســـال، عند الكلب يســـرتســـل مل  ولو :الرافعي قال
 .(12)كلاأل يف املتقدم اخلالف معلًَّما كونه عن وخروجه الصيد حترمي يف يكون أن

ـــيد  ذخـذ أنَّ   الصــــــــــــــاـئد أراد ولو :القفـَّال ـقال  لو كمـا فهو  ؛دوـنه  وـقاـتل ـفامتنع الصــــــــــــ
 

 يف )و(: )يتعطف(. (1)
 يف )و(: )أخرى(. (2)
 )و(: )ما يف(.يف  (3)
 (.3/24٧وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (4)
 (.8/18التهذيب ) (5)
 ب(./25٧) (6)
 يف )ط(: )به(. (٧)
 (.12/22الشرح الكبري ) (8)
 (.8/28٩(. واملختصر )2/24٩انظر: األم ) (٩)
 (.3/24٧وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (10)
 (.3/24٧املعتمد. انظر: الروضة )وهو   (11)
 (.12/22شرح الكبري )ال (12)
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 .(1)أكل
ــباع، جوارح يف كما اإلغراء،  عند  هتيج  أن الطري جوارح يف وُيشــــرتط  ُيشــــرتط وال  الســ

ــرتاط ويف ,الطريان بعد  االنزجار  هافي ــحهما: قوالن، األكل عن  االنكفاف اشــــ  ,(2)نعم  أصــــ
 والثاين:  .الســـــباع جوارح يف القولني على  أنَّه  أصـــــحهما: ,فطريقان فأكل ُيشـــــرتط قلنا:  فإن

 .(4()3)للنص خمالفٌ  غلطٌ  وهذا الطربي: القاضي قال ابحللِّ، القطعُ 
 فرع:
 طُرق: الصيد من ظُفره (6)[وجرحه] الكلبِ  (5)[انب ] ابهأص الذي املوضع يف

 .(٧)قطًعا جنسٌ  أنَّه أحدها:
 .قولني جناسته يف أنَّ  والثاين:
، كمــا فــاحلُكم العروق، غري أصــــــــــــــــاب  نإ (8)[النــاب ] أنَّ  للقفــال: والثــالــث  وإن مرَّ

 .(٩)أكله وحُرم الصيد، مجيع إىل النجاسة سرت  ابلدم، نضاًحا عرقًا أصاب 
 أنَّه  النص: ظاهر  وهو  أصــــحها  ,أوجه  (10)[ففيه أربعة] ؛جنس  إنه  ابملذهب: ناقل   فإن

ــبًعا، والظُفر الناب  موضــــع غســــل جيب  (12)[فيطهر]  غريه، يف  كما  ,(11)برتاب  إحداهن ســ

 

ــرح الكبري ) (1) ــة الطالبني )٩/10٧اجملموع )و (. 12/22الشــــــــــ (. وكفاية النبيه  3/248(. وروضــــــــــ
(8/183.) 
 (.3/246(. والروضة )٩/٩4(. واجملموع )12/20وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )  (2)
 الصيد والذابئح يف املطبوع من التعليقة.مل أجد كتاب  (3)
 (.8/28٩(. واملختصر )2/24٩انظر: األم ) (4)
 يف )و(: )ابب(. (5)
 يف )و(: )وخرجه(. (6)
(. ومنهاج الطالبني 3/248(. والروضــــــة )12/23وهو املعتمد. انظر: الشــــــرح الكبري للرافعي ) (٧)
(318.) 
 يف )و(: )الباب(. (8)
 (.8/184كفاية النبيه )  (٩)
 يف )ط(: )فأربعة(. (10)
(. ومنهاج الطالبني 3/248(. والروضـــة )12/23. انظر: الشـــرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد  (11)
(318.) 
 يف )و(: )فيظهر(. (12)
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 غســــله، جيب وال العروق، كدم والُعســــر، للحاجة عنه يُعفى أنَّه  والثاين:  .(1)ويُؤكل  حينئذ ،
 وقائله  وطرحه،  املوضــــــــــع ذلك   (2)تـَْقوير وجيب ابلغســــــــــل،  ُهريط ال  نَّهأ  الثالث: .أكله وحيلُّ 
 بعيد، وهو  ،ضع غريب لعابه  يناله ما  خبالف الكلب ةعضّــ  معناه يف  وما حلم، كل يف يطرده

ــله يكفي أنَّه  الرابع:  ,(3)خالف  بال هذا جيب ال  قالوا: والعراقيُّون  غري من واحدة مرةً  غســــــــــــ
ال ذكره الــذي والوجــه الطهــارة، جــهو  األوجــه هــذه إىل ويُنضــــــــــــــــاف ،(5()4)[ريتعف]  يف القفــَّ

 ستة. األوجه فتصري التفرقة،
 من كانت ســـــــــواءٌ   ،حبدهتا  جترح  اليت  احملددات  الصااااااايد: آالت من  الثاين  القسااااااام

 أو الذهب أو  الرصـــــاص أو  النحاس من أو والســـــكني، والرمح  والســـــهم كالســـــيف  ؛احلديد
ــة ــيدُ  فيجوز ر،جَ احلَ   أو الزجاج أو قصــــبال  أو الطرف  احملدد اخلشــــب أو الفضــ  والذبح الصــ

 

ــاحـبه "(: 2/24٩ـقال يف األم ) (1) ـفإذا أكـل فقـد قـيل خيرجـه هـذا من أن يكون معلمـا وامتنع صــــــــــــ
ــه وإن أكل من ــكه على نفســــــــ ــيد الذي أكل منه الكلب ألن الكلب أمســــــــ ه من أن ذكل من الصــــــــ
ــاحب الكلب أكل من صـــــــيد غري معلم وحيتمل القياس أن ذكل وإن أكل منه الكلب من قبل   صـــــ

ــار قتله ذكاة فأكل ما مل حي ــار معلما صـــــ رم أكله ما كان ذكيا كما لو كان مذبوحا فأكل أنه إذا صـــــ
منه كلب مل حيرم وطرح ما حول ما أكل وهذا قول ابن عمر وســــعد بن أيب وقاص وبعض أصــــحابنا 

 -صــلى هللا عليه وســلم  -تركنا هذا لألثر الذي ذكر الشــعيب عن عدي بن حامت أنه مسع النيب وإمنا 
ــا فأكل من يقول ملفإذا أكل فال أتكل«... وفيه أن متأوال  لو ذهب فقال إن الكلب إذا كان جنســـــ

شـــــــــيء رطب قد ميكن أن جيري بعضـــــــــه يف بعض جنســـــــــه ولكن ال جيوز أن يقول حىت يكون آكال 
والــدم ابلروح يــدور فيــه فــأمــا إذا كــان بعــد املوت فال يــدور فيــه دم وإمنــا ينجس حينئــذ  واحليــاة فيــه

آخر ولو جنسه كله كان له أن يغسله ويعصره كما  موضع ما أكل منه وما قاربه قال الربيع وفيه قول 
ــته ــة اللحم  يغســـــل الثوب ويعصـــــر فيطهر ويغســـــل اجللد فيطهر فتذهب جناســـ وكذلك تذهب جناســـ

 (.8/28٩وانظر: املختصر ). "فيأكله.
ــع   ".التقوير: قوَّر القميص وحنوه(: "8/1268قال احلمريي يف )مشس العلوم( ) (2) وقال يف موضــــــــ

ــباح املنري( )"تقوير جيبهَجْوب القميص: "(: 2/121٩آخر ) ( أبن 2/6٩4, وقال صـــاحب )املصـ
تقوير: "(: 8/40٧ة املعاجم العربية( )كملاْلُقَوارَِة اسم ملا وقع عند التـَّْقِويِر. انتهى, وقال صاحب )ت

ــتدير. )ابن العوام  ــتدير، خرق مســـــ ــان مقور أي مشـــــــجر 54٩: 2ثقب مســـــ (. مقور. يقال طيلســـــ
ل األزهار واألغصـــان، ومقطوع على شـــكل منصـــف دائرة حســـب ما يقول كثري ومنقو  على شـــك

دائرة )ألف  من املؤلفني. )معجم اإلدريســـــي(. جبل مقور: ســـــلســـــلة من اجلبال على شـــــكل نصـــــف 
 .انتهى منه بنصه ."(24: 12ليلة، برسل  

 (.٩/10٩اجملموع ) (3)
 يف )ط(: )تعفر(. (4)
 (.2/211هتذيب اللغة )  انظر: عفَّرته يف الرّتاب: أي: مرَّغته. (5)
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 كله. بذلك 
 .َحلَّ  ؛حبده فقتله ذلك  من بشيء   صيًدا رمى فإذا
ــائر والظفر الســـــن إالَّ  احملددات  من ُيســـــتثىن وال  هبا  (1)الذبح حيل ال  فإنه ،العظام  وســـ

 .(2)هغري  أو مأكول من منفصاًل، أو متصاًل  غريه، أو آدمي ظفر كان سواءٌ  الصيد، وال
 السن، غري ابلعظم  جيوز  أنه  بعيد؛ وقولٌ   ه،نِّ وسِ   املأكول بعظم  جيوز  أنه  بعيد  وجهٌ   وفيه
 وُيكره.

ــاب   أبنْ  بثقله قتله  فإنْ   بثقله، ال  فته،ذو   حبدته احليوان يقتلَ   أنْ   فيه ويُعترب ــهمُ  أصــ  الســ
 حيل. مل ؛فقتله بعرضه الصيدَ 

 حيل، ؛هبا الصـــــــــــيد فجرح  حمددة،  دةقال عنقه يف كلًبا  أرســـــــــــل ولو  :(3)[النووي] قال
 .(6()5)فأصاابه سهًما (4)(و كلًبا) أرسل لو كما

 قال ،(٧)القالدة  دون ابلســــــــــــهم الصــــــــــــيد قصــــــــــــد  أبنه  بينهما قفرّ ي وقد :الرافعي قال
 .(8)األوَّل والصواب  :النووي

 األهن  ؛ةابحلديد الضرب  ُمعلًَّما الكلبُ  كان  إذا  فيما  املسألة فرض  (٩)والقاضي قلُت:
 به. صاحبه (10)[كالم] فيتقيد كناية تصريُ 

 مل ؛احليوان فمات   خنًقا،  أو دقًّا  ،بثقلها  أثَّرت  إذا  الثقيلة اآلالت  الثالث: القساااااااام

 

 أ(./258) (1)
 (.3/243(. والروضة )٩/81(. واجملموع )12/14وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )  (2)
 يف )و(: )البغوي(. (3)
 يف التهذيب دون الروضة. القوسنيما بني   (4)
 (.3/245روضة الطالبني ) (5)
 (.8/16التهذيب ) (6)
 (.12/18الشرح الكبري ) (٧)
 (.٩/111اجملموع ) (8)
 (.1٩٧ -8/1٩6كفاية النبيه )  (٩)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )ط(. (10)
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 احلبل رأس كان  أبنْ   أو  له،  املنصــــــوبة  (2)ابألحبولة  (1)[ابخنناقه] الصــــــيدُ  مات   لو  كما حيل،
 أو  ابألحبولة،  أو  له، احملفور  ئرالب يف  بوقوعه ابنصـــدامه  أو ،(3)[مات ف] فجرَّه الصـــائد  يد يف

، أو  ببندقة    برميه  بســــــــهم   يرميه  أو ال، أم  رأســــــــه  أابان  ســــــــواءٌ   ال، أم  خدشــــــــاه  ســــــــواءٌ   بدبوس 
 أو بســوط   بضــربه أو  حده، دون  بعرضــه  فأصــابه  بســيف    أو  له،  حدَّ  وال  فيه  (5)نصــل (4)[ال]

 ذلك. مجيع يف حيل مل عصى،
 .(6)الذابح ةبقو  يكون القطع فإنَّ  تقطع، ال كالَّة حبديدة ذحبه ما وكذا
ــاة] احليوان يف يـشـــــــــــــ حُ  ولو  ميور] حمــدًدا كــان إن الروايين: قــال وحنوهــا، (٧)[عصـــــــــــــ

 خفيًفا العود  كان  إنْ   ,نُظر (10)[ُمْسَتكَرًها إالَّ   ميور ال]  كان  وإنْ   َحلَّ،  ؛السالح  (٩)(8)[مور
 .(11)حيل مل ؛ثقياًل  كان وإنْ  حلَّ، ؛السهم من قريًبا

 ,(12)القولني  أصـــــح يف  حلَّ   ؛بثقله وقتله عليه حتامل لكن الصـــــيد الكلب جيرح مل  ولو
 بعيٌد. وهو منه، فزًعا مات  إذا ما يف بعضهم وطردمها

 

 يف )ط(: )ابخلناقة(. (1)
 (.  1/153املعجم الوسيط )و  (.1/11٩املصباح املنري )  انظر: َرُك أو املِصيدة.هي الشَّ  (2)
 يف )ط(: )ومات(. (3)
 يف )و(: )وال(. (4)
 (.1062القاموس احمليط )  انظر: حديدة السهم والرمح والسيف ما مل يكن له مقبض. (5)
 (.3/243الروضة )  :انظر (6)
 يف )و(: )عصا(. (٧)
 ت(.يف )و(: )ميوت مو  (8)
 (.2/585املصباح املنري )  انظر:  َماَر الشيء َمْورًا: حترك بسرعة. (٩)
ــتكرهــــا( فــــإهنــــا يف )ط(:   (10) يف )و(: )ال ميوت إال موت(, واملثبــــت من )ط( إال كلمــــة )مســــــــــــ

 وغريه. (2/236) )مبستكرها(, واملثبت من األم
  -٩/111اجملموع )  نووي يف(. وال12/16الرافعي يف الشرح الكبري )  :نقله كذلك عن الروايين  (11)

ما (, وغاية 2/25٩(, ومل أجده يف البحر للروايين, بل وجدته يف األم )3/243( والروضــــــة )112
ـفإذا كـاـنت يف مـقدور علـيه مل تكن إال ذحبـاً يف احللق أو حنراً يف "(: 4/105وجـدت قوـله يف البحر )

بغريه من احملدد إذا مار يف اللحم مور   اللبة مبا يقطع بعده دون ما خيرق بدقه، وســـواء كان حبديد أو
ــود منها ما قطع  احلديد من ليط القصــــــــب، وما حدد من الزجاج، واحلجر، واخلشــــــــب؛ ألن املقصــــــ

 ."حبد؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ما اهنر الدم وفرى االوداج فكل(
 (.318(. ومنهاج الطالبني )3/244وهو املعتمد. انظر: الروضة ) (12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

505 

 

 اجلواهر البحرية

 :فروع 
فهو حرام، كما لو رمى سـهًما إىل  (1)[وحمرم]مبيح   بسـبب   الصـيد إذا مات  :األول

، أو مات بســهم  مافمات منهطائر، فجرحه طرف النصــل، وأصــابه عرض الســهم بثقله،  
 .(2)وبندقة أصاابه من رام  أو راميني
 .أو هبما (3)[هبذا وأهبذا ]وكذا لو تردد يف أنه مات 

 ل السهم إذا أصاب الصيد حبدته.ثقوال أثر ل
مل و لو أصـــــــــــاب الســـــــــــهم الطائر يف اهلواء، فوقع على األرض أو جبل وحنوه   :الثاين

قبل الوصــــــــــول إىل األرض أو بعده أو مل   مات ســــــــــواءٌ  ,حل ؛ينتقل إىل منخفض، ومات 
 .(4)يعلم أنه مات قبله أو بعده

خفيفة، ال تنقل عن  (5)[على األرض وثبته]كون  يويشـــــــــــــرتط أن  :قال القاضـــــــــــــي
 .(8)مل حيل ؛اهلواء مث سقط ومات  (٧)[يف]هبا  (6)[رقي]مثلها ساقط، فلو وثب وثبًة قوية 

 .حل قطًعا ؛ات إصابة السهم وم (٩)فلو رجف قلياًل بعد
وســــــــــــقط منه، أو على شــــــــــــجرة   ,ولو وقع يف ماء  أو على طرف جبل  أو ســــــــــــطح  

 .كسكني وغريها  ؛صدم أبغصاهنا فهو حرام، وكذا لو وقع على حمدد  نفا
)ومــات؛ حــل بال  ولو رمــاه فوقع على جبــل  وتــدحرج منــه من جــانــب  إىل جــانــب

 .(10)خالف(
 

 بني املعقوفتني بياض يف )و(. ما (1)
 (.٩/112(. واجملموع )12/26انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )ط(: )هبذا وهبذا(. (3)
 (.٩/112(. واجملموع )12/1٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 يف )ط(: )على األرض وثبته(. (5)
 يف )و(: )رمي(. (6)
 يف )و(: )إىل(. (٧)
 (.186 -8/185)  كفاية النبيه  (8)
 ب(./258) (٩)
(. والروضــــــــة 12/1٧الشــــــــرح الكبري )  :(. وانظر٩/112زايدة من اجملموع ) القوســــــــنيما بني   (10)
(3/244.) 
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أو البحــار يف  ,صــــــــــــــطيــاد يف اجلبــالقع االإذا و  :(2)واتبعــه الغزايل (1)وقــال اإلمــام
حُيتمل أن حيل؛ لكثرة وقوع الطيور يف االصــــطياد على  ؛املاء، أو بني األشــــجار  (3)[طري]

 .هذه األشياء
حل، واملاء له كاألرض   ؛ولو رمى طري املاء نُظر، فإن كان على وجه املاء، فأصـــابه

أحدمها وهو   ,(5)فوجهان ؛ه الســهمما أصــاببعد (4)[فيه]لغريه، وإن كان خارج املاء فوقع 
 واثنيهما: أنه حالل. .أنه حرام :(6)ما أورده املاوردي

مل حيـل، وإن  ؛ولو كـان الطـائر يف هواء البحر، قـال البغوي: إن كـان الرامي يف الرب
 .(٧)حل ؛كان يف سفينة  يف البحر

قط لكن كســــــر جناحه، فـســـــ   ,(8)[جيرحه]ولو أصــــــاب الســــــهم الطائر يف اهلواء ومل 
ا ال يؤثر مثلـه يف موتـه، ولكن عطـل   (٩)[وكـذا] فمـات فهو حرام، ا خفيفـً لو جرحـه جرحـً
 .(10)[فمات ]جناحه، فسقط 

ا مل يقـتل، فوقع يف بئر ، وـمات، ـفإن كـان يف البئر ـماء فهو حرام كمـا  ولو كـان ُجرحـً
جدران   صـــدمهيمر، وإن مل يكن فيها ماء فهو حالل، وقعر البئر كاألرض، واملراد: إذا مل 

 البئر.
ـــيد ابجلراحـِة إىل حـاـلة حركـة امـلذبوح، ـفإن   تـقدم يف الفرع إذا مل ينـتهيع ـما ومج الصــــــــــــ
كـاتـه، وال أثر ملـا وقع بعـده ذ فقـد متـت  ؛ا بقطع احللقوم واملريء، أو بغريهإمّـ  ؛انتهى إليهـا

 

 (.150 -18/14٩هناية املطلب ) (1)
 (.٧/114الوسيط ) (2)
 يف )و(: )طني(. (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (4)
 (.3/245(. والروضة )٩/113(. واجملموع )12/18)الشرح الكبري للرافعي  انظر:   (5)
احلـالـة الثـانيـة: أن يكون من طري املـاء, ففي إابحـة أكلـه إذا مـات  "(: 15/48قـال يف احلـاوي ) (6)

بعد سـقوطه يف املاء وجهان: أحدمها: ال حيل أكله تعليال مبا ذكرانه. والوجه الثاين: حيل أكله: ألنه 
 ."سقوطه فيه, كسقوط غريه يف األرض ء, فصاريف الغالب يفارق املا ال يكاد

 (.8/25التهذيب ) (٧)
 يف )و(: )خيرجه(. (8)
 يف )و(: )مث وكذا(. (٩)
 يف )و(: )ومات(. (10)
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 يف اجلبل، ومن أغصان الشجرة، وحنوها من األحوال. (1)[رههو وتد]من وقوعه يف املاء، 
حل، وإن أصــاابه  ؛لو أرســل ســهمني على صــيد ، فقتاله، فإن أصــاابه مًعا  :الثالث

حل،   ؛مل حيل، وإن أصــــــابه؛  (4)[ذبحامل]الثاين   (3)[يصــــــب]األول ومل   (2)مرتّـًَبا، فإن أزمنه
حـل، وكـذا لو أرســـــــــــــــل كلبني، فـأزمنـه األول، وقتـله  ؛األول وقتـله الـثاين (5)[يزمنـه]وإن مل 
 .(٧)ال (6)[أو]ملذبح واٌء قطع امل حيل، س ؛الثاين

 حيل، وإن أزمنه مل ؛مث أصابه الكلب (8)[السهم]ولو أرسل كلًبا وسهًما، فإن أزمنه  
 حل، وإال فال. ؛الكلب، مث أصاب السهم املذبح

ــطاد  :الرابع ا   ؛لو غصـــــب عبًدا فاصـــ ــً ــبكًة أو فرســـ ــيد ملالكه، ولو غصـــــب شـــ فالصـــ
 ؛وارح فاصطادا أو صقرًا أو غريمها من اجلفالصيد للغاصب، ولو غصب كلبً   ؛فاصطاد به
والثاين: أنه   .أجرته إن كان مما جيوز إجياره (٩)[فعليه]أصــحهما: أنه للغاصــب،    ,فوجهان

 .(11)من أجرته إن نقصتنقص  (10)[ما]ملالكه، فعلى الغاصب 
ال حيل الرمي ابلبندق؛ ألن فيه تعريض احليوان   :اخلامس: قال صـــــــــــــاحب الذخائر

، (14)هنى عن اجلالهق (13)(عليه الســـــــــــالم)أنه    يويشـــــــــــهد له ما رو   .ىانته  .(12)للهالك
 

 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وبدهوره(, ويف )و(: )وتدهودهيف )ط(: ) (1)
قال أبو زيد: الزمانة: كسر "(: 2/548) هـ( يف غريب احلديث285)قال ابراهيم احلريب املتو     (2)

 ."اليد والرجل خاصة
 يف )و(: )يصيب(. (3)
 يف )ط(: )الذبح(. (4)
 يف )ط(: )يرمه(. (5)
 يف )و(: )أم(. (6)
 (.٩/113(. واجملموع )12/5٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٧)
 يف )و(: )السهمني(. (8)
 النسختني.هكذا يف  (٩)
 يف )ط(: )مما(. (10)
 (.٩/110اجملموع )انظر:   (11)
 (.8/1٧٩كفاية النبيه )  (12)
 أ(./25٩) (13)
عشــر خصــال عملتها قوم لوط هبا أهلكوا,  "( بلفظ: 50/322( اتريخ دمشــق البن عســاكر، )14)

(  3/3٧٩موضــوع ). وقال األلباين يف الســلســلة الضــعيفة: "وتزيدها أميت خبلة:... ورميهم ابجلالهق
 .1233رقم احلديث: 
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 .(3)رمي الصيد ابجلالهق، وهو قوس البندق (2)[عن]أن يكون املراد  (1)[ملتفُيح]
عليه )طريٌق إىل االصطياد، وهو مباح، ويف الصحيحني أنه  ( 4) [ألنه] ؛حيل :النوويوقال 
تل الصيد، لكن يفقأ  ينكأ العدو، وال يقذف، وقال: ملإنه ال هنى عن اخل (السالم

 . (6) (5)العني، ويكسر السن«
 .(٧)اوعن احلسن البصري: أنه كرهه يف القرى دون غريه

حل، وإال فال، وخصـــــــــصـــــــــه النووي ابلطيور  ؛أدركه وفيه حياٌة مســـــــــتقرةو وإذا رماه  
 .(8)الكبار اليت ال متوت منه غالًبا، ويدرك فيها حياًة مستقرة

 

 حمل(.يف )ط(: )في (1)
 يف )و(: )غري(. (2)
ــري غريـب ألفـاظ املهـذب  انظر: يرمى عنهـا الطري ابلطني املـدور.  (3) ــتعـذب يف تفســــــــــــ النظم املســــــــــــ
 .(2٧4الزاهر يف غريب الفاظ الشافعي ). و (2/101)
 يف )و(: )أنه(. (4)
.  6220( رقم احلديث: 115٩ابب: النهي عن اخلذف )( صـــــــحيح البخاري، كتاب: األدب،  5)

ســــــلم، كتاب: الصــــــيد والذابئح وما يؤكل من احليوان، ابب: إابحة ما يســــــتعان به على وصــــــحيح م
 .1٩54( رقم احلديث: 3/1548االصطياد والعدو، وكراهة اخلذف )

, ومل أجــده  (٩/608) نقــل مجع من العلمــاء عن النووي قولــه هــذا, منهم ابن حجر يف الفتح (6)
يف هذا احلديث "(: 13/106صـــحيح مســـلم )  شـــرحه علىعند النووي بنصـــه, بل وجدت قوله يف

النهي عن اخلذف ألنه ال مصــلحة فيه وخياف مفســدته, ويلتحق به كل ما شــاركه يف هذا, وفيه أن  
ما كان فيه مصـــــــــلحة أو حاجة يف قتال العدو وحتصـــــــــيل الصـــــــــيد فهو جائز ومن ذلك رمي الطيور 

ــا غـــ الك ــان ال يقتلهـ ــدق إذا كـ ــار ابلبنـ ــذكبـ ــة وتـ ــدرك حيـ ــا بـــل تـ ــائزالبـ ــال يف اجملموع  "ى فهو جـ وقـ
قال أصــحابنا إذا مات الصــيد بســببني حمرم ومبيح أبن مات من ســهم وبندقة أصــاابه (: "112/٩)

من رام أو راميني أو أصـــابه طرف النصـــل فجرحه مث أثر فيه عرض الســـهم يف مروره ومات منهما أو 
ــهما فوقع على طرف ســـطح مث ســـقط منه أو على جبل فتد  ــيد سـ هور منه أو يف ماء أو رمى إىل صـ

ــدم أب ــجرة فتصـ ــاهنا أو وقع على شـ وقال ابن حجر يف , "على حمدد من ســـكني وغريه فهو حرامغصـ
ـقد ورد النهي عن ذـلك, نعم, ـقد ـيدرك ذكـاة ـما رمي ابلبـندـقة فيحـل أكـله ومن "(: ٩/608الفتح )

م, وجزم النووي حبله مث اختلف يف جوازه فصـــــــرح جملي يف )الذخائر( مبنعه, وبه أفىت بن عبد الســـــــال
 احلديث طياد, والتحقيق التفصــــيل فإن كان األغلب من حال الرمي ما ذكر يفألنه طريق إىل االصــــ 

 ."امتنع وإن كان عكسه جاز
جده, ولكن روى عبد الرزاق يف مصـــــنفه عن معمر عمن مسع احلســـــن وجماهدا؛ كرها صـــــيد أ( مل  ٧)

  ( رقم احلـديـث:4/4٧5ب: احلجر والبنـدقـة )اجلالهق إال أن تـدرك ذكـاتـه، كتـاب: املنـاســـــــــــــــك، اب
8526. 

 تقدم النقل عنه قريبا. (8)
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، ابجلوارحح، وعقر الصاااايد القائم مقامه ابألساااالحة أو ع: نفس الذبالركن الراب
 .(1)يف كتاب الضحااي أيتيفس أما كيفيته 

وهو كل جرح  مقصـــــــــود  حصـــــــــل املوت به، فال حيل ابملوت احلاصـــــــــل بغري اجلرح، 
 كاخلنق، والضرب ابلعصا.

 .قصد (2)[غري]خيرج ما مات جبرح  من  "؛مقصود" :وقولنا
 :تعلقاتوالقصد له ثالث م

، فلو سـقط من يده سـيٌف أو سـكني، فاجنرح به (3)[اجلارح]األول: أصال الفعل 
أو حديدة أخرى، فاجنرح هبا الصـيد   (5)(4)[حمباًل ]صـيد ومات، أو كان نصـب يف أحبولة  

 .مل حيل ؛ومات، أو نصب سكيًنا يف بئر أو غريها، فوقع فيها صيٌد، واجنرح هبا ومات 
ــاٌة فذحبولو كانت يف يده ســــــكنٌي،  تها، أو كانت يف يده فســــــقطت على حلق شــــ

 .(6)مل حتل أيًضا ؛فجاءت شاٌة فاحتكت هبا، فانذحبت
، قال الرافعي: وال شـــــــــك أن الصـــــــــيد يف (٧)وعن أيب إســـــــــحاق: أنه حيل يف األوىل

 .(8)معناه
فحصـــــــــــل الذبح ولو كان يف يده الســـــــــــكني وحنوها، فحركها، والشـــــــــــاة حتتك هبا، 

 .يًضامل حتل أ ؛ابحلركتني
ــيًدا ــه فقتل صـ ــل الكلب بنفسـ ــرتسـ ــواٌء   ؛وإذا اسـ ــواٌء كان معلًما أم ال، سـ مل حيل، سـ

كان صـــــاحبه أخرجه للصـــــيد أم ال، ولو أكل الكلب يف هذه احلالة من الصـــــيد مل يقدح 
 ما إذا أرسله على الصحيح كما مر.في هيف تعلمه قطًعا خبالف

 

 /ب(, من نسخة املتحف )ط(.2٧2) اجمللد العاشر, لوحة (1)
 يف )ط(: )غريه(. (2)
 يف )و(: )اخلارج(. (3)
 يف )و(: )حمال(. (4)
 (.3/35٧احملكم )  انظر:  احلبل. (5)
 (.3/24٩)(. والروضة 12/25لرافعي )وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري ل (6)
 (.8/20( نقله عن أيب اسحاق املروزي. والتهذيب )1/464املهذب ) (٧)
 (.12/18الشرح الكبري ) (8)
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 :وهلذا األصل فروع 
مل  ؛، وقتله(1)[وحدته]دوه  ه صـاحبه، فإن مل يزدد علو اسـرتسـل بنفـسه فأغرا :األول

ا، وإن ازداد فوجهان ــً وقطع به مجاعة، وخرجهما   ,(2)أصــــــــــحهما: أنه ال حيل  ,حيل أيضــــــــ
 ,(3)اًل دْ القاضــــــي على القولني، فيما إذا كانت ســــــفينٌة مشــــــحونة فوضــــــع إنســــــاٌن فيها عِ 

ــمن الكل أو  ال   ؛اينوعلى الث حيل هذا، ؛؟ فعلى األول(4)[ابلقســــــــــط]فغرقت، هل يضــــــــ
ــيد ، فأغراه به حُمرم، (5)حيل عدوه،  (6)[فازداد]، خبالف ما إذا اســـــرتســـــل الكلب على صـــ
حرم وجهني ؛وأتلفه

ُ
 .(٧)فإن يف وجوب الضمان على امل

: فيـه وجهـان (٩)ســـــــــــــــانيوناقـال اخلر  ؛فـازداد عـدًوا (8)[فـأغراه]ولو زجره فلم ينزجر، 

 

 يف )و(: )وجذبه(. (1)
 (.3/24٩(. والروضة )٩/٩٩(. واجملموع )12/26وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي )  (2)
، واجلمع أعدال وعدول، عن ســــــيبويه. قاله يكون على أحد جنيب البعريالِعْدل: ِنصــــــف احِلْمل  (3)

 (.2/31يف احملكم )
 يف )ط(: )ابلسقط(. (4)
حنة "(: 58 -16/5٧ال يف هناية املطلب )ق (5) ه بطعام أو شـِ ...أن الرجل إذا شـحن سـفينَة نفسـِ

ــع فيها ِعْدالً، فغرقت به، فكيف ي ــاٌن، فوضــــ ــد مثالً، فجاء إنســــ كون الوجه يف هذا، أخرى، واقتصــــ
والغرق ال حيصـل ابلِعدل األخري، وإمنا حيصـل به ومبا يسـبق من األعدال واألثقال؟ وهذا فصـٌل يُديره 

الشــــراب املســــكر. وقد ذكر القاضــــي يف هذه املســــألة تردداً مأخوذاً  الفقهاء مع أيب حنيفة يف أقداح
، فقال: لو رمى رجل إىل صــــيد ، فلم يُزمنه, فرمى آخ ُر فأزمنه، وقيل: لوال جرح األول، ملا من أصــــل 

ــتعقب اإلزمان   ْزِمن؛ فإّن رميه اســــــــــــ
ُ
ــيد ملن؟ فعلى وجهني: أحدمها: أنه للثاين امل أزمنه الثاين، فالصــــــــــــ

ليه، وامللك خمصــــوص به. والثاين: أن الصــــيد بينهما. قال: فلتخرّج مســــألة الســــفينة على واإلحالة ع
ع الِعْدل األخري، فيلزمه ضـمان السـفينة  هذا. فإن قلنا: الصـيد للمزمن، فغرق السـ  فينة حمال على َوضـْ

ما ســـــــــبق  وما فيها، وإن قلنا: الصـــــــــيد بني الراميني: األول والثاين املزمن، فغرق الســـــــــفينة حمال على 
ــها، فإنه يؤثر يف  ــفينة يف نفســــ وحلَِق من األعدال واألثقال، وال ينبغي أن خيرج من االعتبار ثقل الســــ

ــهــا. مث إن أ لكــل، ففي كيفيــة التوزيع حلنــا الغرق على األخري، فال كالم. وإن أحلنــا على اتغويصــــــــــــ
 ."وجهان...

 يف )ط(: )فازدداد(. (6)
(. وحبر املـــذهـــب  15/21احلـــاوي ). و (4/540لبيـــان )(. وا18/125انظر: هنـــايـــة املطلـــب ) (٧)
(4/122.) 
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 ب(./25٩) (٩)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

511 

 

 اجلواهر البحرية

 .(2)العراقيونوقطع به  ,(1)مرتبان، وأوىل ابلتحرمي
أن االنزجار ابلزجر يف أثناء العدو هل يعترب   إىلقال اإلمام: وللخالف هنا التفاٌت  

ــل التعليم؟  فاحلكم  ؛، وإن قلنا حيل يف األوىلهمل حيل يف هذ ؛قلنا: نعم  (3)[إنف]يف أصـــــــــــ
ــورتني ثالثـة أوجـه .(4)[األوىل]كمـا يف  اثلثهـا: إن كـان  ,وحيصـــــــــــــــل من اجلمع بني الصــــــــــــ
 .(6)فال (5)[لهبق]حرم، أو  ؛رء بعد أن زجره فلم ينزجاإلغرا

 حل قطًعا، ولو مل ينزجر ومضــــــــــــــى  ؛ولو انزجر بزجره مث أغراه فاســــــــــــــرتســــــــــــــل وقتله
 يف عدوه أم ال.حيل قطًعا، سواٌء زاد  (8)[مل] ؛(٧)[عليه]

 :وخرج على اخلالف ثالث صور
ال ينقطع  :فإن قلنا لو أرســـــل مســـــلٌم كلًبا فأغراه اجملوســـــي، فازداد عدوه،  :إحداها

ــال هناك بذاك ــيخ أبو قحل هذا، وال أثر إلغراء اجملوســـي، وا ؛حكم اإلرسـ ــر عليه الشـ تصـ
مل حيـــل، واختـــاره  ؛اإلغراءعلى  (10)[القتـــل]، وأحلنـــا هوإن قلنـــا ينقطع حكمـــ , (٩)حممـــد

 .(12)وقطع به البغوي ,(11)القاضي الطربي
 ؛ســــلٌم، فازداد عدوه، وقتل الصــــيدلو أرســــل جموســــي أو حنوه كلًبا فأغراه م  :الثانية

 

 (.3/24٩(. والروضة )12/2٧. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد  (1)
 (.3/24٩روضة الطالبني ) (2)
 يف )ط(: )إن(. (3)
 يف )ط(: )األول(. (4)
 يف )ط(: )قتله(. (5)
ولو مل يزجره، بل أغراه، فازداد عدواً ومَحْواً، ففي املسألة "(, وقال فيه:  18/123هناية املطلب ) (6)

,  "أوىل ابحِلّل؛ إذ مل يوجد فيها زجر واســـــتعصـــــاء مرتتب عليه، مث إغراٌء بعده وجهان، وهذه الصـــــورة
 ."أشار إليه الرتتيبوالثالث: الفصل بني الصورتني، كما "وقال أيضا: 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
 (.12/2٧ )مل أجده, وقد نقله عنه الرافعي يف الشرح الكبري (٩)
 يف )و(: )القطع(. (10)
 مل أجد كتاب الصيد والذابئح يف املطبوع من التعليقة. (11)
(. والروضـــة ٩/101(. واجملموع )12/2٧الشـــرح الكبري للرافعي ). وانظر:  (8/23التهذيب ) (12)
(3/24٩.) 
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هنــا  (2)، والروايين(1)وقطع املــاوردي ,ففي حلــه وجهــان بنــاًء على الوجهني على العكس
 .(3)ابلتحرمي

حل قطًعا،  ؛لو أرسـل إنسـاٌن كلبه فأغراه فضـويل، فازداد عدوه وأخذ صـيًدا  :الثالثة
قلنا: اإلغراء ال يقطع  ، فإنه أم الرَ جَ على الوجهني، ســـــواٌء كان زَ   (4)[ينبين] ؟وملن يكون
فالفضـــــــويل   ؛فالصـــــــيد لصـــــــاحب الكلب، وإن قلنا: يقطعه  ؛تداء، وهو األظهربحكم اال

إبغرائه كالغاصـــــــــب للكلب، فينبين على أن ما صـــــــــيد ابلكلب املغصـــــــــوب لصـــــــــاحبه أو 
 .(6)(5)، أظهرمها: أنه للغاصب، وجزم به العراقيونافيه وجهان تقدم ؟للغاصب

 .(8)(٧)[فعليهما]مشرتًكا بينهما إحالًة على  تمل هنا أن يكونوقال اإلمام: حي
ولو أن الفضـــــويل زجره بعد إرســـــال صـــــاحبه، فانزجر، مث أغراه فاســـــرتســـــل وصـــــاد، 

 فيه الوجهان اللذان يف صيد الكلب املغصوب. ؟فلمن الصيد
لو رمى ســـهًما وكان يقصـــر عن إدراك الصـــيد، فســـاعدته الريح من   :(٩)الفرع الثاين

 

 (.15/21احلاوي ) (1)
 (.12/2٧شرح الكبري )مل أجده يف البحر, وقد نقله عن الروايين؛ الرافعي يف ال (2)
 (.3/502(. والروضة )٩/101(. واجملموع )12/2٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )ط(: )مبين(. (4)
 (.8/1٧2كفاية النبيه )  (5)
 .(3/250(. والروضة )102 -٩/101واجملموع ) (.12/2٧الشرح الكبري )  :انظر (6)
 يف )و(: )فعلهما(. (٧)
ـفإذا أغرى اإلنســــــــــــــان كلـبه، فزجره الغري، ـفانزجر، ـفأغراه، (: "18/412ـلب )ـقال يف هنـاـية املط (8)

ــاحبه، فال أثر ملا جرى من االنزجار  فانطلق وأمســــك: فإن  قلنا: مأخوذ الكلب املغصــــوب ملك صــ
ــائد   ــيد لصـــاحب الكلب، وإن قلنا: ما يصـــطاده الكلب املغصـــوب للغاصـــب الصـ واالنطالق، والصـ

ــيد يف م ــألة االنزجار واإلغراء ملك الثاين، وليقع التفريع بعد هذا على به، وهو الصــــــحيح، فالصــــ ســــ
ره الثاين، فلم ينزجر، فأشـــــــــــــاله، فازداد عدوا، أو مل يزجره بل أغراه، هذا الوجه الصـــــــــــــحيح. فإن زج

ــورتني األوجـه الثالثـة، غري أهنـا يف تعيني املـالـك، واألوجـه الثالثـة يف احلكم   فـازداد عـدوا، ففي الصــــــــــــ
واحلرـمة. ـفإن قـيل هال ذكرمت وجهـا أهنمـا يشــــــــــــــرتكـان؟ قلـنا: ال ميتنع يف القـياس خروج    األول يف احلـل

جه يف امللك، وال ينتظم يف احلل واحلرمة إال أحدمها، فإن فرض اجتماع ســـــــبب احلل واحلرمة  هذا الو 
تشـــريك  نوجب احلرمة، فيعود الكالم إىل التحليل والتحرمي. وإذا كان الكالم يف تعيني املالك، اجته ال

 ."ت األثرين، واجلمع بني املقتضينيإبثبا
 قال قبل صفحات: )وهلذا األصل فروع( فذكر فرعا, وهذا الثاين. (٩)
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 .(3)قواه الرافعي (2)وأبدى اإلمام فيه تردًدا ,(1)حل ؛ئه، فأصاب ورا
ففي حله وجهان مبنيان   ؛ولو أصــاب جدارًا أو األرض، مث ازدلف وأصــاب الصــيد

ح حله، وكذا على القولني يف أن إصــــابة الغرض يف املناضــــلة هكذا هل حُتســــب؟ واألـصـــ 
 إليه.احلكم لو أصاب حجرًا فساعده وأصاب الصيد، أو نفذ منه 

 .(6)، وصرَّح النووي بتصحيحه(5)(4)[ترجيح ]األول ؛قال الرافعي: وقياس ما سبق
، فلو رمى ســــــــهًما يف فضــــــــاء  مَن األرض؛ املتعلق الثاين للقصااااااد: قصااااااد املرمي

فأصــــــابه الســــــهم  (8)[صــــــيدٌ ]  (٧)إىل هدف أو غريه، فاعرتض  ,الختبار قوة الرمي أو لغريه
 .(10)(٩)يحالصح مل حيل على املنصوص ؛فقتله

 .وجيري اخلالف فيما لو رأى الصيد فلم يقصده ورمى إىل اهلدف فأصابه
يلُ  ــاًة وقطع احللقوم واملريء  (11)ولو كان جيُِ ــاب عنق شـــــــــــ ــيًفا يف يده، فأصـــــــــــ  ؛ســـــــــــ

 .(12)أصحهما: القطع أبنه حرام ,فطريقان
فاملذهب الذي  ؛صـــــيًدا، فاعرتض صـــــيد فقتله  (13)[يرى]ولو أرســـــل كلًبا، وهو ال 

 .وطرد بعضهم فيه الوجه املتقدم يف السهم, (14)أنه ال حيل :ه اجلمهورقطع ب
 

 (.3/250(. والروضة )٩/110وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (1)
 (.18/122هناية املطلب ) (2)
ح، وكان يقصـر عنه لوال  لو أصـاب السـهم الصـيد إبعانة الري"(: 12/28قال يف الشـرح الكبري ) (3)

 ."ا سيأيت يف املناضلة إن شاء هللاام_ ترددا فيه؛ وقد يؤيد تردده مبدى _أي: اإلمأالريح حل... و 
 يف )ط(: )األوىل(. (4)
 (.12/28الشرح الكبري ) (5)
 (.3/250روضة الطالبني ) (6)
 أ(./260) (٧)
 يف )ط(: )صيًدا(. (8)
 (.8/28٩)(. واملختصر 2/251انظر: األم ) (٩)
ــرح  (10) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــــة ٩/121(. واجملموع )12/2٩الكبري للرافعي )وهو املعتمـ
(3/250- 251.) 
 (.1/165مشارق األنوار على صحاح اآلاثر )  انظر: أي: حُيّرك. (11)
 (.3/251(. والروضة )12/2٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
 يف )ط(: )يرمى(. (13)
 (.٩/121(. واجملموع )12/2٩)انظر: الشرح الكبري للرافعي   وهو املعتمد. (14)
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، فلو رمى ما ظنه حجرًا (1)[عنيابل]إذا تعلق القصــــــد  شــــــرتطية الذبح، فال وأما نيَّ 
ـــيًدا مـأكواًل  (2)أو جرثومـة ـــيًدا غري مـأكول فـبان صــــــــــــ  ,(3)هوه بعـبارتنيجَّ حـل، ووَ  ؛أو صــــــــــــ

واثنيهما:   .قصد  منه إليه، وإمنا فقد علمه حباله  (5)[عن]: أنه رمٌي إىل صيد   (4)ا[مهاحدإ]
ــده، وإمنا فقد ما اعتقده، وبين عليهما اخلالف  ــل بفعله الذي قصــــ ــيد حصــــ أنه قتل الصــــ

 (٧)[ألنه]يف اهلواء، فقتل صـــيًدا، فعلى األول ال حيل؛   (6)[ســـهًما]املتقدم فيما إذا أرســـل 
 مل يقصد الصيد.
ــيًئا ل  (8)[يف ظلمة  ]ولو قطع  ــاة أو صـــــــيد،  ,ظنه ثواًب أو حنوه  ,يًناشـــــ فكان عنق شـــــ

ــٌه، وعلى املــــذهــــب لو ظن  ,(10)(٩)حــــل على النص ؛وانقطع احللقوم واملريء وفيــــه وجــ
ا فوجهـــــان أظهرمهـــــا: أنـــــه حيـــــل  ,املقطوع حلق آدمي  أو معصــــــــــــــوم  أو فعاًل آخر حمرمـــــً

ا] ــه خنزيرًا أو حنوه ,(12)(11)[أيضـــــــــــــــــً ل. ؛ولو ظنـ ــِ ــذ  فينبغي أن يقطع ابحلـ ــال]ا كـ  ( 13)[قـ
 .(14)الغزايل

صـــورومها فيما إذا رمى إىل ما ظنه آدمًيا أو خنزيرًا فبان  (15)واألصـــحاب مع اإلمام
، وقلنا ابملذهب أنه (16)[صـــــيداصـــــيًدا، فقالوا: لو رمى إىل ما ظنه آدمًيا معصـــــوًما فبان ]

 

 يف )ط(: )ابلغري(. (1)
َاب (2)  (.2/80)الفائق يف غريب احلديث للزخمشري   انظر:.  الكومة من الرتُّ
 (.12/2٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )ط(: )أحديهما(. (4)
 يف )و(: )غري(. (5)
 يف )و(: )سهوا(. (6)
 )و(.بني املعقوفتني مكرر يف ما  (٧)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )و(. (8)
 (.2/260األم ) (٩)
ــرح الكبري للرافعي ) (10) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــــة ٩/122(. واجملموع )12/30وهو املعتمـ
(3/251.) 
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (11)
 (.3/251) (. والروضة122 -٩/121وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (12)
 يف )و(: )قاله(. (13)
 (.٧/11٧الوسيط ) (14)
 (.18/121هناية املطلب ) (15)
 يف النسختني: )كلًبا(, والصحيح ما أثبتناه, ألنه سيحكم حبله, والكلب ال حيل. (16)
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آخر ولو ظنـه خنزيرًا أو حيوااًن  ,(1)أصــــــــــــــحهمـا: أنـه حيـل ,فوجهـان ؛حيـل إذا ظنـه حجرًا
 .(2)حِللحمرًما، فوجهان، وأوىل اب

ــهد له تردد اإلمامقال   (3)الرافعي: وفيه نظر، وفرق بني املقدور عليه، وغريه، ويشــــــــ

ــاة  مربوطة    (5)[حتل]ئها، هل يومر  (4)[حلقومها]جارحة، فقطعت  آلةً   فيما لو رمى إىل شـ
ــد الــذبح مبــا يرميــه وبني أن  مع القــدرة على الــذبح؟ قــال: وجيوز أن يفرق بني أن يقصـــــــــــــ

 .(6)واالحتمال متطرق إىل اجلميع مذحبها.يقصد الشاة فيصيب 
أصــــــحهما: أنه   ,فوجهان  ؛ظنه حجرًا فبان صــــــيًدا (٧)ولو أرســــــل كلًبا إىل شــــــخص  

 كالسهم.  ,(8)حيل
 .احليوان (٩)]عي[املتعلق الثالث: 

 :وفيه مسائل
به يف ظلمة أو من  إن كان الرامي يراه أو حيس ,األوىل: الصـــــــــيد املصـــــــــاب ابلرمي

ــده ؛ب وراء حجا حل، وإن مل يعلم به، فإن مل يكن  ؛أبن كان بني أشـــــــجار ملتفة، وقصـــــ
 أن املذهب أنه ال حيل. فقد مر ؛يرجو صيًدا، بل رمى يف اهلواء أو هدفًا وحنوه

ــيًدا كما لو رمى يف ظلمة  راجًيا أن ــيًدا فأـصـــــــ   هوإن كان يرجو صــــــ ــيب صــــــ  ؛ابه يصــــــ
ج عليهما رَّ واثنيها: حيل، وخيُ   .(12)(11)ل، وهو املنصـــــــــوص: ال حيأحدها  ,أوجه  (10)فثالثة

 

 (.3/251(. والروضة )122 -٩/121وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (1)
 (.3/251والروضة )(. 122 -٩/121وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (2)
 (.18/134هناية املطلب ) (3)
 يف )و(: )حلقومه(. (4)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىحل(, ويف )ط(: )حيليف )و(: ) (5)
 (.12/31الشرح الكبري ) (6)
ــان ) (٧) ــاوي )٩/122واجملموع ) (,4/555يف البيـ (, والبحر 15/52(: )شـــــــــــــــــاخص(, ويف احلـ
 .هنا  )رمحه هللا(القمويل ص(, كما ذكره (: )شخ5/152)
 (.3/251(. والروضة )122 -٩/121وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (8)
 .(3/251(. والروضة )٧/11٧واملثبت من الوسيط ) ,يف النسختني: )غري( (٩)
 ب(./260) (10)
 (.2/260انظر: األم ) (11)
 (.3/251(. والروضة )٩/11٩وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (12)
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 دإن رمى حيث يغلب وجو  (3)[أنه]واثلثها:   .(2)[كلب  وأ]األعمى بســــــــهم    (1)[صــــــــيد]
 حل، وإال فال. ؛صيد

 ؛واحدًة منهاســــرب  من الظباء فأصــــاب  (4)[إىل]لو أرســــل ســــهًما أو كلًبا   :الثانية
أصاب واحًدا منهم ب القصاص فيما إذا رمى مجاعًة فحل وإن مل يقصد عينها، ويف وجو 

 .(6)(5)خالف تقدم
وهو  ,(٧)أحدمها: القطع ابحلل ,فطريقان ؛وإن قصــــــــــد واحدًة منه فأصــــــــــاب غريها

ــيان الطربي  ,(8)املنصـــوص واثنيهما: فيه   .أنه ال خالف فيه  :(10)واحلســـني  (٩)وزعم القاضـ
د حني الرمي حل، ائرأى املصــــ   : إن كانواثلثها .واثنيها: ال .أصــــحها: حيل  ,أربعة أوجه
 .(11)ورابعها: إن كانت من السرب الذي قصده ابلرمي حل، وإال فال .وإال فال

 .عن اجلهة اليت قصدها إىل غريها أو ال لَ دَ وال فرق بني أن يكون السهم عَ 
 .(12)ابحِلل]فوجهان مرتبان، وأوىل  ؛ولو قصد حجرًا فأصاب ظبية
ا ظنه خنز  فوجهان   ؛فكان خنزيرًا، فأصــــــــاب الســــــــهم ظبية  ,يرًاولو رمى شــــــــاخصــــــــً

 

 يف )ط(: )صيدا(. (1)
 يف )ط(: )وكلب(. (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 يف )و(: )على(. (4)
 (.252 -3/251(. والروضة )٩/11٩(. واجملموع )12/32الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (5)
 (, من نسخة املتحف )ط(.أ/138) لوحة التاسع,اجمللد  (6)
(. والروضـــــة  120 -٩/11٩(. واجملموع )12/23الشـــــرح الكبري للرافعي )وهو املعتمد. انظر:   (٧)
(3/252.) 
 (.2/260انظر: األم ) (8)
 (.8/1٩0مل أجد كتاب الصيد والذابئح يف املطبوع من التعليقة, وقد نقله عنه يف كفاية النبيه )  (٩)
 (.8/1٩0مل أجده يف فتاويه, وقد نقله يف كفاية النبيه ) (10)
(.  ٧/118(. والوســـيط )120 -18/11٩(. وهناية املطلب )12/32شـــرح الكبري )ال  :انظر (11)

 (.8/1٩1وكفاية النبيه ) .(3/252والروضة ) .(120 -٩/11٩واجملموع )
ــتقيم. انظر: الشـــرح الكبري   املعتمد أهنا ال حتل. وكالم القمويل )رمحه هللا( (12) على نســـخة )و( مسـ

 (.3/252الروضة )(. و ٩/120(. واجملموع )12/32للرافعي )
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 .(3)فأوىل ابحِلل، واألظهر التحرمي ؛وإن كان ظبية, (2)ابلتحرمي (1)[وأوىل ,مرتبان
ولو رمى إىل شـــاخص ظنه صـــيًدا فبان حجرًا، وأصـــاب الســـهم صـــيًدا آخر، وقلنا 

 .ذامل حيل ه ؛حل هذا، وإن اعتربان احلقيقة وقلنا ابحلل هناك ؛ابلتحرمي
 :فرع 

ــيًدا آخر، نُ  ــيد ، فأخذ صـ ــله لو أرســـل كلًبا إىل صـ ظر، فإن عدل إىل اجلهة اليت أرسـ
وبـنامهـا بعضــــــــــــــهم على  ,(5)أظهرمهـا: نعم  ,وجهـان (4)[قتـله]ففي حـل مـا  ؛فيهـا إىل غريهـا

 فقيل: هذا أوىل ابحلل، وقيل: أوىل ابلتحرمي. :الوجهني يف عدول السهم، واختلفوا
حُرم  ؛إن خرج عاداًل عن جهة إرســـــالهحيح عندي أن يقال: وقال املاوردي: الـصــــ 

ــيـد، فعـدل إىل غريهـا ، وقـال اإلمـام: الوجـه (6)حـل ؛مـا قتلـه، وإن خرج إليهـا ففـاتـه الصــــــــــــ
أبن متـادى يف جهـة  ؛القطع ابلتحرمي إذا عـدل إىل جهـة  أخرى وظهر من عـدولـه اختيـاره

 .(٧)وقصد اآلخراإلرسال مث ابن صيد آخر فاستدبر الصيد املرسل إليه 
ــاد غري ما أرســـــل إليهاإلوإن مل يعدل إىل جهة   يود فصـــ ــُ ــال وكان فيها صـــ حل  ؛رســـ

 حصلت أربعة أوجه. ؛وإذا مجعت بني احلالتني كما يف السهم,  ,(8)على الصحيح
 .: حصول املوت ابجلرح احلاصل من السهم أو الكلب(٩)القيد الثالث

 .فال حيل ؛بصدمة ، أو افرتاس سُبعت وخيرج به ما لو مات الصيد بغريه كما لو ما

 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (1)
(. والروضـــــــــة ٩/120(. واجملموع )12/32الكبري للرافعي )املعتمد أهنا ال حتل. انظر: الشـــــــــرح   (2)
(3/252.) 
 (.3/252(. والروضة )٩/120(. واجملموع )12/32انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يح ما أثبتناه.يف النسختني: )قبله(, ولعل الصح (4)
ــد. انظ (5) ــرح الكبري للرافعي )وهو املعتمــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/120واجملموع ) .(12/33ر: الشــــــــــــ
(3/252.) 
 (.15/1٩احلاوي ) (6)
 (.18/121هناية املطلب ) (٧)
ــد. انظ (8) ــرح الكبري للرافعي )وهو املعتمــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/120واجملموع ) .(12/33ر: الشــــــــــــ
(3/252.) 
 .ني, ومل يتبني يل حتت أي تقسم يندرجهكذا يف النسخت (٩)
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مل  ؛(1)[صـدمة]ولو غاب عنه الكلب والصـيد، مث وجده ميًتا وبه جراحٌة أخرى أو  
 .(2)حيل وإن كان ملطًخا بدمه على املذهب

اجلراحة أهنته   (4)[كانت]  (3)ولو جرحه السهم أو الكلب مث غاب وأدركه ميًتا، فإن
أو وجـد علـيه أثر  ءمـا جـد يفأهنـته إليهـا، ـفإن وُ  (5)[تكن]حـل، وإن مل  ؛إىل حركـة امـلذبوح
ففيه  ؛وإن مل يوجد شيٌء من ذلك , مل حيل، سواٌء وجد الكلب عليه أم ال  ؛صدمة  أخرى

ــان أصـــحهما عند  ,أشـــهرمها وأصـــحهما: أن فيه قولني  ,طرق  هماولألصـــحاب في  ,(6)نصـ
 (8)ل، وصــــــــــــــححــه البغويواثنيهمــا: أنــه حيــ , أنــه ال حيــل :(٧)اجلمهور كمــا قــالــه الرافعي

ــواب؛ لصـــــحة األحاديث فيه (٩)والغزايل والثاين: القطع   .(11)(10)والنووي، وقال: هو الصـــ
حـل،  ؛والرابع: أنـه إن غـلب على ظنـه أنـه مـات جُبرحـه .والثـاـلث: القطع ابحلـل .ابلتحرمي
 وإال فال.

ا عامًدا عند الرمي وال اإلرسال وال الذبح، فلو تركه (12)[شرتطت]وأما التسمية فال  

 

 يف )و(: )صدفة(. (1)
ــد. انظ (2) ــرح الكبري للرافعي )وهو املعتمــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/11٧واجملموع ) .(12/34ر: الشــــــــــــ
(3/252.) 
 أ(./261) (3)
 يف )ط(: )كان(. (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (5)
فظاهر ما  "(: 12/34فعي يف الشـرح الكبري )راوقال ال .(8/38٩(. واملختصـر )2/250ألم )ا (6)

ــع آخر: ال حيل، إال أن يكون جاء عن  ــر" و"األم" أنه حرام. وقال يف موضـــــ نص عليه يف "املختصـــــ
, وما نقله الرافعي عنه  "ين أتومهه، فيسـقط ما خالف أمرهشـيء فيه فإ -صـلى هللا عليه وسـلم -النيب 

 (.2/250)يف املوضع اآلخر؛ هو يف األم 
 ."ن وغريهم إىل ترجيح التحرمي أميللكن أصحابنا العراقيو "(: 12/34ال يف الشرح الكبري )ق (٧)
 (.8/1٩التهذيب ) (8)
 .(240انظر: البسيط ) (٩)
ــيد إذا غاب عنه يومني أو ثالثة  10) ــيد, ابب: الصـــــــــــ ( صـــــــــــــحيح البخاري، كتاب: الذابئح والصـــــــــــ
ــلم،  5484( رقم احلديث: 1044) ــيد وا. وصــــحيح مســ لذابئح وما يؤكل من احليوان،  كتاب: الصــ

 .1٩2٩( رقم احلديث: 2/152٩ابب: ابب الصيد ابلكالب املعلمة )
 (.٩/11٧اجملموع ) (11)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىشترط(, ويف )و(: )يشرتطيف )ط(: ) (12)
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ــيـًا وفـيه وجـٌه أـنه ذمث برتكهـا عـامـًدا،   ,(1)مل حيرم اـلذبيحـة، وال ذمث على املـذهـب  ؛أو انســــــــــــ
 .(2)عند هذه األمور، ويكره تركها عمًدا ستحبيلكن 

 .(3)السنة ابلتسمية عند إصابة السهم وعض الكلب على الصحيح وتتأدى
 .(4)ويستحب تداركها عند اإلصابة

 .(5)على املذهب ى النيب ند الذبح أن يصلى عل ويستحب مع التسمية ع
ــمك، واجلراد  :وحكي الروايين عن النص ــيد السـ ــتحب عند صـ ــمية تسـ ، (6)أن التسـ

مل يرد هبا شـرٌع، وإن كان ذكر هللا حسـًنا يف كل   (٧)[إذ]أهنا ال تسـتحب،   :وعن املاوردي
 .(8)حال

 

,  3/205ة )(. والروضــــ ٩/86اجملموع )(. 12/26وهو املعتمد. انظر: الشــــرح الكبري للرافعي ) (1)
253.) 
,  3/205(. والروضــــة )٩/86(. اجملموع )12/26وهو املعتمد. انظر: الشــــرح الكبري للرافعي ) (2)

253.) 
ــرح الكبري للرافعي ) (3) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــة  8/408(. واجملموع )12/26وهو املعتمــ
(3/205.) 
 (.8/408انظر: اجملموع ) (4)
 (.8/410املعتمد. انظر: اجملموع )وهو   (5)
قال الشافعي رمحه هللا تعاىل: وإذا أرسل  (: "4/111مل أجد ما قاله, فإنه قال يف حبر املذهب ) (6)

ــمي هللا تعاىل فإن نســـــــــي فال أبس ألن املســـــــــلم يذبح على , ومل أجد  "اســـــــــم هللا  أحببت له أن يســـــــ
 .(2٩1 -8/2٩0(. واملختصر )2/255منصوص الشافعي, وانظر: األم )

 .يف )و(: )إن( (٧)
 ."...وليست التسمية عند صيدها مسنونة":  حيث قال (15/64احلاوي ) (8)
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 :وفيه فصالنفيما ميلك به الصيد، ويف االزدحا  عليه،  :النظر الثاين
 .به]الفصل األول: فيما مُيلك 

ـــيد مُيـلك و  ، وذـلك (2)[االنفالت ]وهي قوـته املـانعـة ـله من  ؛إببطـال منعـه (1)[الصــــــــــــ
 :بطرق

 ؛أحدها: وضــع اليد عليه، وال يشــرتط فيه قصــد التملك، حىت لو أخذه لينظر إليه
 ه.كَ لَ مَ 

ملكـه ان حرًا، و ملكـه إن كـ  ؛يـده عليـه أعجمي أو جمنون ال مييز (3)[وضــــــــــــــع]ولو 
ــيده إن كان عبًدا، فلو أمره به غريه فيكون له أو ل مر على    (4)[ينبنيانفيه وجهان ] ؟ســــ

مل ميلكه  ؛ولو ســـعى خلف صـــيد ، فوقف لإلعياء,  الوجهني يف التوكيل يف متلك املباحات 
 .(5)حىت يقبضه

ــيق  ال ميكنـه ئـ واثنيهمـا: أن يُلج وه، ولو كبيـت  وحن  ؛منـه (6)[االنفالت ]ه إىل مضــــــــــــ
 .(8)لو أخذه غريه ملكهفمل ميلكه،  ؛منه (٧)[االنفالت ]كنه أم

 (10)بشـــــجةبيده أو بســـــهمه أو جبارحته أو  ,ففةذجراحًة م  (٩)[جيرحه]واثلثها: أن 
 .(12)فيملكه ,(11)ُموِهنة

ــة، ـفإن كـان  وكـذا إن كـان طـائرًا فكســــــــــــــر جـناحـه إن كـان امتـناعـه ابلطريان خـاصــــــــــــ

 

 ما بني املعقوفتني مكرر يف )ط(. (1)
 يف النسختني: )االنقالب(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (2)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وضعهيف النسختني: ) (3)
 يف النسختني: )يلتفتان(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4)
 (.3/253(. والروضة )12/3٧الشرح الكبري )  :انظر (5)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.الىــڡاالنيف )ط(: )االنقالب(, ويف )و(: )  (6)

 (.االنقالبيف )ط(: ) (٧)
 (.3/254والروضة )(. 12/38انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )خيرجه(. (٩)
 (.2/304لسان العرب )  انظر: والرأس. اجلرح يكون يف الوجه (10)
 (.6/2215الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للجواهري )  انظر: الوهن: الضعف. (11)
 (.3/254(. والروضة )12/3٧انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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 مْل ميلكه حىت يعجز عن العدو أيًضا. ؛اوالَقطَ  (1)اجرّ عدو؛ كالدّ ي
 .ويكفى للتملك إبطال شدة العدو وصريورته حبيث يسهل حلاقه

عطشــــــــــه لعدم املاء، وإن كان لعجزه   (2)مل ميلكه إن كان  ؛ولو جرحه فعطش وثبت
 ملكه. ؛عن الوصول إليه من أجل اجلراحة

ــيد ــيد فوقع فيها صـــ ــبكًة وحنوها للصـــ طرده إن كان ملكه و   ؛ورابعها: لو نصـــــب شـــ
 .(4)حىت وقع فيها (3)[طارد]

 أن الغزايل (5)فقد تقدم يف ابب الوليمة ؛ولو وقع فيها مث تقطعت وانفلت الصـــــــــيد
 .(6)َملكه يف أظهر الوجهني، ومل يـَُزل ُمْلُكهقال: إنه 

عاد إىل اإلابحة، فيملكه من  ؛الصـــــــــيد (٧)[هذا]وقال غريه: إن كان ذلك بتقطيع  
فهو ابق  على ملك صـــاحب الشـــبكة،  ؛جتمعتا  (8)[ُأخر  صـــيود]يصـــيده، وإن قطعها 
 .(٩)قال النووي: وهذا املذهب, فال ميلكه من يصيده

ــان، فإن كان (10)[تعلق]ولو   ــيد هبا مث قلعها وذهب هبا فأخذه إنســـــــــــ يعدو  الصـــــــــــ
ــبكة (11)[وميتنع] ــر أخذه  ؛من الشــــــــ  ؛ملكه اآلخذ، وإن أبطل ثِقلها امتناعه حبيث يتيســــــــ

 ميلكه آخذه. (12)[وال]لشبكة، فهو لصاحب ا
ــيًدا ــبـًُعا آخر فعقره،   ؛وخامســــــها: إذا أرســــــل كلًبا فأثبت صــــ ملكه، وإن أرســــــل ســــ

 

 (.1/334معجم ديوان األدب )  انظر: ضرب من الطري. (1)
 ب(./261) (2)
 يف )و(: )ظارد(. (3)
 (.3/254(. والروضة )12/38ر: الشرح الكبري للرافعي )انظ (4)
 (, من نسخة املتحف )ط(.أ/128) , لوحةالرابع اجمللد  (5)
 (.2/208انظر: الوجيز ) (6)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٧)
 يف )ط(: )أخرى صيودا(. (8)
 (.٩/12٩اجملموع ) (٩)
 يف )ط(: )تعقل( واملعىن متقارب. (10)
 : )أو ميتنع(.يف )ط( (11)
 يف )و(: )فال(. (12)
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 .(1)، وإال فالهملك ؛وأثبته، قال املاوردي: إن كانت له عليه يد
ــيــــد بعــــدمــــا أخــــذهأفلــــت الكلــــب  (2)لو[و ] : قــــال بعض (3)قــــال الروايين, الصــــــــــــ

مل ميلكه على  ؛مل ميلكه، وإن كان بعده  ؛األصــــــــــــــحاب، إن كان قبل أن يدركه صــــــــــــــاحبه
 .(4)الصحيح

 :ويف الفصل صور
مل ميلكه على  ؛أحدها: لو توحل صــــــــــــــيٌد يف أرض إنســــــــــــــان  وصــــــــــــــار مقدورًا عليه

األرض مما يُقصــــد به االصــــطياد  يُ قْ اخلالف فيما إذا مل يكن ســــَ و الصــــحيح، قال اإلمام: 
، ومل (6)و قضــية كالم املاورديوه،  (5)فهو كنصــب الشــبكة  ؛ابلتوحل، فإن كان يقصــد به

ـــيد عـند طلبـه يف طني يقيـده الروايين مل ميلكـه؛ ألن  ؛أبرضـــــــــــــــه، ـبل قـال: لو توحـل الصــــــــــــ
ــول الطني ليس من فعله ــوله  ؛ولو كان هو مرســـــــــــل املاء يف األرض, حصـــــــــ ملكه؛ حلصـــــــــ

، قال الرافعي: ويشــــــبه أن يكون راجًعا إىل ما ذكره اإلمام من قصــــــد االصــــــطياد (٧)بفعله
 .(8)لسقياب

الثانية: لو دخل الصـــــــيد أرضـــــــه أو داره وصـــــــار مقدورًا عليه، أو عشـــــــش طائٌر يف 
ا صـــاحب الدار ممل ميلكه ؛وحصـــلت القدرة على البيض والفرخ ,وفرخ  (٩)[وابض]ملكه 

وقطع به مجاعة منهم البغوي، وقال: لو حفروا حفرًة ال للصيد، فوقع    .(10)على الصحيح

 

 (.15/41احلاوي ) (1)
 يف النسختني: )فلو(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (2)
ومـــا بعـــدهـــا, وقـــد نقلـــه عن الروايين؛ النووي يف  فيـــه, (4/105): وانظر ,مل أجـــده يف البحر (3)

ــة ) .(٩/130اجملموع ) ا أخـذ الكـلب إذ"(: 4/565ال العمراين يف البـيان )وقـ  .(3/254والروضــــــــــــ
صـيدا مث انفلت منه.. قال القاضـي أبو الطيب يف )اجملرد( فإن كان قبل أن يدركه صـاحبه.. مل ميلكه  

 ."حبه.. ففيه وجهان...صاحب الكلب بذلك، وإن كان بعدما أدركه صا
 (.3/254(. والروضة )٩/130وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (4)
 (.18/152هناية املطلب ) (5)
 (.15/41وي )احلا (6)
 (.4/141حبر املذهب للروايين ) (٧)
 (.12/38الشرح الكبري ) (8)
 يف )ط(: )أبرض(. (٩)
 (.3/255والروضة )(. ٩/131وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (10)
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 .(2)ملكه ؛حفرها له (1)[فإن]مل ميلكه،  ؛فيها صيد
فإن قلنا: ال ميلك صــــــاحب الدار، فهو أوىل بتملكه، وليس لغريه أن يدخل ملكه 

ــى بدخول الدار، وهو   ,(4)ملكه على الصــــــــحيح  (3)]...[ ؛وذخذه، فإن فعل وإن عصــــــ
 .نظري حصول امللك فيما إذا أحيا موااًت حتجره غريه

وإن كان   ,(5)ملكه ؛ليهولو أغلق صــــــــــــــاحب الدار الباب لقصــــــــــــــد االســــــــــــــتيالء ع
 (10)، وقيـده صـــــــــــــــاحبـا الشـــــــــــــــامـل(٩)، واملـاوردي(8)الغزايل (٧)مل ميلكـه، أطلقـه ؛(6)[اتفـاقـًا]

ــهل أخذه  (11)والكايف ــيقني حبيث يســـــــ كن إال أما إذا مل مي, مبا إذا كانت الدار والربج ضـــــــ
 .ما سيأيت فيما مسألة السمك  (13)[نظري]، وهو (12)[ميلكهفال ] ؛مبشقة

 .مل ميلكه صاحب الدار وال األجنيب ؛أجنيبٌ ولو أغلقه 
ملك البيض  ؛الدار تعشــــــــــيش الطائر، فعشــــــــــش فيها طائرٌ   ببناء (14)[قصــــــــــد]ولو  

 .(15)والفرخ على الصحيح

 

 يف )ط(: )وإن(. (1)
 (.8/26التهذيب ) (2)
 يف النسختني يف هذا املوضع زايدة: )من(. (3)
 (.3/255(. والروضة )٩/131موع )وهو املعتمد. انظر: اجمل (4)
 (.3/255(. والروضة )٩/131وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (5)
 , ولعل الصحيح ما أثبتناه.واضحةكلمة غري (, ويف )و(:  اتفاقيايف )ط(: ) (6)
 أ(./262) (٧)
 (.٧/11٩الوسيط ) (8)
در على اخلالص منه مل لو توحل الصـــــــــــــيد عند طلبه يف طني مل يق(: "15/14قال يف احلاوي ) (٩)

ميلكــه حىت ذخــذه: ألن الطني ليس من فعلــه, فلو كــان هــذا الــذي أرســــــــــــــــل املــاء يف األرض حىت 
 ."حل من فعله, فصار به كوضع الشبكةتوحلت ملكه بوقوعه يف الوحل: ألن الو 

 (.348الشامل ) (10)
 ومل أجد من نقل هذا القول عنه. مل أعثر على الكايف, (11)
 ني: )ميسكه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يف النسخت (12)
 يف )ط(: )يطري على(. (13)
 يف )و(: )يصد(. (14)
 (.3/255(. والروضة )٩/131وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (15)
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 .(2)ملكه قطًعا ؛(1)[طائرًا]ولو دخل إنساٌن بستان غريه أو داره، وصاد فيها 
ــانْر الـثالـثة: لو دخـلت مسكـٌة بِ   املتـقدـمان يف دخول ففي ملكهـا الوجهـان ,كـة إنســــــــــــ

ملكها،   ؛املنافذ، فإن كانت ضــيقة دَّ سَــ الصــيد أرضــه، فإن قلنا: ابألصــح أنه ال ميلكها، فَ 
ثبت له فيها اختصـاص كاختصـاص املتحجر، لكن مر يف يفال، لكن   ؛وإن كانت واسـعةً 

ومقتضـى  ,(3)اءفيح البيع ذكر وجهني يف صـحة بيع هذه السـمكة والطائر املطلق يف دار
صغرية يسهل   كةِبر ولو اضطرها إىل ,  أن ميلكه هنا  ؛ا عليه وصحة البيعهناك مقدورً   جعله

فكما لو دخلت   ؛واســـــــعة  ِبركةإىل  ولو اضـــــــطرها  ,ملكها  ؛اخذها منها على شـــــــط النهر
 .(4)بنفسها

 

 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.طائريف النسختني: ) (1)
 (.3/256(. والروضة )٩/131انظر: اجملموع )وهو املعتمد.  (2)
اتســع, يقال فاح املكان وفاح البحر وفاحت املفازة وفاحت الدار وفاحت الروضــة,   فاح فيحا؛ (3)

 (.٧08 -2/٧0٧املعجم الوسيط )انظر:  فهو أفيح وهي فيحاء. 
 (.3/256(. والروضة )٩/130(. واجملموع )12/3٩انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
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 :فروع 
ملكه  ؛األول: لو أخذ الكلب املعلم صــــــــــيًدا بغري إرســــــــــال، فأخذه أجنيٌب من فمه

و فرخ طائٌر يف شجرة غريه، وإن كان صاحبه أرسله فأخذه أجنيٌب ا لكم  ,(1)على املذهب
ل، وحيتمـل خالفـه؛ ألن  (3)قـال الرافعي: ]ينبغي[ ؛(2)[حي]منـه وهو  أن يكون للمرســـــــــــــــِ

 .(5)اختيارًا (4)[للكلب]
أو  موســــــــــــوًماطًا أو رّ قكما لو وجده م  ؛الثاين: صــــــــــــاد صــــــــــــيًدا، فوجد به أثر ِملك  

ــوص اجلناح ــمنه  مل ميلكه ؛مقصـ ــهمه، ويضـ ــع يده عليه أو قتله سـ  ؛وإن قتله كلبه,  إذا وضـ
 .(6)ففي ضمانه وجهان

 .مل يضمنه ؛صيٌد لغريه ومات  اولو نصب شبكًة يف مباح  فوقع فيه
 ؛وإن كانت غري مثقوبة وكذا لو اصـــــــــطاد مسكًة فوجد فيها درة مثقوبة فهي لقطة.

فهي له، وإن كانت   ؛غري مثقوبة فهي له مع السمكة، ولو اشرتى مسكًة، فوجد فيها درةً 
 .(٧)قاله البغوي ,فهي للبائع إذا ادعاها ؛مثقوبة

ــطادها، كما أن الكنز الذي يوجد يف  قال الرافعي: ويشـــــبه أن تكون الدرة ملن اصـــ
 .(8)األرض يكون حملييها

وإن مل يقصــد اصــطياده بل   (٩): لو حصــل صــيٌد يف يده ملكهالثالث: قال الروايين
 متلكه بل االرتفاق به مدة مث يدعه. ويرسله، كما لو أحيا موااًت ومل ينوقصد أن يراه 

ــيـد، وأمـا مـا يزيـل امل ا]لـك عن الصــــــــــــ أنـه يزول مبـا يزول بـه امللـك عن  (10)[فال حقـً
 

 (.٩/131واجملموع )(. 12/58وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )احي(. (2)
 يف الشرح الكبري: )وجب(. (3)
 يف )ط(: )الكلب(. (4)
 (.12/58الشرح الكبري ) (5)
 (.258 -3/25٧(. والروضة )12/42انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.2٧ -8/26التهذيب ) (٧)
 (.12/43الشرح الكبري ) (8)
 (.4/140حبر املذهب ) (٩)
 يف النسختني. هكذا (10)
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من يــــده على املــــذهــــب، وال من  (1)[ابنفالتــــه]كــــالبيع واهلبــــِة واإلرث، وال يزول   ؛غريه
حوله أو التحق ابلوحو    (2)د أوواٌء كان يف البل لزمه رده إليه س  ؛لو أخذه آخذفشبكته،  

 يف الصحراء.
 .ولو استقى من بئر  فانصب من دلوه بعض املاء، ففي زوال ملكه عنه وجهان

ــيًدا  ــل صـــ ــهو ولو أرســـ ثالثة أوجه، أصـــــحها وهو   هففي زوال ِملكه عن  ؛خاله بنفســـ
قال , (4)لة ملكه عنهاكما لو أرسـل هبيمته اإلنسـية، وقصـد إزا  ,(3)املنصـوص: أنه ال يزول

ــبــه الروايين إىل النص .(5)القفــال: وينبغي أن حيـذر عنــه لكنــه  ,واثنيهــا: أنـه يزول، ونســــــــــــ
ــد إخراجه من ملكه، وإحلاقه ابلوحش ــرط أن خيليه على قصـ ــد   .(6)شـ واثلثها: أنه إن قصـ

يف  زال ملكــه عنــه، وإال فال، وجزم املــاوردي بزوال ملكــه ؛إبطالقــه التقرب إىل هللا تعــاىل
 .(٧)هذه احلالة

اإلرســـــــــــــال أحبته مل جُيز لغريه أخذه إذا عرفه، فلو قال عند ؛  (8)[يزول]فإن قلنا: ال 
 وكان ملن صاده أن ذكله، ال أن يتصرف فيه. ,صار مباًحا ؛ملن ذخذه
 .لكه من صادهمي ,عاد إىل ما كان عليه ؛قلنا: يزول (٩)[وإن]

 

 يف )ط(: )ابنقالبه(. (1)
 ب(./262) (2)
 (.٩/141(. واجملموع )12/40وهو املعتمد. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 .(2/126األم )  انظر: (4)
ــايـــة النبيـــه ) (5) ...وألجلـــه قـــال القفـــال: بعض العوام (: "221 -8/221قـــال ابن الرفعـــة يف كفـ

وكة ويســــــمونه: إعتاقاً، وال ينبغي أن يفعل؛ ألنه خيلط ملكه ابلطيور حيتســــــبون إبرســــــال الطيور اململ
ري . وقريب منه عند الرافعي يف الشــــــــــــرح الكب"رجل يظن أنه ملكه، وال ميلك بذلكاملباحة، فيأخذه 

 ( عن القفال.12/40)
ـــيد إذا "(: 4/155)يف (, وقـال فـيه  142 -4/140)البحر   :مل أجـد, وانظر (6) فـأمـا ملـك الصــــــــــــ

ابختياره فعلى ضـربني: أحدمها: أن يقصـد إبرسـاله التقرب إىل هللا تعاىل به، وهذا موجب لزوال قتله  
ــيده بعد امتناعه إذا عرف على وجهني...,    املالك عنه كالعتق، واختلف أصـــــــــــــحابنا، هل حيل صـــــــــــ

نا يف زوال ملكه والضـــــرب الثاين: أن ال يقصـــــد إبرســـــاله التقرب إىل هللا تعاىل، فقد اختلف أصـــــحاب
 ."عنه ابإلرسال...

 (.15/54احلاوي ) (٧)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (8)
 يف )و(: )فإن(. (٩)
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 :أحـدمهـا وجزم ـبه البغوي  ,ه وجهـانففي حـل اصــــــــــــــطيـاد ؛وإن قلنـا ابلوجـه الثـاـلث
 واثنيهما: ال، كالعبد املعتق. .(2)(1)نعم

يف العتق يف عتق احليوان،  يتاآل فهو على اخلالف  ؛ولو صـــرح بعتقه أو نواه بكتابة
 .واملذهب املنع

ولو ألقى كسرة  من اخلبز، أو حنوها ُمعرًضا عنها، فهل ميلكها آخذها؟ فيه وجهان 
, بقى على ملك املالك تفيف إرســـــــال الصـــــــيد، وأوىل أبن ال ميلكها،   مرتبان على اخلالف

، قال (3)فتحصــــــــــل يف ظاهر املذهب  ؛قال اإلمام: واخلالف يف زوال املِلك، وأما اإلابحة
 .(4)يُنقل عن الصاحلني من التقاط السنابلالرافعي: ويوضحه ما 

تصــــــرفه فيه  أنه ميلكه ويصــــــح :وغريه  ,قال النووي: واألصــــــح عند صــــــاحب التنبيه
 .(6)(5)يع وغريهابلب

ــول املـلك ـله  ؛(8)[ودبغـه]غريه  (٧)[فـأخـذه]ولو أعرض عن جـلد ميتـة   ففي حصــــــــــــ
وقال الرافعي: وينبغي القطع به إذا قلنا: من غصـــــــــب , وجهان مرتبان، وأوىل ابحلصـــــــــول
 .، واخلالف على أنه للمغصوب منه(٩)جلد ميتة  ودبغه يكون امللك له
مل حيل أخذها، وكذا إن  ؛داخل اجلدار األشــــــــجار إن كانت والثمار الســــــــاقطة من

 (10)[املطردة]كــانــت خــارجــه ومل جتر عــادهتم إبابحتهــا، وإن جرت هبــا ففي تنزيــل العــادة 
 .(11)أصحهما: نعم ,جمرى اإلابحة وجهان

 

أخذه حل أكله لكل فلو أرســــــــل الصــــــــيد، وقال: أحبت لكل من "(: 8/2٧قال يف التهذيب ) (1)
 ."من أخذه، وإن مل يقله: فال حيل

 (.٩/142وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (2)
 (.18/154هناية املطلب ) (3)
 (.12/42الشرح الكبري ) (4)
 (.3/25٧(. وروضة الطالبني )٩/142اجملموع ) (5)
 ."مل يزل ملكه عنه يف أصح الوجهني ومن ملك صيدا مث أرسله(: "38قال يف التنبيه ) (6)
 يف )و(: )فأخذ(. (٧)
 يف )ط(: )ودفعه(. (8)
 (.12/42الشرح الكبري ) (٩)
 يف )ط(: )املضطردة(. (10)
 (.3/2٩2(. والروضة )٩/142املعتمد. انظر: اجملموع )  وهو (11)
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 :فرع 
ــان  إىل برج غريه، فإن كان املتحول ِملًكا لألول مل يزل  ؛إذا حتول محاٌم من برج إنسـ

 .(1)هاين ردُ عنه، ولزم الثملكه 
، فيكون نثىفهو تبع لأل ؛(3)[فرخ]بيٌض أو   (2)[نيالربج]فلو حصــــــــــــل بني محامي 

 .ملالكها
ــاٌن حتول محـام من برجـه إىل برج ىوإذا ادع مل يقـبل قوـله، والورع أن  ؛غريه  (4)إنســــــــــــ

 يصدقه إال أن يعلم كذبه.
ا دخـل برج األول مث حتول اخلالف يف أنـه ميلكـه،  مرفقـد  ,وإن كـان املتحول مبـاحـً

 .فللثاين أن يتملكه ؛فإن قلنا ابألصح أنه ال ميلكه
فهو أوىل به، وله أن يتملكه   ؛ومن دخل برجه محاٌم، وشـــــك يف أنه مباٌح أو مملوك

 .؛ ألن الظاهر أنه مباحويتصرف فيه
: إذا (5)[البغوي]وإن حتقق أنــه اختلط ملكــه مبلــك غريه وتعــذر التمييز، فقــد قــال 

حبمـامـاتـه، فلـه أن ذكـل ابالجتهـاد واحـدة واحـدة حىت ال يبقى  واحـدة مـةتلطـت محـااخ
 .(8)ه[لغريه بثمر ]كما لو اختلطت مثرة ,  (٧)(6)إال واحدة

 

وحتفــة احملتــاج (. ٩/4٩1(. والنجم الوهــاج )3/258(. والروضــــــــــــــــة )٩/143انظر: اجملموع ) (1)
 (.8/128(. وهناية احملتاج )2/22٩(. وفتح الوهاب )6/118(. ومغين احملتاج )338/٩)
 يف )ط(: )الربج(. (2)
 يف )ط(: )فرج(. (3)
 أ(./263) (4)
 يف )ط(: )النووي(. (5)
الطالبني , وقال يف روضــــــــــــــة "(: "قال البغوي: لو اختلطت...٩/143قال النووي يف اجملموع ) (6)
 ."ففي التهذيب: أنه لو اختلطت..." (:3/258)
 (.8/2٧التهذيب ) (٧)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (8)
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 .(2): ليس له أن ذكل واحدًة منها حىت يصاحل رهبا أو يقامسه(1)[الروايين]قال 
 .(3)وهلذا قال بعض مشاخينا: ينبغي للورع أن يتجنب طري الربوج

مهـــا حبمـــام أحـــدِ  ، وغريمهـــا: أنـــه إذا اختلط محـــامُ (5)الغزايلو  (4)والـــذي ذكره اإلمـــام
التصــــــــــــــرف يف شــــــــــــــيء  منهمـا ببيع  أو هـبة من  اليس لواحـد  منهمـ   ؛اآلخر وتعـذر التمييز

 اثلـث، ولـه ذلـك مع اآلخر يف أظهر الوجهني، وينبغي أن خيتص الوجهــان مبـا إذا جِهال
 .ا شائعةهتلصحة؛ لصريور علماها فينبغي القطع اب العدد والقيمة، أما إذا

 اكل املختلط أو بعضـــــــه لثالث، وكل منهما ال يدري عني ماله، فإن علم  اولو ابع
 .(6)مل يصح ؛األعداد وإن جِهال, وزعنا الثمن على األعداد ؛لعدد والقيمة وتساوت ا

ـله يف هـذا بعـتك احلمـام اـلذي   :(٧)وطريٌق انفصــــــــــــــاهلمـا أن يقول كـل منهمـا ل خر
 جهالة املبيع للضرورة. تملحيُ ذا، فيصح، و الربج بك

، قال (8)صــــــــــــح، واحتمل اجلهل ابملقدار  ؛على شــــــــــــيء    اولو تصــــــــــــاحل :قال الغزايل
إذا قــال كــل  :، قــال: وجيوز أن يقــال(٩)منــه مــا أطلقوه من ]مقــامستهمــا[ قرب الرافعي: وي
بكذا، وصــــــــححناه مع  ا الربجمجلة هذ (10)[يف]يل  بعت مايل من مجلة ما  :واحد  منهما

 

 يف )ط( كلمة غري واضحة. (1)
ولو اختلطـت "(: 4/154وجـدت أـنه ـقال يف البحر )ايين يف البحر, وغـاـية ـما مل أجـده عـند الرو  (2)

ــاء بلد مل حيرم عليه أن يتزوج ــاء بلد حرمن  أخته بنســــــ ــاء، ولو اختلطت بعدد من نســــــ منهن من شــــــ
كلهن؛ ألنه ال يقدر على االحرتاز منها يف نســاء البلد ويقدر على االحرتاز منها يف العدد احملصــور  

ــيد الرب مل يكن االحرتاز، فحل، وإذا    من نســـاء البلد، ــيد املنفلت إذا اختلطت بصـ كذلك حكم الصـ
عنه؛ نقله عنه الرافعي يف   , وما نقله القمويل )رمحه هللا("مختلط بعدد حمصـــــــور من عدة صـــــــيود حر ا

 وغريه. ,(12/43الشرح الكبري )
؛ القائل بذلك  "خيناوهلذا قال بعض مشــا"ل الشــيخ: وقو "(: 12/43قال حمقق الشــرح الكبري ) (3)

 ."هو الرافعي
 (.18/155هناية املطلب ) (4)
 (.٧/121الوسيط ) (5)
 (.3/25٩(. والروضة )12/44الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (6)
 أي: للثالث املشرتي. وهللا أعلم. (٧)
 (.٧/121الوسيط ) (8)
 يف النسختني: )مقامسهما(, واملثبت من الشرح الكبري. (٩)
 : )من(.يف )و( (10)
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ا مع   ؛هولة: بعنا محام هذا الربج بكذا، واألعداد جماجلهل ابملبيع، فإذا قاال يصــــــــــح أيضــــــــــً
واملقصـود: أن ينفصـل األمر حبسـب ما يرتاضـيان عليه، .  اجلهل مبا خيص كل واحد  منهما

، ووكياًل يف بعض، مث  وجيوز أن يبيع أحدمها اجلميع إبذن اآلخر، فيكون أصـــــــاًل يف بعض 
محامة  ، ولو اختلطت (2)((1)وذيت يف هذا وجٌه مر يف كتاب الشــــــــركة) .نيقتســــــــمان الثم

جاز االصــــــطياد، وإن كانت املباحات   ؛مملوكة أو محامات حبمامات مباحة غري حمصــــــورة
ا مل جيز االجتهاد، ولو اختلطت محامات أبراج مملوكة ال تكاد تنحصــــــــر   ؛حمصــــــــورة أيضــــــــً

أصـــــحهما: ]  ,وجهان  (4)حة ال حُتصـــــر، ففي جواز االصـــــطيادخرى مبابلدة  أ  (3)[حبمام]
ــبـت حنطـة إنســـــــــــــــان على حنطـة  غريه، أو مـائعـه يف مـائعـه، وجهالولو  (5)[اجلواز  انصــــــــــــ
 .(6)فاحلكم كما مر ؛قدرمها

الطعـام على   (٧)الثـ يف مقـدار املختلط، ـقال املـاوردي: القول قول من ان اولو اختلفـ 
 .(8)ُصربته

نه، وال مينع الناس من مل يزل ملكه ع  ؛انصـــــــب يف هنرابالســـــــتقاء مث ولو ملك ماًء 
 .(٩)يه وجٌه تقدم أنه يزول ملكه عنهوهو اختالط حمصور بغري حمصور، وف, االستقاء

غريه أو دهٌن حرام بـدهنـه، أو  ,ومل تتميز (10)[بـدرامهـه] أو دراهم ولو اختلط درهمٌ 
ــرفه إىل اجلهة اليت  يفصـــــــــلأن    :قال الغزايل وغريه: طريقه, من املائعات  قدر احلرام، فيصـــــــ

 

 ب(, من نسخة املتحف )ط(./150) , لوحةالرابع اجمللد  (1)
 )رمحه هللا(. مل أجده يف الشرح الكبري, فكأنه من كالم القمويل القوسنيما بني   (2)
 يف )و(: )محام(. (3)
 ب(./263) (4)
 مثله، أحدمها: ال جيوز االصــطياد منها فإن ما ال ينحصــر ابإلضــافة إىل"قال يف الشــرح الكبري:   (5)

 ."كما ينحصر ابإلضافة إىل مثله. والثاين: جيوز استصحااب ملا كان 
 (.45 -12/44الشرح الكبري ) (6)
 (.4/164٩الصحاح اتج اللغة )  انظر: أي: انصّب. (٧)
 (.5/1٧6احلاوي ) (8)
 (.3/261(. والروضة )12/45انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٩)
 ط(.ما بني املعقوفتني ساقط من ) (10)
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، قال النووي: ومن الباب ما إذا اختلطت دراهم، (1)جيب صـرفه فيها ويتصـرف يف الباقي
فطريقه أن يقســــم   ؛ومل تتميز (2)[وخلطت]أو حنطة، وحنوها جلماعة، أو ُغصــــبت منهم،  

 .(3)اجلميع بينهم على قدر حقوقهم

 

حيصــــــــــــر من اجلانبني  واخللط ال خيلو إما أن يقع بعدد ال (: "310 -2/102قال يف اإلحياء ) (1)
أو من أحدمها أو بعدد حمصور فإن اختلط مبحصور فال خيلو إما أن يكون اختالط امتزاج حبيث ال 

األعبد  يتميز ابإلشـــــــارة كاختالط املائعات أو يكون اختالط اســـــــتبهام مع التميز لألعيان كاختالط
يقصــــــــــد عينه كالعروض أو ال والدور واألفراس والذي خيتلط ابالســــــــــتيهام فال خيلو إما أن يكون مما 

يقصـــــد كالنقود فيخرج من هذا التقســـــيم ثالثة أقســـــام..., القســـــم الثالث أن خيتلط حرام ال حيصـــــر 
ــور قد يظن ــر كحكم األموال يف زماننا هذا فالذي ذخذ األحكام من الصــ ــبة    حبالل ال حيصــ أن نســ

مث ابلتحرمي فلنحكم هنا به   غري احملصــــور إىل غري احملصــــور كنســــبة احملصــــور إىل احملصــــور وقد حكمنا
والذي خنتاره خالف ذلك وهو أنه ال حيرم هبذا االختالط أن يتناول شـــــــــــــيء بعينه احتمل أنه حرام 

كن يف العني عالمــة وأنــه حالل إال أن يقرتن بتلــك العني عالمــة تــدل على أنــه من احلرام فــإن مل ي
ــق ـبه    ـتدل على أـنه من احلرام فرتكـه )رمحـه   , وـما نقـله عـنه القمويل"آكـلهورع وأخـذه حالل ال يفســــــــــــ

يف اإلحياء  قال الغزايل"(, فقال: ٩/145والروضــــــة ) .(٩/145هللا(؛ نقله عنه النووي يف اجملموع )
 ."وغريه من أصحابنا...

 يف )ط(: )أو خلطت(. (2)
 .(3/261. وانظر: الروضة )(٩/145ووي )اجملموع للن (3)
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 الصيديف االزدحا  على : الفصل الثاين
 :(1)وله أحوال

ا، واآلخر ذ: أن يتعـاقـب جرحـان من اثنني، فـإن كـان أحـدمهـا مزمنـًا أو مـ األوىل ففـً
 .ففذوامل (2)[للمزمن]فالصيد ملٌك  ؛جارًحا

فال شــيء على اجلارح،  ؛ففةذ، فإن تقدمت اجلراحة على املزمنة أو امل(3)[نظريُ ]مث  
 جبراحته. (4)[واجللد]لزمه ما نقص من اللحم  ؛وإن أتخرت 

 .فهو ميتة ؛احللقوم واملريءبقطع ففة ال ذم ةوالثاني ,وإن كانت األوىل مزمنة
 .امقطعهبففه ال ذاثنًيا ف (5)[رماه]وكذا لو رمى إىل صيد فأزمنه، مث 

ا، وإن  (6)[مـتام]وجيـب علـيه  ، (٧)[حالل]فهو   ؛ففـه بقطع امـلذبح مـنهذقيمـته جمروحـً
 وزمًنا. فيغرم لألول ما بني قيمته مذبوًحا

إذا كانت فيه حياٌة مســـــــتقرة، فإن كان  (٩)[التفاوت : وإمنا يظهر ](8)[النووي]قال 
ـلذبح، ابفمـا عـندي أـنه ينقص مـنه شــــــــــــــيٌء  ؛حبـيث لو مل ـيذبح هلـلك  (10)[مـتأمـلااحليوان ]

 . ( 12) (11)فهو ميتة  ؛فًفا ومات صيٌد من اجلُرحني مًعاذوإن كان األول مزمًنا وليس الثاين م

 

(. والروضـــة  ٩/134(. واجملموع )12/46والشـــرح الكبري للرافعي )(. ٧/122انظر: الوســـيط ) (1)
 (.1/561(. وأسىن املطالب )6/11٩(. ومغين احملتاج )3/261)
 يف )ط(: )للزمن(. (2)
 يف )ط(: )ينتظر(. (3)
 يف )ط(: )أو اجللد(. (4)
 ه(.يف )و(: )زما (5)
 يف )ط(: )عام(. (6)
 يف )و(: )حرام(. (٧)
 يف )و(: )اإلمام(. (8)
 .واجملموع يف النسختني: )النفار(, واملثبت من الروضة (٩)
 .واجملموع يف النسختني: )ِلما به(, واملثبت من الروضة (10)
ــة الطـالبني ) النوويـفإن اجلمـلة األخرية؛  أمّـا (11) كـان ... وإن  (: "226 -3/261ـقال يف روضــــــــــــ

ــيــد بــه، وينظر يف  الثــاين، فــإن... وإن ذفف الثــاين ال بقطع احللقوم  جرح األول مزمنــا، فلــه الصــــــــــــ
 .(٩/135. وانظر: اجملموع )"واملريء، أو مل يذفف ومات ابجلرحني، فهو ميتة

 ( وما بعدها.18/144هناية املطلب ) (12)
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قيمـته على الـثاين؟ بـناه األصــــــــــــــحـاب على مســــــــــــــأـلة  مهمـة  الواجـب من ومـا القـدر 
يد  مملوك  إنســان على عبد إنســان أو هبيمته أو صــ   مقصــودة يف نفســها، وهي ما إذا جىن

ــرة داننري  تهله قيم ــها دينار، مث جَ   ,عشــ ا  آخرُ   هُ حَ رَ جراحة أرشــ ــً ــها دينار أيضــ , جراحة أرشــ
 :(1)ستة أوجه ؟إىل النفس، ففيما جيب على اجلانيني اتوسر 

أحدها: جيب على كل واحد  نصـف قيمته عند جنايته، فعلى األول مخسـة، وعلى 
 الثاين أربعة ونصف.

كل واحد    (2)واثنيها: جيب على كل واحد  نصـــــــف قيمته عند اجلناية األوىل، فعلى
  هه املزين أبنه جيب على كلّ  منهما أر ، ووجّ (4)، وأيب إســحاق(3)مخســة، وهو قول املزين

, نيتمن جنايته، وما بقي وهو مثانية تلف ابجلراح  دَ لَّ وَ تَـ   جراحته؛ وهو دينار، فإنه نُقصـانٌ 
أبنَّ على كلّ  نصـــــــــــف قيمته يوم   -وهو األظهر-فيشـــــــــــرتكاِن فيه، ووجَّهه أبو إســـــــــــحاق 
ا دخَل أرشـها يف بدل النفس، وكل منهما مل يضـمن  ؛اجلناية؛ ألنَّ اجلناية إذا صـارت نفسـً

دخل النصـــــــــف اآلخر فيما النفس، فال يدخل فيه إالَّ نصـــــــــف األر ، وال ي إالَّ نصـــــــــف
 ضمنه اآلخر.
، ولو (5)[نفســه]دخَل األر  يف بدل  ؛ل  فســرى إىل نفســهجُ لو قطَع يَد رَ  لك وكذ
ــمنهـا ويرجع  ,مل ـيدخـل األر  يف ـبدل النفس ؛هقتـله غريُ  على الـثاين  (6)[األول]ـبل يضــــــــــــ

لّ  منهما وَّل عليه بنصـــــف أر  جنايته اســـــتقرَّ على كبنصـــــف أر  جنايته، وإذا رجع األَ 
 

ــرح الكبري(32٧الشـــــــــــــــامـل )و  (.3/3٧٧حليـة العلمـاء ) انظر: (1) (. واجملموع 12/4٧ ). والشــــــــــــ
 .(3/262(. والروضة )132/٩)
 أ(./264) (2)
ولو كان ممتنعا بعد رمية األول يطري إن كان طائرا أو يعدو (: "8/03٩قال املزين يف املختصـر ) (3)

إن كان دابة مث رماه الثاين فأثبته كان للثاين، ولو رماه األول هبذه احلال فقتله ضــــــــــــمن قيمته للثاين؛ 
ــار  يكون قيمته جمروحا اجلرحني األولني يف قياس  له دونه. قال املزين )رمحه هللا(: ينبغي أن ألنه صــــــــــــ

قوله، ولو رمياه معا فقتاله كان بينهما نصــــــــــــــفني، ولو رماه األول ورماه الثاين ومل يدر أبلغ به األول 
عنه؛ ذكره الرافعي    (, وما نقله القمويل )رمحه هللا"و غري ممتنع جعلناه بينهما نصفنيأن يكون ممتنعا أ
 (, وغريمها.3/262(. والنووي يف الروضة )12/4٧يف الشرح الكبري )

ــرح الكبري )1/466املهـــذب ) (4) ــحـــاق املروزي. والشــــــــــــ والبيـــان  (.12/4٧( نقلـــه عن أيب اســــــــــــ
 (.8/203(. وكفاية النبيه )3/262(. وروضة الطالبني )4/561)
 يف )و(: )النفس(. (5)
 يف )ط(: )ابألول(. (6)
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املالك خمريَّ يف نصــــــف دينار، بني أْن ذخذه من اأَلوَّل ومن   ؛، وعلى هذا التوجيهمخســــــة
ا اخـتاره, الـثاين  (1)[توافق]إالَّ الـثاين، وعلى هـذا  ـبه أنّـَه ال يُطـاـلب  :وحكى امـلاوردي وجهـً

 .كالم املزين وأيب إسحاق
وابلثانية دينارين، فعلى اأَلوَّل أربعة ونصــــــف، وعلى الثاين   اوىل دينار ولو نقص ابأل

 .(2)]ونصف[ مخسة
على اأَلوَّل أر  جنايته، وهو دينار ونصـــــــــــــف القيمة   (3)[فإن]أمَّا على رأي املزين 

 ؛ديناران ونصـــــــــــف القيمة  ؛وهو ثالثة ونصـــــــــــف، وعلى الثاين أر  جنايته  ؛بعد اجلنايتني
 .ثالثة ونصف
 ,]مخســـــة وهو  ؛أي أيب إســـــحاق، فعلى اأَلوَّل نصـــــف قيمته يوم جنايتهعلى ر  وأمَّا

ثالثة   (4)وهو[  ؛وعلى الثاين نصـــــــف قيمته يوم جنايته  ,نصـــــــف دينار  ؛وعليه ار  جنايته
 يرجع اأَلوَّل على الثاين بنصـف أر  جنايته؛ وهو ونصـف، وأر  جنايته؛ وهو دينار، مُثَّ 

 عة ونصف، وعلى الثاين مخسة ونصف.دينار، فيستقر على اأَلوَّل أرب
 .انعكس احلكم ؛دينارًا (5)[وابلثانية]ولو نقص ابجلناية األوىل دينارين 

 واختلفوا يف أنَّ املزين قال هذا مذهًبا له أو خرَّجه للشافعي.
والثالث: أنَّه جيب على اأَلوَّل مخســـــــة ونصـــــــف، وعلى الثاين مخســـــــة، وهو اختيار 

 .(6)القفال
صــــــــــــف قيمته يوم جنايته، وال يُعترب إالَّ نصــــــــــــف ن  ماكل منهه جيب على  الرابع: أنَّ 

ــيء، بل جيمع ما  األر ، وال يزيد الواجب على القيمة، وال يرجع اأَلوَّل على الثاين بشـــــــــ
، وهو عشـــــــــرة على العشـــــــــرة (٧)[القيمة] تقديرًا، وهو عشـــــــــرة ونصـــــــــف، ويقســـــــــملزمهما  

 

 يف )و(: )يتوافق(. (1)
 املعقوفتني ساقط من )ط(.ما بني   (2)
 يف )ط(: )فألن(. (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (4)
 يف )و(: )وابلثالثة(. (5)
ــرح الكبري ) (6) ــة الطالبني )٩/135اجملموع ). و (12/48الشــــــــــ (. وكفاية النبيه  3/262(. وروضــــــــــ
(8/208.) 
 من )ط(.ما بني املعقوفتني ساقط   (٧)
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 ؛وعشرين (2)[ىحدإ]يكون  (1)[فما]ًضا والنصف، فرُياعي التفاوت بينهما، ويبسطها أي
يوجب على اأَلوَّل أحد عشـــــــــر جزًءا من أحد وعشـــــــــرين جزًءا من عشـــــــــرة، وعلى الثاين 

 يها.ابقعشرة أجزاء منها 
أنَّ  :، ونســــــبه إىل احملققني(5)(4)وهو اختيار اإلمام  (3)اخلامس: لصــــــاحب التقريبو 

ومل جيعل اإلمام   ,اأَلوَّل مخســـة ونصـــف (6)[فيلزم]الثاين ال يلزمه أكثر من أربعة ونصـــف،  
ا، لكن ـقال: هو  إىل التفوـيت، إالَّ فيمـا يعرض  (٧)[منســــــــــــــوب ]الزاـئد على اأَلوَّل أرشـــــــــــــــً

 .(8)االلتزام الثاين
ا، وقال: يُعترب األر  يف حق اأَلوَّل دون  :قال الرافعي ــً ومنهم َمن جيعل الزايدة أرشـ
 ؛(10)[بعد ذلك ]وهو دينار ونصــــــــــــــف القيمة   ؛ما نقَص جبنايته (٩)[عليه]الثاين، فيجب 

ــيـة مـا  وهو أربعـة ونصــــــــــــــف، وال يُعترب األر  يف حق الثـاين. قـال: وـلَك أْن تقول: قضــــــــــــ
صـــــــفه فيجب نصـــــــف دينار نيف الوجوه أالَّ يُعترب األر  بتمامه يف حقه، بل    (11)[تكرر]

 بعٌد.. انتهى. وفيه (14()13)(يوم جنايته (12)[قيمة]ومخسة ) من األر ،

 

 يف )و(: )فا(. (1)
 يف )ط(: )أحد(. (2)
 (.18/13٧هناية املطلب ) (3)
 (.18/13٧هناية املطلب ) (4)
 ب(./264) (5)
 يف )و(: )ويلزم(. (6)
 يف )و(: )منسب(. (٧)
( يف اجلملة األخرية: )وكأن األول منتسب إىل القتل والتفويِت 18/138قال يف هناية املطلب ) (8)

 اللتزامه الثاين(. ر الذي يفرضإال يف املقدا
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
 يف )ط(: )بذلك(. (10)
 يف النسختني: )ذُكر(, واملثبت من الشرح الكبري. (11)
 يف )و( كلمة غري واضحة. (12)
 مل أجده يف الشرح الكبري. القوسنيما بني   (13)
 .(12/4٩الشرح الكبري ) (14)
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أنَّه جُيمع بني   :(3)والروايين (2)وهو األصح عند العراقيني  ,(1)انخري : البن ادسالس و 
، وهو عشـرة، فيكون على ما فواته القيمتني، فتكون تسـعة عشـر، فُيقسـم على هذا العدد

عشـــرة، وعلى الثاين ابقيها؛ تســـعة،  (4)[هي]  ؛اأَلوَّل عشـــرة أجزاء من تســـعة عشـــر جزًءا
 أقرب من غريه.وهو 

الواقـعة يف الوجوه األخر، وإذا مل  احملـاذر صــــــــــــــالح: وهو أقرب، وأـقل منبن الـقال ا
فاالقتصـــــــــار  ؛الختصـــــــــاص الواقعة مبا يقطعها عنها ؛يكن بد من خمالفة النظائر والقواعد

 .(5)على األقل متعني
ر، ناة ثالثة، وأر  كل جناية ديناوخرج األصـــــــــــحاب على األوجه ما لو كانت اجلُ 

أر  جنايته؛  ؛منهم على طريقة املزين (6)[كالًّ ] ى الوجه الثاين: يلزموالقيمة عشــــــــــرة، فعل 
طريقـة  (٧)[علىو ] ,صــــــــــــــري ثالـثة وثـلثتوهو ديـناران،    ؛ديـنار وثـلث القيمـة بعـد اجلـناايت 

كلِّ واحد  منهم، فيكون على اأَلوَّل ثلث   (8)[عن]أيب إســــــــــــــحاق يســــــــــــــقط ثلث األر  
ثلثـا دينـار، فيجتمع عليـه أربعـة،   ؛ا أر  جنـايتـهوهو ثالثـة وثلـث وثلثـ   ؛جنـايتـهالقيمـة يوم 

ثلثـا دينـار، فيجتمع عليـه  ؛وعلى الثـاين: ثلـث القيمـة يوم جنـايتـه وهي ثالثـة وثلثـا األر 
 ؛وعلى الـثاـلث: ثـلث القيمـة يوم جـنايـته، وهو ديـناران وثـلث، وثـلث األر ,  ثالـثة وثلـثان

 ثلثا دينار، فيجتمع عليه ثالثة.
م ثالثــة وثلثــا، فقــد وصــــــــــــــــل إىل حقــه وال الــك من كــل واحــد منهمُثَّ إْن أخــَذ املــ 

رجع اأَلوَّل على الثــــاين بثلــــث دينــــار، وعلى  ؛، وإْن أخــــذ من اأَلوَّل أربعــــة(٩)]تـَرَاَجٌع[

 

 (.3/263(. والروضة )٩/136اجملموع )و . (4/138حبر املذهب ) (1)
 (.3/263(. والروضة )٩/136اجملموع ) (2)
ــاق هذ 4/138قال يف حبر املذهب ) (3) وهذا الوجه  "ا القول وذكر قبله ثالثة أقوال:  ( بعد أن ســــــــ

 ."وجوه الثالثة يف اجلواب والتعليلخمالف حكم ال
 يف )و(: )وهي(. (4)
 (.4/1٩4شرح مشكل الوسيط ) (5)
 يف )و(: )كل(. (6)
 يف )ط(: )على(. (٧)
 يف )و(: )على(. (8)
ــرح الكبري للرافعي ىراجعيف )و(: )يراجع(, ويف )ط(: ) (٩) ( بـــــدون تنقيط, واملثبـــــت من الشــــــــــــ
 .بتشكيله (12/50)
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 فيستقر على كل منهم ثالثة وثلث. ,الثالث بثلث
ــتوون  ؛(2)[وثلثني]ثالثـة  (1)[الثـاين]وإْن أخـَذ من  رجع على الثـالـث بثلـث، ويســــــــــــ

 .ايما غرمو ف
منهـا ثالـثة وثـلث هي ثـلث القيمـة، وثلـثان  ؛وعلى الوجـه الـثاـلث: على اأَلوَّل أربعـة
منهــا ثالثــة هي ثلــث القيمــة يوم جنــايتــه،  ؛(3)مهــا ثلثــا األر ، وعلى الثــاين ثالثــة وثلثــان
منهــا دينــاران وثلــث هي ثلــث القيمــة يوم  ؛وثلثــان مهــا ثلثــا األر ، وعلى الثــالــث ثالثــة

 .نوثلثا دينار مها ثلث األر ، واملبلغ عشرة وثلثاجنايته، 
 .وعلى الوجه الرابع: ُتوزع العشرة على عشرة وثلثني

وعلى الوجـه اخلـامس: على اأَلوَّل أربعـة وثلـث، وعلى الثـاين ثالثـة، وعلى الثـالـث 
 .ديناران وثلثان

اجلملة: ســــــــبعة ,  مع القيم؛ وهي عشــــــــرة وتســــــــعة ومثانيةجتوعلى الوجه الســــــــادس:  
اجلنايتني من مالك العبد   (4)[إحدى]تُقسـم العشـرة عليها املسـألة حباهلا، لكْن  ,وعشـرون

ـــيد ينظر يف جراحـة امـلاـلك، أهي األوىل أم الـثانـية؟  ,ج على األوجـه املتقـدمـةوخُيرّ   أو الصــــــــــــ
 .ب حصة األجنيبجتفيسقط حصة املالك، و 

 نايتني على العبد حملهجلااملتقدم يف  (6)[يف]أنَّ اخلالف   (5)وعن القاضـي أيب حامد
 ,فليس العبُد فيها كالبهيمة والصـيد اململوك  ؛كن للجناية أر  ُمقدَّر، فإْن كانيما إذا مل 

مُثَّ  ,حىت لو جىن على عبِد غريه جناية هلا أر  ُمقدَّر وقيمته مائة فنقصـــت اجلناية عشـــرة
فعلى اأَلوَّل مخسة   ؛جىن آخر جناية ال أر  هلا، فنقصت عشرة أيًضا، ومات العبد منها

 

 يف )ط(: )الثالثة(. (1)
 يف )و(: )وثالثني(. (2)
 أ(./265) (3)
 يف )ط(: )أحد(. (4)
ــر   أبو حامد, (5) ومن   ,بن عامر العامري املروروذي, من أصـــــــــــــحاب أىب إســـــــــــــحاقأمحد بن بشـــــــــــ

ــرى :تالمذته ــتني  , له كتاب اجلامع, أبو إســــــــحاق املهراى وأبو الفياض البصــــــ ــنة اثنتني وســــــ تويف ســــــ
 (.13 -3/12طبقات الشافعية الكربى للسبكي )انظر:  وثالمثائة. 

 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
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 .(1)ومخسون، وعلى الثاين مخسون، يدفع منها مخسة إىل اأَلوَّل
ــب]الـذي  (2)(هو) قـال الرافعي: هـذا وهو اختيـار  ,إىل أيب إســــــــــــــحـاق (3)[هنـانســــــــــــ

لزَم اأَلوَّل نصف   ؛والقيمة والنقصان كما صورانه  ,قال: ولو قطَع كل منهما يًدا  .القاضي
مخســـــون، ولزَم الثاين   وجنايته، وه ، ونصـــــف قيمته يوموهو مخســـــة وعشـــــرون ,أر  اليد

وهو أربعون، فاجلملة مائة   ,مخسة وعشرون، ونصف القيمة يوم جنايته  ؛نصف أر  اليد
للسيد ال يصرف إىل اأَلوَّل منها شيء؛ ألنَّ اجلناايت اليت هلا أر    هامجيع  ,(4)[وأربعون]

 .(٧)، كما لو قطَع يديه وقتله آخر(6)د[يمة العبقواجبها على ] (5)[يزيدمقدر جيوز أْن ]
ــأـلِة ـما عـدا الوجـه الـثاـلث واخلـامس، وـقال: هـذا فيمـا إذا  وامـلاوردي حكى يف املســــــــــــ

أحدمها: أنَّه يصــــــــــــــري بتقدير   ,كان للجناية أر  ُمقدَّر، فإْن كان هلا أر  ُمقدَّر فوجهان
ت الــديــة عليهمــا انــ كــ   ؛ومــات منهمــا (8)[انعليــه ]جنــايتــ  ىنأطرافــه كــاحلر، واحلر إذا جُ 
ــواء ولو تفـاوـتت ا يصــــــــــــــري مع التقـدير كـالبهيمـة، قـال:  (٩)[أنّـَه]والـثاين:  جلنـاايت.ابلســــــــــــ
وللبهيمة يف اعتبار   ,فقد صــــار العبُد مشــــارًكا للحر يف التقدير  ؛وكالمها ابطٌل، وإذا بطال
مرين من ، وهو أنَّ املعترب يف طرف العبــد أكثر األ(10)[لــثاث]القيمــة، وخيــالفهمــا يف أمر  

قدَّر مجيع القيمة، فإْن اسـتوعبهااملقدر وما نقص من 
ُ
 (11)وجبَ   ؛قيمته ما مل يسـتوعب امل

وهو ما نقَص من القيمة؛ ألنَّ الشــــــركة مع الســــــراية متنُع من وجوب مجيعها على   ؛امأقلُّه
 . انتهى.(12)أحدمها، فُيعمل على موجب هذا التعليل من الوجوه اخلمسة

 

 (.3/263وروضة الطالبني ) .(٩/136واجملموع ) (.12/51بري )الشرح الك (1)
 زايدة من الشرح الكبري. القوسنيما بني   (2)
 يف )ط(: )نسبه(, ويف الشرح الكبري: )نسباه(. (3)
 يف )و(: )وأربعني(. (4)
 ( بدون تنقيط, واملثبت من الشرح الكبري.يرىديف )ط(: )يرتد(, ويف )و(: ) (5)
 واملثبت من الشرح الكبري. يف النسختني: )بدل النفس(, (6)
 (.12/51الشرح الكبري ) (٧)
 يف النسختني: )جنايتني(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (٩)
(10) .)  يف )و(: )اثن 
 ب(./265) (11)
 (.3٩ -15/38احلاوي ) (12)
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كل منهما ما يعادل   عَ طَ قَ   إنْ ، ف(1)[مائة مثاًل ]  عبد إذا كانت قيمتهأراَد بذلك أنَّ ال
كمـا تقـدَّم، وإْن قطع كـل منهمـا مـا ينقص عنهـا؛   (2)[ـفاألمرُ ] ؛القيمـة؛ كـالـيدين والرجلني
ــل بذلك قدر نصــــــــف القيمة أو أكثر  (3)[النقص]كيد ورجل، فإْن كان  فاألمر  ؛احلاصــــــ
فعلى الوجه اأَلوَّل ؛ كل منهما عشـرة يف مثالنا  عُ طْ كما لو نقص قَ   ؛كذلك، وإْن كان أقل

 .ال خيتلف احلكم
مأخذ املزين على اأَلوَّل نصـــــــــف قيمة الطرف يوم جنايته،  على وعلى الثاين: جيب

وهو مخســـة وعشـــرون، وعلى الثاين نصـــف قيمة الطرف يوم جنايته، وهو اثنان وعشـــرون 
ــم بينهمــا، فيَ   ل على اأَلوَّل مخســــــــــــــــةكمــ ونصــــــــــــــف، والبــاقي يســــــــــــــــاوي مثــانني، فُيقســــــــــــ

ــحاق ,وعلى الثاين اثنان وســـــــتون ونصـــــــف  ,(4)]وســـــــبعون[] على  :وعلى مأخذ ايب اســـــ
 (6)[كل واحد]وعلى الثاين ســــبعة وســــتون ونصــــف، يـَُؤدِّي   ,وســــبعون (5)األول مخســــة[

 ,إىل اأَلوَّل مخســة؛ ألهنا دخلت فيما ضــمناه له، فاســتقرَّ على اأَلوَّل ســبعون  (٧)[منهما]
 .مخسة وستون ونصف الثاينوعلى 

 .سبعون على اأَلوَّلالستقر اخلمسة و ت :وعلى الوجه الثالث
 ال خيتلف احلكم. :وعلى ابقي األوجه

 .عليها مسألة الصيد هذا بياُن املسألة اليت بين
ــيـد، فـإذا جرحـه الثـاين جراحـة غري مُـ  نـارجع ــألـة الصــــــــــــ فِّفـة، ومـات من ذإىل مســـــــــــــ

:ففيه ثالثة طر  ؛(8)[تنياجلراح]  ق 
ــيـد واألجنيب يف اجلنـايـة على العبـد، وقـال املـاوردي: هو ظـاهُر  أحـدهـا: أنّـَه كـالســــــــــــ

 

 يف )و(: )مثاًل مائة(. (1)
 يف )ط(: )كاألمُر(. (2)
 )البعض(.  يف )ط(: (3)
 يف النسخة: )وعشرون(. (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (5)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (6)
 يف )و(: )منها(. (٧)
 يف )ط(: )اجلراحة(. (8)
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فيســــقط ما خيص اجلارح اأَلوَّل، وجييء فيما على اجلارح الثاين   (1)املذهب وقول اجلمهور
 األوجه املتقدمة يف كيفية التوزيع.

 والثاين: أنَّه جيب اجلميع على الثاين.
، فإْن مات قبل أْن يدركه اأَلوَّل، أو قبل أْن يتمكن يُنظر  أنَّه  :(2)والثالث األصــــــــــح

ه نفســـــــــه مُثَّ جرحها غريُ   الف ما لو جرح شـــــــــاةِ لزَم الثاين كمال قيمته مزمًنا، خب ؛من ذحبه
؛ ألنَّ كالًّ من الفعلني هنـاك حُمرَّم، افمـاتـت فـإنـه ال جيـب على الثـاين إالَّ نصــــــــــــــف قيمتهـ 

 ,فوجهان ؛متكَّن من ذحبه فلم يذحبه حىت مات دركه و وإْن أ. لفســـــــــاد هبما مًعااوحصـــــــــَل 
يضـمن زايدة على   :وأصـحهما  .جراحته: أنَّه ال جيب على الثاين سـوى أر  (3)[أحدمها]

 .(4)األر ، وال يكون تركه الذبح مسقطًا للضمان
 .تمكَّن من ذحبهيوال فرَق بني أْن ميوت الصيد يف يده وقبل أْن يقدَر عليه و 

ا  ,ه وجهانني يضـــــــــــــمويف القدر الذ  .أحدمها: يضـــــــــــــمن كمال قيمته مزمًنا أيضـــــــــــــً
بل هو كما لو جرح عبًدا جرحه ســــــيده ومات   ,ا: أنَّه ال يضــــــمن كمال قيمتهموأصــــــحه
ــتـة  (6)يءجتفعلى هـذا  ,(5)منهمـا فمـا  ؛كيفيـة التوزيع على اجلرحني  (٧)[يف]األوجـه الســــــــــــ

لى جارحه إْن قلنا: يلزمه كمال خيص اجلرح اأَلوَّل يسقط، وما خيص اجلرح الثاين جيب ع
أمـَّا يف احلـاـلة األوىل أو على أحـد الوجهني يف  ؛ال قيمتـه مزمنـًاقيمتـه، فـإْن قلنـا: يلزمـه كمـ 

األصــــــــــــحاب أْن يُقال: إْن كان الصــــــــــــيُد غري مزمن    اطالق  (8)[فمقتضــــــــــــى]  ؛هذه احلالة
 أنَّه يلزم الثاين تسعة. ؛وتسعة مزمًنا ,يساوي عشرة

 

 (.15/33احلاوي ) (1)
ــاحب التقريب, وإن متكن من ذحبه "(: ٩/13٧قال النووي يف اجملموع ) (2) ــح ما ذكره صـــــــ االصـــــــ

 ."زم الثاين ار  جراحته ان نقص هبا...فذحبه ل
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (3)
 (.٩/13٧وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (4)
 (.٩/13٧وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (5)
 أ(./266) (6)
 يف )و(: )ويف(. (٧)
 يف )ط( كلمة غري واضحة. (8)
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هوق قطًعا، ز اأَلوَّل يـَُؤثِّر يف ال (2)[علُ فِ ]حب التقريب فقال: اـصــــــــــ   (1)[ركواســـــــــــتد]
ي تسعة، فُيقال: إذا كان غري مزمن  يساوي عشرة، ومزمًنا يساو  ,يُعترب (3)[ال]  فينبغي أنْ 

والدرهم اآلخر يـَُؤثِّر يف فواته فعالمها مجيًعا فُيوزع   ,انيةمالث هلزمت  ؛ومذبوًحا يســـــاوي مثانية
 .(5)، وجيب نصفه مع الثمانية(4)نصفه فُيهدر ؛عليهما

 .(٧)صاحب التقريبما ذكره  (6)قال اإلمام: وفيه نظٌر، ]واألوضح[
أبْن كان  ؛إذا أصــــاب اجلرحان مًعا، فإْن تســــاواي يف ســــبب املِلك   :(8)احلالة الثانية

ا أو مزمنـًاذكـل منهمـا مُـ  ا أو مزمنـًا، أو كـان أحـدمهـ ذوكـان جمموعهمـا مـ  اأو انفرد ,ففـً ا ففـً
أو  (٩)[رالكرب والصـــــــــــغ]ســـــــــــواء تســـــــــــاوى اجلرحان يف   ,كان بينهما  ؛فًفا واآلخر مزمًناذم

 .(10)املذبح أو غريه، أو أصابه أحدمها دون اآلخر تفاوات، وسواٌء أصااب
وال ضـمان , فالصـيد لصـاحب اأَلوَّل  ؛فًفا أو مزمًنا دون اآلخرذوإْن كان أحدمها م

 .على صاحب الثاين

 

(1) .)  يف )ط(: )واستدلَّ
 يف )و(: )فعلى(. (2)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (3)
 أي: الدرهم. (4)
اســـــــــتدرك صـــــــــاحب التقريب دقيقة مل يقصـــــــــر يف التنبه هلا (: "18/314قال يف هناية املطلب ) (5)

الثاين، وذلك أنه قال بعد حكاية قول األصــحاب: الفســاد وإن  والتفريع على أن الفســاد حمال على 
اب: إن الصـــيد لو كان يســـاوي غري مزمن عشـــرة، وكان  كان مضـــافا إىل الثاين مبوجب قول األصـــح

يساوي مزمنا تسعة، فالتسعة جتب على الرامي الثاين؛ فإنه املفسد. وهذا فيه مستدرك؛ من جهة أان 
يف حســاب اإلفســاد، فيجب أن نســتعمله يف تقدير الذبح؛ فإان ال  وإن كنا ال نســتعمل اجلرح األول

ملزمن لو مل ميت، كان يســاوي تســعة، ولو مات ابجلرح األول ننكر أثره يف حصــول املوت، والصــيد ا
ذكيـا حالال، فرمبـا كـان يســـــــــــــــاوي مثـانيـة، فيجـب أن نقول: أمـا الثمـانيـة، فعلى الثـاين، وأمـا الـدرهم 

ــيه الذبح من اآلخر، فبني األول بتقد  ير الذبح وبني الثاين، فيجب أن يهدر نصـــــــف درهم ملا يقتضـــــ
 ."مثانية ونصفمة، فيجب على الثاين حط القي

 يف النسختني: )واألصح(, واملثبت من هناية املطلب. (6)
 (.18/143هناية املطلب ) (٧)
 االزدحام على الصيد. من حاالت (8)
 يف النسختني: )الكبري والصغري(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (٩)
 (.٩/13٧انظر: اجملموع ) (10)



 

 

 

542 

 

 اجلواهر البحرية

ـــيُد   ؛(1)[بعيـنه]ا أو أبحدمها بعيـنه، أو ال يكون اإلزمان هبمـ وإْن احُتمـل أْن  فالصــــــــــــ
 .بينهما يف الظاهر، وينبغي أْن يستحلَّ أحدمها من اآلخر

يف أنَّ اآلخر هل له أثر يف   (2)[وشــــككنا]فف أو مزمن، ذوإْن علمنا أنَّ أحدمها م
ــاٌن إنســـــــــااًن وألزم عليه ما لو ج  ,(3)بينهماقال القفال: هو  اإلزمان؟ وأفيف  ذالت رح إنســـــــ
ــاص عليهمـا. ـقال اإلـمام: ذففـة، وآخر جراحـة غري مـ ذراحـة مـ ج ففـة، فقـال: جيـب القصــــــــــــ

خيتص مبَن  (6)[الصــــيد]نصــــف أّن ، و (5)(4)وهو بعيد، والوجه ختصــــيص القصــــاص ابألول
ا من نيتبنيَّ احلال، فإْن أيـســــ ، ويُوقف النصـــــف الباقي إىل أْن يصـــــطلحا أو ففٌ ذه محُ رْ جُ 

 .(٧)واتبعه الغزايل .النصف بينهما نصفني، فيحصل لألول ثالثة أرابعهال جع ؛البيان
 يقيًنا. (8)[ففذلمل]وحكى بعضهم وجًها أنَّ اجلميع 

ا ومل ذأْن يعلَم تعــاقــب اجلرحني ووجــدان أحــدمهــا مزمنـًـا واآلخر مــ  :احلاالاة الثاالثاة ففــً
فقال فإْن اختلفا  فالصـيد حالل،  ؛فف أصـاب املذبحذيعرف السـابق منهما، فإْن كان امل

فلكلّ  منهما حتليُف اآلخر، فإْن حلفا   "؛أان جرحته أواًل وأزمنُت فالصيُد يل"كلٌّ منهما:  
ـــيُد هلمـا وال شــــــــــــــيء لواحـد   أحـدمهـا دون  (10)[حلف]منهمـا على اآلخر، وإْن  (٩)ـفالصــــــــــــ

 .(11)فهو للحالف، وعلى الناكل أر  ما نقص ابلذبح ؛اآلخر
والثاين: أنَّ فيه قولني   .أصــــــــــحهما: القطع حبله ,قانوإْن أصــــــــــاب غري املذبح فطري

 

 يف )و(: )يعينه(. (1)
 يف )ط(: )أو شككنا(. (2)
ــة الطالبني ٩/138(. واجملموع )12/54(. والشـــــــــــــرح الكبري )٧/125الوســـــــــــــيط ) (3) (. وروضـــــــــــ
(3/265.) 
 أي: املذفف. (4)
 (.18/145هناية املطلب ) (5)
 يف )ط(: )العبد(. (6)
 .(٩/138. وانظر: اجملموع )(٧/125الوسيط ) (٧)
 يف )ط(: )املذفف(. (8)
 ب(./266) (٩)
 يف )ط(: )اختلف(. (10)
 (.٩/13٩ظر: اجملموع )ان (11)
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 .(1)كالقولني املتقدمني يف مسألة اإلمياء
أفســـــــــــــــدتـه جبراحتـك فعليـك   (3)[وأنـتَ ]أواًل  (2)[أزمنتـه]أان "ولو قـال كـل منهمـا: 

لزَم النـاكـل قيمتـه  ؛فلكـلّ  منهمـا حتليُف اآلخر، فـإْن حلف أحـدمهـا دون اآلخر "؛القيمـة
 .مزمًنا

ه أنـَت بَِنبلـك، فعليـك جبراحيت وأفســـــــــــــــدتًـ  (4)[هأزمنتُـ ]"ذي جرحـه أواًل: ال الـ ولو قـ 
فــأزمنتــه أو  ,ه أانوكــان على امتنــاعــه إىل أْن زمنتُــ  ,مل تزمنــه أنــتَ "وقــال الثــاين: ", القيمــة

علمنــا أنّــَه ال يبقى االمتنــاع معهــا  (5)[فــإنْ ]فــإْن اتفقــا على غري جراحــة األوىل،  "؛ففتــهذ
دِّق الثاين  ؛نع بعدوهتل ما ميجْ ئر، ورِ لكســــر جناح الطا دِّق اأَلوَّل بغري ميني، وإال صــــُ , صــــُ

ــيد له] ؛فإْن حلف حلف اأَلوَّل واســــــــــتحق  ؛، وال أر  على اأَلوَّل، وإْن نكلَ (6)[فالصــــــــ
 ميتة بقوله. (8)[ألنه]الصيد؛  (٧)[حيل]قيمته جمروًحا ابجلراحة األوىل، وال 
 .(٩)وهل ل خر أكله؟ فيه وجهان

 .حل الصيد ؛ففة متقدمة على اليت لو انفردت ألزمنتذولو علمنا أنَّ اجلراحة امل
فلكــلّ  حتليف اآلخر، فــإْن حلفــا فهو بينهمــا،  ؛ففذفــإْن ادََّعى كــل منهمــا أنّــَه املــ 

 .(10)وعلى اآلخر ضمان ما نقص إْن حصل نقص, أحدمها خاصة فهو له وإْن حلف
 فرع:

دِر أبلَغ به ماه اأَلوَّل والثاين ووجدانه ميًتا ومل يُ ر   لو:  (رضــي هللا عنه)قال الشــافعي 
 

ه  لو رمى صـــــــيًدا فقدَّ ", حيث قال:  (4٩6) يف ص  )رمحه هللا( القمويلهي املســـــــألة اليت ذكرها  (1)
ــاويتني أو متفــــاوتتنيقطعتني  قــــال  "( بعــــد أن ذكرهــــا: ٩/118اجملموع ) , قــــال النووي يف"متســـــــــــــــ

 ."تسمى هذه املسألة: مسألة اإلمياءأصحابنا: و 
 يف )ط(: )أرميته(. (2)
 يف )ط( كلمة غري واضحة. (3)
 يف )و(: )أدميته(. (4)
 يف )و(: )أبن(. (5)
 يف )و(: )فالصيد ال( مث بياض يسع حرفني تقريبا. (6)
 يف )ط(: )حيصل(. (٧)
 يف )و(: )انه(. (8)
 (.٩/13٩انظر: اجملموع ) (٩)
 (.٩/13٩انظر: اجملموع ) (10)



 

 

 

544 

 

 اجلواهر البحرية

 .(1)حل، وكان بينهما نصفني ؛اأَلوَّل أْن يكون ممتنًعا أو غري ممتنع
ينبغي أالَّ  ؛(3)[هلّ حِ ]  (2)[بتقدير]و  ,واعرُتض عليه أبنه ينبغي أْن حيرم هذا الصـــــــــــيد

ن أثبتــه منهمــا، واختلفوا يف اجلواب  ,يكون بينهمــا
َ
أحــدهــا: ترك  ,على ثالثــة أوجــهبــل مل

ــليم االعرتاض، ومحـَْ  على مـا إذا عقره  ؛أنّـَه حيـل أكلـه :ل قولـهالكالم على ظـاهره، وتســــــــــــ
مُثَّ أصــــــــــــاب الثاين املذبح فذحبه، أو أثبتاه ومل يصــــــــــــر يف حكم املمتنع، مُثَّ   ,أحدمها فأثبته

اه فيحــلذ أدركــه أحــدمهــا فــ  يعلم يــدمهــا عليــه وال أراد إذا كــانــت  ؛وقولــه: إنــَّه بينهمــا, كــَّ
على  افإْن اتفق, راحتني فال حيلجلمسـتحقه منهما، فُيقسـم بينهما، فأمَّا إذا وجداه ميًتا اب

كمـــا   ,منهمـــا ل خر كـــلٌ   فَ لَ حَ  ؛كـــان عليـــه القيمـــة، وإْن اختلفـــا  ؛القـــاتـــل أنَّ الثـــاين هو
 .(4)مرَّ 

 ؛عن ابننيكَمن مــات   ,ألحــدمهــا نوإْن كــان يف البــاطوقــد جنعــل الشــــــــــــــيء الثنني 
 .(6)ونصراين، ادََّعى كلٌّ منهما أنه مات على ِدينه (5)[مسلم  ]

ا، ومحله   على أنَّ مراده صــــــــــــــيد ممتنع برجله والوجه الثاين: ترك ظاهر كالمه أيضــــــــــــــً
 (٧)[فيه]جله فكســــــرها، واآلخر جناحه فكســــــره، كاحلجل، فأصــــــاب أحدمها رِ   ؛وجبناحه
 ؛بينهمــا  (٩)[إنــه] فــإْن قلنــا:, (8)ه للثــاينوأصــــــــــــــحهمــا: أنــ  .أحــدمهــا: أنــه بينهمــا ,وجهــان

 . ( 10) فيكون بينهما  ,علم الثاين وهو بيدمهافلم يُ   فاملسألة مفروضة فيه، وإْن قلنا: أنه للثاين
والثــالــث: إجراء النص على ظــاهره، فــإذا رميــاه ومــات ومل يــدِر هــل أثبتــه األوَّل أم 

: (11)[وقيل]  ,ما، فيكون مشـرتًكا بينهإىل أْن عقره الثاين  ,ال؟ فاألصـُل بقاؤه على امتناعه
 

 (.2/236األم للشافعي ) (1)
 (.بتقدير(: )طيف ) (2)
 يف )و(: )حلقه(. (3)
 (.٩/13٩انظر: اجملموع ) (4)
 يف )ط(: )مسلمني(. (5)
 (.٩/13٩انظر: اجملموع ) (6)
 يف )و(: )وفيه(. (٧)
 أ(./26٧) (8)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (٩)
 (.140 -٩/13٩انظر: اجملموع ) (10)
 يف )و(: )وقد(. (11)
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 .(2)للثاين (1)[يكون]
حلَّ،  ؛(3)]الرميني[اثلثها: إْن تقارب ما بني   ,أربعة أوجه لّ وحكى املاوردي يف احلِ 

حل،  ؛يثبت الصــــــــــــــيد مثلها غالًبا  (4)[ال]ورابعها: إْن كانت الرمية األوىل   .وإْن طال فال
 .(6)ابلغالب ارًااعتب (5)[فال,] وإْن كان يثبته غالًبا
اجلرحان وحيصــــــــــــل اإلزمان هبما مًعا، وهذا يُفرض   (8)[يُرتب]أْن   :(٧)احلالة الرابعة

والثــاين: أْن يكون  .أحــدمهــا: أْن يكون كــلٌّ منهمــا حبيــث لو انفرد مل يزمن ,على وجهني
, طــَاكــالقَ   ؛و فيمــا ميتنع بطريانــه وعــدوهواآلخر أزمن مبنع العــدْ  ,أحــدمهــا أزمن مبنع الطريان

ــيــد وجهــان  .(10)والغزايل (٩)أحــدمهــا: أنــه هلمــا، وصــــــــــــــحَّحــُه اإلمــام ,ففي َمن لــه الصــــــــــــ
فيما إذا كانت حتته   (12)وبنامها بعضـــــهم على اخلالف املتقدم  ,(11)أنه للثاين  :وأصـــــحهما
امرأٌة إحدامها مُثَّ األخرى، هل يندفع نكاحهما مجيًعا أو ال  (13)[فأرضــــــــــعت]صــــــــــغرياتن  

ـــيد بني هـذين   ؛إن قلـنا: يـندفُع نكـاحهمـا  يـندفع نكـاح الـثانـية؟ ، وإالَّ (14)[االثنني]ـفالصــــــــــــ
 فهو للثاين.

وهـذا البنـاء يقتضــــــــــــــي االختالف يف التصــــــــــــــحيح، فـإنَّ الصــــــــــــــحيح عنـد اجلمهور 

 

 يف )ط( كلمة مطموسة. (1)
 (.٩/140موع )انظر: اجمل (2)
 ., وهو قريبيف )و(: )الزمنني( (3)
 يف )و(: )مل(. (4)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )ط(. (5)
 (.15/4٧احلاوي ) (6)
 .االزدحام على الصيد  من حاالت (٧)
 يف )و(: )يرتتب(. (8)
 (.18/14٧هناية املطلب ) (٩)
 (.٧/125الوسيط ) (10)
 (.٩/014وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (11)
 /ب(, من نسخة املتحف )ط(.٩0) اجمللد التاسع, لوحة (12)
 يف )و(: )وأرضعت(. (13)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )و(. (14)
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التحرمي إىل القدمي،  (3)[املاوردي]، ونســـــب (2)عدمه  ، وعند الشـــــيخ أيب حامد(1)[حترميه]
 . (4)واحِلل إىل اجلديد

ومنعه الطعام والشــــــــــــراب حىت مات من    (5)[جوعاانَس ]بَ ما لو حَ   ونظري اخلالف:
 اجلوعني، هل يلزمه قسط جوعه من الدية أو مجيعها؟ فيه قوالن.

 .السفينة املشحونة ِعْداًل فغرقت به يف وكذا لو وضعَ 
البينوـنة الكربى على  (6)[رـتبتُ ]وكـذا لو طلَّق زوجـته ثالث طلقـات ُمتفرِّـقات، هـل 

 ؟ (٧)ة[الثالث]الكل أو على 
على أداء النجم األخري أو على الكـل حىت يثبـت  (8)[يرتتـب]وكـذا عتق املكـاتـب 

 ؟برجل وامرأتني
كاسـر اجلناح فقط، سـواٌء تقدَّم لوحكى املاوردي يف الصـورة الثانية وجًها اثلثًا؛ أنَّه  

حـه واآلخر معًـا فقطع أحـدمهـا جـنا االوجهني فيمـا إذا أزمنهـ ، تفريعًـا على أحـد (٩)أو أتخر
 يكون لكاسر اجلناح. هأن ؛رجله

فال شــــــــــــــيء على  ؛ح الثــاين مزمنــًا، أو انفردرْ أو كــان جُ  ,(10)فــإن قلنــا: إنــه للثــاين
فهو   ؛فإْن أصـــاب املذبح ,الثاين، فجرحه جراحة أخرى  (11)[إزمان]األوَّل، فلو عاد بعد 

ــبـه فف ذ نْ إوعليـه  ,مَ َحرُ  ؛حالل، وعليـه للثـاين مـا انتقص من قيمتـه بـذحبـه، وإْن مل يصــــــــــــ
 

 يف )و(: )حيرمهما(. (1)
 .(٩/5٩2الشرح الكبري ) (2)
 يف )ط(: )الروايين(. (3)
 (.38٧ -11/386احلاوي ) (4)
, ولعل الصـــــــــــــحيح  األخريدون تنقيط يف احلرف قبل  , ب(ىامجيعا يف )و(: )جيعاان(, ويف )ط(: ) (5)

ــحيح  ــاحب )تصـ   يقولون: جيعان،"(: 568التصـــحيف وحترير التحريف( )ما أثبتناه, حيث قال صـ
 ."ابلياء, والصواب: جوعان، ابلواو

 يف )ط(: )ترتتب(. (6)
 يف النسختني: )الثالث(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (٧)
 يف )و(: )ترتب(. (8)
 (.15/44ي )احلاو  (٩)
 يف ذِْكره للحالة الرابعة. "وأصحهما: أنه للثاين"هذا راجع لقوله آنفا:  (10)
 يف )و(: )مات(. (11)
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ا  فف ومل يتمكن الـثاين من ذوجبراحـة الـثاين، وكـذا إْن مل يـ  األوىل (1)[جبراحـته]قيمـته جمروحـً
إالَّ  (2)عاد اخلالف الســــــــابق، فعلى أحد الوجهني: ليس عليه  ؛ذبحوإْن متكن ومل يَ ,  ذحبه
 ,مان عليهال يقتصر الض  :وعلى أصحهما  .املالك  (4)[صريقتل]  ؛الثانية  (3)[ةجراح]أر  

 :(5)فثالث طرق ؛وعلى هذا
 .جتب قيمته وبه اجلراحتان األولتان احدها:

مـه خُيرَّج على اخلالف املتقــدم يف اببـه فيمــا إذا جرح عبــًدا مرتـًدا ز والثــاين: أنَّ مـا يل 
 ,وفيما يلزمه أوجه  ,فأســــلم، مُثَّ جرحه ســــيده، مُثَّ عاد األوَّل وجرحه أخرى، ومات منهما

 والثاين: ربعها والثالث: نصفها. .توزيًعا على اجلراحات  ,قيمةأحدها: ثلث ال
 .توزيع األوجه الستة املتقدمة يف احلالة األوىليت يف كيفية الأتوالطريق الثالث: أنه 

 .(6)ال ابتداء الرمي ,واعلم أنَّ االعتبار يف املعية والرتتيب يف املسألة ابإلصابة

 

 يف )و(: )جبراحة(. (1)
 ب(./26٧) (2)
 يف )ط(: )جراحته(. (3)
 يف )ط(: )ليقتصر(. (4)
 (.٩/140انظر: اجملموع ) (5)
 (.٩/141انظر: اجملموع ) (6)
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 فروع:
ــطاد لو أقامَ  ــيد، وآخر بي بينًة على أنه اصـــــــــ ــطادههذا الصـــــــــ ففيه  ؛نًة على أنه اصـــــــــ

 .(2)سقوطهما، ويرجع إىل قول ذي اليد، أصحهما: (1)[البينتني]القوالن يف تعارض 
ال علم يل "اليد:  و، فقال ذ"أان اصـــــطدته"، فقال آخر:  ل صـــــيدٌ جُ يف يد رَ   :الثاين

 .(3)لِّمه إىل ُمدَّعيهقال ابن كج: ال يُقنع هبذا اجلواب، بل يدعيه لنفسه أو ُيس  ",بذلك 
 .(4)واستدل له .قال النووي: رمُي الصيد ابلبندق حالل :الثالث
, الطري على مكاانهتا«أَِقرُّوا قال: مل (عليه الســــالم)أنه   (5)يف ســــنن أيب داود  :الرابع
 .(6)وضعَّفه

 :ويف تفسريه وجهان ألصحابنا وغريهم
 .هو هنُي تنزيهأحدمها: أنَّ املراد النهي عن االصطياد لياًل، و 

ــافعي-وأصـــــــــــحهما   أنه كان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد  :-ورواه البيهقي عن الشـــــــــ
أتى الطري يف وكره ونفَّره، فإْن أخَذ ذات اليمني قضى حاجته، وإْن أخَذ الشمال   ؛احلاجة
 .(8)عن ذلك  (عليه السالم)فنهى  ,(٧)رجع

  

 

 (.يف )و(: )السببني (1)
 (.٩/141وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (2)
 (.3/26٩روضة الطالبني )(. و ٩/141اجملموع ) (3)
 (.50٩هذا يف ص ) ىتقدم التعليق عل (4)
ــنة اثنتني ومائتني,   ( أبو داود,5) ــتاين, ولد سـ ــليمان بن األشـــعث بن شـــداد األزدي الســـجسـ مسع  سـ

حدث عنه: أبو عيســـــــــــى يف يين وغريهم, و وقتيبة بن ســـــــــــعيد وعلي بن املد  من اســـــــــــحاق بن راهويه
ــبعني ومائتني. , وأبو بكر أمحد بن حممد اخلالل الفقيه )جامعه( ــنة مخس وســـــ ــري انظر:  وتويف ســـــ ســـــ

 .(13/221(, )204 -13/203) أعالم النبالء للذهيب
( رقم احلديث:  3/105، كتاب: الضـــــحااي، ابب: يف العقيقة )الســـــنن أليب داود الســـــجســـــتاين( 6)

ـــند النســـــــــــــــاء، حـدـيث أم كرز الكعبـية )أـند . ومســــــــــــــ 2835 ( رقم احلـدـيث: 45/113محـد، مســــــــــــ
 .5862( رقم احلديث: 12/٧84. وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )2٧13٩

 (.44٧ -٩/446وهو املعتمد. انظر: اجملموع ) (٧)
 (.٩/311)السنن الكربى للبيهقي  (8)
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 العلمية  الفهارس
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 فهرس اآلايت القرآنية 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآلايت القرآنية 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } 1

 { ڻ

 11٧ 81 اإلسراء 

 11٧ 4٩ سبأ {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} 2

 163 28 فاطر {ۉې ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} 3
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 فهرس األحاديث النبوية واآلاثر

 الصفحة األحاديث النبوية واآلاثر 

 54٩ أَِقرُّوا الطري على مكاانهتا 1

 116 على هللا األماينعاجز َمن أتبَع نفسه هواها، ومتىن  ال 2

 50٩ إنه ال ينكأ العدو، وال يقتل الصيد، لكن يفقأ العني، ويكسر السن 3

 168 سالٌم على َمِن اتَّبَع اهلُدى 4

 50٩ الصيد ابجلالهق يف القرى دون غريهاكره احلسن البصري   5

 264 ال راب يف دار احلرب 6

ُْه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطعْ ى ُمْنَكرًا  َمْن َرأَ  ٧  114 فَِبَقْلِبهِ   فـَْليـَُغريِّ

 508 هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن اجلالهق 8
  



 

 

 

552 

 

 اجلواهر البحرية
 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق

 الصفحة األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق 

 21٧ ـ(ه340إبراهيم بن أمحد املروزي )ت:   ,إسحاق  أبو 1

 56 ـ(ه536أبو إسحاق, إبراهيم بن أمحد بن حممد املروروذي )ت:  2

 136 ـ(ه4٧6إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )ت: , أبو إسحاق 3

 443 ـ( ه428أبو إسحاق, إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإلسفراييين )ت:   4

 412 ـ( ه55سحاق, سعد بن ايب وقاص )ت:  إأبو   5

 286 ابو احلسن, القاسم بن حممد بن على الشاشى, ولد القفال الكبري 6

 44٩ ـ( ه366أبو احلسن, على بن أمحد بن املِرزابن )ت:  ٧

 181 ـ( ه460ابو احلسن, علي بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابوري )ت:   8

   أبو احلسن, ٩
َ
 ٧2 ـ( ه384اَسْرِجِسّي النيسابوري )ت:  حممد بن علي امل

 5٩ ـ(ه450أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب البصري، املاوردي )ت:   10

 2٩0 ـ( ه308أبو الطيب, حممد بن املفضل بن سلمة الضيب البغدادي )ت:   11

 242 ـ( ه306أمحد بن عمر بن سريج البغدادي )ت:   ,أبو العباس 12

 318 بن عيسىأبو العباس, أمحد   13

 8٩ ـ( ه461أبو القاسم, عبد الرمحن بن حممد الفوراين )ت:  14

 444 ـ( ه386أبو القاسم, عبد الواحد بن احلسني الصيمري )ت:   15

 1٧8 ـ( ه550جملي بن مُجيع بن جنا املخزومي )ت:   أبو املعايل, 16

 414 ـ( ه٩٩أبو أيوب, سليمان بن عبد امللك بن مروان األموي )ت:  1٧

 438 ـ( ه350أبو بكر, أمحد بن احلسني بن سهل الفارسي )ت: يف حدود   18

 ٩0 ـ( ه42٧أبو بكر, عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا القفال املروزي )ت:  1٩

 480 ـ( ه310أو    30٩بو بكر, حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت: أ 20

 4٩1 ـ( ه50٧شي )ت: أبو بكر, حممد بن أمحد بن احلسني الشا 21
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 112 ـ( ه403أبو بكر, حممد بن الطيب بن حممد الباقالين البصري )ت:  22

 442 ـ( ه330حممد بن عبد هللا الصرييف )ت:    أبو بكر, 23

 16٩ ـ( ه365أبو بكر, حممد بن على بن إمساعيل القفال الكبري الشاشي )ت:   24

 42٧ ـ( ه510 )ت:  أبو بكر, حممد بن منصور بن حممد السمعاين 25

 538 ـ( ه362أمحد بن بشر بن عامر العامري املروروذي )ت:   أبو حامد, 26

 6٧ ـ( ه406أبو حامد, أمحد بن حممد بن أمحد االسفراييين )ت:  2٧

 2٩0 هـ(23)ت   أبو حفص, عمر بن اخلطاب بن نقيل القرشي العدوي 28

 416 ـ( ه٩6 قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي )ت:  أبو حفص, 2٩

 414 ـ( ه102أبو خالد, يزيد بن املهلب األزدي )ت:  30

 54٩ ـ( ه2٧5أبو داود, سليمان بن األشعث بن شداد األزدي السجستاين )ت:  31

 436  أبو سعد بن أمحد بن أيب يوسف اهلروي 32

 232 ـ( ه328احلسن بن أمحد بن يزيد اإلصطخري )ت:    أبو سعيد, 33

 416 ـ( ه82ملهلب بن أيب صفرة األزدي )ت:  أبو سعيد, ا 34

 15٩ ـ(ه458أبو عاصم, حممد بن أمحد بن حممد اهلروي العبادي )ت:  35

 416 .االمويسعيد بن عثمان بن عفان  أبو عبدالرمحن,   36

 15٩ ـ( ه240إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكلب البغدادي )ت:   ,أبو عبد هللا 3٧

 100 ـ( ه241أمحد بن حنبل الشيباين )ت: أبو عبد هللا,   38

 486 ـ( ه403أبو عبد هللا, احلسني بن احلسن بن حممد احلليمي البخاري )ت:   3٩

 488 ـ( ه4٩8أبو عبد هللا, احلسني بن علي بن احلسني الطربي )ت:  40

 303 هـ( 31٧أبو عبد هللا, الزبري بن أمحد بن سليمان القرشي األسدي )ت:   41

 100 ـ( ه261و عبد هللا, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف )ت:  أب 42

 413 ـ( ه43أبو عبد هللا, عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي )ت:   43

 100 ـ( ه2٧٩مالك بن أنس بن مالك املدين األصبحي )ت:    أبو عبد هللا, 44
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 162 ـ( ه680أبو عبد هللا, حممد بن احلسني بن رزين احلموي )ت:  45

 156 ـ( ه530أبو عبد هللا, حممد بن الفضل بن أمحد الُفرَاِويُّ النيسابوري )ت:   46

 2٩8 ـ( ه454حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي )ت:  أبو عبد هللا, 4٧

 251 ـ( ه20٧أبو عبد هللا, حممد بن عمر الواقدي املديين األسلمي موالهم )ت:   48

 414 ـ( ه60ة بن أيب سفيان )ت: أبو عبدالرمحن, معاوي 4٩

 41٧ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشي األموي  أبو عثمان, 50

 ٧0 ـ( ه345ريرة )ت: ه  أبو على, احلسن بن احلسني, ابن أيب 51

 ٧1 ـ( ه38٩أبو على, زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى السرخسي )ت:   52

 335 ـ(ه320البغدادي الشافعي )ت:  احلسني بن صاحل بن خريان،    ,أبو علي 53

 15٩ ـ( ه242حممد, احلسن بن علي بن حممد احللواين )ت: أبو   54

 6٧ ـ( ه438أبو حممد, عبد هللا بن يوسف اجلويين األب )ت:  55

 112 ـ( ه115أبو حممد, عطاء بن أيب رابح أسلم القرشي موالهم )ت:  56

 435 ـ( ه568ن ارسالن اخلوارزمي )ت:  حممود بن حممد بن العباس ب  أبو حممد, 5٧

 413 ـ( ه42أبو موسى, عبد هللا بن قيس بن سليم األشعري )ت:  58

 82 ـ(ه335أمحد بن أيب أمحد الطربي أبو العباس ابن القاص )ت:   5٩

 26٩ ـ(ه415أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل ، احملاملي )ت:   60

 65 ـ(ه264اعيل بن عمرو بن إسحاق املزين )ت:  إمساعيل بن حيىي بن إمس 60

 232 ـ(ه350احلسن بن القاسم أبو علي الطربي )ت:  61

 6٩ ـ(ه4٩5احلسن بن عبيد هللا بن حيىي الشيخ أبو علي البندنيجي )ت:   62

 48 ـ(ه462احلسني بن حممد بن أمحد القاضي املروروذي )ت:  63

 52 ـ(ه516مد البغوي )ت: احلسني بن مسعود بن حممد. أبو حم 64

 415 ـ( ه21خالد بن الوليد بن املغرية القرشي املخزومي )ت:   65

 303 ـ(ه256الربيع بن سليمان بن داود اجليزي أبو حممد األزدي )ت:  66
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 2٩٧ ـ( ه36الزبري بن العوام بن خويلد القرشي األسدي )ت:   6٧

 26٩ ـ(ه44٧: أبو الفتح الرازي )ت  ,سليم بن أيوب بن سليم 68

 50 ـ(ه450طاهر بن عبد هللا بن طاهر القاضي أبو الطيب الطربي )ت:   6٩

 50 ـ(ه4٧8عبد الرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري املتويل ) ٧0

 5٧ ـ(ه660عبد العزيز بن عبد السالم, عز الدين, سلطان العلماء )ت:  ٧1

 58 ـ(ه448البغدادي ، ابن الصباغ )ت:  حممد بن عبد الواحد  عبد السيد بن  ٧2

 48 ـ(ه623القاسم الرافعي )ت:  عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو   ٧3

 413 ـ( ه3٧أو   36عبد هللا بن سعد بن أيب السرح بن احلارث القرشي )ت:  ٧4

 416 ـ( ه5٧عبد هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي العبشمي )ت:   ٧5

 1٩0 ـ(ه585 بن حممد بن هبة هللا التميمي، ابن أيب عصرون )ت:  عبد هللا ٧6

 4٧ ـ(ه4٧8عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين )ت:   ٧٧

 4٩ ـ(ه502عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد الروايين, أبو احملاسن )ت:  ٧8

 413 ـ( ه1٧عتبة بن غزوان بن جابر املازين )ت:  ٧٩

 156 ـ(ه643عبد الرمحن, ابن الصالح )ت:   عثمان بن 80

 416 ـ( ه35عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي األموي )ت:   81

 310 ـ( ه600الفتوح, أسعد بن حممود بن خلف العجلي )ت:   وأب 82

 230 هـ(344حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين املعروف اببن احلداد )ت:   83

 64 ـ( ه204دريس, أبو عبد هللا القرشي الشافعي )ت:  حممد بن إ 84

 220 حممد بن داود بن حممد أبو بكر املروزي املعروف ابلصيدالين 85

 4٧ ـ(ه505حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي الغزايل )ت:   86

 412 ـ( ه21النعمان بن ُمقّرِن بن عائذ املزين )ت:   8٧

 1٩8 ـ(ه558 بن أسعد بن حيىي ،العمراين )ت: حيىي بن أيب اخلري بن سامل 88

 ٧8 ـ(ه6٧6حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين النووي ) 8٩
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 63 ـ(ه405يوسف بن أمحد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوري )ت:  ٩0
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 فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة

 الصفحة املفسَّرةاأللفاظ الغريبة   

 80 ةاإلبل املقطر  1

 262 االتبان 2

 4٩4 اجاف 3

 64 أر  4

 280 لاحباإل 5

 ٩1 األحبولة 6

 411 األرض املستطرفة ٧

 508 اإلزمان 8

 124 االستعداء ٩

 382 االستماحة 10

 50 األصح 11

 4٧ األظهر 12

 420 اإلعارة 13

 104 اإلعواز 14

 ٩٧ اءز اإلغ 15

 60 االفتيات 16

 50 األقوال  1٧

 422 كفاأل 18

 424 اأْلَْكَهبُ  1٩

 531 انثال  20

 305 االحنسام 21
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 اجلواهر البحرية
 3٧٧ اإلمناء 22

 4٧ هاألوجُ  23

 252 اإلجياف 24

 2٩٧ جبيلة 25

 422 الربذون 26

 4٩1 البصريون 2٧

 116 البلور 28

 66 البندقة 2٩

 4٧8 بنو وائل  30

 35٧ تغلب  وبن 31

 4٧8 هبرا 32

 325 التربم 33

 426 ُف الشعرحَتِْذي 34

 280 التدبري 35

 4٩ التذفيف 36

 42٧ التطيلس  3٧

 334 التعريج 38

 60 التعزير  3٩

 503 التعفري 40

 56 التعليقة 41

 253 التغرير  42

 366 التلفيق 43

 160 التنجيم  44
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 اجلواهر البحرية
 4٧8 تنوخ 45

 ٩٧ الثغر 46

 6٧ الثلمة 4٧

 182 اجلربان  48

 515 اجلرثومة 4٩

 2٩4 اجلريب 50

 ٩5 اجلزية  51

 50٩ اجلالهق 52

 3٩3 اجلنون املطبق 53

 128 احلجامة 54

 148 احلجر 55

 8٩ احلدأة 56

 6٩ احلرمة اجملردة 5٧

 68 حرمي الدار 58

 ٧5 حرمي السواقي 5٩

 481 احلس 60

 62 احلسبة  60

 10٩ احلشوية 61

 13٧ اخلاطر 62

 252 اخلراج 63

 411 الدارس 64

 ٩2 بزينالدرا 65

 522 الّدرّاج 66
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 اجلواهر البحرية
 25٩ الدرقة 6٧

 52 الدرهم 68

 ٩٧ الدعة 6٩

 2٩1 الدهاقنة ٧0

 204 الدهرية ٧1

 2٩٩ الدوالب ٧2

 428 الديباج ٧3

 46 الدية ٧4

 202 الدينار ٧5

 2٩5 الذراع ٧6

 424 الذؤابة ٧٧

 425 الذوائب ٧8

 105 الذيل ٧٩

 ٧5 الرحاب 80

 1٩2 الرضخ 81

 38٧ رطلال 82

 ٧8 الرفص 83

 126 الرفه  84

 248 الّرِق 85

 422 الركاب 86

 256 الركاز 8٧

 80 الرمح 88

 103 الرهق 8٩
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 2٩2 الرهن ٩0

 206 الزمناء ٩1

 424 الزانر ٩2

 358 السامرة ٩3

 2٩4 السباخ ٩4

 4٩ السراية  ٩5

 422 السرج ٩6

 83 السنابك ٩٧

 2٩٩ السيح ٩8

 55 السري ٩٩

 521 الشجة 100

 64 الشدق 101

 25٩ الشراك  102

 160 الشعبذة 103

 411 الشعثة 104

 ٧٧ شغبة 105

 25٩ الشن 106

 358 الصابئة 10٧

 60 الصحيح 108

 24٧ الصلح 10٩

 65 صري الباب 110

 160 ضرب الرمل 111

 3٩8 الضريبة 112
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 121 الضنا 113

 160 الطبائعيون 114

 51 الطرق 115

 55 الطنبور 116

 236 العتق 11٧

 124 العدة 118

 511 الِعدل 11٩

 4٧6 العقر 120

 2٩2 العلج 121

 238 ُعلقة 122

 2٩0 العنوة 123

 20٩ غارون 124

 ٩٧ الغالت 125

 86 غلوة سهم 126

 424 الغيار 12٧

 25٧ الفانيذ 128

 2٩4 الفرسخ 12٩

 425 الفرق 130

 ٧3 الفسطاط 131

 128 دالفص 132

 111 الفلسفي 133

 525 الفيحاء 134

 48 القاد 135
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 38٧ القت 136

 53 القدمي 13٧

 61 القذف 138

 46 القصاص 13٩

 2٩6 القصبة 140

 2٩6 القفيز 141

 424 القالنس 142

 368 القن 143

 381 القواعد 144

 50٩ قوس البندق 145

 46 القيمة 146

 248 الكاغد 14٧

 46 الكفارة 148

 66 الكوة 14٩

 4٧6 اللبة 150

 423 اللجام 151

 255 اللقطة 152

 3٩2 اللهازم 153

 1٧3 املاخور 154

 284 املبعض 155

 355 اجملوس 156

 285 احملبل  15٧

 510 احملبل  158
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 418 احملوط 15٩

 262 املخايل 160

 162 املداد 161

 ٩1 املداس 162

 368 املدبر 163

 66 املدرة 164

 50 املذهب 165

 46٧ املراغمة 166

 51 املراهق 16٧

 282 املراوزة 168

 135 املرتزقة  16٩

 4٧6 املزهق 1٧0

 ٩٩ مسافة القصر 1٧1

 141 لعاملستج 1٧2

 50 املشهور 1٧3

 381 املصكوك 1٧4

 108 املعتزلة 1٧5

 388 املعتمل 1٧6

 86 املفازة 1٧٧

 4٧4 املقاصصة 1٧8

 21٩ املقاليع 1٧٩

 255 املقرط 180

 368 املكاتب 181
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 381 املماكسة 182

 2٩2 املنجم 183

 424 املنطقة 184

 ٧٧ املوات  185

 505 املور 186

 255 املوسوم 18٧

َولَِّدون 188
ُ
 160 امل

 521 املوهن 18٩

 2٩٩ الناضح 1٩0

 410 الناقوس 1٩1

 418 الناووس 1٩2

 81 النخس 1٩3

 4٩0 ند  1٩4

 64 درتن 1٩5

 48٧ النسناس 1٩6

 282 النسيب 1٩٧

 ٧0 النشابة 1٩8

 66 النشد  1٩٩

 63 النص 200

 ٩6 النصفة 201

 505 النصل 202

 ٩2 النظارة 203

 20٩ النفط 204
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 66 النقب 205

 381 النقرة 206

 2٩2 اهلبة  20٧

 3٩5 الوقص 208

 2٩2 الوقف 20٩

 238 الوالء 110

 ٩3 الوهدة 111

 514 يلجي 112

 ٩1 يشلي 113
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 اجلواهر البحرية
 فهرس األماكن والبلدان

 الصفحة األماكن والبلدان 

 412 أصفهان  1

 415 أيلة  2

 3٧6 حبر احلجاز 3

 416 خبارى  4

 2٩1 البصرة 5

 408 بغداد 6

 413 بالد األهواز  ٧

 412 بالد اجلبل 8

 3٧6 بالد احلجاز ٩

 413 بالد املغرب  10

 415 بالد خراسان  11

 416 بالد مرو الروذ  12

 415 بيت املقدس 13

 414 جرجان  14

 3٧6 خيرب  15

 415 دمشق 16

 446 الروم 1٧

 416 مسرقند  18

 3٧6 الطائف  1٩

 41٧ طربستان  20

 2٩0 العراق 21
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 413 فارس  22

 414 قـَْيَسارِيَّة   23

 2٩1 الكوفة 24

 416 ما وراء بالد مرو الروذ 25

 415 الشاممدن   26

 3٧6 املدينة 2٧

 3٧6 مكة 28

 415 جند  2٩

 428 نيسابور  30

 415 هجر  31

 446 اهلند  32

 3٧6 وج 33

 3٧6 اليمامة  34

 40٩ اليمن 35
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 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب 

 الكتب الواردة يف الكتاب 

 وع.ـ (، مطبه505إحياء علوم الدين, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت  1

يف حدود اخلمسمائة, إما تويف اإلشراف على غوامض احلكومات, أليب سعيد اهلروي ) 2
 األقرب, وإما بعدها بيسري(، مطبوع.قبلها بيسري وهو  

 ـ (.ه4٧8األصول, لإلمام أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويين، )ت  3

 ـ(، مطبوع.ه204عي، )ت األم لإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشاف 4

 ـ (، مطبوع.ه505البسيط, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت   5

 ـ(، مطبوع.ه558اخلري حيي بن سامل العمراين، )ت البيان، أليب   6

 ـ(.ه536التعليقة إلبراهيم املروروذي )ت   ٧

 ـ(.ه400التقريب أليب احلسن القاسم بن القفال الشاشي الكبري، )ت   8

 , أليب احلسن, القاسم بن حممد الشاشى, ولد القفال الكبري.التقريب ٩

 ـ(, مطبوع.ه4٧6إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، )ت التنبيه لإلمام أيب إسحاق   10

 ـ(، مطبوع.ه516التهذيب لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، )ت  11

 مطبوع.ـ (،  ه505اخلالصة, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت  12

 ـ(.ه550الذخائر يف فروع الشافعية للقاضي أيب املعايل جملي بن مجيع املخزومي، )ت  13

الشامل يف فروع الشافعية، لإلمام عبد السيد بن حممد بن عبدالواحد بن الصباغ، )ت  14
 ـ( مطبوع.ه448

 ـ(.ه4٩8العدة, للحسني بن علي بن احلسني الطربي, )ت  15

 ـ(, مطبوع.ه660لعزالدين بن عبد السالم السلمي، )ت   ار النهاية ،الغاية يف اختص 16

 ـ( مطبوع.ه462الفتاوى للقاضي احلسني بن حممد املروزي، )ت   1٧

 ـ(.ه31٧الكايف أليب عبدهللا أمحد بن سليمان الزبريي، )ت   18

 ـ (، مطبوع.ه1٧٩املدونة, لإلمام مالك بن أنس األصبحي, )ت   1٩
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 ـ(, مطبوع.ه50٧اشي, )ت أليب بكر الشاملستظهري,   20

املهذب يف الفقه الشافعي، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، )ت  21
 ـ(، مطبوع.ه4٧6

 الوايف 22

 ـ (، مطبوع.ه505الوجيز, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت   23

 ، مطبوع.ـ (ه505لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت    الوسيط يف املذهب, 24

 ـ(، مطبوع.ه502حبر املذهب أليب احملاسن عبدالواحد بن إمساعيل الروايين، )ت   25

 ـ(.ه600تتمة التتمة, أليب الفتوح العجلي, )ت  26

فتاوى ابن الصالح، لعثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري املعروف اببن الصالح، ) ت  2٧
 طبوع.ـ(، مه643

 ـ( مطبوع. ه516مد احلسني بن مسعود البغوي، ) ت فتاوى البغوي لإلمام أيب حم 28

 ـ(.ه462فتاوى القاضي حسني املروروذي )ت  2٩

 ـ(، مطبوع.ه263خمتصر املزين لإلمام أيب إبراهيم إمساعيل بن حيي املزين، ) ت  30

املعايل عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويين، هناية املطلب يف دراية املذهب لإلمام أيب   31
 ـ (، مطبوع.ه4٧8)ت  
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 فهرس املصادر واملراجع 

 املصادر واملراجع 

هـ(. الناشر: 682آاثر البالد وأخبار العباد. لزكراي بن حممد بن حممود القزويين )املتو :   1
 .1بريوت. عدد األجزاء:    –دار صادر  

هـ(, 505الدين. اليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتو : إحياء علوم   2
 .4بريوت, عدد األجزاء:    –الناشر: دار املعرفة  

أدب املفيت واملستفيت. أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن، تقي الدين املعروف اببن  3
مكتبة العلوم   هـ(, احملقق: د. موفق عبد هللا عبد القادر, الناشر:643الصالح )املتو : 

 .1م, عدد األجزاء:  2002-هـ1423  -املدينة املنورة, الطبعة: الثانية    -واحلكم  

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حملمد انصر الدين األلباين. الناشر:  4
 .8. عدد األجزاء: 1٩85 –  1405 -بريوت, الطبعة: الثانية   –املكتب اإلسالمي  

بن عبد   الغابة يف معرفة الصحابة. اليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممدأسد   5
هـ(. احملقق: 630الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتو :  

عادل أمحد عبد املوجود. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة:   -علي حممد معوض  
 وجملد فهارس(.  ٧)  8م. عدد األجزاء:  1٩٩4 - هـ1415األوىل. سنة النشر:  

روض الطالب. لزكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، زين الدين   أسىن املطالب يف شرح 6
الناشر: دار الكتاب  - 4عدد األجزاء:  -ـ( ه٩26أبو حيىي السنيكي )املتو :  

 الطبعة: بدون طبعة بدون اتريخ.  -اإلسالمي 

من الكتب الصحاح الستة, للدكتور شوقي ابو خليل, دار   اطلس احلديث النبوي ٧
 م.2005 -هـ1426لطبعة الرابعة.  دمشق. ا  -الفكر

أعيان العصر وأعوان النصر. لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )املتو :  8
هـ(. حتقيق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور حممد موعد، ٧64

الدكتور حممود سامل حممد, قدم له: مازن عبد القادر املبارك. الناشر: دار الفكر 
 -ـ ه1418سوراي. الطبعة: األوىل،   –دمشق    لبنان، دار الفكر،  -ملعاصر، بريوت ا

 .5م. عدد األجزاء:    1٩٩8
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اإلابنة الكربى البن بطة, اليب عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكرَبي  ٩

األثيويب، هـ(, احملقق: رضا معطي، وعثمان  38٧املعروف اببن َبطَّة العكربي )املتو :  
ن سيف النصر، ومحد التوجيري. الناشر: دار الراية للنشر ويوسف الوابل، والوليد ب

 .٩والتوزيع، الرايض. عدد األجزاء:  

ـ(. ه318اإلمجاع. أليب بكر بن حممد ابن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري )املتو :   10
يع, الطبعة: الطبعة األوىل التحقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسلم للنشر والتوز 

 .1مـ, عدد األجزاء:  2004 هـ/1425

 االحكام السلطانية والوالايت الدينية. أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي, 11
م, مكتبة دار ابن 1٩8٩-ه140٩حتقيق الدكتور امحد مبارك البغدادي, الطبعة األوىل 

 الكويت.  -قتيبة

يب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، األحكام السلطانية, أل 12
 .1القاهرة, عدد األجزاء:  –هـ(, الناشر: دار احلديث  450الشهري ابملاوردي )املتو :  

لبنان,   –األذكار النووية, ليحىي بن شرف النووي الدمشقي, دار الفكر, بريوت   13
 م. 1٩٩4 - ه1414

اب. اليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب االستيعاب يف معرفة األصح 14
هـ(. احملقق: علي حممد البجاوي. الناشر: دار 463بن عاصم النمري القرطيب )املتو : 

 .4م. عدد األجزاء:   1٩٩2 -ـ  ه1412وت. الطبعة: األوىل،  اجليل، بري 

بن ايوب الرازي. اإلشارة يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي. اليب الفتح, ُسليم   15
 حتقيق: رايض منسي العيسى. دار الضياء, الكويت.

 اإلشراف على غوامض احلكومات. اليب سعيد, حممد بن أمحد اهلروي. حتقيق: الدكتور 16
امحد بن صاحل الصواب الرفاعي. اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. عمادة البحث 

 م.2010هـ /  1431العلمي. الطبعة األوىل 

اإلصابة يف متييز الصحابة. اليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  1٧
وعلى حممد معوض. هـ(. حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود  852العسقالين )املتو :  

 .8ـ. عدد األجزاء: ه1415 -بريوت. الطبعة: األوىل  –الناشر: دار الكتب العلمية  
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بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتو :  األعالم. خلري الدين بن حممود 18

أاير / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر   -الناشر: دار العلم للماليني    -ـ( ه13٩6
 م.  2002

اإلقناع يف الفقه الشافعي, أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري  1٩
 .1األجزاء:    هـ(, عدد450البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتو : 

 204/ سنة الوفاة   150سنة الوالدة   -األم. أليب عبد هللا, حممد بن إدريس الشافعي  20
 .8عدد األجزاء   -مكان النشر بريوت  - 13٩3سنة النشر    -الناشر دار املعرفة   -

االنتصار. البن أيب عصرون. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )الدكتوراه(  21
يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. حتقيق: عبد العزيز بن 

بن معتق السهلي. العام اجلامعي   علي بن سليمان الرومي. إشراف الدكتور عبد هللا
 (هـ.1331_   1330)

اإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان. حملمد صبحي بن حسن حالق.  22
 م.200٧ -هـ1428صنعاء. الطبعة األوىل   -شر: مكتبة اجليل اجلديد. اليمنالنا

ن عبد هللا بن هبادر البحر احمليط يف أصول الفقه. اليب عبد هللا بدر الدين حممد ب 23
 -هـ 1414هـ(, الناشر: دار الكتيب. الطبعة: األوىل، ٧٩4الزركشي )املتو : 

 .8م. عدد األجزاء: 1٩٩4

. ٧علمية. هليئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية. عدد األجزاء:  البحوث ال 24
ملتقى   -الكتاب: موقع اإلفتاء  الناشر: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء. مصدر  

 أهل احلديث.

البداية والنهاية. أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  25
الناشر: دار إحياء الرتاث العريب, الطبعة:   -ـ(, احملقق: علي شريي, ه٧٧4)املتو :  
 .15عدد األجزاء:  -األوىل 

عد القرن السابع. حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا البدر الطالع مبحاسن من ب 26
 .2بريوت. عدد األجزاء:   –هـ(. الناشر: دار املعرفة  1250الشوكاين اليمين )املتو : 

سيط. لإلمام أيب حامد, حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي. رسالة علمية الب 2٧
اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )الدكتوراه( يف  
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 اجلواهر البحرية
الشريعة. قسم الفقه. حتقيق: أمحد بن حممد بن عايد البالدي. إشراف الدكتور عبد هللا 

 (هـ.1428_    142٧العام اجلامعي )بن معتق السهلي.  

البلدان. ألمحد بن إسحاق )أيب يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب  28
هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة: األوىل، 2٩2)املتو : بعد 

 .1ـ. عدد األجزاء: ه1422

 اخلري بن سامل العمراين البيان يف مذهب اإلمام الشافعي. أليب احلسني حيىي بن أيب 2٩
الناشر: دار املنهاج   -احملقق: قاسم حممد النوري    -ـ( ه558اليمين الشافعي )املتو :  

 .13عدد األجزاء:  -م  2000 -ـه1421الطبعة: األوىل،   -جدة   –

اتج العروس من جواهر القاموس. أليب الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين،  30
عدد   -الناشر دار اهلداية    -حتقيق جمموعة من احملققني   -الزَّبيدي   رتضى ،امللّقب مب
 .40األجزاء:  

التحفة املهدية شرح العقيدة التدمرية. لفاحل بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي،  31
هـ(. الناشر: مطابع اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. الطبعة: 13٩2الدوسري )املتو :  

 .2هـ. عدد األجزاء:  1413ة،  الثالث

التعريفات الفقهية. حملمد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت. الناشر: دار الكتب العلمية  32
م(.الطبعة: األوىل، 1٩86  -هـ  140٧)إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان 

 .1م. عدد األجزاء: 2003 -هـ 1424

سالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية طربي. ر التعليقة الكربى يف الفروع. أليب الطيب ال 33
العالية )الدكتوراه( يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. 
حتقيق: مازن بن عبد العزيز احلارثي. إشراف الدكتور انيف العمري. العام اجلامعي 

 (هـ.1425_   1424)

. للقاضي أبو حممد )وأبو علي( احلسني بن املزين(التعليقة للقاضي حسني )على خمتصر   34
َْرَورُّْوِذّي )املتو : 

عادل أمحد  -ـ(. احملقق: علي حممد معوض ه462حممد بن أمحد امل
)يف   2مكة املكرمة. عدد األجزاء:    -عبد املوجود. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  

 ترقيم مسلسل واحد(.

ن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، يب احلسالتـَّْفِسرُي الَبِسْيط. ال 35
( رسالة دكتوراه جبامعة اإلمام 15هـ(. احملقق: أصل حتقيقه يف )468الشافعي )املتو :  
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 اجلواهر البحرية
حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه. الناشر: عمادة 

ـ. ه1430الطبعة: األوىل،  المية.  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس  -البحث العلمي  
 وجزء للفهارس(. 24)  25عدد األجزاء:  

حتقيق عادل امحد عبد املوجود,  التلخيص اليب العباس الطربي املعروف اببن القاص, 36
 والشيخ علي امحد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز.

بن يوسف الفريوز أابدي التنبيه يف الفقه الشافعي. أليب إسحاق إبراهيم بن علي   3٧
عدد   -الناشر عامل الكتب   -  4٧6/ سنة الوفاة    3٩3سنة الوالدة   -الشريازي  
 .1األجزاء  

 فقه اإلمام الشافعي, حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد التهذيب يف 38
، علي ـ(, احملقق: عادل أمحد عبد املوجوده516بن الفراء البغوي الشافعي )املتو : 

م,  1٩٩٧ -ـ ه1418حممد معوض, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األوىل، 
 .8عدد األجزاء:  

ام الشافعي. حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد التهذيب يف فقه اإلم 3٩
احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، علي   -ـ(  ه516بن الفراء البغوي الشافعي )املتو : 

م   1٩٩٧ -ـ ه1418الطبعة: األوىل،    -الناشر: دار الكتب العلمية   -د معوض  حمم
 .8عدد األجزاء:   -

التعاريف. لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني التوقيف على مهمات   40
هـ(. الناشر: عامل 1031بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتو :  

م. عدد 1٩٩0-هـ1410القاهرة. الطبعة: األوىل،  -عبد اخلالق ثروت 38ب  الكت
 .1األجزاء:  

القرطيب. اليب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن اجلامع ألحكام القرآن = تفسري   41
هـ(. حتقيق: أمحد الربدوين 6٧1فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتو : 

 -هـ 1384القاهرة. الطبعة: الثانية ،    –اشر: دار الكتب املصرية  وإبراهيم أطفيش, الن
 جملدات(. 10جزءا )يف  20م. عدد األجزاء:    1٩64

اجلامع ملسائل املدونة. اليب بكر حممد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي )املتو :  42
حوث العلمية ـ(. احملقق: جمموعة ابحثني يف رسائل دكتوراه. الناشر: معهد البه451

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل اجلامعية املوصى   -وإحياء الرتاث اإلسالمي  
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 اجلواهر البحرية
 -ـ ه1434للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: األوىل، بطبعها(. توزيع: دار الفكر  

 .24م. عدد األجزاء:    2013

احلسن علي احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين. أليب   43
 ـ(,ه450بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتو : 

 18, عدد األجزاء:  1٩٩4  -هـ  1414الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 
 من غري املقدمة والفهارس.

ن حممد اخلالصة املسمى خالصة املختصر ونقاوة املعتصر. لإلمام ايب حامد. حممد ب 44
 ه(. دراسة وحتقيق: أجمد رشيد حممد علي. الناشر: دار505بن حممد الغزايل )املتو : 
 م.20٧٧ -ه  1428املنهاج. الطبعة األوىل  

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة. أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن  45
حممد عبد املعيد ضان. الناشر:   /هـ(. احملقق: مراقبة  852حجر العسقالين )املتو : 

هـ/ 13٩2ة: الثانية،  صيدر اابد/ اهلند. الطبع  -جملس دائرة املعارف العثمانية 
 .6م. عدد األجزاء: 1٩٧2

الرسالة. للشافعي ايب عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  46
هـ(. احملقق: أمحد شاكر. 204 : املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتو 
 م.1٩40هـ/1358الناشر: مكتبه احلليب، مصر. الطبعة: األوىل، 

الروض املعطار يف خرب األقطار. اليب عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املنعم احلمريي  4٧
 -بريوت    -هـ(. احملقق: إحسان عباس. الناشر: مؤسسة انصر للثقافة  ٩00)املتو :  
 .1م. عدد األجزاء:  1٩80ى مطابع دار السراج. الطبعة: الثانية، طبع عل

ح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علي بن حممد بن ايب العز الرايض الندية على شر  48
الدمشقي, تعليق عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا اجلربين, خرج احاديثه وعلق عليه 

 اخلويطر, دار الصميغي, الطبعة االوىل واعده للنشر الدكتور طارق بن حممد بن عبدهللا
 م.2010-ه1431

الشافعي. أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، الزاهر يف غريب ألفاظ   4٩
الكويت, الطبعة   –الناشر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    -ـ(  ه3٧0)املتو :  
 .1اء:  , حتقيق: د. حممد جرب األلفي, عدد األجز 13٩٩األوىل ، 
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 اجلواهر البحرية
الزايدات على الفتاوى وزايدات الزايدات على الفتاوى. اليب عاصم العبادي, حممد بن  50

أمحد بن حممد بن حممد اهلروي الشافعي. حتقيق غالب بن شبيب املطريي. دار الكتب 
 العلمية, بريوت لبنان.

بن موسى   السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي. أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي 51
الناشر: جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آابد,   -بيهقي  ال

 .10ـ, عدد األجزاء: ه1344الطبعة: الطبعة: األوىل ـ  

السرية النبوية البن هشام. لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد،  52
لسقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ يق: مصطفى اهـ(. حتق213مجال الدين )املتو :  

الشليب. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر. الطبعة: 
 .2م. عدد األجزاء:   1٩55 -هـ 13٧5الثانية،  

الشامل يف فروع الشافعية. أليب نصر, عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد البغدادي,  53
سالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )الدكتوراه( يف ن الصباغ. ر املعروف ابب

اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. حتقيق: حممد فؤاد بن حممد 
 هـ.141٩أريس. إشراف الدكتور عواض بن هالل العمري. العام اجلامعي  

ملرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد   ابن تيمية.  الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على 54
هـ(. حتقيق: جنم عبد الرمحن خلف. الناشر: 1033الكرمي املقدسي احلنبلي )املتو : 

 .1. عدد األجزاء: 1404بريوت. الطبعة: األوىل،    –دار الفرقان, مؤسسة الرسالة 

حتقيق: أمحد عبد  - الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية. إلمساعيل بن محاد اجلوهري 55
 -ـ  ه140٧الطبعة: الرابعة   -بريوت   –الناشر: دار العلم للماليني    -الغفور عطار  

 .6م. عدد األجزاء:    1٩8٧

هـ(. ٧48الطالع السعيد. أليب الفضل, كمال الدين, جعفر االدفوي الشافعي )املتو :  56
 حتقيق: سعد حممد حسن. الدار املصرية للتأليف والرتمجة.

لطبقات الكربى. اليب عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري، ا 5٧
هـ(. حتقيق: حممد عبد القادر عطا. 230البغدادي املعروف اببن سعد )املتو :  

م. عدد   1٩٩0  -ـ  ه1410بريوت. الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية  
 .8األجزاء:  
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روف ابلشرح الكبري. أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد ملعالعزيز شرح الوجيز ا 58

عادل أمحد  -احملقق: علي حممد عوض   -ـ( ه623الكرمي، الرافعي القزويين )املتو :  
الطبعة: األوىل،   -لبنان   –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت    -عبد املوجود  

 .13عدد األجزاء:   -م  1٩٩٧ -ـ ه141٧

قل عند ابن رشد. اليب أمحد حممد أمان بن علي جامي علي )املتو : النالعقل و  5٩
 -هـ(, الناشر: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة, الطبعة: السنة احلادية عشرة 1415

 .1م. عدد األجزاء:  1٩٧8هـ/13٩8غرة رمضان   -العدد األول  

بد السالم. حتقيق إايد خالد الغاية يف اختصار النهاية. لسلطان العلماء, العز بن ع 60
 الطباع. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية_ دولة قطر.

الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية. لزكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين  60
الناشر: املطبعة امليمنية. الطبعة: بدون هـ(.  ٩26الدين أبو حيىي السنيكي )املتو : 

 .5ريخ. عدد األجزاء:طبعة وبدون ات

/ سنة الوفاة 46٧الفائق يف غريب احلديث. حملمود بن عمر الزخمشري. سنة الوالدة  61
حممد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: دار املعرفة. -ـ. حتقيق: علي حممد البجاوي ه538

 .4األجزاء:  مكان النشر: لبنان. عدد  

بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي    الفتاوى الفقهية الكربى. أليب العباس أمحد  62
مجعها: تلميذ   -ـ(  ه٩٧4السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، )املتو : 

ابن حجر اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكي )املتو  
 .4عدد األجزاء:    -اإلسالمية    الناشر: املكتبة  -ـ(  ه٩82

 –الحا. لسعدي أبو جيب. الناشر:دار الفكر. دمشق  القاموس الفقهي لغة واصط 63
م. عدد األجزاء:  1٩88ـ = ه1408م الطبعة الثانية   1٩٩3سورية. الطبعة:تصوير  

1. 

ـ( ه81٧القاموس احمليط. جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز أابدى )املتو :   64
اف: حممد نعيم العرقُسوسي إبشر   -حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة   -
الطبعة: الثامنة،   -لبنان   –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت   -

 .1عدد األجزاء:   –م   2005 -ـ ه1426
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حممد بن عبد الكرمي بن الكامل يف التاريخ. اليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن  65

هـ(. حتقيق: عمر عبد 630ين ابن األثري )املتو : عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الد 
هـ 141٧لبنان. الطبعة: األوىل،    –السالم تدمري. الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت  

 .10م. عدد األجزاء: 1٩٩٧  /

د بن القاسم الضيب، أبو احلسن ابن اللباب يف الفقه الشافعي. ألمحد بن حممد بن أمح 66
هـ(, احملقق: عبد الكرمي بن صنيتان العمري, الناشر: 415تو :  احملاملي الشافعّي )امل

هـ, عدد 1416دار البخاري، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 
 .1األجزاء:  

 

حمليي الدين حيىي بن شرف   .اجملموع شرح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي( 6٧
 .الناشر: دار الفكر  -ـ( ه6٧6النووي )املتو : 

احملرر يف فقه اإلمام الشافعي. أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي  68
القزويين الشافعي, حققه وعلق عليه ابو يعقوب نشأت بن كمال املصري, دار السالم, 

 اإلسكندرية.  -القاهرة  -م, مجهورية مصر العربية2013-ه1434الطبعة األوىل 

هـ[. 458يب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ]ت:  احملكم واحمليط األعظم. ال 6٩
بريوت. الطبعة: األوىل،   –احملقق: عبد احلميد هنداوي. الناشر: دار الكتب العلمية  

 جملد للفهارس(.  10)  11م. عدد األجزاء:  2000 -ـ ه1421

س الطالقاين. ن العباس بن أمحد بن إدرياحمليط يف اللغة. أليب القاسم إمساعيل بن عباد ب ٧0
م. الطبعة: األوىل.   1٩٩4-هـ  1414  -بريوت / لبنان   -دار النشر: عامل الكتب 

 .10حتقيق: الشيخ حممد حسن آل ايسني. عدد األجزاء /  

املختصر احملتاج إليه من اتريخ احلافظ الدبيثي. لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان  ٧1
هـ. الناشر: دار الكتب العلمية. سنة ٧48هـ/ سنة الوفاة 6٧3والدة  الذهيب. سنة ال

ورد   1م. مكان النشر: لبنان / بريوت. عدد األجزاء:   1٩85 -هـ 1405النشر:  
 .15ضمن كتاب اتريخ بغداد ابجلزء  

هـ(. الناشر: 1٧٩ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتو :   املدونة, ٧2
 .4م, عدد األجزاء:  1٩٩4 -هـ 1415العلمية, الطبعة: األوىل،    دار الكتب
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املزهر يف علوم اللغة وأنواعها. لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتو :  ٧3

بريوت. الطبعة:   –. الناشر: دار الكتب العلمية  هـ(. احملقق: فؤاد علي منصور٩11
 .2م. عدد األجزاء:  1٩٩8هـ  1418األوىل، 

املسائل املولدات, املشهور بفروع ابن احلداد. اليب بكر, حممد بن امحد بن حممد بن  ٧4
احلداد املصري. حتقيق: د. عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الدارقي. مكتبة االمام 

 م.2018 -هـ 143٩ويت,  الذهيب, أسفار الك

ن حممد بن علي الفيومي مث املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري. أليب العباس أمحد ب ٧5
. بدون 2عدد األجزاء:    –بريوت–ـ(, املكتبة العلمية  ه٧٧0احلموي، )املتو : حنو  

 طبعة.

ين )املتو : املصنف, اليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعا ٧6
يطلب من: اهلند,    -هـ(, احملقق: حبيب الرمحن األعظمي, الناشر: اجمللس العلمي211

 .11, عدد األجزاء: 1403بريوت, الطبعة: الثانية،   –املكتب اإلسالمي  

هـ(. حتقيق: 2٧6املعارف. اليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتو :  ٧٧
 1٩٩2الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة. الطبعة: الثانية، ثروت عكاشة.  
 .1م. عدد األجزاء: 

املعامل األثرية يف السنة والسرية. حملمد بن حممد حسن ُشرَّاب. الناشر: دار القلم، الدار  ٧8
 .1ـ. عدد األجزاء: ه1411 -بريوت. الطبعة: األوىل   -دمشق  -الشامية  

 -املعجم الوسيط. إلبراهيم مصطفى. أمحد الزايت. حامد عبد القادر حممد النجار   ٧٩
 .2عدد األجزاء /    –حتقيق / جممع اللغة العربية   -دار النشر: دار الدعوة 

املغرب يف ترتيب املعرب. أليب الفتح انصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على، برهان  80
َطّرِزِىّ 

ُ
هـ(, الناشر: دار الكتاب العريب, الطبعة: بدون 610 )املتو : الدين اخلوارزمي امل

 .1طبعة وبدون اتريخ, عدد األجزاء:  

املقنع يف الفقه. اليب احلسن, أمحد بن حممد بن أمحد الضيب احملاملي. رسالة علمية  81
رة. كلية مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )املاجستري( يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنو 

الشريعة. قسم الفقه. حتقيق: يوسف بن حممد بن عبد هللا الشحي. إشراف الدكتور 
 م.1٩٩8ـ / ه1418ام اجلامعي محد احلماد. الع
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امللل والنحل. اليب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين )املتو :  82

 .3هـ(. الناشر: مؤسسة احلليب. عدد األجزاء: 548

املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك. جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد  83
هـ(. احملقق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا. 5٩٧:  اجلوزي )املتو 

م. عدد   1٩٩2  -ـ  ه1412الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة: األوىل،  
 .1٩األجزاء:  

َُنجَّد يف اللغة. لعلي بن احلسن اهلُنائي األزدي، أبو احلسن امللقب بـ ملكراع النمل«  84
امل

حتقيق: دكتور أمحد خمتار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي.  هـ(.30٩)املتو : بعد 
 .1م. عدد األجزاء:  1٩88الناشر: عامل الكتب، القاهرة. الطبعة: الثانية، 

ن احلجاج, أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي, املنهاج شرح صحيح مسلم ب 85
هـ, عدد األجزاء: 13٩2ية، بريوت, الطبعة: الثان  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  

 جملدات(. ٩)يف    18

املنهاج يف شعب اإلميان. للحسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري اجلرجاين، أبو  86
ـ(. احملقق: حلمي حممد فودة. الناشر: دار الفكر. ه403 :  عبد هللا احلَِليمي )املتو 

 .3م. عدد األجزاء:  1٩٧٩  -ـ ه13٩٩الطبعة: األوىل، 

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي. أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  8٧
 .3عدد األجزاء:   –الناشر: دار الكتب العلمية    -ـ(  ه4٧6)املتو :  

املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر. ألمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس  88
هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية، 845املتو : احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزي )

 .4ـ. عدد األجزاء: ه1418بريوت. الطبعة: األوىل، 

لدين، حممد بن موسى بن عيسى بن النجم الوهاج يف شرح املنهاج. أليب البقاء كمال ا 8٩
احملقق: جلنة   -الناشر: دار املنهاج )جدة(   -ـ( ه808علي الدَِّمريي الشافعي )املتو :  

 .10عدد األجزاء:   -م  2004 -ـ ه1425الطبعة: األوىل،   -لمية ع

ْستَـْعَذُب يف تْفِسري غريِب أْلَفاِظ املَهّذِب. حملمد بن أمحد بن  ٩0
ُ
حممد بن سليمان النَّْظُم امل

هـ(. دراسة وحتقيق 633بن بطال الركيب، أبو عبد هللا، املعروف ببطال )املتو :  
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فيظ َسامل. الناشر: املكتبة التجارية، مكة املكرمة. عام وتعليق: د. مصطفى عبد احل

 .2(. عدد األجزاء:  2م )جزء    1٩٩1(، 1م )جزء    1٩88النشر:  

النهاية يف غريب احلديث واألثر. جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد  ٩1
هـ(. الناشر: املكتبة 606بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتو : 

حممود حممد   -م. حتقيق: طاهر أمحد الزاوي  1٩٧٩  -هـ  13٩٩بريوت،   -العلمية 
 .5الطناحي. عدد األجزاء:  

اهلداية إىل أوهام الكفاية. لعبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو  ٩2
سلوم. الناشر: دار هـ(. احملقق: جمدي حممد سرور اب٧٧2حممد، مجال الدين )املتو :  

. عدد 200٩الكتب العلمي، مطبوع خبامتة )كفاية النبيه( البن الرفعة. سنة النشر:  
 من مطبوعة كفاية النبيه(.  20ء الـ )هو اجلز   1األجزاء:  

ـ( ه٧64الوايف ابلوفيات. لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )املتو :  ٩3
 -بريوت    –الناشر: دار إحياء الرتاث    -وتركي مصطفى احملقق: أمحد األرانؤوط,   -

 .2٩عدد األجزاء:  -م  2000 -ـه1420عام النشر:  

مام الشافعي. اليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل, حتقيق علي الوجيز يف فقه اإل ٩4
لبنان, الطبعة  -معوض وعادل عبد املوجود, شركة دار االرقم بن ايب االرقم, بريوت

 م.1٩٩٧ -ه1418وىل, اال

حتقيق أمحد حممود   -الوسيط يف املذهب. اليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي   ٩5
مكان النشر  - 141٧سنة النشر   -الناشر دار السالم    -مد اتمر إبراهيم, حممد حم

 .٧عدد األجزاء  –القاهرة  

احملقق: طارق   -ـ(  ه502حبر املذهب. اليب احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل )ت  ٩6
عدد   -م    200٩الطبعة: األوىل،    -الناشر: دار الكتب العلمية   -فتحي السيد 
 .14األجزاء:  

الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة. لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين بغية   ٩٧
صرية هـ(. احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: املكتبة الع٩11السيوطي )املتو :  

 .2لبنان / صيدا. عدد األجزاء:    -
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بلدانية,   بلدان اخلالفة الشرقية. كي لسرتنج, نقله اىل العربية واضاف اليه تعليقات ٩8

واترخيية واثرية ووضع فهارسه بشري فرنسيس وكوركيس عواد, مؤسسة الرسالة, بريوت, 
 م.1٩85 -ه1405الطبعة الثانية,  

وامللوك، وصلة اتريخ الطربي. حملمد بن جرير بن يزيد بن   اتريخ الطربي = اتريخ الرسل ٩٩
صلة اتريخ الطربي هـ(. )310كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتو :  

بريوت. الطبعة:   –هـ(. الناشر: دار الرتاث  36٩لعريب بن سعد القرطيب، املتو : 
 .11ـ. عدد األجزاء:  ه138٧ -الثانية  

هـ( الناشر: دار 142٧ديين اجلاهلي. حملمد إبراهيم الفيومي )املتو : اتريخ الفكر ال 100
 .1دد األجزاء:  . ع1٩٩4-هـ1415الفكر العريب. الطبعة: الرابعة 

اتريخ دمشق. اليب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر )املتو :  101
ار الفكر للطباعة والنشر  هـ(. احملقق: عمرو بن غرامة العمروي. الناشر: د5٧1

جملدات  6و    ٧4)  80م. عدد األجزاء:   1٩٩5  -ـ  ه1415والتوزيع. عام النشر:  
 فهارس(.

هـ(. 6٧6ر ألفاظ التنبيه. اليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتو : حتري 102
. عدد 1408دمشق. الطبعة: األوىل،   –احملقق: عبد الغين الدقر. الناشر: دار القلم  

 .1األجزاء:  

حتفة احملتاج يف شرح املنهاج. ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي. الناشر:  103
املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد. الطبعة: بدون طبعة. عام 

 .10م. عدد األجزاء:   1٩83 -ـ ه135٧النشر:  

ء اهلامشي احلسني اجلعفري أبو البقاختجيل من حرف التوراة واإلجنيل. لصاحل بن   104
هـ(. احملقق: حممود عبد الرمحن قدح. الناشر: مكتبة العبيكان، الرايض، 668)املتو :  

 .2م. عدد األجزاء:  1٩٩8هـ/141٩اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل، 

امْياز الذهيب تذكرة احلفاظ. لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ  105
لبنان. الطبعة: األوىل، -هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية بريوت٧48)املتو :  
 .4م. عدد األجزاء:  1٩٩8  -هـ141٩

تصحيح التصحيف وحترير التحريف. لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )املتو :  106
دكتور رمضان هـ(. حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي. راجعه: ال٧64
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 1٩8٧  -ـ ه140٧القاهرة. الطبعة: األوىل،   –الناشر: مكتبة اخلاجني  عبد التواب.  

 .1م. عدد األجزاء: 

تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم. حملمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح  10٧
هـ(, احملقق: 488بن محيد األزدي امليورقي احلَِميدي أبو عبد هللا بن أيب نصر )املتو :  

مصر.   –القاهرة    -زبيدة حممد سعيد عبد العزيز. الناشر: مكتبة السنة  الدكتورة: 
 .1. عدد األجزاء: 1٩٩5 –  1415الطبعة: األوىل، 

هـ(. نقله إىل العربية 1300)املتو :   تكملة املعاجم العربية. لرينهارت بيرت آن ُدوزِي 108
: مجال اخلياط. الناشر: وزارة 10، ٩النَعيمي. جـ : حممَّد َسليم  8 - 1وعلق عليه: جـ 

م. عدد   2000  -  1٩٧٩الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية. الطبعة: األوىل، من  
 .11األجزاء:  

ن بن علي بن حممد اجلوزي )املتو : تلبيس إبليس. جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمح 10٩
نشر، بريوت، لبنان. الطبعة: الطبعة األوىل، هـ(. الناشر: دار الفكر للطباعة وال5٩٧
 .1م. عدد األجزاء:  2001هـ/ 1421

هتذيب األمساء واللغات. أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتو :  110
عنيت بنشره: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية, يطلب من: دار   -ـ(  ه6٧6

 .4عدد األجزاء:  -نان لب –الكتب العلمية، بريوت  

هـ(. 3٧0هتذيب اللغة. حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتو :  111
بريوت. الطبعة:   –احملقق: حممد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 .8م. عدد األجزاء:  2001األوىل، 

 بن حممد بن عبد الرب بن عاصم جامع بيان العلم وفضله. اليب عمر يوسف بن عبد هللا 112
هـ(. حتقيق: أيب األشبال الزهريي. الناشر: دار ابن 463النمري القرطيب )املتو :  

م. عدد  1٩٩4 -ـ ه1414  اجلوزي، اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،
 .2األجزاء:  

هـ(. احملقق: 321مجهرة اللغة. اليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتو :  113
م. 1٩8٧بريوت. الطبعة: األوىل،   –رمزي منري بعلبكي. الناشر: دار العلم للماليني  

 .3عدد األجزاء:  
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هـ(. حمقق ومرتجم 3٧2جمهول )تويف: بعد حدود العامل من املشرق إىل املغرب. املؤلف:  114

للنشر، القاهرة.   الكتاب )عن الفارسية(: السيد يوسف اهلادي. الناشر: الدار الثقافية
 .1ـ. عدد األجزاء:  ه1423الطبعة:  

حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة. لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  115
الناشر: دار إحياء   -قق: حممد أبو الفضل إبراهيم  احمل -ـ(  ه٩11السيوطي )املتو :  
 -ـ  ه138٧بعة: األوىل الط  -مصر   –عيسى البايب احلليب وشركاه    -الكتب العربية 

 .2عدد األجزاء:   -م   1٩6٧

هـ/ سنة 446درة الغواص يف أوهام اخلواص. للقاسم بن علي احلريري. سنة الوالدة  116
هـ. حتقيق: عرفات مطرجي. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. سنة النشر: 516الوفاة 
 .1هـ. مكان النشر: بريوت. عدد األجزاء:  1418/1٩٩8

األنصاري اهلروي )املتو : الكالم وأهله. اليب إمساعيل عبد هللا بن حممد بن علي  ذم   11٧
املدينة   -هـ(, احملقق: عبد الرمحن عبد العزيز الشبل. الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  481

 .5م. عدد األجزاء: 1٩٩8-هـ 1418املنورة. الطبعة: األوىل، 

ي تلميذ ابن كثري صاحب التفسري املشهور. ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني. للعباد 118
حتقيق وتعليق وتقدمي الدكتور أمحد عمر هاشم, والدكتور حممد زينهم حممد عزب. 

 مكتبة الثقافة الدينية.

الناشر املكتب اإلسالمي,   -حيىي بن شرف النووي   –روضة الطالبني وعمدة املفتني  11٩
 .12عدد األجزاء   -م 1٩٩1ـ / ه1412عمان, الطبعة: الثالثة،   -دمشق  -بريوت

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, اليب عبد الرمحن حممد انصر  120
هـ(, 1420الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتو :  

رف(, عدد رايض, الطبعة: األوىل، )ملكتبة املعاالناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ال
 -ـ ه1416: 6م, جـ   1٩٩5 -ـ ه1415:  4  -  1, عام النشر: جـ 6األجزاء:  
 م. 2002  -ـ  ه1422: ٧م, جـ   1٩٩6

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السي  يف األمة, اليب عبد الرمحن حممد  121
هـ(, 1420: بن آدم، األشقودري األلباين )املتو انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت  
ـ ه1412اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل،    -دار النشر: دار املعارف، الرايض 

 .14م, عدد األجزاء:   1٩٩2  /



 

 

 

586 

 

 اجلواهر البحرية
البن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد   سنن ابن ماجه, 122

 -شر: دار إحياء الكتب العربية هـ(, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, النا2٧3)املتو :  
 .2فيصل عيسى البايب احلليب, عدد األجزاء: 

داد بن سنن أيب داود, اليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن ش 123
هـ(, احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد, 2٧5عمرو األزدي الّسِجْستاين )املتو : 
 .4بريوت, عدد األجزاء:    –الناشر: املكتبة العصرية، صيدا  

سنن الرتمذي, حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى  124
(, وحممد فؤاد عبد 2، 1حممد شاكر )جـ   هـ(, حتقيق وتعليق: أمحد 2٧٩)املتو :  
(, الناشر: 5، 4(, وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ 3الباقي )جـ 

 -ـ  ه13٩5مصر, الطبعة: الثانية،   –مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  شركة  
 أجزاء.  5م, عدد األجزاء:    1٩٧5

هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز   سري أعالم النبالء. لشمس الدين أيب عبد 125
احملقق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب   -ـ( ه٧48الذهيب )املتو :  

عدد   -م  1٩85ـ / ه1405الطبعة: الثالثة    -الناشر: مؤسسة الرسالة   -وط  األرانؤ 
 .25األجزاء:  

بن يسار املطليب ابلوالء، سرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(. حملمد بن إسحاق   126
بريوت. الطبعة:   –هـ(. حتقيق: سهيل زكار. الناشر: دار الفكر  151املدين )املتو :  

 .1م. عدد األجزاء:  1٩٧8هـ /13٩8األوىل 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب. لعبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري  12٧
(. حققه: حممود األرانؤوط. خرج أحاديثه: عبد هـ108٩احلنبلي، أبو الفالح )املتو : 

ـ ه1406بريوت. الطبعة: األوىل،   –القادر األرانؤوط. الناشر: دار ابن كثري، دمشق  
 .11م. عدد األجزاء:  1٩86 -

ومعه: الفتح الرابين فيما ذهل عنه الزرقاين. لعبد   شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل, 128
هـ(, ضبطه وصححه وخرج 10٩٩الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املصري )املتو :  

, الطبعة: لبنان   –آايته: عبد السالم حممد أمني, الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  
 .8م, عدد األجزاء:    2002  -ـ  ه1422األوىل، 
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السنة, حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي شرح   12٩

حممد زهري الشاويش, الناشر: -هـ(, حتقيق: شعيب األرانؤوط516الشافعي )املتو :  
م, عدد 1٩83 -هـ 1403دمشق، بريوت الطبعة: الثانية،   -املكتب اإلسالمي 

 .15األجزاء:  

الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز   شرح العقيدة الطحاوية. لصدر 130
هـ(. حتقيق: أمحد شاكر. الناشر: ٧٩2احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي )املتو :  

 ـ.ه1418 -وزارة الشؤون اإلسالمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد. الطبعة: األوىل  

و عمرو، تقي الدين املعروف اببن َشرُح مشِكل الَوِسيِط, لعثمان بن عبد الرمحن، أب 131
هـ(, احملقق: د. عبد املنعم خليفة أمحد بالل, الناشر: دار كنوز 643الصالح )املتو : 

 2011  -ـ ه1432إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 
 .4دد األجزاء: م, ع

نشوان بن سعيد احلمريي اليمين )املتو : مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم. ل 132
د يوسف   -مطهر بن علي اإلرايين   -هـ(. احملقق: د حسني بن عبد هللا العمري  5٧3

 -لبنان(، دار الفكر )دمشق   -حممد عبد هللا. الناشر: دار الفكر املعاصر )بريوت  
رقيم  جملد )يف ت 11م. عدد األجزاء:    1٩٩٩  -ـ  ه1420الطبعة: األوىل،   سورية(.

 مسلسل واحد(، وجملد للفهارس.

صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري. حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،  133
ين, هـ(. حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد انصر الدين األلبا256أبو عبد هللا )املتو :  

م, عدد   1٩٩٧ -ـ ه1418الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع, الطبعة: الرابعة،  
 .1األجزاء:  

صحيح البخاري. لإلمام أيب عبد هللا, حممد بن امساعيل البخاري. دار ابن حزم,  134
 .200٩ -هـ 1430بريوت, لبنان. الطبعة األوىل, 

األلباين. مصدر الكتاب: برانمج   حملمد انصر الدين  صحيح وضعيف سنن الرتمذي, 135
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن   -اجملاين    -منظومة التحقيقات احلديثية  

 والسنة ابإلسكندرية.
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ضعيف اجلامع الصغري وزايدته. اليب عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن  136

هـ(, أشرف على طبعه: زهري 1420باين )املتو : جنايت بن آدم، األشقودري األل
 الشاويش, الناشر: املكتب اإلسالمي, الطبعة: اجملددة واملزيدة واملنقحة.

هـ(. احملقق: 526طبقات احلنابلة. اليب احلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممد )املتو :   13٧
 .2:  بريوت, عدد األجزاء  –حممد حامد الفقي. الناشر: دار املعرفة  

لشافعية الكربى. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتو : طبقات ا 138
احملقق: د. حممود حممد   -ـ. ه1413  -جر للطباعة والنشر والتوزيع  ه ط:  -ـ(  ه٧٧1

عدد األجزاء:   -ـ ه1413الطبعة: الثانية،    -الطناحي. د. عبد الفتاح حممد احللو  
10. 

أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي   الشافعية البن قاضى شهبة.طبقات   13٩
عدد   -الطبعة: األوىل   -ـ ه140٧  -بريوت   -دار النشر: عامل الكتب   -شهبة  

 حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان. - 4األجزاء / 

، مجال طبقات الشافعية. لعبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد  140
هـ(. حتقيق: كمال يوسف احلوت. الناشر: دار الكتب العلمية. ٧٧2الدين )املتو :  
 .2م. عدد األجزاء:  2002الطبعة: األوىل 

طبقات املفسرين العشرين. لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتو :  141
القاهرة. الطبعة: األوىل،   –هـ(. احملقق: علي حممد عمر. الناشر: مكتبة وهبة  ٩11
 .1. عدد األجزاء:  13٩6

طلبة الطلبة. لعمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل، أبو حفص، جنم الدين النسفي  142
هـ(. الناشر: املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد. الطبعة: بدون طبعة. 53٧)املتو :  

 .1هـ. عدد األجزاء: 1311اتريخ النشر:  

س الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بيان شرح زبد ابن رسالن. لشمغاية ال 143
بريوت. عدد األجزاء:   –هـ(. الناشر: دار املعرفة  1004شهاب الدين الرملي )املتو : 

1. 
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[. احملقق: د. 285  -  1٩8غريب احلديث. إلبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق ] 144

املكرمة. الطبعة: األوىل، مكة    -ناشر: جامعة أم القرى  سليمان إبراهيم حممد العايد. ال
 .3. عدد األجزاء:  1405

فتاوى ابن الصالح. أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن، تقي الدين املعروف اببن  145
الناشر: مكتبة   -احملقق: د. موفق عبد هللا عبد القادر   -ـ( ه643الصالح )املتو : 

 .1عدد األجزاء:    -  140٧الطبعة: األوىل،   -بريوت  –العلوم واحلكم, عامل الكتب  

فتاوى اإلمام الغزايل, حتقيق مصطفى حممود ابو صوى, املعهد العايل العاملي للفكر  146
 واحلضارة االسالمية.

لإلمام احلسني بن مسعود البغوي, حتقيق يوسف بن سلمان القرزعي,   فتاوى البغوي, 14٧
 ـ.ه1431-1430 رسالة علمية حققت يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة

رسالة لنيل درجة   –ـ( ه516فتاوى البغوي. للحسني بن مسعود البغوي ) ت  148
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة   –للطالب: يوسف بن سليمان القرزعي    –الدكتوراه  

 ـ.ه1430  –

، ط: دار الفتح   ه462املتو  سنة   –فتاوى القاضي حسني بن حممد املروروذي   14٩
ات. حتقيق: أمل عبد القادر خطاب ، د. مجال حممود أبو حسان. الطبعة للدراس

 .1431األوىل سنة  

فتاوى القاضي حسني. مجعه تلميذه احلسني بن مسعود البغوي, حققه أمل عبدالقادر  150
خطاب, والدكتور مجال حممود ابو حسان, دار الفتح للدراسات والنشر, الطبعة 

 م.2010  -هـ  1431االوىل, 

اسي. إعداد: فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, تقدمي: حممد عيد عب 151
وليد بن إدريس بن منسي, والسعيد بن صابر بن عبده, اجلزء األول والثاين. الطبعة 

 . دار الفضيلة. ودار ابن حزم.1٩٩٩ -  1420الثانية  

و الفضل العسقالين فتح الباري شرح صحيح البخاري. ألمحد بن علي بن حجر أب 152
م كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد  , رق13٧٩بريوت،   -الشافعي, الناشر: دار املعرفة 

عبد الباقي, قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب, عليه 
 .13تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز, عدد األجزاء:  
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هج الطالب. لزكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين فتح الوهاب بشرح من 153

هـ(. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر.  ٩26بو حيىي السنيكي )املتو : الدين أ
 .2م. عدد األجزاء:  1٩٩4هـ/1414الطبعة:  

 هـ(. الناشر:2٧٩فتوح البلدان. ألمحد بن حيىي بن جابر بن داود الَباَلُذري )املتو :  154
 .1األجزاء:  م. عدد   1٩88بريوت. عام النشر:   -دار ومكتبة اهلالل

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل )منهج الطالب  155
اختصره زكراي األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب(. 

هـ(. 1204ملعروف ابجلمل )املتو :  لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، ا
 .5. الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. عدد األجزاء:الناشر: دار الفكر

قواعد األحكام يف مصاحل األانم. اليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن  156
 هـ(.660أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتو : 
القاهرة.   –راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات األزهرية  

القاهرة(,   -بريوت، ودار أم القرى    -ر الكتب العلمية )وصورهتا دور عدة مثل: دا
 .2م. عدد األجزاء:   1٩٩1 -ـ ه1414طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  

م بن عبد هللا اهلروي البغدادي )املتو : كتاب األموال. اليب ُعبيد القاسم بن سالّ  15٧
 .1د األجزاء: بريوت. عد  -هـ(. احملقق: خليل حممد هراس. الناشر: دار الفكر.  224

هـ(. 816كتاب التعريفات. لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتو :   158
دار الكتب العلمية   احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر. الناشر:

 .1م. عدد األجزاء:  1٩83-هـ 1403لبنان. الطبعة: األوىل –بريوت  

د الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري كتاب العني. اليب عب 15٩
هـ(. احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي, الناشر: دار 1٧0)املتو :  

 .8ألجزاء: ومكتبة اهلالل. عدد ا

عناية: عبد الرمحن بن عبد الفتاح, دار   كتاب الفتاوى لإلمام العز بن عبد السالم, 160
 م.1٩81  -هـ1406لبنان, الطبعة االوىل    –املعرفة, بريوت  
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كتاب املستظهري, املسمى حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء. اليب بكر حممد بن  161

القفال. حتقيق: حممد حسن حممد حسن امساعيل.   امحد بن احلسني بن عمر الشاشي
 علمية, بريوت لبنان.دار الكتب ال

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ملصطفى بن عبد هللا كاتب جليب  162
هـ(. الناشر: 106٧القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتو :  

ور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا، مثل: دار بغداد )وصورهتا عدة د  -مكتبة املثىن 
لعريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية(. اتريخ النشر: إحياء الرتاث ا

 6،  5إيضاح املكنون، و   4، 3كشف الظنون، و2، 1) 6م. عدد األجزاء: 1٩41
 هداية العارفني(.

ن أمحد بن حممد بن علي األنصاري، كفاية النبيه يف شرح التنبيه. أليب العباس، جنم الدي 163
الناشر:   -احملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم   -ـ( ه٧10تو : املعروف اببن الرفعة )امل
وجزء لتعقبات اإلسنوي وجزء  1٩)  200٩الطبعة: األوىل، م   -دار الكتب العلمية 

 .21عدد األجزاء:   -للفهارس(

ضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري لسان العرب حملمد بن مكرم بن على، أبو الف 164
 -بريوت الطبعة: الثالثة    –هـ(, الناشر: دار صادر  ٧11تو : الرويفعى اإلفريقي )امل

 .15ـ, عدد األجزاء: ه1414

جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا. لعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  165
وطبعه: حممد بن سعد الشويعر. عدد األجزاء: هـ(. أشرف على مجعه  1420)املتو :  

 جزءا.  30

خمتار الصحاح. أليب عبد هللا زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  166
الدار   -هـ(, احملقق: يوسف الشيخ حممد, الناشر: املكتبة العصرية 666)املتو :  

م, عدد األجزاء: 1٩٩٩هـ / 1420صيدا, الطبعة: اخلامسة،   –النموذجية، بريوت  
1. 

خمتصر املزين من علم الشافعي. أليب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي, سنة الوالدة  16٧
, مكان النشر: 13٩3, الناشر: دار املعرفة. سنة النشر:  204/ سنة الوفاة  150

 .1بريوت, عدد األجزاء: 
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ىي بن فضل هللا القرشي العدوي مسالك األبصار يف ممالك األمصار. ألمحد بن حي 168

هـ(, الناشر: اجملمع الثقايف، أبو ظيب. الطبعة: ٧4٩العمري، شهاب الدين )املتو :  
 .2٧ـ. عدد األجزاء:  ه1423األوىل، 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل, اليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  16٩
آخرون, عادل مرشد، و   -شعيب األرانؤوط هـ(, احملقق:  241الشيباين )املتو : 

إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل، 
 م. 2001 -ـ ه1421

مشارق األنوار على صحاح اآلاثر. لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب  1٧0
د كتبة العتيقة ودار الرتاث. عد هـ(. دار النشر: امل544السبيت، أبو الفضل )املتو : 

 .2األجزاء:  

معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي, حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن  1٧1
 -هـ(, احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر  510مسعود البغوي )املتو : 
طيبة للنشر والتوزيع, سليمان مسلم احلر , الناشر: دار   -عثمان مجعة ضمريية 

 .8م, عدد األجزاء:  1٩٩٧ -ـ ه141٧الرابعة، الطبعة:  

معجم االمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري. لسعيد بن عبدهللا بن جنيدل, دارة  1٧2
 ه.141٩امللك عبد العزيز, 

تو : معجم البلدان. لشهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )امل 1٧3
 .٧م. عدد األجزاء:  1٩٩5صادر، بريوت. الطبعة: الثانية، هـ(. الناشر: دار  626

معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب. للدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق  1٧4
م. عدد   2008 -ـ ه142٩عمل. الناشر: عامل الكتب، القاهرة. الطبعة: األوىل، 

 .2األجزاء:  

هـ( 1424ور أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتو :  غة العربية املعاصرة. للدكتمعجم الل 1٧5
م.  2008 -ـ ه142٩مبساعدة فريق عمل. الناشر: عامل الكتب. الطبعة: األوىل، 

 وجملد للفهارس( يف ترقيم مسلسل واحد.  3)  4عدد األجزاء:  
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كحالة الدمشقي )املتو : معجم املؤلفني. لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين   1٧6

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت. عدد   -هـ(. الناشر: مكتبة املثىن 1408
 .13األجزاء:  

معجم ديوان األدب. اليب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب، )املتو :  1٧٧
س. طبعة: مؤسسة هـ(. حتقيق: دكتور أمحد خمتار عمر. مراجعة: دكتور إبراهيم أني350

م.  2003 -ـ ه1424لصحافة والطباعة والنشر، القاهرة. عام النشر: دار الشعب ل
 .4عدد األجزاء:  

معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة. لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين  1٧8
هـ(. الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت. الطبعة: 1408)املتو :   يكحالة الدمشق

 .5م. عدد األجزاء:  1٩٩4 -ـ ه1414بعة، السا

الناشر: دار النفائس   -معجم لغة الفقهاء. حملمد رواس قلعجي. حامد صادق قنييب  1٧٩
 م. 1٩88  -ـ ه1408الطبعة: الثانية،   -للطباعة والنشر والتوزيع 

حلجاز. لعاتق بن غيث البالدي, دار مكة, ومؤسسة الراين, الطبعة معجم معامل ا 180
 م.2010 -ه1431وىل, اال

معجم مقاييس اللغة. ألمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتو :  181
هـ 13٩٩هـ(. احملقق: عبد السالم حممد هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 3٩5
 .6األجزاء:   م. عدد1٩٧٩ -

/مجادى 10بن علي البيهقي, ] ت:   معرفة السنن واآلاثر, اليب بكر أمحد بن احلسني 182
بريوت,   –[, احملقق: سيد كسروي حسن, الناشر: دار الكتب العلمية  458األوىل/ 

 .٧عدد األجزاء:  

خلطيب مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج. لشمس الدين، حممد بن أمحد ا 183
الطبعة: األوىل،   -علمية الناشر: دار الكتب ال  -ـ(  ه٩٧٧الشربيين الشافعي )املتو :  

 .6عدد األجزاء:   -م  1٩٩4 -ـ ه1415

ـ(. ه458 - 384مناقب الشافعي للبيهقي. اليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ) 184
القاهرة. الطبعة: األوىل،   –احملقق: السيد أمحد صقر. الناشر: مكتبة دار الرتاث  

 .2م. عدد األجزاء:  1٩٧0 -ـ ه13٩0
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ل شرح خمتصر خليل. حملمد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي منح اجللي 185

بريوت. الطبعة: بدون طبعة. اتريخ النشر:   –هـ(. الناشر: دار الفكر  12٩٩)املتو :  
 .٩م. عدد األجزاء:1٩8٩هـ/140٩

م احملقق: عوض قاس  -منهاج الطالبني وعمدة املفتني. أليب زكراي حيىي بن شرف النووي   186
م, عدد األجزاء: 2005هـ/1425أمحد عوض, الناشر: دار الفكر, الطبعة: األوىل،  

1. 

موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين, لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر  18٧
هـ(, تعليق وحتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, الناشر: 1٧٩ : األصبحي املدين )املتو 
 .1بعة: الثانية، َمزَِيدة منقَحة, عدد األجزاء: املكتبة العلمية, الط

هناية األرب يف معرفة أنساب العرب. اليب العباس أمحد بن علي القلقشندي )املتو :  188
تاب اللبنانني، بريوت. الطبعة: هـ(. احملقق: إبراهيم اإلبياري. الناشر: دار الك821
 .1م. عدد األجزاء:   1٩80 -ـ ه1400الثانية،  

هناية احملتاج إىل شرح املنهاج. لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب  18٩
 -هـ(, الناشر: دار الفكر، بريوت, الطبعة: ط أخرية  1004الدين الرملي )املتو :  

 .8ء:  م, عدد األجزا1٩84هـ/1404

ن يوسف بن حممد هناية املطلب يف دراية املذهب. أليب املعايل عبد امللك بن عبد هللا ب 1٩0
حققه وصنع فهارسه:  -ـ(ه4٧8اجلويين، ، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتو :  

 -ـه1428الطبعة: األوىل،   -الناشر: دار املنهاج    -أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب 
 م.  200٧

ري سليم هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني. إلمساعيل بن حممد أمني بن م 1٩1
هـ(. الناشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف 13٩٩البغدادي )املتو :    الباابين

. أعادت طبعه ابألوفست: دار إحياء الرتاث العريب 1٩51مطبعتها البهية استانبول  
 .2لبنان. عدد األجزاء:   –بريوت  

إبراهيم   أمحد بن حممد بن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. اليب العباس مشس الدين 1٩2
هـ(. احملقق: إحسان عباس. 681بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي )املتو : 

 -  2. اجلزء:  1٩00،  0الطبعة:   - 1بريوت. الطبعة: اجلزء:    –الناشر: دار صادر  
، 1الطبعة:    -  4. اجلزء:  1٩00،  0الطبعة:   -  3. اجلزء: 1٩00، 0الطبعة:  
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 ٧. اجلزء: 1٩00، 0الطبعة:    - 6. اجلزء: 1٩٩4، 1الطبعة:   - 5. اجلزء: 1٩٧1

 .٧. عدد األجزاء: 1٩٩4، 1الطبعة:   -
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 فهرس املوضوعات 

 الصفحة املوضوعات

 2 ملخص الرسالة ابلعربية
 3 ملخص الرسالة ابإلجنليزية

 5 املقدمة
 8 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية

 ٩ الدراسات السابقة
 12 لبحثخطة ا

 14 منهج التحقيق
 16 الشكر والتقدير

 املؤلف. املبحث  دراسة: األول  املبحث  : مبحثان   الدراسة. وفيه  قسم:  األول  القسم
 ابلكتاب.  التعريف:  الثاين

1٧ 

 18 :مطالب مثانية  وفيه  ، املؤلف  دراسة:  األول  املبحث
 1٩ املطلب األول: امسه ونسبه، ونسبته وكنيته 

 1٩ ين: مولدهالثااملطلب  
 1٩ املطلب الثالث: نشأته العلمية
 20 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه

 22 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
 23 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي

 24 املطلب السابع: مؤلفاته
 25 املطلب الثامن: وفاته

 26 : مطالب  مخسة  وفيه  اب,ابلكت  التعريف:  الثاين  املبحث
 2٧ املطلب االول: توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف
 28 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية
 28 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق
 2٩ املطلب الرابع: مصادر املؤلف يف النص احملقق

 31 نهام ومناذج  اخلطية  النسخ  وصف :املطلب اخلامس
 31 للتحقيق  املختارة  اخلطية  النسخ  وصف: أوال
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 32 للكتاب األخرى  اخلطية  النسخ  وصف:  اثنيا
 34 املخطوط  من مناذج

 45 القسم الثاين: النص احملقق

 46 الباب الثاين: يف دفِع الصائل

 4٧ لو سقطت جرَّة أو حنوها من طرِف سطح  عال  

 4٩ امههبيمٌة بني إنسان  وبني طعلو حالت  

 52 الثاين: املدفوع عنه

 53 ويف وجوب الدفع عن الغري ثالث طرق

 5٧ فرعٌ 
 58 األمر الثالث: كيفية الدفع

 62 فرع

 62 ويتفرع على رعاية التدريج مسائل

 62 األوىل: لو قدر املصول عليه على اهلرب

 64 ابلسوط يندفع  الصائلُ  كان  لو الثانية:

 64 غريها أو ان  إنس يد عضَّ  لو الثالثة:

 65 اببه ِصريِ  من إنسان  َحَرمِ  إىل إنسانٌ  نظر إذا الرابعة:

 ٧2 فروع

 ٧2 إذنه بغري إنسان   دار إنسانٌ  دخل لو األول:

 ٧3 الثاين

 ٧3 وعصبية ظلًما اثنان تقاتل لو الثالث:

 ٧3 فقتله رجل   دار رجلٌ  دخل لو الرابع:

 ٧5 البهائم  يتلفه فيما الثالث: الباب

 ٧5 أحدٌ  معها يكون أال األوىل: احلالة
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 ٧٩ يد ذي يدِ  يف الدابة تكون  أن  الثانية: احلالة

 84 فروعٌ 

 84 فانفلتت العادة، على لياًل  صاحُبها الدابة ربط لو

 84 عجلة   على أو دابة   على حطًبا محلَ  لو الثاين:

 85 دابُة إنسان  أرَض آخر، فأخرجهاالثالث: إذا دخلت  

 88 ع: اهلرَّة اململوكة إذا أتلفت مال إنسان  الراب

 8٩ اخلامس: اهلِرَّة الضارية ابإلفساد من أخذ الطيور

 ٩1 السادس

 ٩1 السابع: لو ركَب صيبٌّ أو جمنوٌن دابةً 

 ٩2 الثامن
ري   ٩4 كتاُب السِّ

 ٩4 الباُب اأَلوَّل: يف وجوبه

 ٩4 الطرف اأَلوَّل: يف الواجب على الكفاية

 ٩5 ر أربعُة أضرب  والكف

 ٩٩ فصٌل: جرت عادُة األصحاب بذكر مجل  من فروض الكفاايت

 ٩٩ وفرُض الكفاية ثالثة أقسام

 ٩٩ القسم اأَلوَّل: ما يتعلق مبصلحة  دينية  

 101 الثاين: ما يتعلق بفروع الدين وشرائعه

حتِسب املنصوب من جهة السلطانالفصل  
ُ
 123 الثاين: فيما خيصُّ امل

 126 دة: قال يف اإلحياء: تنبغي احملبُة يف هللا والبغض يف هللافائ

 12٧ ومنها: ردُّ السالم

 12٧ ومنها: إقامة اجلماعة يف الصلوات اخلمس

 12٧ الِقسم الثاين: ما يتعلق ابملعا  وانتظام أحوال الناس
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 128 ومنها: احلِرف والصناعات

 12٩ والدنياالِقسم الثالث: وهو ما يتعلق مبصاحل الدين  

 131 الطرف الثاين: يف موانع وجوب اجلهاد على الكفاية

 131 الِقسُم األول: العجُز احِلسيُّ 

 132 واحلُكُم يف سفِر اجلهاد؛ كاحُلكم يف سفر احلج إال يف شيئني

 133 املانع الشرعي، وهو ثالثةٌ القسم الثاين:  

 141 فصٌل: لو خرَج الغازي للغزو، مُثَّ عرَض مانعٌ 

 141 وفيه مسائل: األوىل: إذا خرَج للجهاد إبذن رب الدَّين أو الوالدين، مُثَّ رجعوا

 144 فروعٌ 

 146 املصابرة  يلزمهاملسألة الثانية: َمن شرع يف القتال وال عذَر له؛  

 148 فصٌل: مجيُع ما تقدَّم من اجلهاد جيب يف السَّنة مرّة

 148 ي هو فرُض عني، وذلك يف صورتني:وأمَّا الِقسم الثاين وهو اجلهاد الذ 

 148 إحدامها: أْن ينزَل الكفاُر على بلدة من بالد املسلمني

 14٩ الثانية: أْن يهجَم الكفار عليهم يف البلد

 152 فرٌع: لو دخَل الكفار موات دار اإلسالم البعيدة

 153 آَخر: لو أسروا مسلًما أو مجاعًة من املسلمني

 154 لم من مجلة املفروضات, وهو نوعان فصٌل: تعلُّم الع

 154 أحدمها: ما هو فرُض عني  

 156 الذي هو فرُض كفاية، وهو أضربالنوع الثاين: العلُم  

 15٩ واعلم أنَّ العلم ينقسم إىل األحكام اخلمسة

 162 فرٌع: جيُب احرتام العلماء وكتب العلم

 162 فرعٌ 
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 164 فصٌل: وأمَّا السالمُ 

 16٩  ابتداء السالموأما كيفيةُ 

 1٧3 وصفُة الرد أن يقول: وعليكم السالم

 1٧8 اليت ال ُيشرع فيها االبتداء ابلسالمفصٌل يف بيان األحوال  

 182 فروعٌ 

 182 أحدها: إذا مرَّ إبنسان  أو مجع  وغلَب على ظنه أنه لو سلَّم مل يُردَّ عليه

ن دخل بيته أْن يسلِّم عل
َ
 182 ى أهلهالثاين: ُيستحبُّ مل

 182 السالم على مجيعهمابلسالم إذا أمكن    -من اجلمع-الثالث: يُكره أْن خيصَّ طائفة 

 182 الرابع 

 183 اخلامس

 184 السادس: إذا ابتدأ املاّر فقال: صبَّحَك هللاُ خبري  

 184 السابع 

 184 الثامن

 18٧ التاسع 

 18٧ العاشر: ُيستحبُّ إجابة َمن انجاه؛ بلبيكَ 

 18٧ حلادي عشرا

 188 فصٌل يف تشميت العاطس

اجلهاد، والنظُر فيما لإلمام أْن يفعله يف اجلهاد، ويعامل الباُب الثاين: يف كيفية  
 الكفار به يف أنفسهم وأمواهلم

1٩0 

 1٩1 والنظُر يف معاملة الكفار ابلقتال، وفيه مسائل

 1٩1 األوىل: اإلمام قد جياهد بنفسه وجنده

 1٩6 ثانية: يف الرضخ للمستأَجراملسألة ال

 200 فروعٌ 
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 200 اإلمام الذميني للجهاداأَلوَّل: إذا أخرج  

 202 الثاين: لو قال: "َمن غزا معي من أهل الذمة فله كذا"

 202 الثالث

 203 الرابع: لو غزا َمن أخرجه الشرع من اجلعالة

 203 اًن الكافر"اخلامس: لو قال لذمي: "استأجرُتَك بكذا على أْن تقتل فال

 204 املسألة الثالثة: فيَمن ميتنع قتله

 204 أحدها: القريب

 204 الثاين والثالث: النساء والصبيان

 206 وأمَّا الراهبُ 

 206 ويف اأُلَجراء طريقة قاطعة جبواز القتل

 20٧ وأمَّا الشيُخ األخرق

 20٧ التفريع: إْن قلنا: جيوز قتلهم

 208 نويف أهل السوق طريقا

 20٩ فرعان

 20٩ اأَلوَّل: إذا ترهبت املرأة

 20٩ الثاين: ال جيوز قتل رسوهلم

 20٩ الرابعة: جيوز لإلمام حماصرة الُكفَّار يف البالد

 211 فصٌل: أمَّا إذا كان يف القلعِة أو البلدة مسلمٌ 

 213 فصٌل: إذا ترتَّس الُكفَّار مبسلمني

 213 رميالتفريع: إْن قلنا: ال جيوز ال

 216 فصٌل يف اهلزمية

 214 الصفان َحُرَم على املسلمني االهنزام، إال يف حالتني:إذا التقى  
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 214 إحدامها: أْن يزيد الُكفَّار على ضعف عدد املسلمني

 21٩ فرٌع: ال جيوز للمسلم أْن يعقر فرسه يف احلرب حىت ال يفر

 21٩ احلالة الثانية: أْن يكون متحيزًا إىل فئة

 222 فرع: تولية الدبر للتحرف للقتال جائز

 222 خامتة

 224 فصٌل يشتمُل على مسألتني

 224 أحدمها: جتوز املبارزة إبذن اإلمام

 225 الثانية: اتفقوا على أنَّه ال حيرم نقل رؤوس الُكفَّار

 226 فصٌل: ينتهي جواز قتل الُكفَّار وقتاهلم أبحد أمرين

 226 أحدمها: إسالمهم

 22٧ لثاين: بذل اجلزية ممن يُقبل منها

 22٩ فائدة

 230 التصرف الثاين: يف رقاهبم ابالسرتقاق

 234 فرٌع: ال جيوز أن نرد أسلحة الكفار

 235 فصٌل: قد يتعلَّق ابحلريب عالقة لغريه متنع من اسرتقاقه وذلك عالقتان 

 235 األوىل: النكاح

 23٧ ته احلاملفرع: لو أسلم احلريب بعد أن ُسبيت زوج

 238 الوالءالثانية: ُعْلقة  

 240 فصٌل يتضمن مسائل

 240 اأُلوىل: لو كان ملسلم  على حريب دين

 241 الثانية: لو اقرتض حريبٌّ من حريبّ  مااًل 

 242 الثالثة: لو جىن حريبٌّ على نفس حريب أو ماله
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 243 فرع: إذا ُسبيت املرأة وولُدها الصغري

 246 ابإلهالكلث: التصرُّف يف أمواهلم  التصرُّف الثا

 251 فرٌع: إذا دخلنا بالدهم غازين

 252 التصرُّف الرابع: يف أمواهلم ابالغتنام

 252 وأموال دار احلرب مخسُة أقسام

 252 أحدها: الغنيمة

 252 الثاين: الفيء

 253 الثالث: ما ُأخذ منهم سرقة أو اختالًسا

 254 أحد  يتقدم عليها ِملُك  الرابع: املباحات اليت مل  

 255 اخلامس: املاُل الضائع

 256 فرٌع: العمائر املوجودة يف دار احلرب

 25٧ مُثَّ للغنيمة أحكام

 25٧ األول: جواز التبسُّط يف األطعمة قبل قسمتها

 264 فرٌع: ليس للغا  أْن يُقرض ما أخذه من الطعام أو العلف لغري الغامنني

 26٧ احلق ابإلعراضللغنيمة: سقوط  احلُكم الثاين  

 2٧1 فرعان

 2٧1 األول: لو قال أحد الغامنني: وهبُت نصييب من الغامنني

 2٧1 الثاين

عِرض واملُعَرض عنه
ُ
 2٧2 فصٌل: يف النظر يف امل

 2٧4 فصٌل: يتفرع على أقوال املِلك مسائل

 2٧4 األوىل: إذا سرق أحُد الغامنني مااًل من الغنيمة

 2٧5 يف األسر َمن يُعتق على بعض الغامننيية: إذا وقع  الثان
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 2٧٧ فرعان

 2٧٧ أحدمها: لو أعتَق واحٌد من الغامنني عبًدا من الغنيمة

 2٧٧ الثاين: لو كان الغامنون طائفة يسرية ووقع يف الغنيمة َمن يُعتق على مجيعهم

 2٧٧ الثالثة: إذا وط  َمن يستحق من الغنيمة

 288 فرعان

 288 وط  واحٌد من غري الغامنني جاريةمها: لو  أحد

 288 الثاين

 2٩0 احلكم الثالث للغنائم: أنَّ األراضي واألبنية مُتلك ابالستيالء كاملنقوالت

 2٩5 فرعان

 2٩5 اأَلوَّل: لو أراد اإلمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة

 2٩5 الثاين: يف مقدار اخلراج املضروب على أرض السواد، ومصرفه

( أنَّه قال يف املدونة : إنَّ مصر فُتحت ُعنوة  2٩٧ فرٌع: نُقل عن اإلمام مالك )رمحه اَّللَّ

 2٩٩ خامتة

 301 الباب الثالث: يف ترِك القتل والقتال ابألمان

 301 والنظر يف أركان هذا األمان وشرائطه وأحكامه

 301 أمَّا أركانه: فثالثةٌ 

 301 اأَلوَّل: العاقد

َُؤمَّنالركن  
 305 الثاين: امل

 30٧ الركن الثالث: نفُس العقد

 310 فصٌل يف شروِط األمان

 310 وُيشرتط فيه أمران

 310 أحدمها: َأال يتضرر به املسلمون

 310 مدته على سنةيزيد الثاين: أْن ال  
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 313 فصل يف حكم األمان

 316 فصٌل مشتمل على مسائل

 316  دار اإلسالم واجبة على َمن قِدراحلرب إىلاألوىل: اهلجرة من دار  

 31٧ الثانية: لو أطلقوا األسري وشرطوا عليه

 31٩ الثالثة: لو أطلقوا األسري على أنه يف أمان  منهم

 320 الرابعة: لو اشرتى منهم شيًئا لينقد الثمن إليهم

 321 قتلاخلامسة: لو أسلَم كافٌر وقد لزمته كفارة ميني  أو ظهار أو  

 321 دسة: إذا ابرَز املسلُم كافًرا إبذن اإلمامالسا

 324 واختتاُم الباب بذكِر ثالِث مسائل

 324 : إذا قال بعُض الكفار لإلمام أو أمري اجليشىلو األُ 

 325 مُثَّ للجارية اجملعولة مخسة أحوال

 325 إحداها: أال يقدر عليها لعدم فتح القلعة

 326  جند اجلارية املعينةفتح القلعة والاحلالة الثانية: أن ن

 328 احلالة الثالثة: أْن جيدها مسلمة

 32٩ احلالة الرابعة: إذا فتحنا القلعة فلم جند إالَّ اجلارية املشرتطة

 330 اخلامسة: إذا فتحنا القلعة ُصلًحا

 331 املسألة الثانية

 334 مسائل أمانه فيه؛ تفرّع عليهالتفريع: إنَّ قلنا ابلوجه الثاين، وهو بقاء 

 334 األوىل: ال يُتعرض له ما دام حيًّا

 334 الثانية: لو مات أو قُتل هناك

 335 الثالثة: لو مات املستأمن يف داران ففي ماله طريقان

 336 الرابعة: حيث قلنا: ينتقل املال إىل ورثته

 336 احلرب واسرُتقاخلامسة: لو ُسيب الناقض للعهد امللتحق بدار  
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 338 الثالثة: إذا حاصر املسلمون بلدةاملسألة  

 345 فروع

 345 األول: لو أسلَم رجٌل حرٌّ مكلَّف حريبٌّ 

 345 الثاين: لو استوىل الكفار على أموال املسلمني

 346 الثالث: لو كتَب نفر فقالوا: "حنن مسلمون"

 346 ر احلربواشرتى عبًدا مسلًما وخرج به إىل داالرابع: لو دخَل حريبٌّ داران أبمان  

 346 اخلامس: نصَّ على أنه إذا أهدى كافر إىل اإلمام

 346 السادس: لو أخذ مشرٌك جاريًة ملسلم  وأولدها

 346 السابع: لو أُسرت مسلمٌة فنكحها حريبٌّ فأولدها

 34٧ الثامن: لو دخَل مسلم دار احلرب أبمان

 34٧ التاسع 

 34٧ العاشر: ُيستحب فداء األسري املسلم

 34٧ احلادي عشر: لو شرَط اإلماُم أنَّ َمن قُتل فرسه يف املعركة كان له مثلها

 34٧ الثاين عشر

 34٩ ِكَتاُب اجلَزحيَة واملَُهاَدنَة 

 34٩ العقد األول: عقد اجلزية

 34٩ والنظر يف أركانه وأحكامه

 34٩ النظر األول: يف أركانه

 34٩ األول: صيغة العقد

 353 ع كالم هللا وحجج اإلسالمفرٌع: الداخل لسما 

 354 الركن الثاين: العاقد

 354 فرٌع آخر: جيب على اإلمام قبول اجلزية
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 355 الركن الثالث: املعقود له، وله شروط

 355 األول: أن يكون كتابيًّا

 358 فروع

 358 والسامرة ابجلزية  خمتلفة يف تقرير الصابئةاألول: للشافعي )رمحه هللا( نصوص 

 360 لثاين: املتولد بني وثين وكتابيةا

 361 الثالث: إذا توثن نصراينٌّ وله أوالٌد صغار

 360 الرابع: تقدم أن يف أوالد املرتدين احلاصلني يف زمن الردة أقوال

 363 اخلامس: يهود خيرب كغريهم يف ضرب اجلزية عليهم

 364 الشرط الثاين: البلوغ

 366 الشرط الثالث: العقل

 368 ط الرابع: احلريةالشر 

 36٩ الشرط اخلامس: الذكورة

 3٧0 فرع: لو حاصران قلعة فيها رجال ونساء، فطلبوا الصلح

 3٧3 الشرط السادس: التأهب للقتال

 3٧4 السابع: القدرة على أداء اجلزية

 3٧6 اليت يقرون فيها الركن الرابع: البقاع  

 3٧8 فرع: لو دخل احلرم إبذن أو بغري إذن، ومرض

 380 فروع

 381 الركن اخلامس: يف الواجب على أهل الذمة, وهي مخسة أمور

 381 أحدها: نفس اجلزية اليت عقدت هبا الذمة

 384 فرعان

 384 األول: لو أسلم أو مات بعد السَّنة
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أن يشرتط على أهل الذمة إذا   -إن أمكنه-لإلمام بل ُيستحب له األمر الثاين: جيوز  
هم على أن تكون لنا أو هلم ضيافة من يطرقهم أو مير هبم من صوحلوا يف بلد

 املسلمني إذا رضوا به، ويشرتط فيها أمور

386 

 386 أحدها: بيان عدد الضيفان والفرسان منهم والرجالة

 38٧ نسهماالثاين: بيان قدر الطعام واإلدم وج

 388 الثالث: أن يبني منزهلم

 388 ه من يوم إىل ثالثةالرابع: يشرتط أن يبنيِّ مدة مقام

 3٩2 األمر الثالث: اإلهانة عند أخذها

 3٩3 الزكاة بذلفرع: إذا سأل من جيوز له عقد الذمة أن يعقدها على 

 3٩٧ األمر الرابع: وجوب العشر على الذمي إذا اجتر يف احلجاز

 400 فروع

 400 األول: املرأة املعصومة بتبعيتها لزوجها

 400 شروط األخذ من مال التجارة؛ أخذت الضريبةالثاين: لو كان امل

 400 الثالث: لو أخذان الضريبة من جتارهتم مث ابتاعوا من بالدان

 400 الرابع: إذا شرط عليهم العشر يف أعيان أمواهلم

 401 الواجب اخلامس: اخلراج

 404 النظر الثاين: يف أحكام العقد

 404 وفيه فصالن

 404 نا؛ أمرانالفصل األول: فيما يلزم

 404 األول: كفنا عنهم

 405 الثاين: الذب عنهم

 408 الفصل الثاين: يف ما يلزمهم وهو أمور

 408 األول: منع إحداث الكنائس
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408والبالد ثالثة أقسام

408املسلموناألول: بلدة بناها  

40٩ الثاين: بلدة فتحت صلًحا على أن تكون األراضي واألبنية للمسلمني

410لثالث: بلدة فتحت على أن تكون األراضي هلما

412 خامتة: تعرض بعض األصحاب هنا لذكر ما فُتح ُعنوة من البالد

418فروع

418األول

418الثاين

418الثالث

41٩عليهم: ترك مطاولة البنيانالواجب الثاين  

421 فرع: لو على بناءه فحكم احلاكم بنقضه فباعه من مسلم  

422ثالث: مينعون من التجمل بركوب اخليل على املذهبال

424الواجب الرابع: التََّميُّز

42٩الواجب اخلامس: االنقياد ألحكامنا

431الواجب السادس: الكف عن الفواحش

432 َأَخلَّ أهل الذمة بشيء  مما وجب عليهم؛ فذلك على ثالث مراتبفصل: لو  

432 مبا ليس على املسلمني فيه ضرر  عظيم    : أن خيُِّلوا-أخفها-األوىل 

434: أن خيُِّلوا ابالنقياد-وهى أغلظها-املرتبة الثانية  

435 وعلى املسلمني فيه ضرٌر ظاهرٌ  املرتبة الثالثة: ما هو حمظور,

43٩فصل

442فروع

442 األول: املسلم إذا كذب على رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(
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 444 على أهل الذمة أن خيفوا دفن مواتهم  الثاين: يوجب

 446 العقد الثاين مع الكفار: املهادنة

 446 النظر األول: يف شروطه، وهي أربعة

 446 يتواله اإلمام أو انئبه فيهاألول: أن  

 446 الشرط الثاين: أن يكون ابملسلمني حاجة إىل ذلك

 44٧ سدةالشرط الثالث: أن خيلو عقُد اهلدنة من الشروط الفا

 448 الشرط الرابع: تقدير املدة

 450 فرع: لو أطلق اإلمام العقد ومل يقيده مبدة

 452 النظر الثاين: يف أحكام العقد وفيه مسائل

 452 األوىل: إذا وجدت صورة العقد

 454 الثانية: لو هادن اإلمام مدة لَضعف أو خوف اقتضاها مث زال

 455 من كبارهم  الثالثة: لو استشعر اإلمام خيانة

 455 الرابعة: على أهل اهلدنة الكف عن قبيح القول والعمل يف حق املسلمني

 456 اخلامسة: ينبغي لإلمام أن يكتب عقد اهلدنة يف كتاب, وُيشهد عليه

 456 مبقتضى الشرط يف العقد الصحيح  : جيب الوفاءالسادسة

 45٧ ها: يف وجوب رد صداق من جاءت منهم متزوجة لزوجالسابعة

 45٧ التفريع: إن قلنا: جيب الغرم؛ فالنظر يف سببه ومصرفه وقدره

 462 حتت املهادن َعْشُر نسوة فأسلمن وهاجرن فرٌع: لو كان 

 464 فرٌع: حملُّ الُغرم مُخس اخلُمس املرصد للمصاحل

 466 فصٌل: املغروم بدله هو البضع ملالكه، والقيمة يف الرقيقة

 4٧2 الوفاء لزمهم إلينا؛ ويسلموه مرتًدا، منا جاءهم َمن يردوا أنْ  شرطنا لو فرٌع:
 4٧6 والذَّاَبِئح  الصَّيحد ِكَتابُ 
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 4٧6 احِللِّ  سببِ  يف األوَّل: النظرُ 

 4٧6 أربعة أركانٌ  وللذبح

 4٧6 أوصاف فيه ويُعترب الذابح، األوَّل: الركن

 4٧6 كتابيًّا أو مسلًما يكون أن األوَّل:

 4٧٩ مميِّزًا  عاقاًل  يكون أن  :الثاين الوصف

 482 املسلم العاقل الرجل هلا: وأفضلهم ابلذكاة الناس أوىل فرٌع:

 483 الذبيح الثاين: الركن

 485 فضرابن املاء، يهلكها ال اليت وهي البحر، حيواانت وأمَّا

 485 أيًضا والرب البحر يف يعيش ما أحدمها:

 48٧ الرب يف يعيش ال ما الثاين: الضرب

 4٩0 فرعٌ 

 4٩0 ضرابن أيًضا فهو ميتته حتل ال ما وأمَّا

 4٩4 فرعان

 4٩4 سيًفا أو سهًما أرسلَ  إذا األوَّل:

 4٩6 اجللد  داخل واملريء احللقوم ليقطع  الثعلب أُُذنِ  يف السكني دخلَ  لو فرٌع:

 4٩6 متفاوتتني أو متساويتني قطعتني فقدَّه صيًدا رمى لو الثاين:

 4٩8 أقسام ثالثة وهي والذبح الصيد آلة ثالث:ال الركن

 4٩8 احليوان جوارح األوَّل:

 500 معلًَّما -السباع من معناه يف وما- الكلب كون  ظهر إذا فصٌل:

 500 التفريع 

 502 الكلبِ  انب أصابه الذي املوضع  يف فرٌع:

 503 حبدهتا جترح اليت احملددات الصيد: آالت من الثاين القسم
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 504 الثقيلة اآلالت الثالث: القسم

 506 فروع

 506 األول: إذا مات الصيد بسبب  مبيح وحمرم

 506 الثاين: لو أصاب السهم الطائر يف اهلواء، فوقع على األرض

 508 الثالث: لو أرسل سهمني على صيد ، فقتاله

 508 الرابع: لو غصب عبًدا فاصطاد

 508 اخلامس

 510 الركن الرابع: نفس الذبح

 510 متعلقاتوالقصد له ثالث 

 510 األول: أصل الفعل اجلارح

 511 وهلذا األصل فروع

 511 األول: لو اسرتسل بنفسه فأغراه صاحبه

 513 الفرع الثاين: لو رمى سهًما وكان يقصر عن إدراك الصيد، فساعدته الريح

 514 املتعلق الثاين للقصد: قصد املرمي

 516 مسائليوان وفيه  املتعلق الثالث: عني احل

 516 األوىل: الصيد املصاب ابلرمي

 51٧ الثانية: لو أرسل سهًما أو كلًبا إىل سرب  من الظباء فأصاب واحدةً 

 518 فرع: لو أرسل كلًبا إىل صيد ، فأخذ صيًدا آخر

 518 القيد الثالث: حصول املوت ابجلرح احلاصل من السهم أو الكلب

 521 الصيد، ويف االزدحام عليه، وفيه فصالنك به  النظر الثاين: فيما ميل

 521 الفصل األول: فيما مُيلك به

 523 ويف الفصل صور

 523 أحدها: لو توحل صيٌد يف أرض إنسان  وصار مقدورًا عليه
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523 الثانية: لو دخل الصيد أرضه أو داره وصار مقدورًا عليه

525الثالثة: لو دخلت مسكٌة ِبرْكة إنسان

526وعفر 

526األول: لو أخذ الكلب املعلم صيًدا بغري إرسال

526الثاين: صاد صيًدا، فوجد به أثر ِملك  

526الثالث

52٩فرٌع: إذا حتول محاٌم من برج إنسان  إىل برج غريه

533الفصل الثاين: يف االزدحام على الصيد وله أحوال

533األوىل: أن يتعاقب جرحان من اثنني

جىن إنسان على عبد إنسان أو هبيمته أو صيد  مملوك  له قيمته عشرة داننري,   إذا
جراحة أرشها دينار، مث َجَرَحُه آخُر جراحة أرشها دينار أيًضا, وسرات إىل النفس، 

 ففيما جيب على اجلانيني؟ ستة أوجه

534

534أحدها: جيب على كل واحد  نصف قيمته عند جنايته

534 ل واحد  نصف قيمته عند اجلناية األوىلى كواثنيها: جيب عل

535 والثالث: أنَّه جيب على اأَلوَّل مخسة ونصف، وعلى الثاين مخسة

535 الرابع: أنَّه جيب على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته

536واخلامس

53٧والسادس

542احلالة الثانية: إذا أصاب اجلرحان مًعا

543َم تعاقب اجلرحنيالثالثة: أْن يعلاحلالة  

544فرعٌ 

546 احلالة الرابعة: أْن يُرتب اجلرحان وحيصل اإلزمان هبما مًعا

54٩فروعٌ 
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 550 الفهارس العلمية

 551 فهرس اآلايت القرآنية

 552 فهرس األحاديث النبوية واآلاثر

 553 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق

 558 فسَّرةفهرس األلفاظ الغريبة امل

 568 فهرس األماكن والبلدان

 5٧0 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب

 5٧2 فهرس املصادر واملراجع

 5٩6 فهرس املوضوعات
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