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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل، حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل إن 
 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

ُوُتنَّ ِإَلَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قا ﴿ َيا أاي ُّهاا النَّاُس ﴿[، 102]آل عمران:  ﴾اتِِه واَلا َتا
ُهماا رِجااَلا كاِثرياا وا  هاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ْ ٍة واخالاقا ِمن ْ ِنسااءا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا

َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْوَلا ﴿[، 1]النساء:  ﴾سااءاُلونا ِبِه وااْْلاْرحااما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيبااتا 
ا )  ﴾(71لاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزاا عاِظيماا )( ُيْصِلْح لاُكْم أاْعماالاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم واماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسو 70ساِديدا

 [.71، 70]األحزاب: 
أما بعد، فان أصدق احلديث كتاب هللا، وأحسن اهلدي هدي حممد، وشر االمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة وكل 

 بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.
أبو حممد عبد  ملؤلفه القاضي اإلشراف على نكت مسائل اخلالفتوفيقه قمت بتلخيص كتاب و  هللا عون بفضل

 مؤلفه رمحه هللا قد ذكر ،كتاب قيم يف اببه  وهو .ه 422الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي املتوىف سنة 
 .عليهم أمجعنيهللا  ةأاب حنيفة رمحو  أهم املسائل الفقهية اليت خالف فيها اإلمام غريه من الفقهاء السيما الشافعي

 تقريب مسائل اخلالف دون حشو وال تطويل حىت يسهل حفظها واستيعاهبا.ا و قد أردت بعملي هذ
سائر و  رحم هللا صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الوهابو  أسال هللا أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي

 علماء املسلمني.
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 ترمجة صاحب الكتاب   
 :سري أعالم النبالء كتابه املاتعالذهيب يف   قال اإلمام 
اِلِكيَّة، أَب و حم َمٍَّد، ه   »

َ
ابن َنْصِر بن َأمْحََد بِن ح َسنْي بن َهار ْوَن بن  عبد الوهاب بن عليَو اإِلَمام  الَعالََّمة ، َشْيخ  امل

اِلِكيُّ، ِمْن أَواَلد َصاِحب الرَّْحَبة.
َ
، الَفِقْيه  امل  أَِمرْيِ الَعَرِب َماِلِك بن طوق، التـَّْغِلِبُّ الِعرَاِقيُّ

ْخَتَصرَات، َوَله  ِكَتاب  املعرَفة يف شرح الر َِساَلة، َوغَ 
 
ْذَهب ِكَتاب "التَّلقني"، َوه َو ِمْن َأجود امل

َ
 رْي َذِلَك.َصنََّف يف امل

، فـََقاَل: َكاَن ثَِقًة، َرَوى َعِن احل َسنْي بن حم َمَّد ابن ع بَـْيٍد الَعْسَكرِي، َوع مر بِن َسبَـْنك. َكتَـْبت   ذََكرَه  أَبو بكٍر اخَلِطْيب 
اِلكيني أَفقَه ِمْنه ، َوِل َقَضاَء اَبَدرَاََي َواَبك َساََي.

َ
 َعْنه ، َلَْ نلَق َأحداً ِمَن امل

َعرَّة فضيَّفه أَب و الَعاَلِء بن  س َلْيَماَن، َوِفْيِه يـَق ْول  أَ 
َ
 ِء:ب و الَعالَ َوَخرََج يف آِخِر ع م رِِه ِإََل ِمْصَر، َواجَتاز اِبمل

اِلِكيُّ اْبن  نصٍر زَار يف سفرٍ 
َ
 ِباَلَدََن فحمدَن الن أي والس فرا ...َوامل

ِلَك الضَّلِ ْيَل ِإْن َشَعرَا ...ِإَذا تـََفقََّه َأْحَيا َماِلكاً َجَدالً 
َ
 َويـَْنش ر  امل

 َوَله  َأْشَعاٌر رَائَِقٌة، َفِمْن َذِلَك:
 اَلْت تـََعال وا فَاْطل ب وا اللِ صَّ اِبحَلد ِ َوقَ  ...وَنئمٍة قـَبـَّْلتـ َها فـَتَـنَـبـََّهتْ 

ْ َفَديـْت ِك غاصبٌ   َوَما َحَكم وا يف غاصٍب ِبِسَوى الرَّد ِ  ...فـَق ْلت  هَلَا ِإّن ِ
 َوِإْن أَْنِت ََلْ تـَْرَضي فَأَْلفاً َعَلى الَعد ِ  ...خ ِذيـَْها وَك فِ ي َعْن أثيٍم ظ اَلَمةً 

 َعَلى َكِبِد اجلَاّن أََلذُّ ِمَن الشَّْهدِ  ...ْقل  أَنَّه  فـََقاَلْت قصاٌص َيْشَهد  العَ 
 َواَبَنْت َيَسارِي َوِهَي َواِسطَة  الِعْقدِ  ...َواَبَنْت ََيِْيِِن َوِهَي ِِهَْيان  َخْصرَِها

 فـَق ْلت  بـََلى َما زِْلت  أَْزَهد  يف الزُّْهدِ  ...فـََقاَلْت أَلَْ أ خرب ِِبَنََّك زاهدٌ 
 َيْسَمْ:: ِمْنه . و ِإْسَحاَق يف "الطَّبَـَقات": أَْدرَْكت  َعْبد الَوهَّاِب َومِسعت ه  يـ َناظر، وََكاَن َقْد رََأى الَقاِضي اأَلهْبَرِيَّ َوَلَْ قَاَل أَب  

نـَْيا اِبملغَ   اربَة.َوَله  ك ت ٌب َكِثرْيٌَة يف الِفْقِه: َخرََج ِإََل ِمْصَر، َوَحصَل َله  ه َناَك َحاٌل ِمَن الدُّ
 َوَله  ِستـُّْوَن َسَنة.َوِقْيَل: َكاَن َذَهاب ه  ِإََل ِمْصَر إِلفالٍس حلَقه . فمات هبا يف شهر صفر َسَنة اثـْنَـَتنْيِ َوِعْشرِْيَن َوأَْرَبِ: مائٍَة 

ْذك ْورِين، َوِل ِكَتابَة اإِلْنَشاء جلاَلل الدَّْوَلة، ث َّ 
َ
.  وََكاَن َأخ ْوه  ِمَن الشَُّعرَاء امل نـَفََّذه  َرس واًل. َوه َو أَب و احَلَسِن حم َمَّد  بن  َعِليٍ 

 َماَت ِبَواِسط يف َسَنِة َسْبٍ: َوَثالَِثنْيَ َوأَْرَبِ: ماَئٍة.
َا يف َسَنِة ِإْحَدى َوِتْسِعنْيَ َوَثاَلِث مائة  1انتهى كالمه رمحه هللا « َوَماَت أَبـ ْوِه 

 142ص13لذهيب جاإلمام ا ،سري أعالم النبالء - 1
"، والنجوم 149/ 3"، والعرب "219/ 3"، ووفيات األعيان البن خلكان "61/ 8"، واملنتظم البن اجلوزي "31/ 11اتريخ بغداد " :أنظر ترمجته يف

 ".223/ 3"، وشذرات الذهب البن العماد احلنبلي "276/ 4الزاهرة البن تغري بردي "
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 :منهجي يف هذا الكتاب
 تصرفت يسريا يف بعض املواض:.و  ؤلف حرفيا دون تغيريذكرت عبارات امل  -1
 تعليالته إال َندرا حىت يسهل حفظ مسائل اخلالف على املبتدئ.و  جردت الكتاب من أدلة املؤلف  -2
 لرتتيبها.التزمت بذكر املسائل ذاهتا دون تغيري   -3
ذهب املالكي ث يذكر بذكر القول الذي عليه امل كل مسألةيبدأ   هو أنهو  َل أغري ما سار عليه املؤلف  -4

 إن كان أحدِها خيالفهو  أبو حنيفة خيالفانه ذكرِها كليهما،و  خالف غريه من العلماء فإن كان اإلمامان: الشافعي
خارج املذاهب األربعة نبه عليه بذكر اسم املخالف  إن وجد خالف و  املخالف دون املوافق.قول اآلخر يوافقه ذكر و 

إن كان لإلمام املخالف قوالن و  وإن كان يف املذهب عدة أقوال أشار إليها. هللا. رمحهم غريه من الفقهاءو  كداود
 .هذا يعِن أن هلذا اإلمام قول آخر يوافق اإلمام مالكو  أشار املؤلف إَل القول الذي خيالف املذهب
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 كتاب الطهارة
فاً أل ي حنيفة يف قوله: إنه يفيد كونه طاهرا، [ مسألة: وصف املاء وغريه ِبنه طهور، يفيد أنه طاهر مطهر، خال1]

 وال يفيد كونه مطهرا، 
 [ )فصل( وهذا الذي ذكرَنه من تضمنه للتكرار، خالفاً للشافعي، يف قوله: إنه ال يتكرر التطهري به، 2]
 شروطها؟ وما حكمها؟ وما نواقضها؟[ مسألة: يقال ما أصل الطهارة؟ وما حدها؟ وما أركاهنا؟ وما 3]
 [ مسألة: ال يزال حكم النجس على األبدان والثياب مبائ: غري املاء، خالفاً أل ي حنيفة4]
 [ مسألة: ماء البحر طاهر مطهر خالفاً ملن من:. 5]
  خالفا أل ي حنيفة. [ مسألة: ال جيوز الوضوء بنبيذ التمر6]
منه غالبا فال جيوز الوضوء به، خالفاً  [ مسألة: إذا تغري أحد أوصاف املاء بزعفران أو عصفر أو غريه مما ينفك7]

 .أل ي حنيفة
 [ مسألة: السيف إذا أصابه دم أجزأ مسحه عن غسله، خالفاً للشافعي، 8]
[ )فصل( ويف غسل اخلف من أرواث الدواب روايتان: إحداِها: أنه يغسل اعتبارا ابلثياب. واألخرى: َيسح، 9]

 جنسة. م: كون األرواث مكروهة غريألن غسله فساد له 
[ مسألة: يف جلود امليتة إذا دبغت روايتان: إحداِها: أهنا ابقية على النجاسة ال تطهر ابلدابغ، وهو قول أمحد 10]

 .بن حنبل، واألخرى: أهنا تطهر، وهو قول ابن وهب، وهو قول أ ي حنيفة
اليابسات دون املائعات، [ )فصل( إذا ثبت أن الدابغ ال يزيل جناسته وأنه يؤثر فيه، فيجوز استعماله يف 11]

  خالفاً ألمحد بن حنبل
 [ )فصل( والدابغ يؤثر يف جلد الكلب على سبيل ما يؤثر يف غريه، خالفاً للشافعي 12]
 [ )فصل( ال يؤثر الدابغ يف جلد اخلنزير حبال، خالفاً أل ي يوسف وداود. 13]
 ورخالفاً أل ي ث [ )فصل( ال فرق بني ما أكل حلمه وما َل يؤكل،14]
 [ )فصل( ال جيوز االنتفاع جبلد امليتة قبل الدابغ، خالفاً للزهري15]
 [ )فصل( جلود امليتة اليت يؤثر الدابغ فيها ال جيوز بيعها قبل الدابغ، خالفاً ملن أجازه 16]
    [ )فصل( شعر امليتة وصوفها طاهر خالفاً للشافعي17]
 .حنيفة[ )فصل( عظم امليتة وقرهنا جنس، خالفاً أل ي 18]
، ال يف وضوء، وال يف أكل، وال يف شرب، وال غري ذلك. استعمال أواّن الذهب والفضة[ مسألة: ال جيوز 19]

  .خالفاً لداود حني منعها يف الشرب، فأابحها يف غريه
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  .[ )فصل( واختاذها غري جائز، خالفاً ألحد قوِل الشافعي20]
بس ثياهبم اليت لبسوها من غري حترمي خالفاً ملن حكي عنه حترمي [ مسألة: يكره استعمال أواّن أهل الكتاب ول21]

 .ذلك
 .[ مسألة: السواك مستحب، خالفاً ملن حكي عنه وجوبه22]
[ مسألة: النية شرط يف طهارة األحداث كلها، خالفاً أل ي حنيفة حني قال: ليست بشرط يف وضوء وال يف 23]

 .أيضاغسل، ولزفر يف قوله: ليست بواجبة يف التيمم 
  .[ مسألة: التسمية على الوضوء غري واجبة، خالفاً ألمحد بن حنبل24] 
  .[ مسألة: غسل اليدين قبل إدخاهلما اإلَنء مستحب غري واجب. خالفاً ألمحد بن حنبل، وداود25]
  .[ )فصل( املضمضة واالستنشاق سنتان يف الوضوء، خالفاً ألمحد، ولداود26]
 الغسل خالفاً، أل ي حنيفة. [ )فصل( وِها سنتان يف 27]
[ )فصل( األفضل إفراد كل واحد منهما بغرفة خالفاً للشافعي يف أحد قوليه: إن األفضل اجلم: بينهما يف 28]

 .غرفة
 .لحية واجب على الظاهر من املذهب[ مسألة: إمرار املاء على املسرتسل من شعر ال29]
         .ت اللحية يف الوضوء، خالفاً أل ي ثور[ )فصل( وال يلزم إيصال املاء للبشرة فيما حت30]
 .[ )فصل( ويف لزومه يف اجلنابة روايتان31]
 .[ )فصل( وما خلف العذار إَل األذن ليس من الوجه، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي32]
فاً أل ي [ )فصل( إذا كان شعر العارضني من اخلفة حبيث ال يسرت البشرة لزم إيصال املاء إَل البشرة، خال33] 

 .حنيفة، أو بعض أصحابه
 [ مسألة: وإدخال املرفقني يف غسل اليدين واجب، خالفاً لزفر وغريه 34]
 .[ مسألة: تكرار مسح الرأس مباء جديد غري مسنون، خالفاً للشافعي35]
 .[ مسألة: والفرض من الرأس ايعابه، خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي36]
            حلق شعره َل يعد، خالفاً لعبد العزيز بن أ ي سلمة[ مسألة: ومن مسح برأسه ث37]
 [ مسألة: وال جيزئ مسح العمامة عن مسح الرأس خالفاً ألمحد وداود38]
[ مسألة: وطهارة األذنني املسح. خالفاً ملن قال: إهنما من الوجه يغسالن معه. وملن قال: إن ابطنهما يغسل 39]

 لرأسم: الوجه، وظاهرِها َيسح م: ا
 .[ )فصل( واختلف يف حكمهما فمن أصحابنا من يقول: إن مسحهما واجب ومنهم من يقول: إنه مسنون40]
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 [ )فصل( وجتديد املاء هلما أفضل. خالفاً أل ي حنيفة. 41]
 [ مسألة: وفرض الرجلني الغسل. خالفاً ملن ذهب إَل أنه املسح أو التخيري بينهما. 42]
الكعبني، فروي عنه أهنما اللذان يف ظهر القدمني عند معقد الشراك عند حد [ )فصل( واختلف عنه يف 43]

 العقب، وروي أهنما النابتان يف جنِب الساقني. 
 [ مسألة: وترتيب الوضوء مستحب غري مستحق خالفاً للشافعي. 44]
 فعي. [ مسألة: وإذا فرق وضوءه أو غسله تفريقاً متفاحشاً َل جيزه خالفاً أل ي حنيفة والشا45]
 [ مسألة: وال ِبس مبسح ما يبقى من بلل الوضوء. خالفاً ألصحاب الشافعي. 46]
[ مسألة: وال جيزئ جمرد االغتماس أو صب املاء على البدن دون إمرار اليد يف الوضوء والغسل. خالفاً أل ي 47]

 حنيفة والشافعي. 
[ )فصل( وال جيوز أن حيمله 49] .[ مسألة: ال جيوز للجنب وال للمحدث مس املصحف خالفاً لداود48]

 بعالقته. خالفاً أل ي حنيفة. 
  .[ مسألة: وال جيوز للجنب أن يقرأ الكثري من القرآن. خالفاً لداود50]
 [ )فصل( وجيوز أن يقرأ اآلَيت اليسرية على وجه التعوذ. خالفاً أل ي حنيفة والشافعي. 51]
[ 53]      .املصحف روايتان: إحداِها: املن:، واألخرى اجلواز[ مسألة: وعنه يف قراءة احلائض من غري مس 52]

 جائز. خالفاً ملن منعه.  املسح على اخلفنيمسألة: 
[ مسألة: ال جيوز املسح إال ملن لبسهما بعد كمال الوضوء. خالفاً ملطرف من أصحابنا وأل ي حنيفة، يف 54]

 له املسح. األخرى وأدخلها يف اخلف جاز قوهلما: إن من غسل إحدى رجليه فأدخلهما يف اخلف ث غسل
 .[ )فصل( وعنه يف جوازه للمقيم روايتان55] 
 [ مسألة: وليس فيه توقيت مبدة من الزمان معلومة. خالفاً أل ي حنيفة والشافعي. 56]
 .[ مسألة: واالختيار مسح أعال اخلف وأسفله خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن ابطنه ليس مبحل57]
 ل( إن اقتصر على ابطنه فال جيزيه. خالفاً لبعض الشافعية. [ )فص58]
[ مسألة: إذا كان خرق اخلف يسرياً غري متفاحش وال مان: متابعة املشي فيه جاز املسح عليه. خالفاً 59]

 .للشافعي
 [ مسألة: ويف املسح على اجلرموقني روايتان: إحداِها: اجلواز، واألخرى: املن:. 60] 
 .خالفاً لداود خل: اخلف بطل املسح ولزمه غسل رجليه [ مسألة: إذا61]
 .[ )فصل( وإذا خل: أحد خفيه بطل املسح على اآلخر ولزمه غسل رجليه خالفاً ألصبغ62]
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 [ مسألة: ال جيوز املسح على جوربني غري جملدين. خالفاً ألمحد. 63]
والفلوات وجيوز ذلك يف البنيان والبيوت. [ مسألة: وال جيوز استقبال القبلة واستدابرها حبدث يف الصحاري 64]

 ومنعه أبو حنيفة يف املوضعني. وأجازه داود يف املوضعني. 
[ مسألة: اختلف أصحابنا يف إزالة النجاسة: فمنهم من يقول: إهنا فرض بشرط الذكر والقدرة فإن صلى هبا 65]

قادراً على إزالتها وإبدال ثوبه فال جيزيه. ومنهم من إزالتها أجزاه. وإن صلى هبا عاملاً  َنسياً أو عاملاً ال يقدر على
 .يقول: إهنا س نة، فإن تعمد الصالة هبا عصى وأث، ويف احلكم أنه جيزيه

  [ )فصل( إذا صلى هبا ساهياً أو م: عدم العلم أجزأه خالفاً للشافعي.66]
 [ )فصل( إذا أنقى حبجر واحد أجزأه. خالفاً للشافعي. 67]
 .مما يف معناه. خالفاً لزفر وز االستجمار ابخلرق واخلزف واخلشب وغري ذلك[ مسألة: جي68]
 . [ مسألة: ويكره االستنجاء ابلعظم والروث فإن فعل أجزأه. خالفاً للشافعي69]
[ مسألة: جيوز االستنجاء مما خيرج من السبلني َندراً كاحلصا والدود والدم وغريه ابألحجار. خالفاً ألحد 70]

 عية. وجهي الشاف
[ مسألة: إذا انتشر احلدث عن موض: املخرج، وما ال بد منه من حواليه يف الغالب إَل ما بعد عنه ال جيوز 71]

  .فيه إال املاء. خالفاً للشافعي يف أحد قوليه
 [ مسألة: ال يستنجى من الريح. خالفاً لقوم. 72]
 والشافعي.  [ مسألة: وال وضوء من السلس واالستحاضة خالفاً أل ي حنيفة73]
 والشافعي.  [ مسألة: وال وضوء مما خيرج من السبيلني َندراً كاحلصا والدود والدم. خالفاً أل ي حنيفة74]
 .[ مسألة: النوم يف اجلملة مؤثر يف وجوب الوضوء. خالفاً لبعض التابعني75]
 .[ مسألة: إذا َنم ساجداً توضأ، خالفاً أل ي حنيفة76]
 د مالك كالساجد. وقال ابن حبيب كاجلالس. [ مسألة: الراك: عن77] 
 [ مسألة: القائم واجلالس إذا طال نومهما لزمهما الوضوء. خالفاً 78]

 .للشافعي وقوله ال وضوء على اجلالس أصال
[ )فصل( وأما املستند فقال مالك هو كاجلالس. وقال ابن حبيب هو كاملضطج: وأشار إليه أشهب عن 79] 

 .مالك
 .الوضوء على أي هيئة كان النائم ب قوم إَل أن النوم حدث ينقض قليله وكثريه[ مسألة: وذه80]
[ مسألة: املغمى عليه إذا فاق فال غسل عليه. خالفاً لبعض املتقدمني. وسواء طال به ذلك أو قصر خالفاً 81]
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 البن حبيب. 
 .أل ي حنيفة [ مسألة: اللمس ابليد والقبلة مؤثران يف نقض الوضوء. خالفاً 82]
 [ مسألة: واالعتبار يف ذلك للذة. خالفاً للشافعي. 83]
 َين: اللذة كما لو َل يكن حائل. [ مسألة: وال فرق بني وجود احلائل وعدمه إذا َل يكن من الصفاقة حبيث84]
 [ مسألة: إذا التذ امللموس فعليه الوضوء. خالفاً للشافعي يف أحد قوليه. 85]
 .ذ به فعليه الوضوء. خالفاً للشافعي[ مسألة: وإذا مس الشعر فالت86]
 [ مسألة: وإذا وجد الالمس اللذة فال فرق بني ذوات احملارم واألجنبية. خالفاً للشافعي. 87]
 .يف أحد قوليه والبن القاسم سحنون [ مسألة: مس الذكر يؤثر يف نقض الوضوء خالفاً أل ي حنيفة88]
ليه نقض الطهر وجهان: أحدِها: أن يكون بباطن الكف. [ مسألة: يف اعتبار الوجه الذي إذا حصل ع89] 

 واآلخر أن يكون بلذة.
 [ )فصل( يف مسه على وجه اخلطأ والسهو روايتان: إحداِها: وجوب الوضوء، واألخرى سقوطه. 90] 
 [ )فصل( وال وضوء من مس االنثيني. خالفاً لعروة بن الزبري. 91]
 .الفاً للشافعي[ )فصل( وال وضوء على من مس الدبر. خ92]
[ )فصل( يف مس املرأة فرجها روايتان: إحداِها: وجوب الوضوء على صفة وهي اإللطاف واللذة على حسب 93]

 .االختالف. واألخرى: نفي الوجوب
           [ )فصل( ومن ملس فرج هبيمة فال وضوء عليه. خالفاً للشافعي يف أحد قوليه.94]
غري السبيلني كالقيء واحلجامة والفصاد وما أشبه ذلك ال ينقض الوضوء.  [ مسألة: وما خيرج من البدن من95]

 خالفاً أل ي حنيفة. 
 .[ مسألة: وإذا قهقه يف صالته فال وضوء عليه. خالفاً أل ي حنيفة96]
 [ مسألة: ال وضوء مما مست النار. خالفاً لبعض الصحابة. 97]
 داود وأمحد. [ )فصل( وال وضوء من أكل حلوم اإلبل. خالفاً ل98]
إحداِها: وجوب  [ مسألة: إذا تيقن الطهارة وشك يف احلدث وَل يكن ممن يعرتيه ذلك كثرياً ففيها روايتان:99]

 الوضوء، واألخرى: استحبابه.
 [ مسألة: وجيب الغسل ابإليالج وإن َل ينزل، خالفاً لداود. 100]
غسل عليه، وال فرق بني أن خيرج قبل البول أو بعده.  [ مسألة: إذا اغتسل اجلنب ث خرج منه بقية املاء فال101]

 خالفاً للشافعي حني أوجب إعادة الغسل ولغريه حني فرق بني األمرين. 
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 [ )فصل( اختلف أصحابنا يف الوضوء منه على وجهني: أحدِها: الوجوب، واآلخر االستحباب. 102]
 م. [ مسألة: إذا أسلم الكافر فعليه الغسل. خالفاً ألكثره103]
 [ مسألة: ومن أحدث ث أجنب أجزأه الغسل من الوضوء خالفاً للشافعي يف بعض أقاويله. 104]
[ مسألة: وجيوز أن يتوضأ بفضل املرأة جنباً كانت أو حائضاً خالفاً ألمحد بن حنبل يف منعه ذلك إال إذا  105]

 كان مشاهداً. 
م عند مالك، فمنهم من قال: إَل املرفقني، وهو قول [ مسألة: اختلف أصحابنا يف حد فرض اليدين يف التيم106]

 ابن َنف: ومذهب أ ي حنيفة والشافعي. ومنهم من قال إَل الكوعني وهو قول ابن حبيب. 
[ مسألة: التيمم جائز بكل ما صعد على األرض من جنسها من تراب أو جص أو نورة أو رمل أو غري 107]

 ال ابلرتاب. ذلك. خالفاً للشافعي يف قوله: ال جيوز إ
 للشافعي. [ )فصل(: وليس من شرط التيمم علوق شيء ابلكف. خالفاً 108]
 [ )فصل(: التيمم جائز على السباخ. خالفاً ملن منعه 109] 
[ )فصل(:قال ابن القاسم: ومن تيمم على األرض النجسة أعاد يف الوقت. وقال حممد ابن عبداحلكم 110]

 ا. والشيخ أبوبكر ال جيزيه ويعيد أبد
 .[ مسألة: إذا عدم اجلنب املاء يتيمم كاحملدث. خالفاً ملا روي عن عمر وابن مسعود من من: ذلك111]
 .[ مسألة: إذا نسي أنه جنب فتيمم معتقداً أنه حمدث ففيها روايتان112]
ظاهر قول  [ مسألة: إذا نوى ابلتيمم استباحة فرض فقدم عليه نفال َل جيز أن يصلي فرضاً بذلك التيمم يف113] 

 هذا على الكراهة وإن فعل أجزأه. مالك. ومن أصحابنا من يقول إن
 [ مسألة: وإذا تيمم ث رأى املاء قبل الدخول يف الصالة بطل تيممه إن َل خيف الفوات. خالفاً أل ي سلمة. 114]
 عماله. خالفاً أل ي حنيفة. [ مسألة: وإذا رأى املتيمم املاء يف الصالة مضى فيها وَل تبطل عليه وَل يلزمه است115]
           .[ مسألة: وإذا وجده بعد الفراغ فأوَل أن ال تبطل صالته. خالفاً لطاووس116]
 [ مسألة: يكره أن يؤم املتيمم املتوضئني وإن فعلوا أجزأهم. خالفاً لقوم. 117]
          ة.[ مسألة: ال جيوز اجلم: بني صاليت فرض يف تيمم واحد. خالفاً أل ي حنيف118]
 [ )فصل( ال جيوز التيمم لصالة قبل دخول وقتها. خالفاً أل ي حنيفة. 119]
 [ مسألة: ال جيوز التيمم إال بعد طلب املاء وإعوازه،. خالفاً أل ي حنيفة. 120]
 [ مسألة: جيوز التيمم يف كل سفر عدم املاء فيه طال أو قصر. خالفاً ملن قال ال جيب إال يف قدر مسافة121]

 .القصر
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 [ مسألة: التيمم ال يرف: احلدث. خالفاً لداود. 122] 
[ مسألة: املقيم إذا عدم املاء وخاف الفوات تيمم وصلى. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ال يتيمم إال أن يكون 123]

 .مريضاً أو حمبوساً وتكون الصالة يف وقته
 [ )فصل(: وال إعادة عليه خالفاً للشافعي. 124]
سألة: إذا خاف زَيدة املرض ابستعمال املاء وأتخري الربء فإن له التيمم. خالفاً للشافعي يف منعه ذلك [ م125]

 فيما دون التلف. 
 [ مسألة: إذا وجد من املاء دون كفايته تيمم وَل يلزمه استعماله. خالفاً للشافعي. 126]
ويعيد. وقال أشهب ال يعيد وقال أصبغ: ال [ مسألة: إذا َل جيد ماء وال صعيداً قال ابن القاسم: يصلي 127]

يصلي وإن خرج الوقت إال بوضوء أو تيمم. ث هل يقضي إن وجده؟ فمن أصحابنا من يقول يقضي ومنهم من 
يقول ال قضاء عليه. وعند أ ي حنيفة أن الصالة حترم يف احلال مثل قول أصبغ. وعند الشافعي أنه ال يصلي مثل 

 قوله يف الصالة يف احلال هل هي استحباب؟ أم إجياب؟ قول أشهب، إال أنه اختلف 
 خالفاً أل ي حنيفة. [ مسألة: احلاضر إذا خاف فوت اجلنازة والعيدين َل يكن له أن يتيمم.128]
[ مسألة: إذا َل يغلب على ظن املسافر الرجاء للماء وال اليأس منه فاملستحب له أن يتيمم وسط الوقت. 129]

  قوله إن األفضل أتخريه إَل آخر الوقت. وللشافعي إن األفضل أول الوقت. خالفاً أل ي حنيفة يف
 [ مسألة: إذا نسي املاء يف رحله وتيمم فروى املصريون أنه جيزيه، وروى املدنيون أنه ال جيزيه. 130]
 . [ مسألة: وَيسح على اجلبائر والعصائب إذا خيف الضرر مبباشرة العضو ابملاء. خالفاً ملن منعه131]
[ مسألة: ويلزم تعميم ما سرت منها من موض: الفرض من العضو. خالفاً للشافعية يف قوهلم جيزيه ما يق: عليه 132]

 االسم. 
 .[ مسألة: وسواء شد العضو على طهر أو حدث. خالفاً للشافعي133]
ومسح على  [ مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زَيدة املرض غسل الصحيح من أعضاء وضوئه134]

 العضو الكسري وَل يلزمه التيمم م: ذلك. خالفاً للشافعي. 
 العضو َل يعد. خالفاً للشافعي.  [ مسألة: إذا مسح على العصائب وصلى ث برأ135]
فأراقه وَل جيد غريه فإنه عاص بذلك، ويتيمم،  [ مسألة: إذا دخل عليه وقت الصالة ومعه ما يكفيه لوضوئه136]

 دة عليه واجبة. خالفاً ألحد وجهي أصحاب الشافعي.ويصلي، وال إعا
[ مسألة: املاء املستعمل يف طهارة احلدث طاهر مطهر إال أنه يكره استعماله م: وجود غريه. وقال أصبغ: 137]
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طاهر غري مطهر، وقيل إهنا رواية عن مالك واملذهب هو األول. وعند أ ي حنيفة والشافعي أنه طاهر غري مطهر. 
 حنيفة رواية أنه جنس وهو قول أ ي يوسف. وعند أ ي 

  .[ )فصل(: ودليلنا على أنه مطهر قوله تعاَل: }وأنزلنا من السماء ماء طهورا{ فهذه من أبنية املبالغة138]
[ مسألة: كل احليوان طاهر العني ما يؤكل حلمه وما ال يؤكل حلمه. خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما 139]

[ مسألة: ودليلنا 140] .نزير جنسان، ويف قول أ ي حنيفة: إن سائر السباع اليت ال يؤكل حلمها جنسةإن الكلب واخل
 عليه أنه حي واحلياة ينايف التنجيس كسائر احليوان. 

 [ مسألة: يغسل اإلَنء من ولوغه سبعاً خالفاً أل ي حنيفة يف قوله ثالاثً. 141]
 اء، فأما يف غريه من األشربة واألطعمة ففيها روايتان. [ مسألة: يغسل اإلَنء من ولوغه يف امل142]
 غسل اإلَنء هل هو واجب أو مستحب؟[ مسألة: واختلف أصحابنا يف 143]
 [ مسألة: إذا أدخل يده يف اإلَنء َل يغسل سبعا. خالفاً للشافعي.144]
         .ت روايتان[ مسألة: إذا توضأ مباء ولغ فيه الكلب ففي استحباب إعادة الصالة يف الوق145]
 .[ مسألة: يف غسل اإلَنء من ولوغ اخلنزير روايتان146]
[ مسألة: ما ال نفس له سائلة كالعقرب، واخلنفس، والصرار، وما أشبه ذلك ال ينجس ابملوت، وال ينجس 147]

 من ماء أو مائ:. خالفاً للشافعي.ما مات فيه. 
 . خالفاً ملن كرهه. [ مسألة: الوضوء بفضل اهلر مباح غري مكروه148]
[ مسألة: أسآر السباع مكروهة غري جنسة كالسب: والذئب وحنوِها. وأما أسآر احلمري والبغال فطاهرة غري 149]

 مكروهة. وقال أبو حنيفة أسآر السباع جنسة وسؤر البغال واحلمري مشكوك فيه. 
الً كان أو كثرياً. خالفاً أل ي حنيفة يف [ مسألة: ال ينجس املاء إال بتغري أحد صفاته من جنس خيالطه قلي150]

 قوله إن كل ما حلته جناسة فهو ينجس. تغري هبا أو َل يتغري. وللشافعي يف حتديده ابلقلتني. 
[ مسألة: وغسالة النجاسة طاهرة إذا َل تتغري أوصاف املاء. وهو أحد قوِل الشافعي، وفيه قول آخر أهنا 151]

 جنسة. 
ه ماءان: إَنء أحدِها جنس، واآلخر طاهر وهو شاك يف عني النجس، ويتصور ذلك يف [ مسألة: إذا كان ل152]

أن يكوَن متغريين تغرياً واحداً من شيء طاهر واآلخر من شيء جنس واختلف أصحاب مالك يف ذلك على أربعة 
أ ِبحدِها امللك يتوضأ ِبحدِها ويصلي ث يتوضأ ابآلخر ويصلي وقال حممد بن مسلمة يتوض مذاهب: قال عبد

ويصلي ث يغسل أعضاءه من اآلخر ث يتوضأ منه ويصلي، وهذا يقرب من قول عبدامللك ولسحنون فيها قوالن: 
أحدِها مثل قول عبدامللك واآلخر أنه يتيمم ويدعهما. وزعم أصحاب الشافعي أنه قول املزّن. وقال ابن املواز: 
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خفيت عليه الدالئل، وكذلك ما زاد على اإلَنءين، وإَل  إذايتحرى أحدِها ويتوضأ به وجيزيه، كما يتحرى القبلة 
هذا ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: ال جيوز التحري يف اإلَنءين، وجيوز فيما زاد عليهما. فأشبه مذاهب أصحابنا 

 .ليقها ِبصوهلا قول حممد بن مسلمةمذهب مالك، وأ
 َل وجوبه. سنة مؤكدة. خالفاً ملن ذهب إ غسل اجلمعة[ مسألة: 153]
[ مسألة: ومن شرط سنته أن يتعقبه الرواح وال يرتاخى ما بينهما تراخياً شديداً. وقال ابن وهب جيوز أن 154]

 يغتسل عقيب طلوع الفجر الثاّن؛ ويروح عند الزوال وهو قول أ ي حنيفة والشافعي. 
 جتزيه نابته فقيل جتزيه وقيل ال[ مسألة: إذا اغتسل فنوى اجلمعة َنسياً جل155]
 مستحب وليس بواجب. خالفاً ملن أوجبه.  الغسل من تغسيل امليت[ مسألة: 156]
[ مسألة: ومن وطئ حائضاً أث وال كفارة عليه. خالفاً للشافعي يف قوله القدمي إن عليه نصف دينار ولغريه 157]

 يف قوله دينار. 
 وله ثالثة أَيم. وللشافعي يوم وليلة. [ مسألة: أقل احليض دفعة من الدم. خالفاً أل ي حنيفة يف ق158]
 [ مسألة: وأكثره مخسة عشر يوماً. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله عشرة أَيم. 159]
 [ مسألة: ال حد ألقل النفاس. خالفاً أل ي يوسف يف قوله أحد عشر يوماً. 160]
ا جيلس النساء وترج: يف ذلك إَل [ مسألة: ويف أكثره روايتان: إحداِها: أنه ال حد له، وأهنا جتلس أقصى م161]

 . ي حنيفة يف قوله أربعون يوماً أهل العلم واخلربة منهن. واألخرى أن حده ستون يوما، خالفاً أل
[ مسألة: واختلف يف أقل الطهر الفاصل بني احليضتني، فروى ابن القاسم نفي التحديد فيه وأنه أقل ما 162]

مللك مخسة أَيم، وقال سحنون مثانية أَيم، وقال غريه عشرة أَيم. وقال يكون مثله طهراً يف العادة، وروى عبد ا
 حممد بن مسلمة مخسة عشر يوماً، وهو الذي يعول عليه أصحابنا البغداديون. 

[ مسألة: وعنه يف املبتدأة إذا تطاول الدم هبا ثالث رواَيت: إحداهن: أهنا جتلس أَيم لداهتا فقط وهي رواية 163]
الثانية: أهنا تستظهر بثالثة أَيم ما َل جتاوز مخسة عشر يوماً وهي رواية ابن وهب وغريه. والثالثة: أهنا عن ابن زَيد. و 

 جتلس إَل مخسة عشر يوماً ث تكون مستحاضة وهي رواية ابن القاسم وغريه. 
له إهنا تكون [ )فصل(:وعلى هذه الرواية ال تكون مستحاضة قبل اخلمسة عشر يوماً. خالفاً للشافعي يف قو 164]

 مستحاضة فيما زاد على أقل مدة احليض، وهي يوم وليلة عنده أو غالبه وهو الستة أو السبعة. 
[ )فصل(: ويف املعتادة إذا تطابق الدم هبا زَيدة على عادهتا روايتان: إحداِها: االستظهار، واألخرى: أهنا 165]

 ووجه ذلك ما ذكرَنه يف املبتدأة.تقعد مخسة عشر يوماً 
[ مسألة: إذا اتصل الدم ابملستحاضة عملت على التمييز بعد مضي أقل الطهر. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله 166]
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 ال اعتبار ابلتمييز وال بتغري الدم. 
[ )فصل(: وإذا َل تكن من أهل التمييز صلت أبداً، إال أن يتغري عليها الدم، وَل تقعد أَيمها من كل شهر، 167]

  .خالفاً للشافعي
 [ مسألة: احلامل حتيض، خالفا أل ي حنيفة، وأحد قوِل الشافعي، 168]
 .[ مسألة: الصفرة والكدرة إذا وجدا يف أَيم احليض تكون حيضا كالدم خالفاً أل ي يوسف169]
 .[ مسألة: ال جيوز وطء احلائض فيما دون الفرج خالفا ألصبغ وحممد بن احلسن صاحب أ ي حنيفة170]
جيوز وطء احلائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها، وقال قوم: جيوز إذا غسلت فرجها، وقال [ مسألة: وال 171]

ينايف احليض، مثل  أبو حنيفة: جيوز إذا كانت أَيمها عشرة، فأما إن كانت دون ذلك فال جيوز إال أن يوجد معىن
 .أن َير عليها آخر وقت الصالة فيجب عليها الصالة فيزول حكم احليض
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 كتاب الصالة
  .[ مسألة: ال جيوز أن يصلي الظهر قبل الزوال، خالفا ملا حيكى عن ابن عباس، أو غريه172] 
[ مسألة: املراد بقوله تعاَل: }أقم الصالة لدلوك الشمس{ ميلها للزوال، خالفا ملن يقول: إنه ميلها 173]

 .للغروب
ا إَل أن يصري الفيء ذراعا، خالفا للشافعي يف قوله: إن [ مسألة: يستحب ملساجد اجلماعات أن يؤخرو 174]

 .هذا القدر أول الوقت أفضل من أتخريها
[ مسألة: إذا صار الظل مثله فهو آخر وقت الصالة، خالفا أل ي حنيفة يف قوله: إن آخره أن يصري الظل 175]

 .مثليه
ول وقت العصر على سبيل االشرتاك، فإذا [ مسألة: إذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أ176]

زاد على املثل زَيدة بينه خرج وقت الظهر، وقال الشافعي: ال يدخل وقت العصر حىت يزيد على كون الظل مثله 
 .زَيدة بينة، وال يشرتك عنده الوقتان

وقتها اصفرار  [ مسألة: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، خالفا أل ي حنيفة يف قوله: إن آخر177]
 .الشمس

[ مسألة: املغرب عندَن وقت واحد يف االختيار، وقال ابن اجلهم ، وغريه: هلا وقتان كسائر الصلوات، وهو 178] 
 .قول أ ي حنيفة

  .[ مسألة: الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيابه احلمرة، خالفا أل ي حنيفة179] 
 .ول، خالفا أل ي حنيفة وابن حبيب يف قوهلما نصفه[ مسألة: آخر وقتها إذا مضى ثلث الليل األ180]
 .[ مسألة: ويستحب أتخريها عن أول وقتها يف مساجد اجلماعات، خالفا للشافعي181]
[ مسألة: تعجيل العصر أفضل إال بقدر ما يؤخر للجماعات، خالفا أل ي حنيفة أن االستحباب أتخريها ما 182]

 .َل تصفر الشمس
 .ابلفجر أفضل من اإلسفار، خالفاً أل ي حنيفة [ مسألة: التغليس183]
[ مسألة: وال تفوت إال بطلوع الشمس. خالفا لبعض الشافعية ممن خرق اإلمجاع، سابق اخلرق هذا القائل 184]

 فكان حمجوجا به. 
 .حنيفة الظهر، وقال بعضهم العصر [ مسألة: الصالة الوسطى صالة الفجر، وقال بعض أصحاب أ ي185]
ألة: قد بينا أوقات التوسعة واالختيار، فأما أوقات الضرورة واألعذار، فهي للحائض تطهر، واملغمى [ مس186]

عليه يفيق، والصِب يبلغ، والكافر يسلم، فإذا زالت موان: هؤالء وقد بقي من النهار إَل الغروب قدر مخس ركعات 
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دركوا صالة العصر، وفاهتم الظهر، والنكتة فأكثر بعد فراغهن من طهارهتن وما يصلح هلن من شروط الصالة فقد أ
يدركوا قدر ركعة من وقت الصالة فيدركوا هبا الصالة، فإن أدركوا أقل من ذلك فقد فاتتهم الصالة، وقال  املراعاة أن

 أبو حنيفة والشافعي يف بعض أقاويله، إذا أدرك من ذكرَنه من النهار قدر تكبرية اإلحرام فقد أدرك الظهر والعصر.
[ مسألة: إذا مضى بعد الزوال قدر أرب: ركعات فحاضت أو أغمي عليه فال قضاء عليهما إذا زال العذر، 187]

 .خالفا للشافعي
[ مسألة: ال يقضي مغمى عليه ما فاته من الصالة وقت إغمائه، خالفا أل ي حنيفة يف إجيابه القضاء يف 188]

 .اخلمس فما دون
 آخره ت، وجواب موسعا َيتد إَل[ مسألة: الصالة جتب ِبول الوق189]

، وبيان ذلك أن صالة الفجر أمر هبا من وقت طلوع الفجر إَل طلوع الشمس، فالوجوب عندَن متعلق جبمي: 
أجزاء الوقت، وهو الوجوب املوس:، فأي وقت أتى هبا املكلف من مجي: أجزاء الوقت فقد فعلها واجبة، وإمنا 

ع الصالة يف أي أجزائه شاء. هذا قولنا، وقول أصحاب الشافعي، واختلف ضرب آخره ليكون املكلف خمريا يف إيقا 
الذاهبون إَل هذا القول هل يلزم املكلف إذا ترك الفعل يف أول الوقت أو وسطه أن يرتكه إَل بدل أو ال يلزمه بدل، 

ل: ليس له تركه إال فمنهم من قال: له تركه إَل أن يبقى من الوقت ما يستغرقه من غري بدل يفعله، ومنهم من يقو 
إَل بدل هو العزم على أدائه يف بقية الوقت، وهذا هو الذي يقتضيه أصول أصحابنا ومن الناس من يوجب العزم، 

ويقول: ال أمسيه بدال. هذا مجلة قولنا وفروعه، وذهب قوم من أصحاب أ ي حنيفة إَل أن الوجوب يتعلق ِبول 
ب ليكون إيقاع الفعل فيه أداء وبعده قضاء، وقال آخرون منهم: إن الوقت املوس: دون آخره، وأن آخره إمنا ضر 

الفعل ال جيب ِبول الوقت وإمنا جيب آبخره، وهو وقت التضييق الذي يلحق اإلث برتكه فيه، وأتخريه عنه، وإن 
عن الواجب، تقدَيه يف أول وقته جائز، ث اختلفوا يف حكم الفعل إذا قدم يف أوله فمنهم من يقول: إنه نفل وجيزئ 

ومنهم من يقول: إنه واجب موقوف فإن دخل آخر الوقت واملكلف بصفة من يلزمه الفعل كان ما قدمه يف أوله 
 .واجبا، وإن كان خبالف من يلزمه كان نفال. حيكى هذا كله عن الكرخي من أصحاب أ ي حنيفة

ة، وَل يسقط فرضها مبا تقدم من [ مسألة: إذا صلى صِب يف أول الوقت ث بلغ يف آخره لزمه فعل الصال190]
صالته قبل البلوغ، وكذلك لو ابتدأها ث بلغ يف أثنائها للزمه فعلها فال جيزيه عن فرض الوقت يف آخر الوقت، 

 خالفا للشافعي.
 .[ مسألة: جيوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها، خالفا أل ي حنيفة191]
 .فا أل ي حنيفة، والشافعي يف قوهلما: إنه يف أوله أرب:[ مسألة: التكبري أول األذان وآخره سواء، خال192]
 .[ مسألة: الرتجي: يف األذان مسنون، خالفا أل ي حنيفة193]
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 .[ مسألة: التثويب ابألذان يف الفجر سنة، خالفا أل ي حنيفة والشافعي194]
 .[ مسألة: اإلقامة فرادى خالفا أل ي حنيفة195]
 ة مرة واحدة، خالفا أل ي حنيفة، والشافعي. [ مسألة: وتقول قد قامت الصال196] 
 .[ مسألة: األذان مسنون وليس مبفروض، خالفا لداود يف قوله: إنه واجب يف اجلماعة197]
 .[ )فصل(: وال فرق بني أذان اجلمعة وغريها، خالفا لبعض الشافعية198]
  .ذلك[ مسألة: جيوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، خالفا للشافعي يف كراهية 199]
 .[ مسألة: جيوز أن يتخذ ملسجد مخسة مؤذنني وأكثر، خالفا للشافعي يف قوله: ال يتخذ أكثر من أربعة200]
 .[ مسألة: الفوائت يقام هلا وال يؤذن، خالفا أل ي حنيفة، والشافعي201]
 حنيفة. [ مسألة: جيوز أخذ األجرة على األذان واإلقامة خالفا أل ي202]
 .ن شرط األذان الطهارة خالفا إلسحاق إن صح عنه[ مسألة: ليس م203]
[ مسألة: جييء على قولنا: إن املرأة ال تؤذن للرجال، ألن مالكا، قال: ال يؤذن إال من يؤم، وقال أبو 204]

  .حنيفة جيوز
[ مسألة: إذا عميت عليه الدالئل فاجتهد يف طلب القبلة وصلى إَل ما غلب على ظنه أهنا جهتها ث ابن 205]

  .وحممد بن مسلمة واملغرية له اخلطأ فيها فال تلزمه اإلعادة، خالفا للشافعي
[ مسألة: اختلف متأخرو أصحابنا، هل يلزمه أن جيتهد يف إصابة اجلهة أو العني، فمنهم من قال: إَل 206]

 .اجلهة، ومنهم من يقول: إَل العني
اجتهاده إَل جهة واآلخر إَل غريها، َل جيز [ مسألة: إذا اجتهد رجالن يف طلب قبلة فأدى أحدِها 207] 

ألحدِها إال أن يصلي إَل جهة اجتهاد نفسه، فإن صلى إليها مؤمتا بصاحبه فصالته ابطلة، خالفا ملا حيكى عن 
 أ ي ثور من صحة صالته.

، [ مسألة: التنفل على الراحلة يف السفر حيث توجهت به راحلته جيوز يف سفر القصر دون ما قصر عنه208]
 .خالفا أل ي حنيفة، والشافعي، يف إجازهتما ذلك يف طويل السفر وقصريه

[ مسألة: قوله ال جيوز ذلك يف احلضر على وجه، خالفا لبعض الشافعية يف قوله جيوز ذلك للحاضر الذي 209]
 .معيشته على الراحلة كاجلمالني ومن أشبههمً 

ة يف جهة فصلى، ث أراد أن يصلي صالة اثنية، فال أحفظ [ مسألة: إذا اجتهد فأداه اجتهاده إَل أن القبل210]
 .نصا يف هذا الوقت، وعندي أنه يلزمه إعادة االجتهاد، خالفا ملن قال جيتزئ ابألول

 .[ مسألة: إذا صلى من الصبح ركعة ث طلعت الشمس، فقد أدركها، وَل تبطل صالته خالفا أل ي حنيفة211]
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، سواء ابتدأها م: التكبري أو سبق هبا تكبرية اإلحرامأن تكون مقارنة ل[ مسألة: جيب يف نية الصالة 212]
واستصحبها ذاكرا إَل أن كرب فأما إن نوى ث نسي حىت كرب فال جيزيه، خالفا أل ي حنيفة يف قوله: إن عزبت نيته 

 .عن قرب من التكبري أجزأه
 ]تكبرية اإلحرام[

: هللا أكرب ال جيزئ غريه، خالفا أل ي حنيفة يف قوله: جيوز أن [ مسألة: لفظ اإلحرام متعني، وهو أن يقول213]
 .حيرم بقوله: "هللا" فقط أو "أجل" أو "أعظم " وللشافعي يف قوله: "هللا األكرب"

[ )فصل(: تكبرية اإلحرام من نفس الصالة وركن من أركاهنا، خالفا أل ي حنيفة يف قوله: إنه يدخل هبا يف 214]
  .أصحابه يقولون: هذا ليس مبنصوص عنه ولكنه قول الكرخيالصالة وليس منها، و 

الصفوف، خالفا أل ي حنيفة يف قوله: إنه  [ مسألة: وينبغي أن يقف اإلمام بعد فراغ اإلقامة حىت تعتدل215]
 يكرب حني يقول املؤذن: قد قامت الصالة،.

 .الفا أل ي حنيفةرام ابلفارسية، خ[ مسألة: إذا كان حيسن ابلعربية فال جيزيه اإلح216]
[ )فصل(: فأما إذا كان ال حيسن العربية، فعندي أنه يعتقد الدخول يف الصالة بقلبه، وال حيرم ابلفارسية، 217]

 ه حيرم بلسانه، وهو قول الشافعي.وأظن أن من أصحابنا من يقول: إن
 .[ مسألة: ويرف: يديه عند تكبرية اإلحرام. خالفا لقوم218]
 .يف رفعها عند الركوع والرف: منه روايتان[ مسألة: وعنه 219]
 .[ مسألة: واالختيار رفعهما إَل املنكبني، خالفا أل ي حنيفة يف قوله: إَل األذنني220]
 .[ مسألة: املستحب أن يقرأ الفاحتة عقيب اإلحرام، خالفا للشافعي221]
 .ة[ مسألة: القراءة واجبة يف الصالة، خالفا لألصم وغريه من املبتدع222] 
 .[ مسألة: وهي متعينة ال إنه أي شيء قرأ من القرآن أجزاه223] 
 .[ مسألة: املستحب أن يبتدئ ابلفاحتة من غري تعوذ قبلها خالفا أل ي حنيفة، والشافعي224]
 .[ مسألة: )بسم هللا الرمحن الرحيم( ليست من الفاحتة وال من أول كل سورة خالفاً للشافعي225]
 خالفاً للشافعي. ا أن املستحب ترك قراءهتا فإن قرأها َل جيهر هبا[ )فصل(: قد بين226]
 .[ مسألة: الصحيح من املذهب وجوب قراءة )احلمد هلل( يف كل ركعة. خالفاً أل ي حنيفة أوجبها يف ركعتني227]
 [ مسألة: يف أتمني اإلمام روايتان.228]
 .[ مسألة: املستحب إخفاء التأمني خالفاً للشافعي229]
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 .[ مسألة: وال جتوز القراءة ابلفارسية ال ملن حيسن العربية وال ملن ال حيسنها خالفاً أل ي حنيفة230] 
  .[ مسألة: فرض القراءة ساقط عن املأموم خالفاً للشافعي231]
 [ )فصل(: إذا قرأ حال جهر اإلمام كره ذلك وَل تبطل صالته.232]

 خالفاً لبعضهم. 
روايتان: إحداِها: االستحباب واألخرى: اإلابحة، وأما الكراهة ففي  على اليسرىوض: اليمىن [ مسألة: يف 233]

 غري موض: اخلالف، وهي إذا قصد هبا االعتماد واالتكاء.
خالفاً أل ي حنيفة يف قوله  [ )فصل(: وصفة وض: إحداِها على األخرى أن تكون حتت صدره وفوق سرته234]

 إن السنة أن يضعهما حتت السرة..
مسألة: االختيار يف الركعتني األخريتني قراءة الفاحتة وحدها خالفاً للشافعي: يف قوله: إن السنة أن يقرأ  [235]

 .سورة معها يف كل الركعات
 [ مسألة: تكبري الركوع والسجود سنة خالفاً ملن حكي عنه أنه ال يكرب للركوع. 236]
حرام خالفاً البن حنبل يف قوله إن ابقي التكبري [ مسألة: وليس يف الصالة تكبري واجب إال تكبرية اإل237]

 واجب. 
 .[ مسألة: وإذا رك: وض: يديه على ركبتيه238]
 [ مسألة: التسبيح يف الركوع والسجود غري واجب خالفاً ألمحد وداود. 239]
يقول املأموم: ربنا [ مسألة: يف الرف: من الركوع يقول اإلمام: مس: هللا ملن محده، وال يقول: ربنا لك احلمد، و 240]

 .لك احلمد، وال يقول: مس: هللا ملن محده. خالفاً للشافعي يف قوله: إن اإلمام واملأموم يقول: ربنا لك احلمد
 .[ مسألة: الطمأنينة يف الركوع واجبة خالفاً أل ي حنيفة241]
عم أنه مستحق على قوله [ مسألة: االعتدال يف الرف: من الركوع غري مستحق عند مالك ومن شيوخنا من يز 242]

 فال شيء. وهو قول الشافعي والذي رأيت منصوصاً البن القاسم وعلي بن زَيد عنه أنه إن احنط قبل االعتدال
[ مسألة: والرف: من الركوع واجب وإن كان االعتدال الذي فيه غري واجب فإن احنط ساجداً وهو راك: فال 243]

بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابه إنه جيزيه وليس بشيء جيزيه على الظاهر من املذهب. ورأيت يف 
 .يعول عليه.

فواس: أن يض: يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه إال أن األحسن أن يض:  السجود[ مسألة: إذا هوى إَل 244]
 .يديه قبل ركبتيه خالفاً أل ي حنيفة والشافعي

ه واستحببنا له اإلعادة يف الوقت، وقال ابن حبيب ال جيزيه [ مسألة: إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأ245]
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 وحكي مثله عن ابن عباس وغريه. 
 [ مسألة: وإذا سجد على أنفه دون جبهته م: القدرة عليه فال جيزيه خالفاً أل ي حنيفة.246]
 [ مسألة: جيوز أن يسجد على طاقات العمامة من غري أن يكشف عن جبهته خالفاً للشافعي. 247]
 [ مسألة: ال يلزمه كشف يديه يف السجود خالفاً ألحد قوِل الشافعي. 248]
 [ مسألة: الطمأنينة واجبة يف السجود خالفاً أل ي حنيفة. 249]
 من الركوع وقد ذكرَنه.[ )فصل(: االعتدال يف اجللسة بني السجدتني خيرج على االعتدال يف الرف: 250]
 جود هنض قائماً وَل جيلس. خالفاً للشافعي يف قوله جيلس جلسة االسرتاحة. [ مسألة: إذا أراد القيام من الس251]
[ مسألة: إذا هنض إَل القيام فله أن يعتمد على يديه وهو األحسن عندَن خالفاً أل ي حنيفة يف قوله يعتمد 252]

 على صدور قدميه. 
وله أنه يكون يف مجيعه مفرتشاً وللشافعي كلها متوركاً. خالفاً أل ي حنيفة يف ق  اجللوس يف الصالة[ مسألة: 253]

 .يف قوله أنه يكون يف اجللسة األخرية لألرض متوركا وفيما قبله مفرتشاً.
 .[ )فصل(: ودليلنا على الشافعي ما رويناه254]
 .ا[ مسألة: التشهدان مجيعاً مسنوَنن غري مفروضني. خالفاً للشافعي يف إجيابه األخري ولغريه يف إجيابه إَيِه255]
[ مسألة: واالختيار من ألفاظه تشهد عمر بن اخلطاب. خالفاً أل ي حنيفة يف اختياره تشهد ابن مسعود 256]

 وللشافعي يف اختياره تشهد ابن عباس. 
مسنونة وليست بشرط يف صحة الصالة خالفاً  -صلى هللا عليه وسلم  -[ مسألة: الصالة على النِب 257]

 ا إهنا واجبة يف التشهد األخري. للشافعي وابن املواز يف قوهلم
[ مسألة: التسليم فرض من شرط صحة الصالة. خالفاً أل ي حنيفة يف قول إنه يتحلل ِبي شيء شاء مما 258]

 يقصد به اخلروج من الصالة.
[ )فصل(: ويفرض الكالم يف أن السالم من الصالة يق: فيها خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إن ابتداء ألفاظه 259]
 : يف الصالة فإذا أكمله وق: كله خارج الصالة. يق
 جيزيه خالفاً لبعض الشافعية.. [ مسألة: لفظه أن يقول السالم عليكم فإن نكر ونون فال260]
[ مسألة: الفرض منه واحدة وهبا يق: التحليل. خالفاً ألمحد بن حنبل وغريه ممن يقول: إن الفرض 261]

 تسليمتان. 
 لإلمام واملنفرد االقتصار على واحدة خالفاً للشافعي. [ مسألة: االختيار 262]
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 [ مسألة: إذا سلم ساهياً ال يعتقد به التحليل فيجب أن ال جيزيه خالفاً لبعض الشافعية.263]
 [ مسألة: واالستحباب يف القيام من اثنتني أن يكرب إذا اعتدل قائماً خالفاً أل ي حنيفة والشافعي. 264]
ن يدعو يف الصالة بكل دعاء جيوز له خبارجها. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إنه ال جيوز أن [ مسألة: جيوز أ265]

 يدعو إال ِبلفاظ القرآن وما يقارهبا. 
 [ مسألة: يقنت يف صالة الصبح خالفاً أل ي حنيفة. 266]
 ع.[ مسألة: جيوز القنوت قبل الركوع وبعده. خالفاً للشافعي يف قوله إن حمله بعد الركو 267]
[ مسألة: الرتتيب مستحق يف قضاء الفوائت يف اخلمس فما دوهنا. خالفاً للشافعي يف قوله إنه يسقط 268]

 ابلفوات ويبدأ ابحلاضرة على الفائتة. 
[ )فصل(: وهو يستحق م: ضيق وقت احلاضرة وسعته فيبدأ ابلفائتة وإن فاتت احلاضرة خالفاً أل ي حنيفة 269]

 .وابن وهب
اً للشافعي يف قوله تصفق االستحباب ملن َنبه شيء يف صالته أن يسبح رجال كان أو امرأة. خالف[ مسألة: 270]

 املرأة.
[ مسألة: جيوز أن يسبح يف أي شيء َنبه مثل أعمى يق: يف بئر أو نفرت دابة خياف أن ترفسه أو حية أو 271]

تنبيه إمامه فإن قصد تنبيه غري إمامه بطلت خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إنه ال يسبح إال فيما فيه  ما أشبه ذلك
 صالته..

يف الصالة، فمنهم من يقول: إهنا من شرط صحتها م: الذكر  سرت العورة[ مسألة: اختلف أصحابنا يف 272]
والقدرة، فإن َل يقدر عليها صلى عرَيَنً وأجزأته، وكذلك إن نسي، وإن صلى مكشوف العورة عاملاً ِبن له ما 

على ذلك، فإن صالته ابطلة. ومنهم من يقول: إهنا واجبة مفرتضة وليست من شرط الصحة، فإن  يسرتها، قادراً 
 صلى مكشوف العورة عاملاً عامداً كان عاصياً آمثاً، إال أن الفرض قد سقط عنه. 

وإن العورة [ مسألة: عورة الرجل ما بني السرة والركبة. خالفاً لداود وقوله يف الفخذ وما قاربه: ليس بعورة، 273]
 السوءاتن فقط. 

[ مسألة: ومجي: بدن املرأة عورة إال وجهها وكفيها. خالفاً ملن قال ال جيوز هلا كشف الوجه واليدين وهو 274]
 .أمحد بن حنبل

[ مسألة: وال جيوز هلا كشف ما عدا ذلك من بدهنا وال جيزيها الصالة م: كشفها على أحد املذهبني. خالفاً 275]
 قوله: إن العورة خمففة ومغلظة، فاملغلظة القبل والدبر، فإن انكشف منهما أكثر من قدر الدرهم أل ي حنيفة يف

 بطلت الصالة، واملخففة ما عداِها فإن انكشف منها أقل من الرب: جاز. 
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درة [ مسألة: العري ال يسقط عن العرَين شيئاً يلزمه من أركان الصالة، وال جيوز له أن يصلي قاعداً م: الق276]
 حنيفة يف قوله: إنه جيزيه أن يصلي قاعداً م: القدرة على القيام،. على القيام. خالفاً أل ي

 [ مسألة: الكالم سهواً ال يبطل الصالة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إنه يبطلها إال لفظ التسليم. 277]
 يفهم فإنه ال يفسدها خالفاً أل ي إذا َل [ مسألة: إذا تكلم عامداً إلصالح الصالة، مثل أن ينبه اإلمام278]

 .حنيفة
 [ مسألة: إذا قرأ يف املصحف وهو يف الصالة َل تبطل صالته. خالفاً أل ي حنيفة. 279]
 [ مسألة: إذا سبقه احلدث يف الصالة استأنفها وَل جيز له البناء. خالفاً أل ي حنيفة وأحد قوِل الشافعي. 280]
يديه َل تبطل صالته. وحكى عن أ ي حنيفة أهنا تبطل. وذكر اإلسفرائيِن أنه [ مسألة: إذا دف: املار يني 281]

 حكي عن الشافعي يف القدمي. 
[ مسألة: ال يقط: الصالة مرور شيء بني يدي املصلي. خالفاً ملن قال: يقطعها احلائض واحلمار والكلب 282]

 األسود. 
أوهلا، هذا هو املشهور من قوله. وهو قول أ ي حنيفة. [ مسألة: ما أدرك م: اإلمام آخر صالته، وما يقضيه 283]

 .وروى عنه ابن َنف: أن ما أدرك أول صالته، وما يقضي آخرها. وهو قول الشافعي
[ مسألة: من صلى وحده ث أدركها يف مجاعة استحب له أن يعيدها إال املغرب. وقال أبو حنيفة يعيد الظهر 284]

 .والشافعي يعيد املغرب وغريها والعشاء األخرية فقط وقال املغرية
 [ )فصل(: ودليلنا على أن املغرب ال تعاد، قوله عليه السالم: )ال285]

 تصلى صالة يف يوم مرتني( فعم. 
 [ مسألة: إذا صلى يف مجاعة َل يعدها يف مجاعة أخرى خالفاً للشافعي. 286]
 شافعي يف قوله يصلي مفرتشاً. [ مسألة: إذا عجز عن القيام صلى قاعداً مرتبعاً. خالفاً لل287]
جنبه أو بني يديه َل تبطل صالة واحد  [ مسألة: إذا ائتمت املرأة ابلرجل قامت خلفه. وإذا قامت إَل288]

 منهما. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن صالهتما تبطل يف غري اجلنازة.
 املستم:. خالفاً أل ي حنيفة. مستحب غري واجب، ال على القارئ وال على  سجود التالوة[ مسألة: 289]
[ مسألة: إذا رك: بداًل عن سجود التالوة َل ينب ذلك عن السجود. خالفاً ملا حيكى عن أ ي حنيفة أنه 290]

 ابخليار إن شاء سجد وإن شاء رك:. 
يف [ مسألة: يف عزائم القرآن روايتان: إحداِها: إحدى عشر وهي املشهورة. واألخرى: أربعة عشر ابقيها 291]

 املفصل وهو قول أ ي حنيفة والشافعي. 
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 [ مسألة: يف احلج سجدة واحدة وهي األوَل، والثانية ليس بعزَية خالفاً للشافعي. 292]
 [ مسألة: سجدة )ص( عزَية خالفاً للشافعي. 293]
اً [ مسألة: السجود عند بشارة أو مسرة مكروه واألوَل أن يقتصر على الشكر واحلمد ابللسان. خالف294]

 للشافعي يف قوله يسجد. 
وجتزئ. وقال أصبغ ال جتزيه، وهو املشهور  [ مسألة: مذهب مالك يف صالة الفرض داخل الكعبة أهنا تكره295]

 عند احملققني من أهل مذهبنا.
 [ مسألة: ولو نقض البيت ليبىن جازت الصالة إَل جهته وإن َل يكن هناك شخص يسرت. خالفاً للشافعي. 296]
 سألة: إذا أسلم املرتد َل يلزمه قضاء ما ترك من الصالة والصوم يف حال ردته خالفاً للشافعي. [ م297]
 [ مسألة: وعليه استئناف احلج خالفاً للشافعي. 298]
[ مسألة: إذا شك يف عدد الركعات بىن على يقينه، كان شكه َندراً أو معتاداً، ما َل يكن استنكاحاً. خالفاً 299]

 قوله: إن كان أول شك َل يتكرر منه حترى وبىن على غالب الظن.  أل ي حنفية يف
[ مسألة: سجود السهو يف النقصان قبل السالم، ويف الزَيدة بعد السالم. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إن 300] 

 مجيعه بعد السالم. وللشافعي يف قوله إن مجيعه قبل السالم. 
ر يف موض: اإلسرار سجد سجدتني. خالفاً للشافعي يف قوله ال [ مسألة: إذا أسر موض: اجلهر، أو جه301]

 يسجد يف ذلك. 
[ مسألة: ال يسجد للسهو أكثر من سجدتني كثر أو قل. خالفاً ملن حكي عنه لكل سهو سجداتن إن 302]

 صحت احلكاية عنهم 
اً اختلف قوله فيه. [ مسألة: الذي يقتضيه مذهبنا أن سجود السهو للنقصان واجب يف الصالة. ألن مالك303]

الوجوب،  قال: فإن تركه حىت طال أو انتقض وضوءه أعاد الصالة، وكان الشيخ أبو بكر األهبري َيتن: من إطالق
ويقول: إن الصالة تعاد برتكه. وعندي أن ذلك خالف عبارة؛ ألن الغرض حاصل، وهو فساد الصالة برتكه وهذا 

ن وليستا من شرط صحة الصالة وقال الشافعي: هو مستحب وليس فائدة الوجوب. وقال أبو حنيفة: ِها واجبتا
 بواجب.

 [ مسألة: إذا َل يسجد اإلمام لسهو سجد املأموم. خالفاً أل ي حنيفة. 304]
[ مسألة: وإذا كان سهو اإلمام قبل دخول املأموم معه يف الصالة لزم املأموم أن يسجد معه. خالفاً ألحد 305]

 قوِل الشافعي. 
ألة: إذا كان ال حيسن شيئاً من القرآن أصالً لزمه أن يكرب لإلحرام، وَل يلزمه من طريق الوجوب تسبيح [ مس306]

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

27 

وال حتميد وال غريه، ويستحب له أن يقف وقوفاً ما فإن َل يفعل ورك: أجزأه. وعند الشافعي يلزمه أن يذكر هللا عز 
  .وجل ابلتكبري والتحميد

لفاحتة آية أو آيتني أتى مبا حيسنه، وَل يلزمه تكراره وال قراءة غريه من القرآن. [ مسألة: إذا كان حيسن من ا307]
 وألصحاب الشافعي وجهان:

 أحدِها: أنه يكرر ما حيسنه منها سب: مرات. واآلخر: أنه أييت بتلك اآلية وست آَيت من القرآن. 
ابطلة علموا أو َل يعلموا وإن كان َنسياً،  [ مسألة: اجلنب أو احملدث إذا أم بقوم، فإن كان عامداً فصالهتم308] 

فصالة من علم منهم ابطلة، ومن َل يعلم به فصالته ماضية، فأما صالته يف نفسه، فإهنا ابطلة على كل وجه وال 
خالف فيه. وقال أبو حنيفة: صالة من خلفه ابطلة علموا أو َل يعلموا َنسياً كان أو ذاكراً. وقال الشافعي: صالة 

  .ه ابطلة، وصالة من َل يعلم به ماضية َنسياً كان أو ذاكراً من علم ب
[ )فصل(: دليلنا على الشافعي أنه قاصد إلفساد صالهتم، واستهزاء ابلدين فبطلت صالهتم خلف من هذه 309]

 صفته كالكافر. وألنه يصري هبذا الفعل فاسقا وإمامة الفاسق ال جتزئ عندَن وجتزئ عند أ ي حنيفة والشافعي. 
[ مسألة: إذا َل جيد إال ثوابً جنساً وَل جيد ماء يغسله به فإنه يصلي به وال يصلي عرَيَنً، ث إن وجد ثوابً 310]

طاهراً بعد أن صلى استحببنا له اإلعادة يف الوقت والصالة جتزيه. وقال أبو حنيفة إن كان النجس يف بعضه لزمه أن 
كان ابخليار بني أن يصلي فيه وال قضاء عليه، وبني أن يصلي   جنساً  يصلي فيه، وال قضاء عليه وإن كان مجيعه

 عرَيَنً وال قضاء عليه. وعند الشافعي لزمه أن يصلي عرَيَنً وال إعادة عليه، فإن صلى به فعليه القضاء.
ر [ مسألة: قليل النجاسة وكثريها سواء يف من: الصالة جبنسها سوى الدم، فإنه جتزئ الصالة بيسريه، وإن كث311]

وتفاحش َل جيزه. وقال أبو حنيفة: جتوز الصالة بيسري النجاسة أي نوع كانت وهي ما قصر عن مقدار الدرهم 
وما بلغ أكثر من ذلك َل جيز. وقال الشافعي: كل جناسة فال جتوز الصالة بقليل منها وال بكثري، من الدم  البغلي

الضرورات، وأما يف الضرر كدم االستحاضة واجلرح. ال  وغريه، إال دم الرباغيث، فإنه جنس معفو عنه. هذا يف غري
 يرقأ، وسلس البول فإنه غري داخل يف هذا.

 .[ )فصل(: الدم خبالف سائر النجاسات، أن يسريه ال َيكن االحرتاز منه وال التحفظ إال مبشقة وكلفة312]
 يكفي أن يرش عليه.  [ مسألة: بول الصِب إذا َل أيكل الطعام يغسل. خالفاً للشافعي يف قوله313]
 [ مسألة: أبوال ما يؤكل حلمه وأرواثه طاهرة. خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي. 314]
 .[ مسألة: املِن جنس خالفاً للشافعي315] 
 .[ )فصل( ويغسل رطبه وَيبسه، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن َيبسه يفرك وال يغسل316]
جنس، وخاف التلف بقلعه َل يلزمه وَل جيز له قلعه. خالفاً لبعض  [ مسألة: إذا انكسر عظمه فجرب بعظم317]
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 .الشافعية يف قوله يقلعه وإن تلف
 [ مسألة: إذا أصاب األرض بول أو دم، َل يطهر مبرور الزمان وطلوع الشمس عليها خالفاً أل ي حنيفة. 318]
 خالفاً أل ي حنيفة.  [ مسألة: دم السمك جنس319]
 جنس خالفاً ملن ال يعتد بقوله. [ مسألة: اخلمر 320]
 [ مسألة: النار ال تطهر شيئاً خالفاً أل ي حنيفة. 321]
 جائزة يف اجلملة ما َل تكن فيها جناسة تعلم.  الصالة يف املقربة[ مسألة: 322]
 [ مسألة: ال جيوز للجنب اللبث يف املسجد خالفاً لداود. 323]
 فاً للشافعي [ مسألة: وال جيوز له املرور فيه خال324]
[ مسألة: ال جيوز للكافر دخول املسجد أصاًل. خالفاً أل ي حنيفة يف جتويزه ذلك يف كل مسجد من 325]

 املسجد احلرام وغريه. والشافعي يف جتويزه يف كل مسجد إال املسجد احلرام. 
الفاً للشافعي يف قوله [ مسألة: ال تصلى َنفلة بعد العصر حىت تغرب الشمس ال حتية املسجد وال غريها. خ326]

 تصلى كل َنفلة هلا سبب. 
 [ مسألة: وتقضى الفوائت من الفرائض يف األوقات املنهي عنها، خالفاً أل ي حنيفة. 327] 
 .[ مسألة: السنن من الصالة ال تقضى بعد انقضاء أوقاهتا خالفاً ألحد قوِل الشافعي328]
 ألحد قوِل الشافعي [ مسألة: الوتر آكد من ركعيت الفجر خالفاً 329]
 [ مسألة: الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. خالفاً أل ي حنيفة. 330]
[ مسألة: صفة الوتر أن أييت بركعة واحدة قبلها شف: منفصل، وليس هلا قبلها من الشف: حد وأقله ركعتان. 331]

اً، وال يكون عنده الركعة وقال أبو حنيفة: الوتر ثالث ركعات متصلة بسالم واحد، فإن فصل بسالم َل يكن وتر 
 الواحدة ابنفرادها وتراً على وجه. 

 [ مسألة: إذا أوتر وقام ث بدا له أن يصلي فله ذلك، وال يوتر اثنية خالفاً ملن قال ذلك. 332]
}قل َي أيها الكافرون{ ويف ركعة الوتر و [ مسألة: املستحب أن يقرأ يف الشف: بـ }سبح اسم ربك األعلى{،333]

 وقال أبو حنيفة يقرأ يف الثالثة ابإلخالص حسب. ص واملعوذتني.ابإلخال
[ مسألة: النوافل كلها مثىن. وقال أبو حنيفة هو ابخليار يف نوافل الليل بني ركعتني ركعتني، أو أربعاً أربعاً، أو 334]

ني ركعتني أو أرب: بتسليمة ستاً ستاً، أو مثانية مثانية، ال يزيد على ذلك شيئاً بتسليمة واحدة، ويف النهار خمري ب
 واحدة. 

 للمنفرد يف بيته أفضل: خالفاً ملن حكي عنه يف املسجد واجلماعة أفضل.  صالة الرتاويح[ مسألة: 335] 
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[ مسألة: دعاء القنوت غري مسنون يف الوتر، خالفاً أل ي حنيفة إال يف النصف األخري من رمضان ففيه 336] 
 .خرى: أنه ليس مبسنونروايتان: إحداِها: مسنون، واأل

[ مسألة اجلماعة يف غري اجلمعة سنة ليست من شرط صحة الصالة على وجه وال بفريضة أصاًل خالفاً 337]
 ألمحد، وداود. 

[ مسألة: يف ائتمام القائم ابلقاعد روايتان: إحداِها: اجلواز، واألخرى: املن: وأنه ال تصح صالة القائم 338] 
 ومطرف. خلفه، وهو قول عبدامللك 

[ )فصل( ودليلنا إذا قلنا إن ائتمام القائم ابجلالس يصح فإنه يصلي خلفه قائماً. خالفاً ملن حكي عنه أنه 339]
 .يصلي جالساً وهو قادر على القيام

 .[ مسألة: ال يصح االئتمام ابملومي أصاًل خالفاً للشافعي340]
وع، قام فأومى إَل الركوع، وَل جيز له ترك القيام بعد [ مسألة: املريض إذا قدر على القيام وعجز عن الرك341] 

 يريه أن يصلي قائماً أو جالساً.الركوع. خالفاً أل ي حنيفة يف خت
[ مسألة: العاجز عن القيام إذا ابتدأ الصالة جالساً، ث قدر على القيام، فإنه يلزمه أن يقوم ويبِن على ما 342]

 تبطل صالته.  تقدم. خالفاً حملمد بن احلسن يف قوله:
[ مسألة: إذا صلى مضطجعاً ث قدر على اجللوس يف أثناء الصالة، جلس وبىن كاليت قبلها سواء. ووافقنا 343]

 صالته تبطل إذا قدر على اجللوس. أبو حنيفة يف األوَل، وفرق بينها وبني مسألتنا. فقال يف هذا: إن 
 فرتض غري فرضه خالفاً للشافعي. وال مب ائتمام املفرتض ابملتنفل[ مسألة: ال يصح 344]
 [ مسألة: ال يصح االئتمام ابلصِب يف الفرض خالفاً للشافعي.345]
 .[ مسألة: إذا رك: اإلمام فأحس بداخل يريد الصالة فإنه يكره له التوقف النتظاره، وللشافعي قوالن346] 
ور وغريه للرجال والنساء، وأجازه الشافعي [ مسألة: ال يصح االئتمام ابملرأة للرجال والنساء. وأجازه أبو ث347]

 .للنساء ورأيت البن أَين مثله عن مالك واملذهب هو األول
 قوِل الشافعي والكالم فيه يف فصلني: [ مسألة: ال يصح أن يكون األمي إماماً للقارئ. خالفاً ألحد348]

 .ة أيضاً م: وجود قارئ َيكنه أن أي م بهأحدِها: أن القارئ ال تنعقد له صالة. اآلخر: أن األمي ال تنعقد له صال
[ مسألة: ومن صلى خلف من ظاهره اإلسالم ث ابطنه الكفر أو كان ال يعرف حاله أصاًل ث علم أنه كان  349]

 كافراً فصالته ابطلة. خالفاً لبعض الشافعية. 
، فإن فعل فالصالة ابطلة. خالفاً [ مسألة: إذا عقد صالته منفرداً، ث أراد الدخول يف صالة اإلمام فال جيوز350]

 ألحد قوِل الشافعي. 
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[ مسألة: إذا كان م: اإلمام رجل واحد فاملستحب أن يقوم عن َيينه وإن قام عن يساره كره وجوزه قوم 351]
 فقالوا: يقف. 

 ينهما.ابن مسعود إن صح، قوله: يقف اإلمام ب [ مسألة: وإذا كاَن رجلني قاما خلفه، خالفاً ملا حكي عن352]
 [ مسألة: من صلى منفرداً خلف الصف أجزأته صالته خالفاً ألمحد بن حنبل. 353]
[ )فصل( فإذا َل جيد مدخالً يف الصف وقف خلفه وَل جيذب إليه رجالً يف الصف، فإن فعل كره له ذلك. 354]

 خالفاً للشافعي يف استحباب ذلك. 
 ذلك وأجزأه. خالفاً للشافعي.  [ مسألة: املأموم إذا وقف قدام إمامه كره له355] 
[ مسألة: إذا كان اإلمام فوق سطح املسجد َل جتز صالة املأموم يف أرض املسجد بصالة اإلمام يف أعاله: 356]

 خالفاً للشافعي.
[ مسألة: جتوز الصالة يف غري اجلمعة يف دور حمجورة بصالة اإلمام إذا كانوا يرونه ويسمعون التكبري إم ا من 357]

 ا أو من كو اها أو غري ذلك. خالفاً للشافعي يف منعه ذلك إال بشرط إتصال الصفوف من املسجد إَل الدار. ابهب
[ مسألة: إذا صلوا بصالة اإلمام وبينهم هنر أو طريق قريب ال َينعهم رؤية الصفوف ومساع التكبري جاز وَل 358]

تكون الصفوف متصلة. وقال الشافعي إن كان بينهم  َين: ذلك االئتمام به. وقال أبو حنيفة ال جيوز ذلك إال أن
 وبني اإلمام أو الصفوف ثالمثائة ذراع جاز وإن كان أكثر َل جيز. 

[ مسألة: إذا دخل م: اإلمام يف الصالة ث أراد أن يفارقه ويتمه منفرداً َل جيز ذلك وقد بطلت بتغري النية 359]
 م: غري العذر على قولني.وللشافعي تفصيل جييزها م: العذر و  دون الفعل.

[ مسألة: إذا أحرم منفرداً وَل ينو أن يؤم أحداً فائتم به رجل وهو ال يعلم فصالة املأموم صحيحة. وقال 360]
أ ي حنيفة َفصََّل: أن أي م به رجل فتصح أو امرأة َل تصح صالهتا، فاعترب أن ينوي إمامة  األوزاعي ال تصح. وعن

 املرأة.
ر جائز يف السفر الواجب واملباح، خالفاً ملن حكي عنه أنه ال جيوز إال يف واجب كاحلج [ مسألة: القص361]

 والعمرة واجلهاد.
 [ مسألة: وال جيوز الرتخيص يف السفر يف سفر املعصية، خالفا أل ي حنيفة. 362]
 [ مسألة: إذا اضطر يف سفر معصية لشدة اجلوع إَل أكل امليتة أكلها، خالفا: للشافعي. 363]
 [ مسألة: سفر القصر حمدود. خالفاً لداود يف قوله يقصر يف الطويل والقصري 364]
[ )فصل(: الظاهر من املذهب أن مقداره أربعة برد وهي مثانية وأربعون مياًل. خالفاً أل ي حنيفة يف حتديد 365]

املشقة يف قطعها غالبا  حق ثالثة أَيم بلياليهن، لقوله تعاَل: }وإذا ضربتم يف األرض{، فعم. وألهنا مسافة تل
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 كالثالثة.
[ مسألة: املذهب أن القصر سنة وليس بفريضة وأن فرض املسافر التخيري بني القصر واإلمتام. ومن أصحابنا 366]

 من يقول إنه فرض على املسافر، وهو قول أ ي حنيفة.
 [ )فصل( إذا ثبت ما ذكرَنه، فالقصر عندَن أفضل، خالفاً للشافعي. 367] 
ز له [ مسألة: ال جيوز القصر للمسافر إال بعد مفارقة بلده، خالفاً ملا حيكى عن عطاء أنه إذا نوى السفر جا368]

 أن يقصر وإن َل يفارق بلده.
[ مسألة: إذا فارق بيوت قريته ث حضرت الصالة قصر، أي وقت كان. خالفاً ملا حيكى عن جماهد أنه إذا  369]

 ذا كان هناراً َل يقصر حىت َيسي. كان ليالً َل يقصر حىت يصبح، وإ
[ مسألة: إذا نوى املسافر اإلقامة يف بعض البلدان مدة، فاالعتبار يف ذلك ِبن ينوي اإلقامة أربعة أَيم 370]

بلياليهن، فإن نوى هذا القدر أ م وصار حكمه حكم مقيم، وإذا نوى دوهنا قصر. وقال أبو حنيفة االعتبار خبمسة 
 ه اثِن عشر يوماً.وماً. وقال غري عشر ي

[ مسألة: فإن علق مدة اإلقامة ابنتجاز حاجته، فإنه يقصر سواء متادت اإلقامة إَل أربعة أَيم أو أكثر، 371]
 .وللشافعي قوالن: أحدِها: يقصر أربعة أَيم فقط. واآلخر: سبعة عشر يوما أو مثانية عشر يوما

و بعزَية أكثر من أربعة أَيم، هلم أن يقصروا. خالفاً ألحد [ مسألة: سراَي املسلمني إذا أقاموا يف وجه العد372]
 قوِل الشافعي أهنم ال يقصرون إال مثانية عشر يوماً. 

[ مسألة: إذا دخل وقت الصالة وهو مقيم متمكن من فعلها فلم يصلها إَل آخر وقتها ث سافر وقد بقي 373]
 .حكي عنه من أصحاب الشافعي أنه ليس له قصرهامن وقتها ما َيكنه أداؤها فيه فله أن يقصر. خالفاً ملن 

[ مسألة: إذا نسي صالة يف حضر ث ذكرها يف سفر بعد فوات وقتها قضاها اتمة. خالفاً ملا حيكى عن 374]
 احلسن من قصرها. 

[ مسألة: إذا نسي صالة يف سفر ث ذكرها يف حضر، فاألوَل أن يقصرها، فإذا أمتها كره له ذلك وجاز. 375]
 رأى من أصحابنا أن القصر فرض املسافر قال: جيب قصرها، وقال الشافعي يلزمه إمتامها.ومن 

[ مسألة: إذا نسي صالة يف سفر فذكرها يف السفر قبل أن يصري مقيماً، فإنه يقضيها، سفرية. خالفاً ألحد 376]
 .قوِل الشافعي إنه يلزمه اإلمتام

 لزمه اإلمتام إذا أدرك ركعة فصاعداً، خالفاً ملن قال ال يلزمه.  [ مسألة: إذا دخل املسافر يف صالة املقيم377]
 [ )فصل(: وإذا أدرك أقل من ركعة َل يلزمه، خالفاً للشافعي. 378]
 .[ مسألة: البد من النية يف القصر، خالفاً للمزّن379]
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 .فاً لبعضهم[ مسألة: إذا افتتحها بنية اإلمتام َل جيز له قصرها، فإن فعل أعادها أبدا، خال380]
 .[ )فصل(: إذا افتتحها بنية القصر فأمتها عامداً فال جتزيه خالفاً لبعضهم381]
 .[ مسألة: فإن أمتها سهواً قال سحنون: ال جتزبه، وقال ابن املواز جتزبه382]
ت نفالً [ مسألة: إذا افتتح الصالة بنية القصر ث نوى اإلقامة، فإن صلى ركعة سجد فيها أمتها اثنتني وكان383]

 وَل جيز له البناء عليها. وقال الشافعي: يبِن على ما تقدم وجتزيه، وبه قال بعض متأخري أصحابنا. 
[ مسألة: إذا كان يف سفينة يقدر فيها على الصالة قائماً َل جيزله ترك القيام، سواء كانت مربوطة يف الشط 384]

صلى الفرض جالسا وإن كانت مربوطة إَل الشط َل جيز أو سائرة، وقال أبو حنيفة: إن كانت سائرة جاز له أن ي
 .له
[ مسألة: اجلم: بني الصالتني جائز يف السفر وقت أيهما شاء إذا جد به السري، واالستحباب يف آخر 385] 

وقت األوَل وأول وقت الثانية إن قدر هذا يف الصلوات األرب:، وقال أبو حنيفة ال جيوز اجلم: بني الصالتني إال 
 .ة واملزدلفةبعرف

 [ )فصل(: جيوز اجلم: يف طويل السفر وقصريه، خالفاً للشافعي يف قوله ال جيوز إال يف سفر القصر. 386]
 [ مسألة: جيوز اجلم: بني الصالتني يف احلضر لعذر املطر.387]

 خالفاً أل ي حنيفة. 
 ، خالفاً للشافعي. [ مسألة: ال جيم: يف احلضر إال بني املغرب والعشاء دون الظهر والعصر388]
 [ مسألة: حيوز اجلم: إذا انقط: املطر وبقي الوحل، خالفاً للشافعي. 389]
[ مسألة: جيب يف صالة اجلمعة اجمليء إَل اجلمعة على من كان خارجاً من املصر مبسافة يسم: منها النداء، 390]

 أصاًل.  خالفاً أل ي حنيفة يف قوله ال جيب على من كان خارج املصر السعي إليها
[ )فصل(: وإمنا حددَن املسافة بثالثة أميال أو بزَيدة يسرية، خالفاً ملن ح ِكَي عنه ستة. وللشافعي يف نفيه 391]

 التحديد مجلة. 
 [ مسألة: جتب اجلمعة على أهل القرى والسواد، خالفا: أل ي حنيفة. 392]
حابنا فيه، فقال ابن القاسم: ما َل تغرب [ مسألة: إذا أخرت اجلمعة إَل أي وقت تقام، فقد اختلف أص393]

الشمس وإن صلى بعض العصر بعد الغروب. وقال الشيخ أبو بكر اأَلهْبَرِي: ما َل خيرج وقت الظهر الضروري 
فيبقى قدر أرب: ركعات إَل مغيب الشمس، فإن بَقَي من النهار ما خيطب ويصلي ركعتني، ث يبقى أرب: ركعات 

ا ذكر ذلك فيما شرح من مسائل األسدية، ويف تعليق بعض أصحابنا عنه ما َل خيرج للعصر أقيمت اجلمعة هكذ
وقت الظهر املختار، وقد بينت كل قول يف شرح خمتصر ابن أ ي زيد، وإمنا الغرض هاهنا إذا كان يف اجلمعة وخرج 
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دخول وقت العصر وقتها ودخل وقت العصر. وقال الشيخ أبو بكر: ينظر فإن كان قد صلى ركعة بسجديتها قبل 
فإنه يتمها مجعة وإن كان قد صلى دون ذلك بىن وأمتها ظهراً. وقال الشافعي ظهراً،، وَل يفصل. وقال أبو حنيفة 

 تبطل صالته ويستأنف ظهراً. 
 [ مسألة: ليس من شرط إدراك اجلمعة إدراك اخلطبة. خالفاً ملا ح ِكَي عن طاووس. 394]
مام رأسه من الركوع من الثانية فقد فاتته اجلمعة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: [ مسألة: إذا جاء بعد رف: اإل395]

 إنه يكون مدركاً هلا إبدراك ما دون الركعة من السجود والتشهد. 
 .[ مسألة: ال تفتقر إقامة اجلمعة إَل سلطان خالفاً أل ي حنيفة396]
بنا فيه قدرا حمصوراً أكثر من أن يكونوا عدداً تـَتَـَقرى  [ مسألة: العدد الذي تنعقد هبم اجلمعة، َل يقدر أصحا397] 

هبم قرية، وَيكنهم اإلقامة، ويكون بينهم الشراء والبي:. ومنعوا ذلك يف الثالثة واألربعة وشبههم، وقال أبو حنيفة: 
ل من أربعني تنعقد ِبربعة اإلمام وثالثة سواه، وقال أبو يوسف ثالثة منهم اإلمام. وقال الشافعي: ال تنعقد ِبق

 سوى اإلمام. 
[ مسألة: إذا انفضوا عنه بعد أن أحرم هبم، فإن كان قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أمتها ظهرا أربعا، وإن كان 398]

تنعقد هبم مجعة،  بعد أن عقد ركعة بسجدتيها ضم إليها أخرى وكانت مجعة، وسواء بقي وحده أو بقي معه من ال
عى سجدة من األوَل. وللشافعي مخسة أقاويل، إال أن الذي يناظرون عليه، وهو وبه قال أبو حنيفة إال أنه را

 الصحيح عندهم أنه يتمها ظهراً.
[ مسألة: إذا اشتد الزحام فلم جيد موضعا يسجد عليه َل يسجد على ظهر إنسان فإن فعل َل جيزه وأعاد 399] 

 مكنه. أبدا. خالفاً للشافعي يف قوله أنه يسجد على ظهر إنسان إذا أ
[ مسألة: إذا رك: م: اإلمام يف األوَل ث ض ِغَط فلم يتمكن من السجود حىت رك: اإلمام يف الثانية، فإنه 400] 

يلغي األوَل ويتبعه يف الثانية، وتصري الثانية أواله ، وقال أبو حنيفة: يتشاغل مبا فاته وإن فاته الركوع يف الثانية م: 
 : مثل هذا، واآلخر: يتبعه ويلغي الركوع األول كقولنا. اإلمام. وللشافعي قوالن: أحدِها

[ مسألة: إذا َنب اإلمام ما قط: عليه الصالة أو احتاج معه إَل اخلروج منها، كغلبة احلدث أو الرعاف، أو 401]
 فإنه يستخلف من يتم، خالفا للشافعي يف من: ذلك.  -على إحدى الروايتني  -ذكر أن عليه صالة أخرى 

 
سألة: إذا صلى الظهر يف بيته وهو ممن تلزمه اجلمعة، فإن كان يف وقت لو سعى إَل اجلمعة ألدركها أو [ م402]

ركعًة منها فال جيزيه، ويعيدها أبدا، وإن كان يف وقت لو سعى إَل اجلمعة َل يدرك ركعة منها أجزأه ،. وقال أبو 
ة بعد أن صلى الظهر بطلت ظهره، فإن أدرك حنيفة: جيزيه من غري تفصيل، إال أنه قال: فإن سعى إَل اجلمع
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اجلمعة صالها، وإال أعاد ظهراً، والكالم معه يف فصلني: أحدِها: يف فرض الوقت ما هو؟ فعندَن أنه اجلمعة، 
 وعندهم الظهر. واآلخر: هل جيزيه الظهر أم ال؟. 

فاً للشافعي يف استحبابه هلم أن [ مسألة: إذا فاتتهم اجلمعة فاملستحب هلم أن يقضوها ظهراً منفردين. خال403]
 .يقضوها ظهراً يف مجاعة

 .فاً ألحد قوِل الشافعي أنه ممنوعقبل الزوال مكروه غري ممنوع، خال السفر يوم اجلمعة[ مسألة: 404]
[ )فصل(: فأما إذا زالت الشمس فال جيوز السفر ملن تلزمه اجلمعة خالفاً ملا حيكى عن بعض أصحاب أ ي 405]

 حنيفة. 
 [ مسألة: إذا دخل واإلمام خيطب جلس وَل يرك: حتيه املسجد، خالفاً للشافعي. 406]
 .[ مسألة: اخلطبة شرط يف انعقاد اجلمعة. خالفاً لعبد امللك،، وداود407]
[ مسألة: ويف صفتها روايتان: إحداِها: أنه ال جيزئ إال ما له ابل من الكالم، يسمي مثله العرب خطبة. 408]

 ه لو سبَّح أو هلل فقط، أعاد ما َل يصل، فإن صلى َل يعد. واألخرى: أن
صلى هللا عليه وسلم  -[ مسألة: إذا أتى ببيان وكالم مؤق ت ممتد جيم: موعظة ومحد هللا والصالة على النِب 409]
اتقوا  أو بعض ذلك كفاه، خالفاً للشافعي يف قوله: أقل ما جيزيه أن حيمد هللا ويصلى على نبيه ويوصي فيقول: -

 هللا، ويقرأ شيئا من القرآن.
 [ مسألة: اإلنصات للخطبة واجب، خالفاً ألحد قوِل الشافعي. 410] 
[ مسألة: احلديث والكالم جائز وإن صعد اإلمام على املنرب، ما َل يفرغ املؤذنون وأيخذ يف اخلطبة، خالفاً 411]

 أل ي حنيفة يف قوله حيرم بنفس صعوده. 
يف اخلطبة أن جيلس يف أوهلا ووسطها، فإن خطب وَل جيلس قال أصحابنا: قد أساء وجيزيه،  [ مسألة: السنة412]

 خالفاً للشافعي يف قوله: إن َل يفصل بينهما جبلسة فال جيزيه. 
[ مسألة: الذي يقوله من أدركنا من شيوخنا: إن القيام يف اخلطبة واجب ابلسنة، وإن خطب جالسا كره له 413]

 شرط يف الصالة.  فاً للشافعي يف قوله إن القيام شرط فيها، كما أنهذلك وأجزأه. خال
 [ مسألة: ليس من السنة أن يسلم إذا رقى يف املنرب، خالفاً للشافعي. 414]
 .[ مسألة: األفضل أن خيطب على طهر، فإن خطب حمداث كره ذلك وأجزأه. خالفاً ألحد قوِل الشافعي415]
الك وال عن أصحابه املتقدمني هل من شرط إجزاء اخلطبة أن تكون حبضرة [ مسألة: ال حنفظ نصا عن م416]

 ذلك شرط فيها، خالفاً أل ي حنيفة.من تنعقد هبم اجلمعة وشيوخنا يقولون: جييء على املذهب أن 
 .[ مسألة: املستحب أن يقرأ يف األوَل بسورة اجلمعة، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إهنا وغريها سواء417]
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مسألة: املستحب يف الثانية الغاشية فإن قرأ بسورة "املنافقون"،جاز، وقال الشافعي يستحب "املنافقون"  [418]
 .خاصة

 [ مسألة: ال جيوز أن تصلى اجلمعة قبل الزوال، خالفاً ألمحد بن حنبل. 419]
 .[ مسألة: ال جتوز اجلمعة خلف املراهق خالفاً: للشافعي420]
عبد فيها خالف، قال ابن القاسم: ال جتوز وقال أشهب: جتوز، وهو قول أ ي حنيفة، [ مسألة: ويف إمامة ال421]

 والشافعي، والصحيح قول ابن القاسم. 
 [ مسألة: ال مجعة على عبد، خالفا: لداود. 422]
 [ مسألة: ال تنعقد اجلمعة يف املصر الواحد إال يف موض: واحد، خالفاً أل ي حنيفة وحممد. 423] 
 : إذا اتفق عيد ومجعة َل يسقط أحدِها ابآلخر، خالفاً ألمحد بن حنبل. [ مسألة424]
األذان، حرم البي: وفسخ ما وق: منه يف تلك احلال،  [ مسألة: إذا جلس اإلمام على املنرب وأخذ املؤذنون يف425]

 ال فرق بني من تلزمهما اجلمعة أو أحدِها خالفاً أل ي حنيفة والشافعية.
صلى هللا  -اخلوف جائزة يف وقتنا هذا خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن جوازها كان للنِب  [ مسألة: صالة426]

 خاصة.  -عليه وسلم 
[ مسألة: صفة صالة اخلوف يف السفر عندَن أن يتقدم اإلمام بطائفة، ويرتك طائفة قائمة إبزاء العدو، 427]

سهم ركعة، ث يسلمون وَيضون، فيقومون مقام فيصلي اإلمام بطائفة ركعة، ث يثبت قائماً،  م يصلون ألنف
أصحاهبم، ث أتيت الطائفة األخرى فيحرمون خلف اإلمام، فيصلي هبم الركعة الثانية، ث يتشهد ويسلم، ث يصلون 

الركعة اليت فاتتهم، هذا يف غري املغرب، وقال أبو حنيفة: يصلي اإلمام ابلطائفة األوَل ركعة بسجدتيها، ث تنصرف 
إبزاء العدو، ث أتيت الطائفة األخرى فيصلي هبم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وحده، ث تنصرف هذه الطائفة فتقف 

فتقف إبزاء العدو وأتيت الطائفة األوَل فتقضي ألنفسها ركعة بسجدتيها وحداَن بغري إمام وتتشهد وتسلم، ث 
 ل ذلك. تنصرف وتقف إبزاء العدو، ث أتيت الطائفة األخرى فتقضي مث

[ )فصل(: اختلف قول مالك: هل يسلم اإلمام قبلهم أم ينتظرهم حىت يقضوا ث يسلم هبم؟ فوجه قوهلم 428]
 .ينتظرهم، وهو قول الشافعي

خالفاً لبعض الشافعية يف خترجيهم أنه يصلي ابألوَل ركعة وابلثانية  [ مسألة: ويف املغرب يصلي ابألوَل ركعتني429]
 ركعتني.

: إذا صلى ابألوَل ركعتني، ففي وقت قضائهم وانتظار األخرى روايتان. إحداِها: أنه إذا فرغ من [ )فصل(430]
تشهده أشار إليهم فقاموا، ث أتيت األخرى فيقوم فيصلي هبم الركعة، الثالثة. واألخرى أنه يقوم إَل الثالثة فتتم 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

36 

 األوَل، ويثبت قائماً حىت أتيت األخرى. 
أتثري له يف إسقاط بعض الركعات، فإن كان يف احلضر صليت أربعاً وإن كان يف السفر  [ مسألة: اخلوف ال431]

 .صليت ركعتني، والرخصة يف تغيري اهليئة فقط. خالفاً ملا حيكى عن جابر أهنا ركعة للمأموم وركعتان لإلمام
ا، خالفاً أل ي حنيفة يف [ مسألة: إذا اشتد خوفهم صلوا على حسب قدرهتم، مشاة وركباَن إَل القبلة وغريه432]

 قوله: ال جتوز حال املسايفة وتؤخر إَل وقت األمن. 
 .[ مسألة: صالة العيدين سنة مؤكدة. خالفاً ملن قال من الشافعية إهنا من فروض الكفاية433]
يوم  [ مسألة: التكبري مسنون مستحب يف يوم العيد يف الطريق واجللوس، خالفاً: أل ي حنيفة يف كراهية ذلك434]

 .الفطر
 .[ مسألة: ينقط: التكبري خبروج اإلمام للصالة. خالفا للشافعي يف أحد قوليه، أنه ينقط: إذا أحرم ابلصالة435]
 .[ مسألة: يكرب يوم الفطر دون ليله، خالفا للشافعي436]
ست: ثالث يف [ مسألة: زوائد التكبري ست يف األوَل ومخس يف الثانية، خالفا أل ي حنيفة يف قوله إهنا 437]

 .وللشافعي يف قوله سب: يف األوَل األوَل، وثالث يف الثانية
[ مسألة: والتكبري يف الركعتني مجيعاً قبل القراءة ، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إنه أييت يف الثانية ابلقراءة ث 438]

 .ابلتكبريات الزوائد، فيصلها بتكبرية الركوع
 وحدها خالفاً أل ي حنيفة والشافعي. ترف: يف تكبرية اإلحرام[ مسألة: الظاهر أن اليدين 439]
[ مسألة: إذا صعد املنرب ففي جلوسه قبل اخلطبة روايتان: إحداِها: يفعله كاجلمعة، والثانية أنه خيطب وال 440]

 .جيلس
 .[ مسألة: األفضل أن يصلي يف املصلى خالفاً للشافعي يف قوله: إهنا يف املسجد أفضل441]
مسألة: ال يتنفل يف املصلى قبل الصالة وال بعدها ال اإلمام وال غريه، وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدها وال [ 442]

 يتنفل قبلها. وقال الشافعي: كره ذلك لإلمام قبل الصالة وبعدها وال يكره للمأموم. 
خبالف املصلى وهي رواية [ مسألة: فأما إذا صليت يف املسجد فروايتان: إحداِها: يتنفل فيه قبل اجللوس، 443]

 ابن قاسم وابن عبد احلكم. واألخرى: أنه كاملصلى، ال يتنفل فيه، وهي رواية ابن َنف:. 
[ مسألة: إذا قرأ قبل التكبري ساهياً، ث ذكر قبل الركوع، أتى ببقية التكبري وأعاد القراءة. خالفاً للشافعي يف 444]

 .اجلديد إذ قال: يرك: وال يعود إَل التكبري
[ مسألة: يبدأ ابلتكبري عقيب الصلوات يف صالة الظهر، من يوم النحر إَل أن تصلى الصبح من رابعه، وهو 445]
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وقال أبو حنيفة: يكرب عقب مثاّن صلوات، تبدأ ابلصبح من يوم عرفة إَل بعد العصر  الظاهر من قول الشافعي.
 من يوم النحر. 

د من مسافر وحاضر، ورجل وامرأة، وحر وعبد، منفرد ويف [ مسألة: التكبري خلف الصلوات لكل أح446] 
 .مجاعة، خالفاً أل ي حنيفة يف املسافر واملرأة أهنم ال يكربون

 خالفاً للشافعي.. [ مسألة: ال يكرب عقيب النوافل447]
 ]ابب[ فصل يف صالة الكسوف

نيفة يف قوله إهنا ركعتان على [ مسألة: صالة كسوف الشمس ركعتان، يف كل ركعة ركوعان. خالفاً أل ي ح448]
َية سائر الصلوات  .بـ نـْ

 وسف، وحممد يف قوهلما: إهنا جهر.[ مسألة: القراءة فيها سراً خالفاً أل ي ي449]
 .[ مسألة: وليس فيها خطبة مرتبة، خالفاً للشافعي450]
 .[ مسألة: ال جيم: خلسوف القمر، خالفاً للشافعي451]
 .اجلماعة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إهنا بدعة وليست بسنة [ صالة االستسقاء سنة يف452] 
 خالفاً للشافعي يف قوله كتكبريات العيد. [ مسألة: يكرب لإلحرام فقط453]
 .[ مسألة: حيول فيها رداءه خالفاً أل ي حنيفة454]
يف قوله ال يقتل،  [ مسألة: إذا اعتقد وجوب الصالة ث تركها كسال يقتل وال يكفر، خالفاً أل ي حنيفة455]

 وألمحد يف قوله قد كفر.
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 نائ اب اجلكت
 .[ مسألة: املستحب أن يغسل امليت جمرداً، خالفاً للشافعي456]
 .[ مسألة: ال ي زال  عن امليت شعر وال ظفر، خالفاً للشافعي457]
 ل، خالفاً للشافعي. [ مسألة: حكم اإلحرام ينقط: ابملوت، فيفعل ابمليت احملرم ما يفعل ابحلال458]
 .[ مسألة: يغسل الرجل امرأته، خالفاً أل ي حنيفة يف منعه ذلك459]
 واألخرى منعه. [ مسألة: وعنه يف املطلقة الرجعية روايتان: إحداِها: جوازه،460]
 [ مسألة: من مات له نسيب كافر َل يغسله، خالفاً للشافعي. 461]
يستهل صارخا وال طال مكثه طوالً يستدل منه على حياته فإنه ال يغسل وال [ مسألة: إذا حترك املولود ث َل 462]

 يصلى عليه، خالفاً للشافعي. 
[ مسألة: الشهيد املقتول يف املعركة ال يغسل وال يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه وال يغسل، 463]

 سن وغريه: أنه يغسل ويصلى عليه.وحكى عن احل
 عنه فرو وال خف وال حمشو، خالفاً للشافعي يف قوله: ينزع ذلك.  [ مسألة: ال ينزع464]
 [ مسألة: الظاهر من قوله أنه ليس للوِل نزع ثيابه وتكفينه بغريها، خالفاً للشافعي يف قوله: إن له ذلك. 465]
 [ مسألة: املرأة والصِب إذا قتال يف املعركة فال يغسالن،. خالفاً أل ي حنيفة. 466]
 : إذا استشهد جنباً فال يغسل. خالفاً أل ي حنيفة. [ مسألة467]
[ مسألة: إذا محل من املعركة مثخناً ابجلراح فعاش ث مات، فإن كان يف غمرة اجلراح إَل أن مات فإنه ال 468]

يغسل، وال يصلى عليه، وإن بقي يومني أو ثالثة، وأكل أو شرب فهو كسائر املوتى، وال اعتبار ببقاء احلرب أو 
اعها. وقال الشافعي إن مات قبل تقضي  احلرب فهو شهيد، ال يغسل، سواء، أوصى أو أكل أو شرب أو َل انقط

 احلرب. يفعل، وإن مات بعد تقضي احلرب فكغريه من املوتى، فاملراعاة عنده أن َيوت قبل تقضي
فاً أل ي حنيفة فيما [ مسألة: سائر شهداء املسلمني سوى املقتول يف املعرتك يغسلون ويصلى عليهم، خال469]

 .حكي أنه إن قتل عمداً َل يغسل وإن قتل خطأ غسل
 [ مسألة: املقتول من الفئة الباغية يغسل ويصلى عليه خالفاً أل ي حنيفة. 470]
 [ مسألة: املقتول من الفئة العادلة يغسل ويصلى عليه. خالفاً للشافعي يف أحد قوليه. 471]
 ري من البدن فال يصلى عليه. خالفاً للشافعي. [ مسألة: إذا وجد عضو أو يس472]
وقال أبو حنيفة: يفعل  [ مسألة: إذا اختلط املسلمون ابملشركني صلي على الكل ونوي ابلصالة املسلمني473]
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 ذلك إن كان املسلمون أكثر من املشركني، فإن كانوا مثل املشركني أو أقل فال يصلي عليهم..
 .زة أفضل. خالفاً أل ي حنيفة[ مسألة: املشي أمام اجلنا474]
 .[ مسألة: الواِل أوَل ابلصالة على امليت من الوِل. خالفاً للشافعي475]
 .[ مسألة: االبن أوَل ابلصالة من األب واجلد، خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي476]
 والشافعي.. [ مسألة: واألخ وابن األخ أوَل من اجلد. خالفاً أل ي حنيفة477]
[ مسألة: جيوز اجللوس 479] .: وال حق للزوج يف الصالة على امليتة، خالفاً، ملا حيكى عن احلسن[ مسألة478]

 .قبل وض: اجلنازة، خالفاً أل ي حنيفة
 [ مسألة: ليس يف الصالة على امليت قراءة. خالفاً للشافعي يف قوله: البد من القراءة ابلفاحتة. 480]
 .خالفاً ملن قال مخس [ مسألة: التكبري على امليت أرب:،481]
 .[ مسألة: من فاته بعض التكبري ففيه روايتان: إحداِها: ينتظر اإلمام. واألخرى: حيرم وال ينتظر482]
[ مسألة: إذا سبقه اإلمام ابلتكبري فإنه إذا سلم اإلمام قضى ما فاته. خالفاً ملا حيكى عن األوزاعي أنه ال 483]

 يقضيه. 
ومن املرأة عند منكبيها. وقال أبو حنيفة: يقف  يقف اإلمام من الرجل عند وسطه[ مسألة: االستحباب أن 484]

 .منها عند الصدر. وقال الشافعي: يقف من الرجل عند رأسه، ومن املرأة عند عجيزهتا
[ مسألة: إذا اجتمعت جنائز رجاال ونساء وصبياَن، جعل الرجال مما يلي اإلمام ث الصبيان ث النساء. 485]

 .ا حيكى عن احلسن من عكسه، وهو أن النساء يلني اإلمام ث الصبيان ث الرجالخالفا مل
[ مسألة: إذا صلى وِل امليت على ميته سقط الفرض، وال يعاد اثنية ال على اجلنازة، وال على القرب، خالفاً 486]

 .للشافعي
 .[ مسألة: ال تصح الصالة على اجلنازة إال بطهارة، خالفاً للشافعي487]
 .[ مسألة: يكره الصالة على اجلنازة يف املسجد، خالفاً للشافعي488]
 [ مسألة: ال يكره الدفن ليالً خالفاً، ملن كرهه، حلديث املسكينة وقد دفنت ليالً فبلغه وَل ينكره489]
 .[ مسألة: يصن: بولد الزَن ما يصن: بولد الرشيدة خالفاً ملا روى عن قتادة أنه ال يصلى عليه490].
 .[ مسألة: يصلى على قاتل نفسه. خالفاً ملا حيكى عن األوزاعي491]
 .[ مسألة: يصلى على املرجومة يف الزَن خالفاً: لبعض التابعني492]
 [ مسألة: من قتله اإلمام يف حد َل يصل عليه اإلمام خاصة خالفاً للشافعي. 493]
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  كاةاب الكت
، -رضي هللا عنه  -ال خالف فيه، إال شاذاً، عن علي [ مسألة: يف مخس وعشرين من اإلبل بنت خماض، و 494]

 .أن فيها مخس شياه
[ مسألة: جيوز أخذ ابن لبون يف مخس وعشرين م: )عدم( وجود بنت خماض يف املال. خالفاً أل ي حنيفة، 495]

 وإجازته ذلك بناء على أصله يف جواز إخراج القيمة من الزكاة. 
خماض وال ابن لبون أخذ الساعي بنت خماض، خالفا للشافعي يف قوله [ مسألة: إذا َل يكن عنده بنت 496]

 أيخذ ِبيهما شاء. 
[ مسألة: إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة أخذ منها على حساب كل مخسني حقة، وكل أربعني بنت 497]

 .لبون، وَل تعد فريضة الغنم على وجه. خالفاً أل ي حنيفة أن الغنم تؤخذ فيما دون مخس وعشرين
[ مسألة: اختلف قول مالك يف الزَيدة على العشرين ومائة اليت يتغري هبا الفرض، فعنه يف ذلك روايتان: 498]

 .الواحدة واألخرى: أنه ال يتغري إال بزَيدة عشرة إحداِها: أن الفرض يتغري بزَيدة
يتغري إَل ختيري الساعي بني حقتني [ مسألة: إذا قلنا على رواية تغيريالفرض بواحدة أن الفرض يتغري هبا، فإمنا 499]

 .وبني ثالث بنات لبون. وقال ابن القاسم يتغري من احلقاق إَل احنتام بنات لبون
 .[ مسألة: إذا زادت على املائة والعشرين بعض بعري َل يتغري الفرض. خالفاً لبعض الشافعية500]
ني، فيكون فيها تبيعان، واختلف عن أ ي حنيفة، [ مسألة: ما زاد على األربعني من البقر ال شيء فيه إَل ست501]

فقيل عنه: ما زاد على األربعني فبحسابه فيكون على هذا يف إحدى وأربعني مسنة ورب: عشر مسنة، وقيل عنه: ال 
 .شيء فيه إَل اخلمسني، فتكون فيه مسنة ورب: مسنة

مجيعها أو عن اخلمس، واألربعة عفو، [ مسألة: اختلف أصحابنا يف التس: من اإلبل هل الشاة مأخوذة عن 502]
 .فخرجوها على روايتني

[ مسألة: 504]          .[ مسألة: إذا كانت مخس من اإلبل فأخرج واحدا منها فال جتزيه خالفاً للشافعي503]
 .جتب الزكاة يف السخال خالفاً لداود

رة عجاجيل كلها، َل جيز إخراجها، [ مسألة: إذا كانت غنمه سخا ال كلها، أو إبله فصالَن كلها، أو بق505]
 .وكلف أن خيرج السن الوسط وهي اجلذعة والثنية خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما: خيرج منها

 .[ مسألة: نسل احليوان معدود م: أمهاته، وإن كانت األمهات دون النصاب، خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي506]
ل إذا كانت نصاابً وماتت أمهاهتا، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن بقي من [ مسألة: جتب الزكاة يف السخا507]

  .األمهات واحدة َل ينقط: حول السخال، وإن مات مجيعها انقط:

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

41 

[ مسألة: إذا وجب عليه سن فأعطى عنه كرَية من جنسه أجزأه، مثل أن جيب عليه بنت خماض فيعطي 508]
 .وله ال جيزئحامالً أو بنت لبون. خالفاً لداود يف ق

[ مسألة: الواجب يف زكاة الغنم من غالب غنم رب املال من اجلذاع والثناَي، خالفاً ملن قال من غالب أغنام 509]
 .البلدة

[ مسألة: تؤخذ يف زكاة الغنم اجلذعة والثنية من الضأن واملعز، وقال أبو حنيفة: ال يؤخذ اجلذع أصال وال 510]
ِعزيؤخذ إال الثِن منهما مجيعا. 

َ
 .وقال الشافعي: اجلذع من الضأن وحده والثِن من امل

 .[ مسألة: إذا وجبت يف البقرة مسنة وكانت كلها ذكوراً، َل يؤخذ إال أنثى خالفاً ألحد قوِل الشافعي511]
 .[ مسألة: وإذا كانت البقر كلها إَناثً َل جيز أخذ الذكر منها، وكذلك اإلبل والغنم، خالفاً أل ي حنيفة512]
[ مسألة: وإذا كانت الغنم ذكوراً وإَناثً، جذاعاً وثناَيً، فالظاهر من املذهب أنه تؤخذ من اإلَنث خالفاً أل ي 513]

 .حنيفة
[ مسألة: يف مائيت شاة من الغنم وشاة ثالث شياه ث ال يتغري الفرض إَل أن تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أرب: 514]

 ه، أهنا إذا زادت على ثالمثائة واحدة، ففيها أرب: شياهشياه وحكى أهل اخلالف عن الشعِب وغري 
 .[ مسألة: جتب الزكاة على العوامل خالفاً أل ي حنيفة والشافعي515]
[ مسألة: إذا استفاد ماشية بشراء أو مرياث أو غري ذلك، وعنده نصاب من جنسها ضمها إَل ما عنده، 516]

 للشافعي؛  وزكى الفائدة حلول النصاب الذي عنده، خالفاً 
[ مسألة: الزكاة تتعلق ابلعني ال ابلذمة، وإمكان األداء إَل اإلمام من شرط الوجوب يف املواشي والثمار، فإن 517]

حال احلول وَل َيكن إيصاهلا إَل اإلمام ث تلفت أو أتلفها هو من غري قصد للفرار ابلزكاة َل يضمن، ووافقنا أبو 
أتلفها هو ضمن، واختلف قول الشافعي يف ذلك، فقال: إن جميء الساعي  حنيفة يف ذلك كله، إال أنه قال: إن

  .من شرط الوجوب، وقال: من شرط الضمان واختلف قوله يف تعلقها ابلعني أو ابلذمة
[ مسألة: رب األموال الباطنة، الذهب والورق وما إليه زكاته، إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوهبا وإمكان 518]

 .الفقراء ضمن، خالفاً أل ي حنيفةإيصاهلا إَل 
ري تفريط َل يضمن. [ مسألة: إذا ميز الزكاة عن ملكه، وأخرها عن أن يسلمها إَل الفقراء، فتلفت من غ519]

 ي.خالفاً للشافع
َية والتجارة، فكل هذا ال زكاة 520] [ مسألة: الديون يف حق غري املدير ال جتب فيها الزكاة، كاملهر ومثن سل: الق نـْ
 .يه، ما دام دينا. خالفاً للشافعيف
[ مسألة: إذا كان له مال فضاع أو غصب ث عاد إليه بعد سنني زكاه لسنة واحدة، وكذلك ما يقتضيه من 521]
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 .واآلخر ال زكاة فيه أصال دينه الذي أصله عني، وللشافعي قوالن: أحدِها: أنه يزكيه إذا قبضه جلمي: السنني
من زكاته ِبن يكتم على الساعي بعض ماله، أخذ منه متام الزكاة، وَل يؤخذ منه زائدا [ مسألة: إذا غل شيئا 522]

 قال: يؤخذ منه شيء آخر من ماله. عليها، خالفاً ملن
[ مسألة: إذا ضربت فحول الضبا يف إَنث الغنم فتوالدت، قال من أدركنا من شيوخنا: جيب يف السخال 523]

 .نَّ التوالد من جنسني ال جيب يف أحدِها الزكاة، فمن: أن جيب يف األوالد الزكاةالزكاة، خالفاً للشافعي يف قوله: إ
[ مسألة: إذا نقص من النصاب قبل احلول قاصدا الفرار من الصدقة، وخالط غريه أو فارقه بعد اخللطة، فإن 524]

  .ذلك ال يسقط عنه الزكاة اليت جتب عليه قبل ذلك. خالفاً للشافعي
ا أبدل غنماً بغنم أو إباًل إببل أو بقراً ببقر أو دراهم بدراهم أو دَننري. بدَننري بىن على حول [ مسألة: إذ525]

األوَل، فإن أبدل جنسا من املاشية خبالفه ففيه روايتان، وخالفنا أبو حنيفة يف املاشية، ووافقنا يف العني، وخالفنا 
 الشافعي يف اجلمي:. 

 .والشافعي قبل احلول خالفاً أل ي حنيفة [ مسألة: ال جيوز تقدمي الزكاة526]
  .[ مسألة: ال زكاة يف مال املكاتب. خالفاً أل ي ثور527]
 ر واجملانني. خالفاً أل ي حنيفة.[ مسألة: جتب الزكاة يف أموال األيتام واألصاغ528]
 .[ مسألة: ال زكاة يف اخليل. خالفاً أل ي حنيفة529]
 األوزاعي. إَل نية. خالفاً ملا حيكى عن[ مسألة: إخراج الزكاة يفتقر 530]
[ مسألة: من امتن: من أداء الزكاة أخذها منه اإلمام جربا. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: يلجئه إَل األداء 531]

 .وحيبسه وال يقهره على أخذها
 خالفاً ملن منعه. [ مسألة: وتقوم نية اإلمام مقام نية املأخوذ منه يف اإلجزاء532]
  .. خالفاً أل ي حنيفةإخراج القيمة يف الزكاةسألة: ال جيوز [ م533]
 .[ مسألة: جيوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب بدال ال قيمة. خالفاً ملا حيكى عن الشافعي534]
 .[ مسألة: للخلطة أتثري يف زكاة املواشي. خالفاً أل ي حنيفة535]
من اخلليطني نصاب، وقال الشافعي: إذا كان هلما أربعون فاختلطا [ مسألة: وأتثريها إذا كان لكل واحد 536]

 .فعليهما الزكاة
 [ مسألة: وحول اخلليطني واحد، وإن اختلطا قبل احلول بشهر. خالفاً 537]

 .للشافعي
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 .[ مسألة: ال تصح اخللطة فيما عدا املاشية. خالفاً للشافعي538]
 .لثمار وهو مخسة أوسق. خالفاً أل ي حنيفة[ مسألة: النصاب معترب يف زكاة الزروع وا539]
[ مسألة: خيرص النخل والكرم ليعرف قدر الزكاة منه. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ال جيوز اخلرص، وال يتعلق 540]

 .به حكم
 .[ مسألة: جيوز أن يبعث اإلمام بواحد للخرص. خالفاً ألحد قوِل الشافعي541]
قدر النصاب، فال زكاة على أرابهبا. خالفاً  د اخلرص جبائحة فلم يبق منها[ مسألة: إذا تلفت الثمرة بع542]

 .ألصحاب الشافعي
 .[ مسألة: يضم الشعري والسلت إَل احلنطة يف الزكاة خالفاً أل ي حنيفة والشافعي543]
 .[ مسألة: ال زكاة يف الفواكه واخلضر. خالفاً أل ي حنيفة544]
 .ون. خالفاً للشافعي[ مسألة: جتب الزكاة يف الزيت545]
 .[ مسألة: ال زكاة يف العسل. خالفاً أل ي حنيفة546]
 .[ مسألة: يؤخذ العشر من أرض اخلراج وغريها. خالفاً أل ي حنيفة547]
 .[ مسألة: ال يؤخذ العشر من أرض املكاتب والعبد املأذون. خالفاً أل ي حنيفة إذا كان مأذوَن له548]
ضا فزرعها فالزكاة على املستأجر دون صاحب األرض. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: [ مسألة: إذا استأجر أر 549]

 .إن الزكاة على صاحب األرض
[ مسألة: إذا كان معه عشرون ديناراً تنقص نقصاَنً يسرياً جتوز به جبواز التامة ففيها الزكاة. خالفاً أل ي 550]

 .حنيفة والشافعي
على املائتني ففيه حبسابه قل أو كثر. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله ال شيء [ مسألة: وما زاد على العشرين و 551]

 .فيما زاد على العشرين حىت تبلغ أربعة دَننري وفيما زاد على املائتني حىت تبلغ أربعني
 .[ مسألة: جيم: بني الذهب والفضة يف الزكاة. خالفاً للشافعي552]
 .بعشرة دراهم. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن االعتبار ابلقيمة [ )فصل(: واالعتبار يف ذلك يقام املثقال553]
[ مسألة: املصوغ الذي جتب فيه الزكاة يراعى وزنه دون قيمته. خالفاً للشافعي يف قوله: إنه إذا كان مما جيوز 554]

 .اختاذه وجبت الزكاة يف قيمته دون وزنه
يه من الفضة املخلصة نصاابً، كان الغش قلياًل أو كثرياً، إال [ مسألة: الورق املغشوش جتب الزكاة فيما يعلم ف555]

انق يف العشرة وما أشبهه مما ال  أن يكون مما ال حكم له، كما يقول أهل الصنعة: أنه ال يتأتى الضرب إال به كالد 
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 مه. فدليلنا اعتباره بكون العشر.يؤثر، وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل من الفضة سقط حك
 .مسألة: احللي املباح املتخذ للبس ال زكاة فيه. خالفاً أل ي حنيفة وأحد قوَل الشافعي [556]
 [ مسألة: ال زكاة يف حلي الكراء عند مالك، وقال حممد بن مسلمة: فيه الزكاة، 557]
ِل [ مسألة: أواّن الذهب والفضة احملرم استعماهلا ال جيوز اختاذها، وإن َل تستعمل. خالفاً ألحد قو 558]

 .الشافعي
[ مسألة: إذا نقص النصاب عن املال الذي جتب الزكاة يف عينه يف بعض احلول، ث منا يف آخره َل جتب 559]

 .الزكاة فيه. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن املراعى كماله طريف احلول دون أثنائه
معتربة فيها، وقال داود: ال زكاة يف  [ مسألة: العروض إذا أديرت للتجارة وجبت الزكاة يف قيمتها على شروط560]

 أموال التجارة. 
 [ مسألة: ال جتب الزكاة يف العروض إال أن يشرتيها بنية التجارة، فإن َل ينو561]

ذلك عند الشراء ث نواه من بعد، أو كان عنده عرض فنوى به التجارة، فال جتب الزكاة فيه، وحكي عن أمحد بن 
 جرد النية وإن حدثت بعد الشراء. حنبل وإسحاق، يصري للتجارة مب

[ مسألة: إذا ابتاع العرض بنية التجارة، ث نقله إَل نية القنية، ففيه روايتان: إحداِها: وجوب الزكاة، 562]
 .واألخرى سقوطها عنه

 [ مسألة: إذا ابتاع العرض بعرض فال زكاة فيه وإن نوى به التجارة، إال أن يبتاعه بذهب أو فضة. خالفاً 563]
  .أل ي حنيفة، والشافعي

[ مسألة: إذا ابتاع العرض وهو غري مدير يرتبص به النفاق واألسواق، َل يلزمه أن يزكيه كل سنة. خالفاً أل ي 564]
 .حنيفة والشافعي

 .[ مسألة: ربح املال حوله حول أصله، خالفاً للشافعي يف قوله: يستأنف به احلول565]
اب من الذهب، ث ابعه يف آخر احلول بنصاب من الورق، فعليه زكاته بعد [ مسألة: إذا اشرتى عرضا بنص566]

احلول، وكذلك لو ابتاع بنصاب من الذهب نصاابً من الورق، فجاء احلول وهو عنده فعليه الزكاة. وقال الشافعي 
اب ذهب نصاابً يف العرض إذا ابتاعه بفضه ث ابعه بذهب: إنه يقوم الذهب دراهم، ث يزكيها، وأما إن ابتاع بنص
التجارة فاختلفوا،  من الورق، فحال عليه احلول، فإن كان على غري وجه التجارة فال زكاة عليه، وإن كان على وجه

فمنهم من يوجب الزكاة بناء على حول األصل، ومنهم من ال يوجبها. وقال اإلسفراييِن حكي عن ابن شريح أنه 
 قال: بشر الصيارفة ِبن ال زكاة عليهم

[ مسألة: إذا قوم العروض أخرج عنها دراهم أو دَننري، وَل جيز أن خيرج منها، خالفاً للشافعي، يف قوله: إنه 567]
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 .خيرج منها
[ مسألة: الزكاة جتب يف قيمة العروض اليت تراد للتجارة ال يف أعياهنا، وقال أبو حنيفة: جتب يف عني مال 568]

  .بلغت نصااب وجب أخذ رب: عشر العرض منه التجارة، كاملاشية ولكن يعترب قيمته، فإذا
[ مسألة: إذا ابتاع أصول خنل للتجارة فأمثرت عنده، فإنه يزكي الثمرة زكاة العني، ث إذا ابع النخل بعد حول 569]

 زكى قيمتها، خالفاً ألحد قوِل الشافعي: أن الزكاة إذا وجبت يف الثمر َل جتب يف قيمة األصل. 
ى شيئا مما يف عينه الزكاة، كاملاشية للتجارة، فال جتب فيها إال زكاة العني فقط، وتسقط [ مسألة: من اشرت 570]

 .زكاة التجارة. خالفاً أل ي حنيفة وأحد قوِل الشافعي، أنه جتب فيها زكاة التجارة وتسقط زكاة العني
  .قوله: تسقط زكاة الفطر [ مسألة: جتتم: زكاة التجارة والفطر يف العبد الواحد. خالفاً أل ي حنيفة يف571] 
 .[ مسألة: والنصاب يف أموال التجارات معترب يف آخر احلول. خالفاً أل ي حنيفة، يف قوله: يعترب يف الطرفني572]
[ مسألة: إذا كان عنده نصاب من الذهب أو الورق، ث أفاد نصاابً من جنسه َل يضمه إَل ما معه، وزكى  573]

 ف املاشية. وقال أبو حنيفة: يضمه إَل النصاب كاملاشية. كل واحد من املالني حوله، خبال
[ مسألة: الدين َين: الزكاة عن العني، وال َينعها عن املاشية واحلبوب واحلرث، وقال الشافعي: ال َين: الدين 574]

 زكاة أصاًل. 
وقال أبو حنيفة: [ مسألة: إذا كان عليه دين ومعه عني وعروض، جعل الدين يف العروض وزكى عن العني، 575]

 .جيعل الدين يف العني وتسقط الزكاة
[ مسألة: يكره للرجل أن يبتاع صدقته، لئال يكون ذريعة إَل إخراج القيمة يف الزكاة، أو إَل الرجوع يف اهلبة، 576]

 .وإن فعل صح، وحكي عن أصحاب الشافعي، أنه ال يصح، واختلفوا يف احلكاية
 .وليست بركاز، وقال أبو حنيفة: املعدن والركاز واحد وفيه اخلمس [ مسألة: يف املعادن الزكاة577]
أقط: بالل  -صلى هللا عليه وسلم  -[ )فصل(: ودليلنا على أن الواجب فيه الزكاة ما روي )أن رسول هللا 578]

 بن احلارث املعادن القبلية وأخذ منه الزكاة(، 
 : فيها الزكاة وقيل اخلمس، [ )فصل(: واختلف يف الندرة بال تعب وكلفة، فقيل579]
[ )فصل(: وال شيء فيما خيرج من املعدن سوى الذهب والفضة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إنه جتب يف  580]

 .كل ما ال ينطب:
 .[ )فصل(: النصاب معترب يف املعدن. خالفاً أل ي حنيفة581]
 [ )فصل(: ال حول يف زكاة املعدن. خالفاً ألحد قوِل الشافعي582]
 .[ مسألة: اختلف يف الركاز من العروض، ففيه. روايتان: إحداِها: خيمس، واألخرى: ال خيمس583]
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 .[ مسألة: يف الركاز اخلمس كتمه واجده أو أظهره. خالفاً أل ي حنيفة إنه إن كتمه فال شيء عليه584]
 .[ مسألة: جيوز بي: تراب املعدن. خالفاً للشافعي585]
البحر من اجلواهر واللؤلؤ والعنرب وغري ذلك مما َل يتقدم عليه ملك آدمي، فال شيء  [ مسألة: ما خرج من586]

 عليه وال زكاة وال مخس، وقال أبو يوسف يف اللؤلؤ، والعنرب، وكل ما خيرج من البحر اخلمس. 
 .اود[ مسألة: ال جيب على اإلمام، أو ساعيه، أن يدعو لصاحب الصدقة إذا أخذ الزكاة )(. خالفاً لد587]
 .[ مسألة: زكاة الفطر فريضة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إهنا واجبة ليست بفريضة على ما يقوله يف الوتر588]
 .[ مسألة: جيب على الرجل إخراجها عن عبده وولده الصغري الذي ال مال له. خالفاً لداود589]
 .فاً حملمد بن احلسن[ مسألة: إذا كان له ابن صغري موسر، َل يلزم األب فطرته. خال590]
 .[ مسألة: إذا بلغ االبن زمنا فقرياً، فعلى األب نفقته وفطرته. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ال تلزمه فطرته591]
 .[ مسألة: يلزم الزوج فطرة امرأته املسلمة، وإن كانت موسرة. خالفاً أل ي حنيفة592] 
 .الكافر. خالفاً أل ي حنيفة [ مسألة: ال يلزم السيد إخراج الفطرة عن عبده593]
[ مسألة: إذا كان العبد بني شركاء لزمهم إخراج الفطرة عنه. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ال جيب إخراج 594]

 .الفطرة عن العبد املشرتك
[ مسألة: ومن بعضه حر، وبعضه رق، قد اختلف قوله فيه، فروي أن على السيد بقدر حصته، وال شيء 595]

يف حصته من احلرية، وروي أن على كل واحد منهما بقدر حصته، وهو قول حممد بن مسلمة والشافعي على العبد 
 وقال عبدامللك: على السيد مجي: الصاع، وال شيء على العبد، وقال أبو حنيفة: ال جيب إخراج الفطرة عنه أصالً. 

من آخر يوم من رمضان.  [ مسألة: يف وقت وجوب زكاة الفطر روايتان: إحداِها: بغروب الشمس596]
 واألخرى: بطلوع الفجر من يوم الفطر، وقال قوم من أصحابنا: بطلوع الشمس. 

[ مسألة: من ملك زَيدة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر زكاة الفطر وجب عليه إخراجها. خالفاً أل ي 597]
 .ه من غري األموال كالزكاةحنيفة يف قوله: ال جتب إال على من َيلك نصاابً من األموال، أو قيمت

[ مسألة: ال جيزئ يف األنواع املخرجة أقل من صاع، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: جيزئ من الرب والزبيب 598]
 .نصف صاع

[ مسألة: إذا كان معسرا حال الوجوب َل يلزمه بيسره من بعد، خالفاً ملن أوجبه، وحكاه من أهل اخلالف 599]
 صل له. من الشافعية عنا، وال أ

[ مسألة: إخراج الرب جائز، خالفاً ملن خرق اإلمجاع من أصحاب داود وقال: ال جيزيه، مسعت اخلرزيَّ 600]
 .حيكيه
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[ مسألة: جيوز إخراج 602[ مسألة: واالعتبار بغالب قوت أهل البلد، خالفاً للشافعي يف قوله: إنه خمري، ]601]
 عي.الشاف األقط ألهل البادية. خالفاً ألحد وجهي

 .[ مسألة: ال جيوز أن خيرج فيها الدقيق. خالفاً البن حبيب، وال القيمة خالفاً أل ي حنيفة603]
[ مسألة: ال جيوز صرف زكاة الفطر وال غريها إَل ذمي، خالفاً ملن أجازه يف اجلمي:، وأل ي حنيفة يف قوله: 604]

 .جبواز ذلك يف زكاة الفطر ويف الكفارات دون غريها من الزكوات
[ مسألة: إذا َل يوص إبخراج الزكاة عنه، وقد علم ورثته بوجوهبا، استحببنا هلم أن خيرجوها، فإن َل يفعلوا َل 506]

 يلزمهم، وقال الشافعي خترج من أصل ما له. 
 .[ مسألة: وإذا أوصى هبا، فهي يف الثلث. خالفاً للشافعي606]
بر يف الصحة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إهنا كسائر الوصاَي [ مسألة: وتبدأ على غريها من الوصاَي إال املد607]

 .سواء
[ مسألة: جيوز صرف الصدقات إَل صنف واحد من األصناف، وجيوز تفضيل صنف على صنف، بقدر ما 608]

 .جيتهد فيه اإلمام. خالفاً للشافعي يف قوله: ال جيوز ختصيص بعض األصناف جبميعها
الظاهرة كاملواشي واحلرث جيب دفعها لإلمام، وإذا كان عدال يبعث ساعيا َل يس: [ مسألة: زكاة األموال 609]

املالك أن يفرقها بنفسه، وإن فعل ضمن. خالفاً للشافعي يف قوله اجلديد: إن رب املال خيري بني أن يفرقها بنفسه، 
 أو يدفعها إَل اإلمام فيفرقها؛ 

الذي هو فيه املال، َل جيز نقلها إَل بلد آخر، فإن فعل أساء، [ مسألة: إذا وجد املستحق للزكاة يف البلد 610]
 والنظر على أصول مالك يقتضي أن جيوز. وقال الشافعي ال جيوز وعليه اإلعادة. 

[ مسألة: إذا اجتهد فدف: الصدقة إَل من ظاهره الفقر، ث ابن له أنه غِن، فالصحيح أن عليه اإلعادة. 611]
 .وِل الشافعيخالفاً أل ي حنيفة، وأحد ق

[ مسألة: القوي ابالكتساب جيوز له أخذ الزكاة إذا كان فقرياً، هكذا قال شيوخنا وقال الشافعي: ال جيوز 612]
 .له
[ مسألة: ليس يف قدر الغىن الذي حيرم به أخذ الصدقة حد، إال أن مالكاً قال: يعطى من له مسكن ودابة؛ 613]

درِها، وقال أبو حنيفة: الغىن وجود نصاب الزكاة أو قيمته، وقال الثوري ألنه الغىن عنهما، ويعطى من له أربعون 
وأمحد: مخسون درِها، وقال الشافعي: هو ما حتصل به الكفاية م: الدوام فيدل على أن معه نصاب، ال جيوز له 

 أخذ الصدقة. 
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ى الكراهة دون التحرمي، [ مسألة: نص مالك على أن املرأة ال تعطي زوجها زكاهتا، وقال أصحابنا: هو عل614]
 وقال أبو حنيفة ال جيوز. 

[ مسألة: الفقري: الذي له بلغة ال تكفيه، واملسكني: الذي ال شيء له أصالً، وقال الشافعي ابلعكس من 615]
 هذا. 

 [ مسألة: تفسري قوله تعاَل: }ويف الرقاب{، أن يبتاع اإلمام من مال الصدقة رقااب يعتقهم عن املسلمني، وال616]
مالك: إذا أعطي مكاتب ما يتم به عتقه جاز، وقال أبو حنيفة، والشافعي، ال يشرتي  يعطى املكاتبون،، وقد قال

 عبدا فيعتق أبدا.
 ق يف قوهلما: إن املراد به احلج.[ مسألة: معىن ويف سبيل هللا اجلهاد والغزو، خالفاً ألمحد وإسحا617]
 .ن غنياً. خالفاً أل ي حنيفة[ مسألة: جيوز للغازي أن أيخذ وإن كا618]
[ مسألة: ابن السبيل الغريب املنقط: به، واجملتاز املقيم يف الغربة، دون من ينشئ السفر من بلده. خالفاً 619]

 .للشافعي ال يفهم إال احلاصل يف الغربة دون من نشأ السفر من بلده
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  صياماب الكت
 .. خالفاً لزفر يف قوله: إن صوم رمضان يصح بغري نية[ مسألة: ال يصح الصيام إال بنية620]
لرمضان، وكل صوم  النية[ مسألة: وال جيزئ صوم إال بنية قبل الفجر أو معه. خالفاً أل ي حنيفة، يف جتويزه 621]

 معني بعد الفجر، والشافعي، يف جتويزه النية للنفل بعد الفجر. 
 .[ )فصل(: وما بيناه داللة على الشافعي622]
 [ مسألة: وإذا نوى جلمي: الشهر من أول ليله أجزأه. خالفاً أل ي حنيفة والشافعي. 623]
 .[ مسألة: تعيني النية واجب يف صوم رمضان. خالفاً أل ي حنيفة624]
 .[ مسألة: وال يعترب بقول املنجمني يف دخول وقت الصوم، خالفاً ملن ذهب إَل ذلك625]
 مسلمة والشافعي يكره تعمد ذلك. لشك تطوعا، وقال حممد بن[ مسألة: جيوز أن يصام يوم ا626]
[ مسألة: ال جيوز أن يصومه بنية الفرض على أنه إن كان من الشهر، وإال كان تطوعاً، وإذا فعل ذلك، ث 627]

 ثبت أنه من رمضان أعاد. خالفاً أل ي حنيفة وغريه
 كل وجه وهذا غلطوم يوم الشك على  [ مسألة: ذهب بعضهم إَل أنه ال يصح ص628]
[ مسألة: إذا رئي اهلالل يف يوم الشك فهو لليلة املقبلة، سواء رئي قبل الزوال أو بعده، وقال أبويوسف إن  629]

 كان قبل الزوال فهو لليلة املاضية ورأيت حنوه البن حبيب. 
 .[ مسألة: وال يقبل شهادة واحد على هالل رمضان. خالفاً للشافعي630]
واء كانت السماء مصحية أو مغيمة. خالفاً أل ي حنيفة، يف تفريقه بني املوضعني، وقوله: إهنا [ )فصل(: وس631]

 .إن كانت مغيمة قبل فيها قول الواحد، وإن كانت مصحية صحيحة َل يقبل إال االستفاضة دون االثنني والثالثة
 .[ مسألة: ال يقبل يف آخره إال االثنان. خالفاً أل ي ثور632]
 .ة: إذا رأى اهلالل وحده لزمه الصوم. خالفاً لبعض التابعني يف قوهلم: إنه ال يلزمه إال حبكم اإلمام[ مسأل633]
  .[ مسألة: وإذا رآه وحده ث تعمد الفطر فعليه القضاء والكفارة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله ال كفارة عليه634]
كان قد نواه من الليل، خالفاً ملا حيكى عن أ ي هريرة،   [ مسألة: إذا أصبح جنباً َل َينعه صوم ذلك اليوم إذا635]

  .واحلسن بن صاحل
[ مسألة: احلائض إذا رأت الطهر لياًل، فنوت الصوم، وَل تغتسل حىت طل: الفجر، جاز هلا صوم ذلك اليوم، 636]

جيزها، وحكي عن سواء أخرته بتفريط، أو بغري تفريط، وقال عبد امللك، وحممد بن مسلمة: إن أخرته بتفريط َل 
 قوم. أنه ال جيزيها الصوم على كل وجه
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[ مسألة: إذا أكل جمتهداً، ث ابن له أن الشمس َل تغرب، أو الفجر قد طل: فصومه فاسد وعليه القضاء يف 637]
 .الفرض، خالفاً لداود يف قوله: إن صومه صحيح، وال قضاء عليه

 أل ي حنيفة والشافعي صيامه، خالفاً [ مسألة: إذا طل: الفجر وهو يوجل َل ينعقد 638]
[ مسألة: وإن نزع لوقته، فال كفارة عليه، وإن استدام قال أصحابنا عليه الكفارة، وخترَّج ذلك عندي على 639]

 .قول ابن القاسم: مىت أكل َنسياً، ث أكل بعده عامدا
ن يقول: إنه واجب وهو قول [ مسألة: اختلف أصحابنا يف وجوب القضاء على املستقي عامداً، فمنهم م640]

  .ابن بكري، ومنهم من يقول استحبااب وهو قول أ ي يعقوب الرازي
[ مسألة: وإذا وطئ يف رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة وحكي عن قوم من التابعني أنه ال كفارة عليه 641]

 وأن اخلرب خاص مبن ورد فيه. 
 وقال عبد امللك عليه الكفارة، وهو قول أمحد ابن حنبل.  [ مسألة: ومن وطئ َنسيا فال كفارة عليه،642]
[ مسألة: وإذا طاوعته ابجلماع فعليها الكفارة، وال يتحملها الواطئ. خالفاً للشافعي يف قوله: إنه ال كفارة 643]

 وإن عليها كفارة بتحملها الواطئ،عليها بوجه، 
كل وشرب، وغري ذلك سوى الردة. خالفاً [ مسألة: جتب الكفارة بكل فطر على وجه اهلتك، من أ644]

  للشافعي يف قوله: ال كفارة إال يف اجلماع
[ مسألة: على متعمد الفطر يف رمضان القضاء م: الكفارة. خالفاً ألحد قوِل الشافعي فيما حكاه 645]

 .اإلسفراييىن
 يفة والشافعي. [ مسألة: وكفارة الفطر يف رمضان على التخيري دون الرتتيب. خالفاً أل ي حن646]
 عن ابن أ ي ليلى، للخرب الذي رويناه. [ مسألة: التتاب: يف صوم الشهرين واجب. خالفاً ملا حيكى647]
[ مسألة: إذا أفطر يف يومني فعليه كفاراتن، كفر عن األول أوَل يكفر. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن من 648] 

 ة عليه للثاّن. وطئ يف الثاّن قبل أن يكفر عن األول فال كفار 
 .[ مسألة: إذا أكل أو جام: َنسيا أفسد صومه وعليه القضاء يف الفرض. خالفاً أل ي حنيفة والشافعي649]
[ مسألة: إذا أكره على اإلفطار ِبن أوجر املاء يف حلقه، أو ِبن هدد ابلقتل والضرب فأكل بنفسه فقد 650]

مة. وقال الشافعي يف كل ذلك: ال يفطر إال الذي أكل أفطر يف املوضعني، وكذلك إذا جومعت مكرهة أو َنئ
 بنفسه فله فيه قوالن. 

[ مسألة: إذا نظر فأنزل فعليه القضاء وال كفارة عليه، فإن استدام النظر حىت أنزل فعليه القضاء والكفارة. 651]
  .خالفاً للشافعي يف قوله يف املوضعني: إنه ال يفطر
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العذر املبيح للفطر متأوالً أنه سيطرأ العذر كان عليه الكفارة، وطرَين العذر  [ مسألة: إذا أفطر قبل حصول652]
ال يسقطها، وذلك كاملرأة تفطر انتظارا حليضها ث حتيض يف ذلك اليوم أو الرجل يفطر ابتداء ليمرض ث َيرض، أو 

فر بعد اإلفطار، فإنه قال: ال عازما على السفر ث يسافر، وقال أبو حنيفة يف ذلك كله: ال كفارة عليه إال يف الس
تسقط عليه الكفارة، وعكس عبد امللك بن املاجشون هذا فقال: يف احليض واملرض عليه الكفارة ويف العزم على 

السفر إن سافر فال كفارة، وإن َل يسافر فعليه الكفارة. وللشافعي قوالن أحدِها: أن عليه الكفارة، واآلخر: أنه ال  
 كفارة عليه. 

سألة: ال كفارة على املفطر يف غري رمضان. خالفاً ملا حيكى عن قتادة أن عليه الكفارة إذا أفطر يف [ م653]
 .قضائه

[ مسألة: إذا سبق املاء إَل حلقه يف مضمضة أو استنشاق، أفطر ولزمه القضاء يف الفرض سواء كان يف 654]
 إن َل يكن ساهيا، ويف غري املبالغة له قوالن.  مبالغة أو غري مبالغة. وقال الشافعي يف املبالغة: قد أفسد صومه

[ مسألة: اإلفطار حيصل بكل ما يصل إَل احللق، مما يق: به التغذي ومما ال يق: به، كالدرهم واحلصاة، ومن 655]
 أصحابنا من يقول: ال حيصل الفطر إال مبا يـَْنماع  ويغذي وهو قول قوم من املتقدمني. 

 .لق من سائر املنافذ كالعني واألذن فإنه يفطر. خالفاً ملن قال: ال يفطر[ مسألة: ما وصل إَل احل656]
 [ مسألة: إذا استعط بدهن أو غريه ووصل إَل دماغه فال يفطر إال أن ينزل إَل657]

 حلقه. خالفاً للشافعي يف قوله وإن َل ينزل إَل حلقه. 
ر يف الذكر والدبر واستدخال السيور وغري ذلك  [ مسألة: مداواة اجلراح يف اجلوف بدواء أو غريه، وما يقط658]

 كل ذلك ال يفطر. 
[ مسألة: احلامل إذا خافت على محلها فلها أن تفطر وال إطعام عليها، وقال عبد امللك: تطعم وهو قول 659]

 الشافعي. 
 [ مسألة: ويف املرض: روايتان. 660]
 يفة، والشافعي؛ [ مسألة: ال إطعام على الشيخ اهلرم.، خالفاً أل ي حن661]
[ مسألة: القبلة للذة تكره للصائم. خالفاً ملن قال: ال تكره. وللشافعي يف تفريقه بني من حترك القبلة شهوته 662]

 .ومن ال حتركها
[ مسألة: إذا أغمي عليه قبل الفجر وكان قد نوى الصوم ث دام به إَل أن طل: الفجر، فإن صيامه ال ينعقد 663]

اق بعد الفجر بيسري أو كثري أو دام به فلم يفق أصال. وعند أ ي حنيفة: أنه جيزيه، وللشافعي فيه على وجه، سواء أف
 أقاويل كثرية، وبني أصحابه خالف يف حصرها. 
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[ مسألة: إذا أغمي عليه بعد الفجر َل يفسد صومه، وقال الشافعي يف بعض أقاويله: إن اإلغماء يضاد  664]
 .اضي إمساعيلالصوم كاحليض وإليه ذهب الق

[ مسألة: اإلغماء واجلنون ال َينعان وجوب الصوم، وإمنا َينعان أداءه، فإذا أفاق لزمه قضاؤه، سواء كان قبل 665]
البلوغ أو بعده، أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده. وقال أبو حنيفة، إن أفاق يف بعض رمضان قضاه كله، وإن أفاق 

أفاق بعد انقضاء الشهر فال قضاء عليه وإن أفاق يف بعضه  ل الشافعي: إنبعد انقضاء الشهر فال قضاء عليه وقا
 صام ما أدرك وَل يقض ما فات، وعنده أن اجملنون ال يقضي صوماً فاته على وجه.

[ مسألة: إذا أكل شاكا يف طلوع الفجر، ث َل يتبني له هل أكل قبل الفجر أو بعده، قال شيوخنا: جييء 666]
 .لزمه القضاء واجبا. وقال أبو حنيفة، والشافعي ال قضاء عليهعلى أصل مالك أن ي

 .[ مسألة: ال يكره السواك للصائم يف مجي: اليوم. خالفاً للشافعي يف قوله: إنه يكره بعد الزوال667]
 .[ مسألة: احلجامة ال تفسد الصوم. خالفاً ألمحد بن حنبل وغريه668]
 .طعم، خالفاً للشافعي[ مسألة: يكره أن يستاك بعود رطب له 669]
[ مسألة: إذا سافر سفراً جيوز له قصر الصالة فيه، كان ابخليار بني أن يصوم أو يفطر. خالفاً ملن قال: ال 670]

 يصح صوم رمضان يف السفر، وهو داود وبعض أهل مذهبه. 
 .[ مسألة: الصوم للمسافر أفضل من الفطر. خالفاً للشافعي671]
يصام رمضان عن غريه بوجه، من نذر أو قضاء أو تنفل، أو أي شيء كان، وقال أبو [ مسألة: ال يصح أن 672]

[ مسألة: املسافر إذا قدم يف بعض اليوم مفطراً، 673حنيفة: جيوز يف السفر أن يصومه قضاء ونذراً وتطوعاً. ]
ة يف قوله: يلزمهما تطهر، ال يلزمهما اإلمساك بقية اليوم، وال يكره هلما األكل. خالفاً أل ي حنيف واحلائض

 اإلمساك، والشافعي يف كراهته األكل.
 .[ مسألة: إذا نوى الصوم يف احلضر، ث سافر، َل جيز له الفطر. خالفاً ألمحد بن حنبل674] 
 [ مسألة: إذا أنشأ املسافر الصوم يف رمضان ث أفطر متعمدا ففيها روايتان:675]

  ألخرى: نفيها، وكذلك إذا صام يف احلضر ث سافر. واوهو قول الشافعي إحداِها: وجوب الكفارة
[ مسألة: إذا أخر قضاء رمضان حىت دخل عليه رمضان آخر، صام هذا الداخل ث قضى ما عليه، وأطعم 676]

 .عن كل يوم مداً. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ليس للقضاء وقت حمصور، وال فديه عليه
ر، وَل يقض األول فأوصى ِبن يطعم عنه، فإنه يطعم عنه لكل يوم [ مسألة: فإن مات وقد دخل رمضان آخ677]

 .مدا، وحكى اإلسفراييِن عن أصحاهبم أنه يطعم عن كل يوم مدين، مداً للتأخري ومدا للفوات
 [ مسألة: إذا مات وعليه صوم واجب َل يلزم ورثته اإلطعام إال أن يوصي بذلك. خالفاً للشافعي.678]
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 .أحد عن أحد. خالفاً للشافعي يف قوله: إن مات وعليه صوم واجب صام وليه عنه [ مسألة: وال يصوم679]
[ مسألة: ال يلزم التتاب: يف صوم كفارة اليمني، وذلك يرد يف كتاب األَيان، وال يلزم يف قضاء رمضان، 680]

 خالفاً لداود.
ا، اجتهد، فإن وافق صومه رمضان [ مسألة: إذا التبست الشهور على أسري أو اتجر يف بلد العدو أو غريِه681]

أجزأه، وكذلك إن وافق ما بعده، وإن وافق شعبان َل جيزه، ويف كل ذلك خالف أما إذا ابن له أنه وافق رمضان فإنه 
 جيزيه. خالفاً للحسن بن صاحل يف قوله ال جيزيه.

 .[ )فصل(: وإذا ابن له أنه قبله فال جيزيه، خالفاً للشافعي682]
ذا نذر صوم يوم النحر أو الفطر َل ينعقد نذره، وَل يلزمه قضاؤه، وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره [ مسألة: إ683]

 .ويقضي يومني سواِها، وحكي عنه أنه إن خالف وصام انعقد صومه وأجزأه عن نذره
 أل ي حنيفة، وأحد قوِل الشافعي. [ مسألة: للمتمت: إذا عدم اهلدي أن يصوم أَيم التشريق. خالفاً 684]
[ مسألة: إذا دخل يف صوم التطوع فقد لزمه إمتامه، فإن أفطره بغري عذر فعليه القضاء، وإن أفطره لعذر فال 685]

قضاءعليه، وقال الشافعي: هو ابخليار إن شاء أمته وإن شاء أفطره، وال قضاء عليه، وقال أبو حنيفة: يلزمه إمتامه، 
 .وعليه القضاء إذا أفطره بعذر وغري عذر

 )فصل(: ودليلنا على أ ي حنيفة [ 686]
[ مسألة: وإذا رفض الصوم، واعتقد اخلروج منه، بطل صومه، قاله الشيخ أبو بكر. وقال سحنون: من نوى 687]

 .أن يفطر يف هنار رمضان فإمنا يقضي استحباابً، وهذا يدل على أنه ال يفطر عنده حقيقة
 .خالفاً للشافعي جائز غري مكروه. صوم يوم اجلمعة وحده[ مسألة: 688]
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 عتكافاب اَلكت
[ مسألة: وهي 690يف العشر األواخر، وليس فيها تعيني اثبت. خالفاً ملن عني، ] ليلة القدر[ مسألة: 689] 

 .. خالفاً ملن قال إهنا زائلة-صلى هللا عليه وسلم  -ابقية غري مرتفعة مبوت النِب 
خالفاً ملا حيكى عن حذيفة أنه ال جيوز إال يف املساجد الثالثة، [ مسألة: االعتكاف جائز يف كل مسجد. 691]

 وعن غريه أنه ال جيوز
 إال يف اجلام:

 .[ مسألة: ال يصح اعتكاف املرأة إال يف املسجد. خالفاً أل ي حنيفة يف إجازته أن تعتكف يف مسجد بيتها692]
 .[ مسألة: ال يصح االعتكاف بغري صوم. خالفاً للشافعي693]
[ مسألة: إذا نذر اعتكاف أَيم يتخل لها يوم اجلمعة َل يعتكف إال يف اجلام:، فإن اعتكف يف غريه ث خرج 694]

 .إَل اجلمعة انتقض اعتكافه، خالفاً أل ي حنيفة
[ مسألة: إذا خرج من املسجد لغري حاجة بطل اعتكافه، أقام قليالً أو كثرياً، وقال أبو يوسف وحممد: إن 695]

 .سجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام أقل النهار َل يبطلأقام خارج امل
 .خالفاً لبعض الشافعية [ مسألة: فإن خرج من املسجد ألكل طعام بطل اعتكافه،696]
[ مسألة: إذا نذر أن يعتكف شهراً، وَل يقل متتابعاً وال مفرتقاً فيلزمه، إبطالق النذر التتاب:، خالفاً 697]

 .للشافعي
 .لة: الوطء عمداً يفسد االعتكاف، ال خالف أعلمه، وال كفارة فيه، خالفاً لبعض التابعني[ مسأ698]
[ مسألة: القبلة والل مس لل ذة يفسد االعتكاف أنزل أو َل ينزل، خالفاً للشافعي يف قوله: ال يفسده على 699]

 .وإن َل ينزل َل يفسد وجه، وأل ي حنيفة يف قوله: إن أنزل أفسد
 .: إذا وطئ َنسياً أفسد اعتكافه، خالفاً للشافعي[ مسألة700]
[ مسألة: إذا أذن لزوجته أو لعبده يف االعتكاف َل يكن له إخراجهما منه بعد التلب س به، خالفاً للشافعي 701]

 يف قوله: له ذلك يف الزوجة، وأل ي حنيفة، إن  له ذلك يف العبد واألمة وليس له يف الزوجة. 
اخلروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له أو ما  وز أن يشرتط يف االعتكاف ما ينافيه من[ مسألة: وال جي702]

 أشبه ذلك، خالفاً للشافعي
 .فإن َل يفعل، ودخل قبل الفجر، قال شيوخنا: أجزأه ،[ مسألة: ويدخل إَل معتكفه قبل غروب الشمس703]
ليلة اليوم األول من طريق االستحباب،  [ مسألة: وإذا نوى نذر اعتكاف يومني متتابعني لزمه اعتكاف704]

 .والليلة بني اليومني إجياب، وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف الليلتني
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[ مسألة: ال يصح االعتكاف أقل من يوم، خالفاً لبعض أصحاب أ ي حنيفة أن ه قد يكون ساعة وابهلل 705]
 التوفيق.
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 املناسك يف احلجاب كت
معتربة حبال املستطي:، فمن قدر على املشي ببدنه لزمه احلج، وَل يقف وجوبه عليه  االستطاعة[ مسألة: و 706] 

 على راحلة، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي
[ مسألة: املعضوب الذي ال َيْتسك على الراحلة ال يلزمه أن حيج  غريه من ماله، خالفاً أل ي حنيفة 707].

 والشافعي.
ذا مات قبل أن حيج  َل يلزم احلج  عنه من رأس ماله وال من ثلثه إال  أن يوصي بذلك فيكون ذلك [ مسألة: إ708]

 .يف ثلثه، وقال الشافعي يلزم احلج  عنه من رأس ماله، أوصى أو َل يوص
حْ 709]

َ
َرم من [ مسألة: إذا وجدت املرأة صحبة مأمونة وال حمرم هلا لزمها احلج ، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إن امل

 .االستطاعة
[ مسألة: يكره ملن َل حيج  عن نفسه أن حيج  عن غريه، فإن فعل انعقد إحرامه وصح  وَل ينقلب عنه، خالفاً 710]

 للشافعي يف قوله ال يصح  وأن ه ينقلب عنه
 .[ مسألة: تصح  الن يابة واإلجارة على احلج ، خالفاً أل ي حنيفة711]
، ال جيوز أتخريه للقادر عليه، املتمكن من فعله إال  من عذر، وقال الشافعي، على [ مسألة: احلج  على الفور712]

الرتاخي إن شاء أداه وبرئت ذمته، وإن شاء تركه ما عاش، فشرط العزم على أدائه يف املستقبل من غري وقت يتعني  
اخي أن ال إث عليه. فالكالم يف عليه أيث بتأخريه عنه، فإذا مات قبل أن حيج  فالظ اهر من مذاهب القائلني ابلرت 

موضعني، أحدِها يف حكم األوامر املطلقة هل هي على الفور أو الرتاخي، واآلخر الكالم عن عني  هذه املسالة يف
 املسألة.

[ فصل: وإذا ثبت ما قد مناه أن  األوامر املطلقة تقتضي الفور فكذلك اإلجياب املطلق وقد قال هللا عز 713]
  ى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال{، فيجب أن يكون ذلك على الفوروجل: }وهلل عل

وقال أبو حنيفة عشرة أَيم من ذي احلج ة، وقال  ثالثة، شوال وذو القعدة وذو احلج ة، أشهر احلج  [ مسألة: 714]
 الشافعي تسعة أَيم، فاخلالف بينهما ومعهما يف يوم النحر

 قبل أشهره، فإن فعل لزمه، خالفاً للشافعي يف قوله: إنه ينعقد عمرة.  [ مسألة: يكره أن حيرم ابحلج715]
 .[ مسألة: ويصح من املكي القران، وال دم عليه، خالفاً لعبد امللك716]
 .أن يبتدئ العمرة يف أشهر احلج، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه التمت:[ مسألة: ليس من شرط 717]
 .قبل الفراغ من العمرة خالفاً أل ي حنيفة[ مسألة: ال جيوز صوم التمت: 718]
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 .[ مسألة: ال جيوز حنر اهلدي بعد الفراغ من العمرة وقبل اإلحرام ابحلج، خالفاً للشافعي.719]
 [ مسألة: وال جيوز حنر هديه بعد اإلحرام ابحلج وقبل يوم النحر، خالفاً للشافعي720]
اهلدي ث وجده، مضى على صومه، وَل يلزمه إخراجه، وقال [ مسألة: إذا شرع املتمت: يف الصوم بعد عدم 721] 

 .أبو حنيفة: إن وجده وهو يف صوم الثالثة لزمه إخراجه، وإن وجده وهو يف صوم السبعة َل يلزمه
وإن فاتته أَيم مىن، وقد ذكرَنه صام بعدها  [ مسألة: إذا فاته صوم الثالثة إَل يوم النحر صام أَيم مىن.722]

 و حنيفة: ال يصومها ويستقر اهلدي يف ذمته وقد فات عنده الصوم بدخول يوم النحر.قضاء، وقال أب
[ مسألة: العشرة أَيم اليت تلزم املتمت: كلها بدل من اهلدي، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن الثالثة بدل 723]

 والسبعة ليست ببدل
 .لطريق أجزأه خالفاً للشافعي يف أحد قوليه[ مسألة: يصوم السبعة إذا رج: إَل أهله، فإن صامها يف ا724].
[ مسألة: وحاضرو املسجد احلرام أهل مكة نفسها، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إهنم من كان دون امليقات 725]

إَل مكة، وللشافعي يف قوله: إهنم من كان من احلرم على مسافة ال تقصر فيها الصالة، وآلخرين يف قوهلم إهنم أهل 
 احلرم..

حل، سواء ساق اهلدي أو َل يسقه، وقال أبو حنيفة ال حيل بل حيرم  العمرة[ مسألة: املتمت: إذا فرغ من 726]
 ].ابحلج، ث حيل منه ومن العمرة يوم النحر

 [ مسألة: إذا رج: إَل بلده أو إَل مثله يف البعد فليس مبتمت: إن حج من727
 .عامه، خالفاً ملا حيكى عن احلسن

لرجوع الذي يسقط عنه حكم املتمت: أن يكون إَل بلده أو بقدر مسافته يف البعد، خالفاً [ مسألة: ا728]
 للشافعي يف قوله: إنه إن خرج إَل ميقاته فأحرم ابحلج َل يكن متمتعاً. 

 يصح انعقادها على أجزاء كاحلج. [ مسألة: العمرة تشتمل على طواف وسعي، فإذا أحرم هبا َل729]
 م يف العمرة جائز يف السنة كلها، خالفاً لبعضهم[ مسألة: اإلحرا730]
[ مسألة: ال تكره العمرة يف وقت من السنة خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إهنا تكره يف يوم عرفة ويوم النحر 731] 

 .وأَيم التشريق
 [ مسألة: يكره أن يعتمر يف السنة مرتني؛ خالفاً أل ي حنيفة والشافعي. 732]
 ة سنة مؤكدة. خالفاً للشافعي يف قوله: إهنا فريضة. [ مسألة: العمر 733]
 .[ مسألة: على القارن دم، خالفاً ملن قال: ال دم عليه734]
 .وأحد قوِل الشافعي [ مسألة: اإلفراد أفضل من التمت: والقران، خالفاً أل ي حنيفة،735]
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 .[ مسألة: التمت: جائز، خالفاً ملن منعه736]
يقات وهو يريد اإلحرام فأحرم بعده وجب عليه الدم، وال يسقط عنه برجوعه إَل [ مسألة: إذا جاز امل737]

 .... ابلطواف.امليقات، خالفاً للشافعي يف قوله: إنه يسقط إذا رج: قبل تلبسه
[ مسألة: املستحب أن حي ْرِم من امليقات، فإن أحرم قبله أجزأه. وقال الشافعي يف أحد قوليه: يستحب له أن 738]

 دويرة أهله.  حيرم من
رِم إذا استوت به راحلته، خالفاً للشافعي يف قوله:739]  إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء. [ مسألة: حي 
[ مسألة: يدخل يف اإلحرام مبجرد النية، وقال أبو حنيفة: إن ساق اهلدي دخل فيه ابلنية وسوق اهلدي، 740]

 يسق فالبد من التلبية م: النية وإن َل
[ مسألة: يستحب أتخري اإلحرام بعد الركوع حىت تستوي به الراحلة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: حيرم 741]

  .عقيب الركوع
 [ مسألة: ال جيوز للمحرمة أن تلبس القفازين، خالفاً أل ي حنيفة وأحد قوِل الشافعي. 742]
متأخري أصحابنا من يقول هو على  [ مسألة: ال يغطي احملرم وجهه، وإن غطاه فال فدية عليه، ومن743]

 ا بكراهيتها دون احلظر فال فدية.روايتني، وحتصيل املذهب أَن إذا قلنا بتحرمي التغطية تعلقت الفدية، وإن قلن
[ مسألة: إذا عدم احملرم النعلني قط: اخلفني أسفل من الكعبني ولبسهما، فإن لبسهما اتمني افتدى، خالفاً 744]

  .ألمحد بن حنبل
[ مسألة: إذا 746] .[ مسألة: إذا َل جيد املئزر لبس السراويل وعليه الفدية، وقال الشافعي: ال فدية عليه745]

 .تطيب َنسياً افتدى، وكذلك لو لبس فانتف: به. خالفاً للشافعي يف قوله: ال فدية عليه
  .[ مسألة: ال فدية يف الرَيحني إذا مشه احملرم وليس بطيب، خالفاً للشافعي747]
 .[ مسألة: إذا أدخل كتفيه يف القباء لزمته الكفارة، خالفاً أل ي حنيفة748]
[ مسألة: ال يستظل احملرم على احململ، فإن فعل افتدى، وقال أبو حنيفة، والشافعي: له أن يفعل ذلك وال 749]

 .شيء عليه
 [ مسألة: ال يقرد احملرم بعريه، خالفاً للشافعي750]
 يتطيب قبل اإلحرام مبا يبقى رحيه بعده، وقال أبو حنيفة، والشافعي: ال يكره.  [ مسألة: يكره أن751] 
 [ مسألة: إذا مس طيباً فعلق بيده رحيه: وَل يتلف شيئاً منه َل تلزم الفدية، وللشافعي فيه قوالن.752]
حنيفة يف قوله: عليه [ مسألة: إذا حلق احملرم شعر حالل، وسلم من قتل الدواب فال فدية عليه. خالفاً أل ي 753]

 الفدية. 
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[ مسألة: والفدية تلزم يف نتف الشعر، أو حلقه مبقدار ما َياط به األذى من غري تقدير بثالث شعرات. 754]
 .وقال أبو حنيفة: جتب الفدية حبلق رب: الرأس فأكثر، وقال الشافعي بثالث شعرات

[ مسألة: 756]        .فعليه الفدية، خالفاً لداود[ مسألة: إذا حلق احملرم شعر شاربه أو غريه من بدنه 755]
احلالل أو احلرام إذا حلق شعر حمرم أو قلم أظفاره مكرهاً أو َنئماً فالفدية على الفاعل، خالفاً أل ي حنيفة، وأحد 

 .قوِل الشافعي أن الفدية على املفعول به
 .وم[ مسألة: يلبس احملرم املنطقة ويربطها على بطنه، خالفاً لق757]
[ مسألة: النسك واإلطعام يف فدية األذى يكون حيث شاء مبكة وغريها. خالفاً للشافعي يف قوله: ال 758]

 جيزَين إال مبكة. وأل ي حنيفة يف تفريقه بني اإلطعام والنسك، وشرطه يف النسك أن يكون مبكة
 .ه من غري تقبيل خالفاً للشافعي[ مسألة: إذا َل يقدر على تقبيل احلجر وض: يده عليه، ث وضعها على في759]
  .[ مسألة: الطهارة شرط يف صحة الطواف، خالفاً أل ي حنيفة760] 
 .[ مسألة: إذا نكس الطواف ِبن يطوف والبيت عن َيينه فال جيزيه، خالفاً أل ي حنيفة761]
 ي حنيفة يف قوله: إن ترك [ مسألة: إذا ترك من أشواط الطواف شيئاً َل يعتد به وَل ينب عنه الدم، خالفاً أل762]

  األقل أجزأه
  .[ مسألة: ركعتا الطواف سنة مؤكدة، خالفاً ألحد قوِل الشافعي: إهنا مستحبة وليست بسنة763]
 .[ مسألة: إذا طاف راكباً لغري عذر كره ذلك وأجزأه وعليه الدم، وقال الشافعي ال دم عليه764]
 .ه، خالفاً أل ي حنيفة[ مسألة: إذا طاف داخل احِلْجر ال جيزي765]
[ مسألة: السعي ركن من أركان احلج ال ينوب عنه الدم، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إنه واجب وليس بركن 766]

 .وينوب عنه الدم
يف التحلل إال مجي: الرأس أو أكثره، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله:  احلالق والتقصري[ مسألة: ال يكفي من 767]

  .يف قوله يكفيه ثالث شعرات الرب:، وللشافعي
 .[ مسألة: احلالق نسك يثاب فاعله، وللشافعي قوالن أحدِها أنه إابحة حمظور وليس بنسك768]
[ مسألة: يقط: احلاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وعنه رواية أخرى أنه ال يقطعها إال إذا رمى مجرة 769]

 العقبة، وهو قول أ ي حنيفة، والشافعي. 
عمل املفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد وال يزيد على املفرد إال ابلنية فقط، وقال  عمل القارن[ مسألة: 770]

أبو حنيفة: ال يدخل أفعال العمرة يف أفعال احلج، ويلزمه أن أييت ِبفعال العمرة أوال، ث أييت ابلوقوف، والطواف، 
  .والسعي للحج
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 .فعليه جزاء واحد،، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله جزاءان [ مسألة: إذا قتل القارن صيداً 771]
على جزء من الليل، فإذا َل يقف جزءاً من الليل فقد فاته احلج، وقال  الوقوف بعرفة[ مسألة: االعتماد يف 772]

  .أبو حنيفة، والشافعي إذا وقف جزءاً من النهار بعد الزوال أجزأه
دلفة سنة مؤكدة، فإن صلى املغرب بعرفة لوقتها وصلى العشاء يف وقتها [ مسألة: اجلم: بني الصالتني ابملز 773]

 فقد ترك السنة وجتزيه، وقال أبو حنيفة: ال جتزيه. 
  .[ مسألة: املبيت ابملزدلفة سنة مؤكدة وليس بركن، خالفاً لبعض التابعني774]
  .[ مسألة: إذا ترك املبيت لغري عذر فعليه دم، خالفاً أل ي حنيفة775]
 .[ مسألة: ال جيوز الرمي بغري األحجار، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إنه جيوز بكل ما كان من جنس األرض776]
[ مسألة: ال جيوز رمي مجرة العقبة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، خالفاً للشافعي يف قوله: جيوز أن ترمى 777] 

 .بعد نصف الليل
 الشمس أنه ال جيوز حىت تطل:[ )فصل(: وحكي عن النخعي والثوري 778]
 [ مسألة: إذا حلق قبل أن ينحر فال دم عليه، خالفاً أل ي حنيفة779]
 .[ مسألة: إذا قدم احلالق قبل الرمي فعليه دم، خالفاً للشافعي780]

 ]وقت الرمي أَيم مىن[
قياس املن:، إال أّن استحسن [ مسألة: ال جيوز أن يرمي اجلمرات أَيم مىن إال بعد الزوال، وقال أبو حنيفة: ال781]

 الزوال. اجلواز يف اليوم الثالث قبل
 .[ مسألة: إذا رمى ابلسبعة دفعة َل جيزه، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إذا وق: بعضها قبل بعض أجزأه782]
[ مسألة: للصِب حج شرعي صحيح، فإن كان مميزاً وأذن له وليه أحرم بنفسه وانعقد إحرامه، وإن كان 783]

صغرياً ال َييز ونوى وليه إدخاله يف اإلحرام صار حمرماً بذلك، وقال أبو حنيفة: ليس له حج أصالً وال ينعقد له 
  .إحرام

[ مسألة: ما زاد على نفقته يف احلضر من مال الوِل، وكذلك جزاء ما قتل من صيد أو فدية أو ما يوجب 784]
 الفدية، خالفاً للشافعي.

 .لمحرم أن يتزوج. خالفاً أل ي حنيفة[ مسألة: ال جيوز ل785]
 .[ مسألة: وله أن يراج:، خالفاً ألمحد بن حنبل786]
 .[ مسألة: إذا وطئ َنسياً بطل حجه، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه787]
[ مسألة: إذا وطئ دون الفرج فأنزل، أو قبل فأنزل، أو ملس فأنزل، فسد حجه، خالفاً أل ي حنيفة، 788]

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

61 

 .والشافعي
[ مسألة: إذا وطئ يف الدبر أفسد حجه، كان لواطاً، أو المرأة، وقال أبو حنيفة ال يفسده، وبناه على أصله 789]

 أن احلد ال جيب يف اللواط 
حجه، وعنه رواية أخرى أنه ال يفسد حجه،  [ مسألة: إذا وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي يوم النحر أفسد790]

 رة هي األوَل.وهو قول أ ي حنيفة، والصحيحة الظاه
[ مسألة: إذا وطئ بعد الرمي وقبل طواف اإلفاضة عليه العمرة واهلدي، وقال أبو حنيفة، والشافعي: ال 791]

 .عمرة عليه
[ مسألة: إذا أفسد حجه أو عمرته َل خيرج منه ابلفساد، بل َيضي على إحرامه ويقضيه، وقال داود: "خيرج 792]

 .منه ابلفساد
د حجه ابلوطء لزمه اهلدي ابلوطء الذي به وق: الفساد، وَل جيب ملا تكرر من الوطء [ مسألة: إذا أفس793]

جملس  هدي آخر، كان يف ذلك احملل أو بعده، كف ر عن األول أو َل ي َكفِ ر. وقال أبو حنيفة: إذا تكرر الوطء يف
ط: فال يلزم إال دم واحد. واحد فعليه يف كل مرة دم، وهو شاة، إال أن يكون كرره على طريق الرفض للحج والق

 وقال الشافعي: إن كفر عن األول فعليه الدم للوطء الثاّن كفارة، فإن َل يكفر عن األول فيه قوالن.
[ مسألة: إذا وطئ زوجته فأفسد حجه وقضاه فإهنما يفرتقان من حيث حيرمان وال ينتظر إَل بلوغهما إَل 794]

قوله: ال يفرتقان، وللشافعي يف قوله: إهنما يفرتقان من املوض: الذي  املوض: الذي وطئ فيه خالفاً أل ي حنيفة يف
 وطئ فيه. 

يكون أبعد من امليقات. وقال الشافعي: يلزمه  [ مسألة: إذا قضى احلج لزمه اإلحرام من حيث أحرم، إال أن795]
 حرام منه.اإلحرام يف القضاء من أغلظ األمرين من املوض: الذي أحرم منه، أو الذي كان لزمه اإل

  .[ مسألة: ومن فاته احلج سقط عنه تواب: الوقوف، خالفاً للمزّن796]
 .[ مسألة: وعليه دم للفوات، خالفاً أل ي حنيفة يف ذلك797]
[ مسألة: الصِب والعبد إذا أحرما ابحلج ث بلغ أو أعتق مضيا على حجهما، وكان تطوعاً، وال جيزيهما عن 798]

 ي إذا كان قبل أن يقفا بعرفة مضيا وأجزأِها عن حجة اإلسالم. حجة اإلسالم. وقال الشافع
 .ينعقد [ مسألة: إذا أحرم العبد بغري إذن سيده انعقد إحرامه، وقال داود ال799]
[ مسألة: إذا أهل حبجتني أو عمرتني أو حبجة ث أدخل عليها، عمرة انعقدت واحدة وسقط الباقي، وقال 800]

حبجتني وعمرتني وأكثر ولكن َيضي يف واحدة ويرفض األخرى، فإذا فرغ من هذه أبو حنيفة: ينعقد إحرامه 
 قضاها. 
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[ مسألة: للمحرم قتل السباع العادية املبتدئة ابلضرر، من الوحش والطري كاألسد والذائب والنمور والفهود 801]
ذلك، ووافقنا أبو حنيفة يف  والكلب العقور وما يف معناه ومن الطري الغراب واحلداة وال جزاء عليه يف شيء من

الذئب والكلب العقور واحلدأة والغراب، وخالفنا يف السب: والفهد والنمر وغريها من السباع، وقال: ال يقتل احملرم 
شيئاً من ذلك وإن قتله فدى، وقال الشافعي: كل ما ال يؤكل حلمه من الصيد فال جزاء فيه إال يف السم:؛ وهو 

 الضب:،املتولد من بني الذئب و 
 [ )فصل(: وخالفنا الشافعي يف وجوب اجلزاء يف الصقر، والبازي، والثعلب،802] 

 وكل متوحش ال يؤكل حلمه.
 .[ مسألة: إذا تكرر من احملرم قتل الصيد لزمه اجلزاء لكل مرة، خالفاً لداود يف قوله ال يلزمه إال املرة األوَل803]
النعم لزمه إخراج مثله من النعم من طريق اخللقة والصورة، وله أن [ مسألة: إذا قتل صيداً مما له مثل من 804]

يعدل عن املثل إَل قيمة الصيد املقتول طعاماً، وله أن يصوم مكان كل مد يوماً، وقال أبو حنيفة: ال ي ْضَمن  صيد 
 مبثله وإمنا يضمنه بقيمته، ث إن شاء اشرتى بتلك القيمة هداَي أو طعاماً. 

فارة الصيد على التخيري دون الرتتيب، وحكي عن ابن عباس وابن سريين أهنما قاال هي على [ )فصل(: وك805]
[ مسألة: وإذا اختار التكفري ابإلطعام قوم 806]      الرتتيب، وحكي عن الشافعي يف القدمي، وأصحابه ينكرونه،

  .الصيد ال املثل، وقال الشافعي يقوم املثل
 .م صام عن كل مد يوماً، وقال أبو حنيفة يصوم عن كل مدين يوماً [ مسألة: وإذا اختار الصيا807]
[ مسألة: ويلزم التحكيم فيما حك مت فيه الصحابة وفيما َل حتك م،، خالفاً للشافعي يف قوله: اكتفي فيما 808]

، [ مسألة: وال جيوز أن يكون القاتل أحد احلكمني809]          .حك مت فيه الصحابة مبا تقدم احلكم به
 .خالفاً للشافعي

 .[ مسألة: ومن قتل صيداً َنسياً أو خمطئاً فعليه اجلزاء، خالفاً لداود810]
 .[ مسألة: يف صغار الصيد مثل ما يف كبارها، خالفاً للشافعي يف قوله: إن فيه صغرياً من الغنم811]
 .[ مسألة: ال جيوز تذكية احملرم للصيد، خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي812]
 .[ مسألة: إذا قتل احملرم الصيد وأكله َل تلزمه ِبكله كفارة. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: يضمنه ابلقيمة813]
 [ مسألة: فإذا دل احملرم على صيد أساء وال جزاء عليه. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: عليه اجلزاء. 814]
 خالفاً لداود. [ مسألة: وصيد احلرم مضمون ابجلزاء على احلالل واحلرام. 815]
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 [ مسألة: وللصوم مدخل يف ضمان صيد احلرم. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله ال مدخل له فيه. 816]
[ مسألة: احلالل إذا صاد يف احلل، ث أدخله احلرم فله التصرف فيه كيف شاء ابلذبح وغريه، فإن ذحبه فال 817]

 إنه إن ذحبه لزمه اجلزاء.يف قوله: ليس له ذحبه، و  جزاء عليه. خالفاً أل ي حنيفة
[ مسألة: إذا قتل احملرم صيداً مملوكاً فعليه القيمة م: اجلزاء. خالفاً ملن قال ال جزاء عليه. وَعَكَس أصحاب  818]

 الشافعي َعن ا على ضرب من التحريف وقلة التحصيل. 
 [ مسألة: والواجب يف جزاء الصيد هدي، وال بد أن يساق من احلل إَل819]

 خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي، يف قوهلما إن اشرتاه من احلرم وحنره أجزأه.  احلرم.
[ مسألة: إذا قط: من شجر احلرم شيئاً أساء وال جزاء عليه. وقال أبو حنيفة ما ينبته اآلدميون ال يضمن، 820]

 يضمن.  سواء كان إبنبات هللا تعاَل أو إبنبات اآلدمي، وما أنبته هللا عز وجل يف العادة فإنه
[ مسألة: إذا اشرتك مجاعة حمرمون يف قتل صيد فعلى كل واحد جزاء كامل. خالفاً للشافعي يف قوله: إن 821]

 عليهم جزاًء واحداً. 
ما دلَّ عليه. وقال أبو حنيفة إن كان له فيه أثر  [ مسألة: ال جيوز للمحرم أن أيكل صيداً ِصيَد حملرمني، وال822]

يدل عليه وهو خفي ال يوصل إليه إال بداللته أو أعطاه سالحاً، وال سالح معه فإنه حيرم ال يستغِن عنه مثل أن 
  أكله، فإن دل على صيد ظاهر وأعطاه سالحاً ومعه سالح، أو صيد ألجله فال حيرم عليه أكله.

وقال أبو [ مسألة: ومن صيد ألجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه. وإن أكل منه حمرم غريه فال شيء عليه. 823]
 حنيفة، والشافعي: ال جزاء عليه. 

[ مسألة: إذا أحرم وعنده صيد وليس يف يده، َل يزل ملكه عنه وال يلزمه إرساله. خالفاً ألحد قوِل 824]
 الشافعي.

 .[ مسألة: اجلراد مضمون ابجلزاء. خالفاً ملن قال ال جزاء فيه825]
اً عن نفسه فال جزاء عليه. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن  [ مسألة: إذا صال الصيد على احملرم فقتله دفع826]

 .كان مأكوالً فعليه جزاؤه
 [ مسألة: يف بيض النعامة عشر مثن البدنة،. وقال الشافعي يضمن قيمته، وقال املزّن وداود ال شيء عليه. 827]
 .[ مسألة: يف محام احلل حكومة. خالفاً للشافعي يف قوله: إن فيه شاة828]
 [ مسألة: صيد املدينة حمرم. وقال أبو حنيفة: ال حيرم. 829] 
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 [ مسألة: إذا ثبت أنه حمرم فقال مالك ال جزاء عليه، وقال ابن أ ي ذئب، فيه اجلزاء. 830]
 [ مسألة: املدينة أفضل من مكة. خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي. 831]
 حنيفة، والشافعي.  ي[ مسألة: إذا حل احملصر بعذر فال هدي عليه خالفاً أل832]
 [ مسألة: وال قضاء عليه ملا حيلل منه إذا َل يكن َصرورة عليه. خالفاً أل ي833] 

 حنيفة. 
[ مسألة: إذا أحصر مبرض أو ِبي شيء كان، سوى العدو فإنه ال جيوز له التحلل إال بعمل العمرة. خالفاً 834]

 أل ي حنيفة يف قوله: إنه جيوز. 
 حيث أحصر. ي اإلحصار كله مكة، وقال الشافعي ينحره[ مسألة: حمل هد835]
 [ مسألة: إذا شرط أن له التحلل ابملرض َل يؤثر ذلك الشرط، خالفاً للشافعي. ]اهلدي[836] 
 [ مسألة: إذا أهدى بدنة أو بقرة أشعرها م: التقليد. وقال أبو حنيفة ال837]

 يشعرها. 
 الشافعي تقلد وال تشعر. [ مسألة: ال تقلد الغنم وال تشعر. وقال 838]
 وإشعاره حمرماً. خالفاً ملا حيكى عن ابن عباس.  اهلدي[ مسألة: ال يصري بتقليد 839]
[ مسألة: ال جيوز االشرتاك يف اهلدي الواجب. خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي يف قوهلما: إن البقرة والبدنة 840]

 ضهم القربة وبعضهم إابحة األكل فال جيوز االشرتاك. جيزَين عن سبعة، إال أن أاب حنيفة يقول: إن قصد بع
. مسألة: يؤكل من اهلداَي كلها إال من جزاء الصيد، ونسك األذى، وما نذر للمساكني. وقال الشافعي: ال 841

 يؤكل من شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة يؤكل من هدي التمت: والقران.
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 البيوعاب كت
ان الغائبة ابلصفة جائز، وكذلك احلاضرة اليت تشق رؤيتها كاألعدال تباع على الربَنمج، [ مسألة: بي: األعي842] 

 وشبهه. خالفاً للشافعي يف أظهر قوليه: إن األعيان ال جيوز بيعها إال على الرؤية. 
ع خيار [ مسألة: وال جيوز بي: شيء بغري صفة وال رؤية، خالفاً أل ي حنيفة يف جتويزه ذلك وإثباته للمبتا 843]

 .الرؤية
[ مسألة: إذا و ِجَد املبي: ابلصفة املشرتطة لزم، وَل يكن للمبتاع خيار الرؤية إال أن يكون اشرتطه. خالفاً 844]

 .لبعض الشافعية.
 [ مسألة: خيار اجمللس غري اثبت. خالفاً للشافعي. 845]
وال يزول إال ابختيار من له االختيار،  [ مسألة: إذا اشرتطا اخليار، أو أحدِها، فاملبي: على ملك البائ:،846]

وِبن حيكم ابنقطاعه، إن كان اخليار للمشرتي وحده فقد خرج املبي: عن ملك البائ: وَل يدخل يف ملك املشرتي. 
 وقال الشافعي ينتقل بنفس العقد، وله قول آخر: إنه يراعى. 

 .[ مسألة: خيار الشرط موروث خالفاً أل ي حنيفة847]
جيوز اشرتاط اخليار زَيدة على الثالثة األَيم إذا احتيج إَل ذلك يف اختبار املبي:. وقال أبو حنيفة،  [ مسألة:848]

 .والشافعي ال جيوز
[ مسألة: إذا أراد من شرط اخليار لنفسه من املتبايعني أن خيتار أو يفسح بغري حمضر من صاحبه فله ذلك. 849]

 إال مبحضر منه. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ليس له الفسخ 
[ مسألة: إذا تبايعا مبا ال يتغابن الناس مبثله يف العادة، وكان أحدِها مما ال خيرب سعر ذلك املبي:، فاختلف 850]

أصحابنا، فمنهم من يقول: ال خيار له. ومنهم من يقول: له اخليار إذا زاد الغنب على الثلث، أو خرج عن العادة 
 شافعي ال خيار له. والتعارف. وعند أ ي حنيفة، وال

[ مسألة: إذا قال املشرتي بعِن هذه السلعة بكذا، فقال البائ:: بعتك، انعقد البي:، وأغىن عن االستدعاء 851]
عن أن يقول املبتاع بعده: قبلت. وقال أبو حنيفة ال ينعقد البي: حىت يقول املبتاع: قد قبلت بعد قول البائ: بعت، 

 ووافقنا يف النكاح. 
 ألة: جيوز أن يشرتط رضا أجنِب أو خياره. خالفاً ألحد قوِل الشافعي. [ مس852]
[ مسألة: إذا اشرتط اخليار وسكتا عن ضرب مدة، َل يبطل البي: وضرب للسلعة من املدة قدر ما خيترب يف 853]

 خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي، يف قوهلما: إن العقد فاسد. مثله يف العادة،
مدة اخليار وَل يكن ممن اشرتطه، رد وال إجازة، َل حيكم عليه بنفس مضي املدة. خالفاً  [ مسألة: إذا مضت854]
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 أل ي حنيفة، والشافعي. 
[ مسألة: املصوغ من الذهب والفضة ال جيوز بيعه بشيء من جنسه إال مثالً مبثل، وزَنً بوزن. خالفاً ملن 855]

خالفني حيكي هذا عنا، فإذا وافقنا أصحاهبم عليه وقد أجاز املفاضلة بينهما قدر قيمة الصنعة. وبعض شيوخ امل
 دفنوه يف كتبهم ومسائلهم يف اخلالف. قالوا: أنتم جتحدون مذهبكم وإَل هللا عز وجل الشكوى من غلبة اجلهل. 

يتعلق  يف املسميات الستة يتعلق مبعانيها دون أمسائها. خالفاً لنفاة القياس يف قوهلم: إنه الراب[ مسألة: حترمي 856]
 ِبعياهنا، وهذا مبِن على ثبوت القياس، ولكنا نتكلم هاهنا من طريق الظاهر. 

[ مسألة: العلة يف حترمي التفاضل يف األعيان األربعة أهنا جنس مأكول على وجه متس إليه احلاجة من القوت 857]
 لشافعي جنس مطعوم. وما يصلحه من املدخرات. وقال أبو حنيفة: العلة أنه جنس مكيل أو موزون، وقال ا

[ فصل: وعلة الراب يف الذهب والفضة كوهنما أمثاَنً وقيماً للمتلفات، فهي مقصورة عليهما غري متعدية. وعند 858]
أ ي حنيفة أن العلة فيهما كوهنما جنسني موزونني فيتعدى ذلك إَل احلديد والرصاص وإَل كل جنس موزون، 

ل على صحة علتنا. واألخرى: أن العلة املقصورة تصح عندَن، وهذا والكالم معهم يف موضعني: أحدِها: أن تد
 موضعه يف كتب األصول إال أَن نذكر ههنا مجلة منه.

[ فصل: ودليلنا على صحة العلة املقصورة أن عدم التعدي ليس فيه أكثر من تعذر القياس وذلك غري مان: 859] 
 .من صحة العلة م: التعبد ابلقياس

جيوز يف بي: مطعوم مبطعوم أتخري على وجه كان، مما فيه الراب أو مما ال راب فيه جنساً أو [ مسألة: وال 860]
 جنسني، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إن القبض ليس من شرطه إال أن يكون جزءاً من صربة. 

بعضه ببعض [ مسألة: كل ما ال حيرم التفاضل يف نقده كالثياب واحليوان وسائر العروض، جيوز بي: اجلنس 861]
متماثاًل ومتفاضالً نقداً، وال جيوز متفاضاًل نساء بوجه، واالعتبار عندَن يف اجلنسية اتفاق األغراض واملناف: 

واختالفها، وقال أبو حنيفة: اجلنس ابنفراده علة يف من: بي: بعضه ببعض نساء متفاضاًل ومتماثاًل، وقال الشافعي: 
ببعض نساء متماثاًل ومتفاضاًل. واخلالف بيننا وبني أ ي حنيفة يف جواز بي:  كل ما ال راب يف نقده فجائز بي: بعضه

 الواحد ابلواحد من جنسه إَل أجل فجوزَنه ومنعوه. 
[ فصل: واخلالف بيننا وبني الشافعي يف العبد ابلعبدين من جنسه والبعري ابلبعريين من جنسه فمنعناه 862]

 .وجوزه
ريج قول مالك يف بي: احلنطة ابلدقيق فمنهم من يقول: املسألة على روايتني [ مسألة: اختلف أصحابنا يف خت863]

إحداِها: اجلواز، واألخرى: املن:. ومنهم من يقول: إهنا على اختالف حالني: إن كان كياًل بكيل فال جيوز، وإن  
 كان وزَنً بوزن جاز. وعند أ ي حنيفة والشافعي، ال جيوز بوجه. 
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 الدقيق ابلدقيق كيالً خالفاً للشافعي.  [ مسألة: وجيوز بي:864]
[ مسألة: جيوز 866[ مسألة: بي: السويق ابحلنطة وابلدقيق جائز م: التفاضل والتماثل، خالفاً للشافعي. ]865]

بي: اللحم ابللحم واخلبز ابخلبز والبيض ابلبيض على التحري، ومن أصحابنا من أجازه على اإلطالق. ومنهم من 
 وازين كالبوادي واألسفار. وقال أبو حنيفة، والشافعي ال جيوز بوجه. شرط فيه تعذر امل

[ مسألة: اللحوم ثالثة أصناف: حلم األنعام، والوحش صنف، وحلوم الطري صنف، وحلوم ذوات املاء صنف، 867]
ختالف جيوز بي: كل جنس منه خبالفه متفاضاًل، وال جيوز بصنفه إال متماثاًل. وقال أبو حنيفة: كلها أصناف ال

وبني أ ي حنيفة يف بي: حلم الغنم بغريه من ذوات األرب:  أصوهلا. وقال الشافعي كلها صنف واحد. واخلالف بيننا
 متفاضاًل، فجوزوه ومنعناه.

 [ مسألة: ال جيوز بي: الرطب ابلتمر. خالفاً أل ي حنيفة 868]
 [ مسألة: جيوز بي: الرطب ابلرطب متماثاًل. خالفاً للشافعي. 869]
 [ مسألة: لنب اآلدميات طاهر جيوز بيعه وشربه، وقال أبو حنيفة ال جيوز بيعه. 870]
 .[ فصل: وهو طاهر، خالفاً لبعض الشافعية871]
[ مسألة: كل جنس فيه الراب إذا بي: مبثله فال جيوز أن يكون م: أحد اجلنسني شيء غريه، وال معهما وسواء  872]

ا ال راب فيه، وقال أبو حنيفة: جيوز بي: صاع متر وثوب بصاعي متر، فجعل أحد كان ذلك الغري مما فيه الراب أو مم
 الصاعني يف مقابلة صاع وجعل الثوب يف مقابلة الصاع اآلخر، وكذلك دينار ودرهم بدينارين. 

ي  [ مسألة: ال جيوز بي: اللحم ابحليوان من نوعه الذي ال جيوز بي: حلم بعضه ببعض متفاضاًل إذا كان احل873]
كبريا ليس يصلح إال للذبح، وجيوز بغري نوعه، فاألول مثل حلم غنم جبمل حي والثاّن حلم شاة بطري حي، وقال أبو 

 حنيفة: جيوز على كل وجه، وقال الشافعي: ال جيوز على كل وجه. 
 [ فصل: ودليلنا على الشافعي قوله تعاَل: }وأحل هللا البي: وحرم الراب{. 874]
 .وز بي: احلنطة ابلشعري متفاضاًل. خالفاً أل ي حنيفة، والشافعي[ مسألة: ال جي875]
[ مسألة: التفاضل جائز يف املاء، وروى ابن َنف: من: بيعه إَل أجل ابلطعام. قال القاضي فعلى هذا جيب 876]

 أن حيرم التفاضل فيه، وهو قول الشافعي. 
ه يف دار اإلسالم، وقال أبو حنيفة إذا أسلم فيها [ مسألة: الراب اثبت بني املسلمني يف دار احلرب كثبوت877]

  .رجالن أو دخلها رجالن مسلمان فتبايعا ابلراب جاز
[ مسألة: إذا بي: أصل حائط ويف خنله مثر فال خيلو أن يكون أبر أو َل يؤبر فإن كان َل يؤبر فهو للمبتاع وإن  878]
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حنيفة الثمرة يف احلالتني للبائ:، وقال ابن أ ي ليلى: الثمرة  كان قد أبر فهو للبائ: إال أن يشرتطه املبتاع، وقال أبو
 يف احلالتني للمبتاع. 

[ مسألة: إذا كانت الثمرة قد أبرت فليس للمشرتي إجبار البائ: على نقل مثرته من النخل قبل أوان اجلذاذ. 879]
  .خالفاً أل ي حنيفة

طالق من غري شرط القط:. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله [ مسألة: ال جيوز بي: مثرة قبل بدو صالحها على اإل880]
جيوز ذلك ويؤخذ املبتاع بقطعها يف احلال. والكالم يف فصلني: أحدها: أن البي: فاسد. واآلخر: أن اإلطالق عندَن 

 يقتضي التبقية، وعنده القط:
  .حنيفة[ مسألة: جيوز بي: الثمرة بعد بدو صالحها على شرط التبقية، خالفاً أل ي 881] 
أن يطعم، وحكي عن قوم قالوا: هو طلوع  [ مسألة: بدو الصالح يف النخل أن حتمر أو تصفر، ويف العنب882]

 .الثرَي
[ مسألة: إذا بدا الصالح يف خنلة واحدة جاز بي: ذلك القراح وما جاوره، إذا كان ذلك الصالح املعهود، 883] 

 ز إال بي: القراح اليت فيه تلك النخلة وال يباع حائط يبدو صالح غريه. ال املبكر يف غري وقته، وقال الشافعي: ال جيو 
[ مسألة: ال يباع صنف من الثمر بطيب غريه كالعنب والتني والرطب. خالفاً ملا حيكى عن الليث إن صح 884]

 .ذلك
ل املغيبة يف األرض  [ مسألة: جيوز بي: املقاثي واملباطخ إذا بدا أوهلا، وإن َل يظهر ما بعده، وكذلك األصو 885]

 كاجلزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك. وقال أبو حنيفة، والشافعي ال جيوز إال بي: ما ظهر دون ما َل يظهر.
  .األعلى، خالفاً للشافعي بي: اجلوز واللوز والباقالء يف قشره[ مسألة: جيوز 886]
 الشافعي ال جيوز. ، وقال بي: السنبل إذا يبس واستغىن عن املاء[ مسألة: جيوز 887]
[ مسألة: جيوز أن يبي: مثره جزافاً، ويستثِن كيالً معلوماً، وقدره ما بينه وبني الثلث، وقال أبو حنيفة، 888]

 والشافعي ال جيوز. 
إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر. وقال أبو حنيفة ال يوض: منها شيء، وهو األظهر  وض: اجلائحة[ مسألة: ت889]

  من قول الشافعي.
[ مسألة: كل مبي: متعني ال يتعلق به حق توفية فبيعه قبل قبضه جائز، من أي األصناف كان من العروض 890]

واحليوان والرقيق واملكيل واملوزون، سوى الطعام والشراب. وقال أبو حنيفة ما ينقل وحيول ال جيوز بيعه قبل قبضه، 
 فعي ال جيوز بي: مبي: بي: قبل قبضه على وجه. وما ال ينقل وال حيول كالعقار وشبهه جيوز. وقال الشا
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[ مسألة: إذا ابتاع صربة طعام جزافاً، وخلى البائ: بينه وبينها جاز له بيعها قبل نقلها. خالفاً أل ي حنيفة، 891]
 والشافعي. 

ت هبا حق عيب يثبت به اخليار للمبتاع. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله ليست بعيب، وال يثب التصرية[ مسألة: 892]
 .الرد وال أثر هلا يف البي:

[ مسألة: إذا وجد املشرتي ابلسلعة عيباً، فأراد إمساكها وأخذ األرش وأجابه البائ: إَل ذلك، جاز. خالفاً 893]
 .ملن منعه من أصحاب الشافعي

و [ مسألة: إذا تصرف املشرتي يف املبي: أو حدث عنده عيب ث ظهر على عيب كان عند البائ:، فه894]
ابخليار، إن شاء دف: أرش العيب احلادث، وإن شاء أمسك ورج: ِبرش العيب الذي كان عند البائ:. وقال أبو 

 حنيفة له األرش وليس له الرد. 
[ مسألة: إذا منا املبي: يف يد املبتاع بوالدة األمة، أو نتاج املاشية، أوإمثار النخل والشجر، ث وجد ابألصل 895]

 .فاً أل ي حنيفة يف قوله: إن كان ذلك يبطل حقه من الردعيبا فله الرد. خال
[ مسألة: إذا رد  املبي: بعد الوالدة والنتاج وإمثار النخل فإنه يرده ابلوالدة، وال ترد الثمرة. خالفاً للشافعي يف 896]

 قوله يرد األصل وال يرد شيئاً من النماء الذي هو عني. 
إَل حكم احلاكم وال رضى البائ:، قبل القبض وبعده. ووافقنا أبو حنيفة  [ مسألة: الفسخ ابلعيب غري مفتقر897]

 فيه قبل القبض، وخالفنا فيه بعد القبض، فقال ال يثبت الفسخ إال ِبحد أمرين: إما حبضورِها، أو حكم احلاكم. 
، ويرد م: البكر ما نقص [ مسالة: إذا وطئ األمة املبتاعة ث وجد هبا عيباً، فله أن يردها بكراً كانت أو ثيباً 898]

االفتضاض، وال يرد يف الثيب شيئاً. وقال أبو حنيفة: ال يردِها بعد الوطء،. وقال ابن أ ي ليلى: يردِها ويرد معهما 
 العقر وهو مهر املثل. وعند الشافعي، ال يرد البكر، فإن ذلك عيب، وحدوث العيب عند املبتاع َين: الرد عنه. 

رجالن سلعة صفقة واحدة، فوجدا هبا عيباً وأراد أحدِها الرد واآلخر اإلمساك ففيها  [ مسألة: إذا ابتاع899]
روايتان: إحداِها: أن ملن أراد الرد أن يرد. وهو قول الشافعي، واألخرى: أن ليس له ذلك، وأيخذ األرش، وهو 

 .قول أ ي حنيفة
 [ مسألة: والعبد َيلك خالفاً أل ي حنيفة والشافعي. 900]
سألة: سائر املبيعات اليت ليس القبض من شروط صحة بيعها، كالعبيد والعروض وغريِها مما يكال أو [ م901]

يوزن، إذا كانت متعينة ومتميزة ليس فيها حق توفية فضماهنا من املشرتي قبل القبض. وقال أبو حنيفة، والشافعي 
  .ضماهنا من البائ: حىت يقبضها

نا يف الدَننري والدراهم أهنما ال يتعينان يف العقد، وهو قول أ ي حنيفة. [ مسألة: الظاهر من مذهب أصحاب902]
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 .وألبن القاسم قول أهنا تتعني، وهو قول الشافعي
جائٌز يف الرقيق دون غريه، ويربأ البائ: مما ال يعلم، وال يربأ مما علمه وكتمه، هذا  البي: بشرط الرباءة[ مسألة: 903]

وفيه روايٌة أخرى، أنه يربأ من الرقيق وغريه، وروايٌة اثلثٌة، أن بي: الرباءة ال ينف: وال يق: هو املعمول عليه يف املذهب. 
 به الرباءة. وللشافعي فيه اختالف أقوال كثريٍة. 

 .[ مسألة: إذا علم عيباً فكتمه وتربأ منه َل يربأ منه، خالفاً أل ي حنيفة904]
 .ار خالفاً للشافعي[ مسألة: الدين على العبد عيٌب يوجب اخلي905]
[ مسألة: بي: األعمى وشراؤه جائٌز إذا كان يعرف ما يوصف له، سواءٌ ولد أعمى أو كان بصرياً. خالفاً 906]

للشافعي يف قوله: ال. جيوز إال أن يكون بصرياً فعمي، فشاهد شيئاً ث عمي، فيجوز له بي: ذلك الشيء الذي قد 
 شاهده. 

راد بيعها فعليه أن يستربئ قبل البي:، وكذلك املشرتي يلزمه االسترباء، فإن اتفقا [ مسألة: إذا وطئ أمًة فأ907]
على استرباٍء واحٍد جاز. وقال أبو حنيفة والشافعي: جيب االسترباء على املشرتي دون البائ:. وحكي عن قوٍم أنه 

 جيب على البائ: دون املشرتي. 
خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما: البد  جزأ من االسترباء،[ مسألة: إذا ابتاع حائضاً يف أول حيضتها أ908]

 من حيضة مستأنفة
[ مسألة: إذا َل يعلم ابلعيب حىت ابع السلعة فالصحيح من املذهب أن له الرجوع ابألرش على البائ:، 909]

 .خالفاً للشافعي
ها وكانت قد حاضت عنده َل حيتج إَل [ مسألة: إذا تقايال وهي يف يد البائ:، أو كانت وديعًة عنده فورث910]

 .استرباء. خالفاً للشافعي يف قوله: ال بد لتجدد امللك من االسترباء
 .[ مسألة: الزوج لألمة، والزوجة للعبد، عيب يوجب الرد، خالفاً للشافعي911]
اخلشب وغريه، على كالقثاء والبطيخ واجلوز و   [ مسألة: ما يكون عيبه ابطناً ال يوقف عليه إال بعد إفساده912]

 روايتني. والصحيح أنه ال يوجب الرد.
غري جائٌز يف املرتفعات كالسراري وشبهها، وجائٌز يف الوخش واليت  البي: بشرط الرباءة من احلمل[ مسألة: 913]

  .تراد للخدمة، خالفاً للشافعي يف إجازته ذلك يف املوضعني
 .نعه أو كرههجائٌز، خالفاً ملن م بي: املراحبة[ مسألة: 914]
[ مسألة: إذا اشرتى سلعًة بثمٍن، ث ابعه بربٍح، ث عاد فاشرتاها شراًء صحيحاً ابلثمن األول كان له أن 915] 

  .يبيعها مراحبًة، وال يلزمه إسقاط الربح وقال أبو حنيفة: ال جيوز له بيعها مراحبًة إال بعد إسقاط الربح
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يبيعها من ابئعها نقداً بثمانني، وكذلك لو ابتاعها إَل  أجٍل َل جيز له أن . مسألة: إذا اشرتى سلعًة مبائٍة إَل916
 .أجٍل َل جيز له أن يبيعها من ابئعها إَل أجل بزَيدة على املائة وأجاز الشافعي كل ذلك

[ مسألة: إذا ابع ملك غريه من غري إذنه، انعقد البي: ووقف ذلك على إجازة املالك، وكذلك الشراء، وقال 917]
  .أبو حنيفة: ينعقد البي: وال ينعقد الشراء، وقال الشافعي: ال ينعقد يف املوضعني

[ مسألة: إذا مجعت الصفقة حالالً وحراماً، َل جيز شيًء منها أصالً إذا كان املن: حلق هللا عز وجل، فإن 918]
 .تهمجعت ما جيوز وما ال جيوز حلق الغري، جاز منها اجلائز، ووقف حق الغري على إجاز 

[ مسألة: السمك يف غديٍر أو بركٍة، ال جيوز بيعه إذا كان ال َيكن أخذه إال بكلفٍة وصيٍد، خالفاً أل ي 919]
 .حنيفة

املأذون يف اختاذه واالنتفاع به، فمنهم من قال مكروه ويصح،  بي: الكلب[ مسألة: اختلف أصحابنا يف 920]
ٍٍ أو ماشية فعليه قيمته على الوجهني [ مسألة: ومن قتل لر 921]  .ومنهم من قال ال جيوز جٍل كلباً لصيٍد أو لزرِع

 .مجيعاً يف بيعه، خالفاً للشافعي
غري جائز خالفاً لقوٍم؛ ألنه غرر ال يدري هل هو ساَلٌ أم اتلٌف؟ وهل هو على صفته أو  بي: اآلبق[ مسألة: 922]

 قد تغريت؟ وألنه ال يقدر على تسليمه.
 .نساٍن وعرف صفته وعلم بذلك سيده جاز بيعه منه، خالفاً للشافعي[ فصل: فإذا حصل عند إ923]
ثالثة أَيٍم، وبعدها عهدة السنة، من اجلنون واجلذام والربص، وهذا كان ابملدينة، وأما  عهدة الرقيق[ مسألة: 924]

يشرتطه ودخل على اخلالف فيه اليوم فعلى تقدير أنه إن اتفق عليه أهل بلٍد وتصاحلوا عليه هل يلزم بينهم من َل 
 .البي: املطلق أم ال، هاهنا يتصور اخلالف، فعندَن يلزمه، وعند أ ي حنيفة والشافعي، ال يلزم

 .، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إن البي: ابطلٌ بي: العبد بشرط العتق[ مسألة: جيوز 925]
 .سوى اإلماء جائٌز، خالفاً أل ي حنيفة قرض احليوان[ مسألة: 926]
 .غري جائٍز، خالفاً ملن أجازه قرض اإلماءسألة: و [ م927]
 [ مسألة: إذا اجتر العبد بغري إذن سيده، أو إبذنه فلحقه ديٌن، تعلق يف ذمته دون رقبته، خالفاً أل ي حنيفة.928]
مد مبا يلحقه به عقوبٌة يف بدنه كالقتل والقصاص وغري ذلك يقبل، خالفاً حمل إقرار العبد على نفسه[ مسألة: 929]

 .بن احلسن وداود
[ مسألة: وإذا أقر بسرقة عنٍي يف يده وادعاها السيد قط:، وكان عليه غرمها يتب: هبا إذا عتق، خالفاً أل ي 930]

 .حنيفة يف قوله: يلزمه تسليم العني إَل املقر له
ألخر: أنه يصح وجيرب [ مسألة: إذا ابتاع الكافر عبداً مسلماً ففيه روايتان: إحداِها: أن العقد ال يصح، وا931]
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 على بيعه.
[ مسألة: جيوز السلم يف معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند احملل، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ال بد أن 932]

 يكون موجوداً حال العقد
 .[ مسألة: الصحيح من املذهب أنه ال جيوز السلم احلال، خالفاً للشافعي933]
شيٍء واحٍد إَل أجلني، ويف شيئني إَل أجٍل واحٍد، خالفاً للشافعي يف أحد [ مسألة: جيوز أن يسلم يف 934]

 قوليه. 
 .سم، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي[ مسألة: جيوز السلم إَل احلصاد واجلذاذ واملو 935]
ة [ مسألة: إذا أتخر قبض رأس مال السلم يومني وثالثة وأكثر جاز ما َل يكن عن شرٍط، خالفاً أل ي حنيف936]

 .والشافعي
 .[ مسألة: معرفة مقدار رأس املال شرٌط يف السلم فيما يتعلق علمه على مقدار، خالفاً أل ي يوسف وحممد937]
[ مسألة: جيوز السلم يف احليوان، خالفاً أل ي حنيفة. والكالم يف ذلك يف ثالثة فصوٍل: أحدها: جواز السلم 938]

 الث: كونه يثبت يف الذمة.فيه، والثاّن: كونه مما يضبط ابلصفة، والث
 .[ مسألة: جيوز السلم يف الدَننري والدراهم، خالفاً أل ي حنيفة939] 
 .[ مسألة: السَّلم يف اللحم جائٌز، خالفاً أل ي حنيفة940]
 .[ مسألة: السلم يف الرؤوس واألكارع جائٌز، وقال أبو حنيفة ال جيوز وألصحاب الشافعي وجهان941]
وز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله، خالفاً أل ي حنيفة [ مسألة: ال جي942]

 .والشافعي
 .بيٌ: وليست بفسٍخ على ظاهر املذهب وقال الشافعي هي فسخٌ  اإلقالة[ مسألة: 943]
 أل ي حنيفة. [ مسألة: ال جيوز بي: الزيت النجس، وال السمن النجس، خالفاً 944]
عبداً من مجلة أعبٍد، وثوابً من مجلة أثواٍب، وشاٍة من مجلة غنم وكلها صنٌف متقارب  [ مسألة: إذا ابعه 945]

الصفة غري متفاوٍت جاز إذا كان اخليار للمشرتي. وقال أبو حنيفة ذلك يف العبدين والثوبني والثالثة، وال جيوز يف 
 .األربعة وقال الشافعي ال جيوز مجلةً 

 .. خالفاً أل ي حنيفة والشافعيظهور الغنمبي: الصوف على [ مسألة: جيوز 946]
 [ مسألة: جيوز بي: لنب الغنم أَيماً معلومًة إذا عرف قدر حالهبا، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي.947]
 .مفسوٌخ خالفاً أل ي حنيفة والشافعي بي: النجش[ مسألة: 948]
حترَياً، ومن شيوخنا من يقول إنه كراهيٌة. وهو  بي: الدراهم والدَننري جزافاً [ مسألة: الظاهر من املذهب من: 949]
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 .قول أ ي حنيفة والشافعي
صحيٌح، ويلزم يف مجيعها، وقال أبو حنيفة: يلزم  [ مسألة: إذا قال بعتك هذه الصربة كل قفيٍز بدرهٍم، فالبي:950]

 يف قفيٍز واحٍد.
إال بعد أن يعلم املبتاع بكيلها، فإن َل يبني له [ مسألة: إذا كان البائ: يعلم كيل الصربة فباعها جزافاً َل جيز 951]

 .كان للمبتاع الرد. وقال أبو حنيفة، والشافعي البي: جائٌز وال يلزم إعالم املشرتي
 [ مسألة: إذا اختلف املتبايعان يف مقدار الثمن. فعن مالٍك رمحة هللا عليه ثالث رواَيت:952]

ٍه كان، سواءٌ كانت يف يد البائ: أو املشرتي ابقيًة أو اتلفًة. وهو إحداها: أهنما يتحالفان ويتفاسخان على أي وج
وإن كانت قد قبضت فالقول قول  قول أشهب والشافعي. والثانية: أن السلعة إن كانت َل تقبض حتالفا وتفاسخا،

 املشرتي م: َيينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوات وهو قول أ ي حنيفة.
ٌل بعبٍد إَل رجل فقال: اشرته مِن فإنه رقيٌق ِل، وأقر العبد بذلك، ث ابن له أنه حٌر، [ مسألة: إذا جاء رج953]

فالضمان على البائ:. وقال أبو حنيفة إن كان البائ: حاضراً أو غائباً غيبًة يرجى عوده منها، فالضمان عليه وإن  
 كان غائباً ال يرجى عوده فالضمان على العبد. 
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 نرهالاب كت
 .[ مسألة: جيوز الرهن يف السفر واحلضر. خالفاً جملاهد يف قوله: ال جيوز إال يف السفر954] 
 .[ مسألة: يلزم الرهن مبجرد القول، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما ال يلزم إال ابلقبض955]
 [ مسألة: استدامة القبض من شرط صحة الرهن، خالفاً للشافعي. 956]
 .: ويصح رهن املشاع كما يصح بيعه، خالفاً أل ي حنيفة[ مسألة957]
 .[ مسألة: إذا رهن عنده عيناً كان غصبها قبل قبضها جاز، وسقط ضمان الغصب، خالفاً للشافعي958]
[ مسألة: الرهن يتعلق جبملة احلق وِببعاضه، وكذلك تعلق احلق ابلرهن، فلو رهنه عبدين مبائٍة فتلف أحدِها  959]

بذلك كان املقبوض رهناً  رهناً جبمي: املائة، وكذلك لو أسلم أحد العبدين وَل يقبضه اآلخر ورضي املرهتنكان الثاّن 
 .جبمي: املائة، وحكي عن أ ي حنيفة أن املقبوض يكون رهناً بقدر ما بقي من مقابلته من الدين

ق للمرهتن أو رهنه غريه، وإن كان [ مسألة: إذا رهن عبداً له ث أعتقه فإن كان موسراً نفذ عتقه وعجل احل960]
معسراً َل ينفذ وبقي رهناً، فإن أفاد ماالً قبل األجل نفذ العتق، وإن بقي على إعساره بي: عند األجل، وقال أبو 
حنيفة ينفذ عتقه موسراً كان أو معسراً وللشافعي قوالن: أحدِها: مثل قول أ ي حنيفة واآلخر: أن العتق ال ينفذ 

 معسراً. موسراً كان أو 
[ مسألة: إذا رهن عنده رهناً على حٍق ث استزاده شيئاً آخر على ذلك الرهن جاز وكان رهناً ابحلقني، خالفاً 961]

 .أل ي حنيفة، والشافعي
[ مسألة: يكره ختليل اخلمر، فإن خللت أساء وجاز أكلها، وفيه روايٌة أخرى أنه ال جيوز، وهو قول 962]

 .الشافعي
ا رهنه عصرياً فصار مخراً، ث عاد خالً، فإن ارهتانه اثبٌت، فال حيتاج إَل عقد مستأنٍف، خالفاً [ مسألة: إذ963]

 .لبعضهم
[ مسألة: إذا وكل الراهن املرهتن على بي: الرهن عند حلول احلق واستيفاء حقه من مثنه جاز ذلك وصحت 964]

 .الوكالة، خالفاً للشافعي يف قوله ال يصح
 .راضيا على أن يكون الرهن يف يد عدٍل جاز خالفاً البن أ ي املطلب وداود[ مسألة: إذا ت965]
 .[ مسألة: إذا كان يف يد عدٍل فتلف فذلك من راهنه، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إنه من املرهتن966]
له ذلك،  يكن ذلك له. وقال القاضي إمساعيل [ مسألة: إذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل يف بي: الرهن َل967]

 وهو قول الشافعي.
[ مسألة: إذا وض: الرهن على يد عدٍل يبيعه عند حلول األجل فباعه وتلف الثمن يف يده من غري تفريٍط 968]
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 .فإن تلفه من املرهتن، وقال الشافعي: تلفه من الراهن
على العدل وأيخذ [ مسألة: إذا ابع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف يف يده ث استحق املبي: فال عهدة 969]

املستحق ما استحقه ويرج: املشرتي على من بي: له وهو املرهتن فيأخذ الثمن منه ويعود دينه يف ذمة الراهن، كما  
كان، وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل فيغرم العدل الثمن من ماله ث يرج: على مالكه وهو الراهن ووافقنا 

 كيل. وخالفنا فيمن تكون عليه فقال تكون على الراهن.الشافعي يف أن العهدة ال تكون عل الو 
 .[ مسألة: مناء الرهن ملك للراهن، وقال بعض الناس: هو للمنفق على الرهن، وقال أمحد هو للمرهتن970]
[ مسألة: إذا حل أحل احلق وامتن: الراهن من بذل احلق كان للمرهتن دفعه للحاكم ومطالبته ببيعه، وللحاكم 972]

الراهن وتوفية املرهتن حقه من مثنه، وقال أبو حنيفة: ال َيلك احلاكم بيعه يف حياة الراهن، فإذا مات جاز  بيعه على
 .بيعه

[ مسألة: يضمن من الرهون ما خيفى هالكه كالذهب والفضة والعروض وال يضمن ما يظهر هالكه كاحليوان 973]
 رهن أمانٌة ال يضمن إال ابلتعديوالعقار، وقال أبو حنيفة يضمن كل ذلك، وقال الشافعي: ال

 .[ فصل: يضمن ما يضمن منه بقيمته، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ِبقل األمرين974]
 .[ مسألة: يصح عقد الرهن قبل وجوب احلق، خالفاً للشافعي975]
، والدواب، وما [ مسألة: مناء الرهن املتميز عنه ال يدخل يف الرهن، كالثمرة، والصوف، واللنب وأجرة العقار976]

أشبه ذلك، إال الولد فإنه يكون رهناً م: األم يف سائر احليوان، وقال أبو حنيفة مجي: النماء يكون رهناً، وقال 
 .فعي يكون مجيعه خارجاً عن الرهنالشا

شافعي: [ مسألة: إذا اختلف املرهتنان يف قدر احلق، فالقول قول املرهتن إَل قيمة الرهن، وقال أبو حنيفة، وال977]
 القول قول الراهن على كل وجٍه.
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 تفليسالاب كت

[ مسألة: من ابع سلعًة ففلس املشرتي قبل قبض البائ: الثمن فوجد البائ: سلعته كان أحق هبا، خالفاً أل ي 978]
 .حنيفة

  .[ مسألة: وليس له الفسخ مبوت املشرتي، خالفاً للشافعي979]
  لبائ: مثن سلعته َل يكن له الفسخ، خالفاً للشافعي[ مسألة: إذا بذل الغرماء ل980]
[ مسألة: إذا قبض البائ: بعض الثمن ث أفلس املبتاع، فهو خمري إن شاء رد ما قبض ورج: يف سلعته، أو 981]

، وقال الشافعي ال يكون له الفسخ  .متسك به وَحاص 
آخر رج: على الغرماء مبا كان نصيبه  [ مسألة: إذا قسم احلاكم مال املفلس بني غرمائه، ث طرأ غرميٌ 982]

 ابحلصاص له لو كان حاضراً، خالفاً ملن قال ال يرج:.
[ مسألة: إذا اقتسم الورثة بقية الرتكة بعد أخذ الغرماء حقوقهم ث ظهر غرمٌي آخر رج: على الورثة وَل يرج: 983]

  .على الغرماء، وقال أبو حنيفة والشافعي يرج: على الغرماء
سألة: جيوز احلجر على املفلس وبي: ماله يف دينه، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ال جيوز احلجر عليه، [ م984]

 .ولكن حيبس حىت يقضي الدين، وال جيوز بي: املال على حي رشيدٍ 
 .[ مسألة: إذا تصرف املفلس يف أعيان ماله بعد احلجر َل ينفذ تصرفه، خالفاً ألحد قوِل الشافعي985]
لة: إذا أقر احملجور عليه للناس بديٍن بعد احلجر تعلق بذمته وَل يشارك املقر هلم يف ماله لغرمائه احملجور [ مسأ986]

 .عليه ألجلهم، خالفاً للشافعي
 .[ مسألة: الدين املؤجل حيل مبوت من هو عليه، خالفاً ملا حيكى عن احلسن وغريه987]
 .ألحد قوِل الشافعية[ مسألة: حتل الديون املؤجلة ابلفلس خالفاً 988]
 .[ مسألة: ال يؤاجر املفلس وال يلزم إن كان ذا صنعٍة أن يكتسب هبا خالفاً ملا حيكى عن أمحد وإسحاق989]
[ مسألة: إذا ثبت إعسار املفلس خلي وَل يكن للغرماء مالزمته. خالفاً أل ي حنيفة يف قوله هلم أن يالزموه 990]

 .وال َينعوه
حلجر عن املفلس فتصرف وداين أخرين فركبه ديٌن وحجر عليه فإن الغرماء اآلخرين أحق [ مسألة: إذا فك ا991]

 .هبذا املال من الغرماء األولني وقال الشافعي يقسم ماله بني اجلمي:
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 جراحلاب كت
 
كفار، [ مسألة: حيكم يف البلوغ ابإلنبات، وقال أبو حنيفة: ال يعترب أصاًل، وقال الشافعي: يعترب به يف ال992]

 .ويف املسلمني له قوالن
 .[ فصل: كل ما جاز أن يكون بلوغاً أو داللة على البلوغ يف الكافر جاز أن يكون كذلك على املسلم993]
[ مسألة: ليس يف السن املعتربة يف البلوغ حٌد، إال أن أصحابنا قالوا سب: عشرة أو مثاّن عشرة سنًة، وقال 994]

 وذكره بعض أصحابنا عن ابن وهب. الشافعي: حده مخس عشرة سنًة، 
[ مسألة: إيناس الرشد يف الغالم هو إصالح ماله وأتتيه للثمرة ومصلحته وأن ال يكون مبذراً له، وأن ال 995]

يراعى عدالته يف دينه وال فسقه، فإذا بلغ على هذه الصفة سلم إليه ماله، وإن كان فاسقاً، وقال الشافعي، ال يسلم 
 .يكون مصلحاً ملاله غري فاسق يف دينهإليه ماله إال أن 

[ مسألة: إذا بلغ الصِب وكان مبذراً مضيعاً ملاله استدمي احلجر عليه أبداً ما دام على ذلك، وقال أبو حنيفة: 996]
 .إذا بلغ مخساً وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن كان مبذراً مضيعاً 

تتزوج ويدخل هبا زوجها وتكون حافظًة ملاهلا، وقال  [ مسألة: ال ينفك احلجر عن الصغرية وإن بلغت حىت997]
 .أبو حنيفة والشافعي: ينفك عنها احلجر بنفس البلوغ من غري حاجة إَل تزويج

َتَدأ احلجر على البالغ إذا كان مبذراً ملاله مضيعاً، وقال أبو حنيفة ال حيجر على البالغ ابتداءً 998]  [ مسألة: يـ بـْ
أة التصرف يف أكثر من ثلث ماهلا لغري معاوضة إال إبذن زوجها وقال أبو حنيفة [ مسألة: ال جيوز للمر 999]

  .والشافعي، هلا أن تتصرف فيه ابهلبة والصدقة من غري اعتبار إبذنه
 .[ مسألة: طالق احملجور عليه وخلعه ينفذ، خالفاً ملا حيكى عن ابن أ ي ليلى وأ ي يوسف1000]
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 صلح واملرافقالاب كت
 .[ مسألة: الصلح جائٌز على االنكار خالفاً للشافعي1001] 
 .[ مسألة: جيوز إخراج الروشن إذا َل يستضر الغري به وقال أبو حنيفة ال جيوز1002]
[ مسألة: إذا تنازعا جداراً بني دارين وألحدِها فيه أتثرٌي يشهد العرف ِبنه يفعله املالك حكم له به وذلك  1003]

 ط ووجوه اآلج ر  وغري ذلك، وقال الشافعي ال حيكم به ويكون بينهما.كتعاقد الق م ط والر ب  
[ مسألة: إذا تنازعا جداراً ألحدِها عليه خشب واآلخر ال شيء له عليه جيري جمراه حكم به لصاحب 1004]

وقال  اخلشب قليالً كان أو كثرياً وقال أبو حنيفة إذا كان عدة جذوع حكم له به، وإن كان اجلذع واالثنان فال
 الشافعي ال حيكم به لصاحب اخلشب.

[ مسألة: إذا أراد أن جيعل جذوعه على جدار لغريه أو مشرتك بينه وبني غريه َل يكن له ذلك يف احلكم إال 1005]
 برضا الشريك أو األجنِب، خالفاً ألحد قوِل الشافعي: إن له ذلك، وألمحد يف قوله يقضى بذلك على اجلار.

ت إذا كان عليه علو فتنازع السقف صاحب السفل وصاحب العلو حكم به لصاحب [ مسألة: البي1006]
 السفل، وقال الشافعي يكون بينهما.

[ مسألة: احلائط بني شريكني إذا اهندم أو ه ِدم فطالب أحدِها ابلبناء وأىب اآلخر ففيه روايتان: أحدِها: 1007]
 أنه جيرب واألخرى: أنه ال جيرب، وهو قول الشافعي. 
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 والةاحلاب كت
[ مسألة: إذا أحاله حبقه على رجل له عليه دين وهو مليء يف الظاهر، ال يعلم احمليل منه فلساً فإنه يصري  1008] 

كالقابض، وال يرج: على احمليل حبال، وقال أبو حنيفة يرج: عليه إذا كان احملال عليه مفلساً أو جحد احلق 
 وزاد أبو يوسف وحممد: أو حيجر احلاكم عليه للفلس. وحلف، وَل يكن للمحتال بي نة،

 [ مسألة: وإذا أحاله على مفلس واحملال ال يعلم بفلسفه كان له الرجوع خالفاً للشافعي1009]
 [ مسألة: ال جيرب صاحب احلق على الرضا ابحلوالة، خالفاً لداود.1010]
 .[ مسألة: ورضا من حيال عليه غري معترب، خالفاً لداود1011]
 

 ضمان و الكفالةالاب كت
 [ مسألة: الضمان ال يربئ ذمة املضمون منه خالفاً البن أ ي ليلى وداود1012] 
[ مسألة: من ضمن عن إنسان ديناً عليه أو حقاً يلزمه فعله بنفسه، فله الرجوع عليه سواء كان إبذنه أو 1013]

 بغري إذنه.
 تطوع ال رجوع له.وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان بغري إذنه فهو م

 [ مسألة: يصح ضمان اجملهول خالفاً للشافعي1014]
[ مسألة: يصح ضمان الدَّين على امليت سواء خل ف وفاء به أو َل خيل ف، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله ال 1015]

 يلزم إذا َل يرتك وفاء.
 
  .[ مسألة: تصح كفالة األبدان خالفاً للشافعي1016]
  .ات املتكفل بوجهه َل يلزم الكفيل شيء، خالفاً لبعض الشافعية[ مسألة: إذا م1017]
 .[ مسألة: تصح الكفالة ابحملبوس والغائب، خالفاً أل ي حنيفة1018]
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 شركةالاب كت
[ مسألة: تصح الشركة ابلعروض، كانت مما تعرف أعياهنا أو ال تعرف، ويكون رأس املال قيمتها، وقال 1019] 

ركة على أمثاهنا جاز، وإن سكتا نظر، فإن كانت مما يتميز وتعرف أعياهنا كالثياب وغريها َل الشافعي إن عقدا الش
 تصح، وإن كانت مما ال يتميز كاحلنطة والشعري والعسل صحت.

[ مسألة: ال تصح الشركة إذا انفرد كل واحد مبال نفسه من غري أن يكون يد اآلخر عليه حىت يكون 1020]
اله يف اتبوهتما أو حانوهتما، أو على يد وكيلهما، فتصح حينئذ الشركة، وإن َل خيلطاه، وإن  أيديهما عليه، ِبن جيع
 كانت أعيانه متميزة.

وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما يف يده إذا عي نا املال وأحضراه، إال أنه مىت هلك أحد 
 املالني كان من ربه إذا هلك قبل اخللط.

 افعي ال تصح الشركة إال أن خيلطا رأس املال حىت ال يتميز بعضه عن بعض.وقال الش
 [ فصل: ودليلنا على الشافعي أن أيديهما اثبتة على املالني كما لو خلطاه.1021]
[ مسألة: وجتوز الشركة يف االصطياد 1023] [ مسألة: شركة األبدان جائزة يف اجلملة، خالفاً للشافعي1022]

 اً أل ي حنيفةواالحتطاب، خالف
[ مسألة: ومن شرط شركة األبدان اتفاق الصنعة املشرتكة فيها، خالفاً أل ي حنيفة يف جتويزه اشرتاك القص ار 1024]

غ  والداب 
 .[ مسألة: شركة املفاوضة جائزة يف اجلملة، خالفاً للشافعي1025]
ة، خالفاً أل ي حنيفة، وكذلك [ مسألة: فصل: وليس من شرطها: أن تكون رؤوس األموال فيها متساوي1026]

 .ليس من شرطها أال يبقى ألحدِها مال إال ويدخل يف الشركة، خالفاً له
[ مسألة: شركة الوجوه ابطله، وصفتها: أن يتجرا بوجوههما ويشرتَي يف ذممهما، ويكون ما حصل من  1027] 

 كسب بينهما وما حصل من ضمان عليهما، وقال أبو حنيفة تصح.
: الربح يف الشركة يتقسط على قدر رأس املال أو العمل، فإن تفاضال يف رأس املال وشرط [ مسألة1028]

 التساوي يف الربح، أو تساوَي يف رأس املال وشرط التفاضل يف الربح َل يصح، وقال أبو حنيفة يصح م: الشرط..
املال ث يرج: أحدِها على  [ مسألة: إذا اشرتكا شركة فاسدة ث تصرفا ورحبا فإن الربح يقس م على رأس1029]

 اآلخر ِبجرة مثل عمله على ماله.
 وقال أبو حنيفة ال رجوع ألحدِها على اآلخر ِبجرة.
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 وكالةالاب كت
[ مسألة: جتوز وكالة احلاضر، والغائب، والرجل، واملرأة، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله التصح إال أن يكون مريضا 1030] 

 .أو امرأة غري متربزة
مسألة: يصح التوكيل من غري حضور اخلصم ويسم: احلاكم البينة عليهما، وقال أبو حنيفة ال جيوز إال أن تتعلق  [1031]

[ مسألة: جيوز للوكيل أن يعزل نفسه 1032]   .اخلصومة حباضر، ِبن يدعي على مجاعة فيحضر واحد ويغيب الباقون
 .عن الوكالة من غري حضور موكله، خالفا أل ي حنيفة

[ مسألة: ال يقبل إقرار الوكيل على موكله ال عند حاكم وال غريه، وقال أبو حنيفة يقبل إقراره عليه يف جملس 1033]
 .احلكم، وال يقبل يف غريه، وقال أبو يوسف وحممد يقبل يف جملس احلكم وغريه

 .قوِل الشافعي[ مسألة: جيوز التوكيل يف استيفاء القصاص م: غيبة املوكل، خالفا أل ي حنيفة وأحد 1034]
[ مسألة: جيوز لألب والوصي أن يستوفيا مال الصغري وأن يبيعا عليه من أنفسهما ما َل حيابيا، وكذلك الوكيل 1035] 

يشرتي ما وكل يف بيعه، وأجازه أبو حنيفة يف األب واجلد والوصي ومنعه يف الوكيل، ومنعه الشافعي يف اجلمي: إال األب 
 واجلد؛ 

وكله يف بي: سلعة وكالة مطلقة، َل جيز أن يبي: إال بثمن مثله نقدا ال نساء، بنقد البلد، وقال أبو  [ مسألة: إذا1036]
حنيفة جيوز له أن يبي: إَل أجل وبغري نقد البلد وبنقصان من مثن املثل، ووافق يف التوكيل يف شراء عبد أنه ال جيوز له أن 

 َل أجل يشرتي ِبكثر من مثنه مبا ال يتغابن مبثله، وال إ
[ مسألة: ومن له يف ذمة رجل دين، أو غريه عني من األعيان يف غري ذمته، فجاءه من ادعى أنه وكيل صاحب 1037]

احلق يف تسليم ذلك احلق منه، وال بينه له فصدقه الذي عليه احلق، فال جيرب على تسليمه، وفصل أبو حنيفة بني العني وما 
 يف ذمته وال جيرب على تسليم ما يف األعيان، وقال أبو يوسف جيرب يف الوصفني. يف الذمة، فقال جيرب على أن يعطيه ما

 [ مسألة: توكيل املراهق ال أعرف نصا فيه، وعندي أنه ال يصح، خالفا أل ي حنيفة.1038]
طل [ مسألة: اختلف أصحابنا يف الوكيل يعزله املوكل فيتصرف بعد عزله وقبل علمه ابلعزل، فمنهم من يقول يب1039]

 تصرفه بعزله، علم أو َل يعلم، ومنهم من يقول ال يبطل إذا َل يعلم، وهو قول أهل العراق، واختلف يف ذلك قول الشافعي
[ مسألة: إذا وكله أن يبي: له سلعة بيعا فاسد كالراب، والغرر، واخلمر، واخلنزير، َل يصح وَل َيلك الوكيل بذلك أن 1040]

 على املذهب، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة جيوز ذلكيبيعها بيعا صحيحا، كذلك جييئ 
[ مسألة: إذا وكله يف ابتياع شيء فابتاعه له على الصفة اليت وكله عليها، فذكر أنه ابتاعه ملوكله، فإن امللك ينتقل 1041] 

 إَل املوكل دون الوكيل، وقال أبو حنيفة ينتقل أوال إَل الوكيل ث إَل املوكل
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 قراراإلاب كت
 [ مسألة: إقرار املراهق ال يصح، وقال أبو حنيفة إذا أذن وليه يف التجارة صح.1042] 
[ مسألة: إذا أقر مبال وَل يذكر مبلغه، فاختلف أصحابنا فيه ]على أقوال: أحدها أنه يرج: يف تفسريه إليه 1043]

، وهو قول الشافعي، واآلخر أنه يلزمه فإذا فسر شيئا[ قبل منه، قل أو كثر، ولو قرياطا أو حبة، قاله الشيخ أبو بكر
أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أمواهلم، وهو قول ابن املواز، واآلخر أنه يلزمه أقل ما يستباح به البض: 

 والقط:.
[ مسألة: إذا قال له علي مال عظيم أو كثري، اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من يقول هو كإقراره مبال فقط 1044]

ه إليه، وهو قول الشيخ أ ي بكر، ومنهم من يقول ال بد من صفة زائدة، فاختلفوا، فمنهم من يقول يرج: يف تفسري 
أول نصاب من نصب الزكاة، وهو قول أ ي حنيفة، وهو الذي اختاره شيخنا رمحة هللا عليه، ومنهم من يقول زَيدة 

 على أقل مال ويرج: يف تفسريه إليه، وحيتمل عندي أن يلزمه بقدر الدية.
[ مسألة: إذا قال له علي دراهم أو قال دَننري، لزمه ثالثة دراهم، وهذا مبِن على أقل اجلم:، فعند مالك 1045]

ل الفقه، أنه ثالثة، وقال عبدامللك أقله اثنان، فيجب على قوله أنه لزمه درِهان، والكالم يف هذا هو الكالم يف أصو 
 إال أَن نذكر مجال منه.

له علي ألف ودرهم لزمه درهم، ويرج: يف بيان جنس األلف إليه، فأي شيء فسره به  [ مسألة: إذا قال1046]
قبل منه، وكذلك ألف وثوب، أو وعبد، وما أشبه ذلك، ال يكون الثاّن يف تفسري األول، وقال أبو حنيفة إن كان 

نوعه كقوله: ودرهم املفسر من جنس ما يكال أو يوزن أو يباع عددا كان عطفه تفسري األول ومحل على أنه من 
 وجوزة ومأكول طعام، فإن كان مما ال يكال وال يوزن وال يعد َل حيمل على أنه تفسري له

 [ مسألة: استثناء األكثر من األقل يصح، خالفا ملن منعه1047]
[ مسألة: االستثناء من غري اجلنس جائز يتعلق به احلكم، وقال أبو حنيفة يصح إذا كان مما يكال أو 1048] 
وزن أو يعد، كقوله: ألف درهم إال كر  حنطة، وإال مائة جوزة، وما أشبه ذلك، وال يصح عنده فيما ال يكال وال ي

  يوزن وال يعد، كقوله: ألف دينار إال عبدا، أو ثواب، وقال حممد بن احلسن وزفر ال جيوز االستثناء من اجلنس أصال
و ثوب أو منديل، أو متر يف جراب كان هذا إقرارا مبا يف [ مسألة: إذا قال له: علي ألف درهم يف كيس أ1049]

 األوعية وَل يكن إقرارا ابألوعية، خالفا أل ي حنيفة؛ 
[ مسألة: إذا أقر األجانب ال يتهم هبم، أقر بعضهم يف الصحة ولبعضهم يف املرض، وضاقت الرتكة عن 1050]

 استيفاء حقوقهم، فإهنم يتساوون
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 يفة يف قوله يبدأ غرماء الصحة.يف احملاصة، خالفا أل ي حن
[ مسألة: اإلقرار يف املرض لوارث يثبت إذا كان ال يتهم به، وال يثبت إذا كان يتهم به، ومنعه أبو حنيفة 1051]

 يف املوضعني، واألصح عند أصحاب الشافعي ثبوته يف املوضعني.
 شافعي.[ فصل: ودليلنا على منعه م: التهمة، خالفا لل1052]
لة: إذا أقر يف املرض بقبض دينه ممن ال يتهم به، قبل إقراره، وبرأ من كان عليه الدين، سواء أدانه يف املرض [ مسأ1053]

 أو الصحة، وقال أبو حنيفة يقبل إقراره مبا كان له من دين يف الصحة وال يقبل قبض ما أدانه يف املرض إال ببينة.
لفالن علي درهم بعد ذلك، َل يلزمه إال درهم واحد بظاهر إقراره، [ مسألة: إذا قال: لفالن علي درهم، ث قال: 1054]

إال أن يقول أردت درِها آخر، سواء كان يف جملس أو جمالس، يف يوم أو أَيم، وقال أبو حنيفة إن كان يف جملس واحد َل 
 يلزمه إال درهم واحد، وإن كان يف جملس آلخر، أو يوم آخر، لزمه درِهان.

قال: لفالن علي مائة درهم من مثن شيء ابعنيه وَل أقبضه ومنعِن منه، وقبل املقر له إقراره ابملائة [ مسألة: إذا 1055]
وأنكر أن يكون ابعه شيئا، فالقول قوله أنه َل يبعه شيئا وحيلف، فإذا حلف سقطت املائة عن املقر، وسواء عني أم َل 

غري معني حلف املقر له أنه َل يبعه شيئا وكان على املقر مائة،  يعني، وقال أبو حنيفة: إذا أقر ابملائة وقال هي مثن مبي:
 ووافقنا فيه إن كان يف بي: معني.

[ مسألة: إذا شهد شاهد على رجل أنه أقر لزيد ِبلف، وشهد آخر أنه أقر ِبلفني وَل ينسباها إَل جهة، أو 1056]
بت له بشهادهتما وحيلف على األلف األخرى م: نسباها إَل جهة واحد أو نسبها أحدِها وأطلق اآلخر، فإن األلف تث

 شاهده، وقال أبو حنيفة ال يثبت هبذه الشهادة شيء أصاًل.
 [ مسألة: اخليار يثبت يف الكفالة والضمان، خالفا للشافعي.1057]
لث ما معه، [ مسألة: إذا ترك ابنني فأقر أحدِها بثالث فإن نسبه ال يثبت، ويشاركه فيما يف يده إبقراره فيأخذ ث1058]

 وقال الشافعي ال يشاركه أصاًل، وقال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما يف يده.
[ فصل: ودليلنا على أ ي حنيفة أن إقرار املقر ليس ِبقوى من شهادة شاهدين بنسب املقر له، وقد ثبت أنه لو 1059] 

زَيدة على ذلك ابإلقرار أوَل، واعتبارا  شهد له شاهدان بنسبه َل يستحق على املقر إال ثلث ما بيده فكان ِبن ال يستحق
 إبقراره ابلدين والزوجية ألنه ال يلزم للمقر إال ما لو أقر ابقي الورثة معه لزمه م: إقرارهم كذلك يف مسألتنا.

[ مسألة: إذا ترك ابنا ال وارث له غريه، فأقر ِبخ َل يثبت نسبه وأعطاه نصف ما يف يده، وقال الشافعي يثبت 1060]
 نسبه.

 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

84 

 عاريةالاب كت
[ مسألة: سبيل العارية سبيل الرهن، يضمن منها ما يغاب عليه، وقال أبو حنيفة ال يضمن على كل 1061] 

 وجه، وقال الشافعي يضمن على كل وجه.
[ مسألة: إذا أعاره بقعة ليبِن فيها أو يغرس فيها فقد لزمه بقبول املعار، وليس له الرجوع فيه قبل انتفاع 1062]
ستعري، فإن وق ت له مدة لزمه تركه إَل انقضائها، وإن َل يوق ت وأطلق له لزمه ترك مدة ينتف: يف مثلها، وقال أبو امل

 حنيفة والشافعي له أن يرج: يف املوضعني.
[ مسألة: إذا غرس املستعري وبىن، ث انقضت املدة املؤقتة أو مدة ينتف: يف مثلها، فاملالك ابخليار إن شاء 1063]

املستعري بقل: غرسه وبنائه، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القل:، وسواء شرط ذلك يف أخذ 
 العقد أم َل يشرتط، وقال الشافعي إن َل يشرتط فليس له مطالبته به.

اه من وكيل [ مسألة: إذا استعار دابة من رجل ث ردها إَل اصطبله وَل يدفعها إليه أو إَل من جيري جمر 1064]
 مفوض إليه َل يسقط عنه الضمان، وقال حممد غنب احلسن يسقط عنه الضمان استحساَن.
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 وديعةالاب كت
 [ مسألة: إذا قبض وديعة ببينة فادعى ردها َل يقبل منه إال ببينة، خالفا أل ي حنيفة والشافعي.1065]4
ا ث ردها فقد سقط الضمان عند مالك فيما ليس [ مسألة: إذا أنفق الوديعة ث رد مثلها أو أخرجها لينفقه1066]

له مثل، وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها َل يضمن فإن رد مثلها ضمن، وقال عبد امللك والشافعي يضمن يف 
 املوضعني.

[ مسألة: ليس للمودع أن يسافر ابلوديعة، فإن فعل ضمن، وقال أبو حنيفة له ذلك إذا كان الطريق آمنا 1067]
 صاحبها عن السفر هبا.. وَل ينهه

[ فصل: ليس للمودع إيداع الوديعة عند غريه من غري عذر، فإن فعل ضمن، وقال أبو حنيفة إن أودعها 1068]
 عند من يلزمه نفقته َل يضمن.

[ مسألة: إذا أراد السفر فله إيداعها عند ثقة مرضي من أهل البلد، وال ضمان عليه، قدر على احلاكم أو 1069]
 عليه، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من يقول إن أودعها لغري احلاكم ضمن.َل يقدر 

[ مسألة: إذا أودع عنده هبيمة وَل أيمره أن يعلفها، لزم املودع أن يعلفها أو يرفعها إَل احلاكم فيتداين على 1070]
قال أبو حنيفة ال يلزمه صاحبها يف علف، أو يبيعها عليه إن كان قد غاب، فإن تركها وَل يعلفها فتلفت ضمن، و 

 علفها.
[ مسألة: إذا أمره صاحب الوديعة بدفعها إَل رجل، فدفعها إليه بغري بينة، ضمن إن جحد املدفوع إليه وَل 1071]

 يقبل يف قوله ابلدف:، خالفا ملا حيكى عن أ ي حنيفة والشافعي أنه يقبل قول املودع.
 خالفا للعنربي. [ مسألة: إذا أودعه وشرط الضمان َل يضمن،1072]
[ مسألة: إذا سرقت الوديعة َل يكن للمودع أن خياصم السارق إال بتوكيل من املالك، هكذا حيكى على 1073]

 أصلنا، وقال أبو حنيفة له ذلك.
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 كتاب الغصب
 [ مسألة: العروض واحليوان وكل ما ال يكال وال يوزن يضمن قيمته، خالفا ملا حيكى عن عبد هللا بن1074]

 احلسن العنربي أنه يضمن مبثله من جنسه.
[ مسألة: إذا جىن على سلعة لرجل جناية أتلف عليه الغرض املقصود منها، فصاحبها خمري إن شاء أخذها 1075]

مبا نقص، وإن شاء أخذ قيمة السلعة، سواء كانت حيواَن أو ثواب، أو غري ذلك، وسواء كان ذهاب غرضه من جهة 
ع فرسا أو محارا للركوب فيقط: يده، أو من جهة العادة مثل أن يقط: ذنبه فال َيكن من جهة املشاهدة مثل أن يبتا 

العدة االنتفاع به يف الوجه املقصود، وقال أبو حنيفة يف العبد والثوب إذا ذهب ِبكثر منافعه مثل قولنا، وإن ذهب 
إال ما نقص، وتفرضها سفهاؤهم النصف أو أقل َل يكن له إال ما نقص، وقال الشافعي ليس له يف كل ذلك 

م يف ذنب محار القاضي، وذنب محار الشرطي، قصد للهزل والتهاتر ابلدين.  وجماهن 
[ مسألة: وال تضمن اجلناَيت على البهائم بشيء يقدر يف قيمتها، وقال أبو حنيفة يف احليوان املنتف: 1076]

 رب: قيمتها.بظهره وحلمه كالبعري والبقرة والدابة إذا قل: عينها لزمه 
 .[ مسألة: إذا قصد التمثيل بعبد عتق عليه، خالفا أل ي حنيفة والشافعي1077]
 [ مسألة: زَيدة القيمة بزَيدة البدن أو بتعليم صناعة، غري مضمونة على الغاصب، خالفا للشافعي.1078]
تالله من الرابع واحليوان، [ مسألة: بني أصحابنا يف مناف: الشيء املغصوب إذا استوفاه الغاصب بنفسه واغ1079]

 خالف كثري يذكر يف مسائل اخلالف بني أصحابنا وننظر يف هذا املوض: أنه ال يضمن أصاًل، خالفا للشافعي.
[ مسألة: ولد املغصوبة احلادث بعد الغصب غري مضمون على الغاصب، ويف احلمل خالف، وقال 1080]

 الشافعي كل ذلك مضمون.
 رة على الزَن فعليه احلد واملهر، وقال أبو حنيفة ال مهر عليه.[ مسألة: إذا أكره ح1081]
 [ مسألة: العقار يضمن ابلغصب، خالفا أل ي حنيفة.1082]
[ مسألة: إذا غصب ساحة فبىن عليها لزمه قل: البناء وردها، خالفا أل ي حنيفة؛ يف قوله ال يلزمه قلعه، 1083]

 وعليه قيمتها.
فيه طائر فطار منه ضمنه، هاجه أو َل يهجه، طار عقيب الفتح أو بعد مهلة، [ مسألة: إذا فتح قفصاً 1084]

 .وقال أبو حنيفة ال ضمان عليه على كل وجه، وقال الشافعي إن َل يهجه فال يضمن وإن هاجه ضمن
[ مسألة: إذا تعذر على الغاصب رد املغصوب إببقاء العبد وشرود الدابة وغري ذلك، وأخذ املالك القيمة 1085]

فإهنا تصري ملكا للمغصوب منه، ويصري الشيء املغصوب ملكا للغاصب، فإذا وجد َل يكن للمالك رد القيمة 
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 وأخذه، وقال الشافعي يرد القيمة ويرجت: السلعة.
 [ مسألة: إذا أراق مخراً على ذمي أو أتلف عليه خنزيراً على وجه التعدي فعليه القيمة، خالفا للشافعي.1086]
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  شفعةالاب كت
 [ مسألة: الشفعة ابجلوار ال تستحق، خالفا أل ي حنيفة.1087]
 [ مسألة: اختلف عنه يف الثمار فقال فيها الشفعة وقال ال شفعة فيها.1088]
 [ مسألة: الشفعة على قدر األنصباء، خالفا أل ي حنيفة.1089]
انقطاعها للحاضر روايتان: إحداِها أنه تنقط: بعد سنة، [ مسألة: طلب الشفعة ليس على الفور، وعنه يف 1090]

واألخرى أهنا ال تنقط: إال ِبن أييت عليه من الزمان ما يعلم به أنه اترك هلا، وقال أبو حنيفة إنه على الفور. وهو 
 أظهر أقاويل الشافعي.

 
 [ مسألة: تستحق الشفعة يف النكاح واإلجارة واخلل:، خالفا أل ي حنيفة.1091]
 [ فصل: ويؤخذ الشقص بقيمته، خالفا للشافعي يف قوله مهر املثل.1092]
[ مسألة: إذ أخذ الشقص ابلشفعة ث خرج مستحقا فالعهدة على املشرتي، وقال ابن أ ي ليلى: على 1093]

 البائ:، وقال حممد بن احلسن: إذا كان الشفي: أخذ الشقص من البائ: فعهدته عليه.
لذمي يف استحقاق الشفعة سواء، خالفا ألمحد بن حنبل وداود يف قوهلما ال شفعة [ مسألة: املسلم وا1094]

للذمي؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )الشريك شفي:(، فعم، وألنه حق وض: إلزالة الضرر فاستوى فيه املسلم 
 والكافر، كالرد ابلعيب، وألنه معىن يستفاد ابمللك كاالستخدام.

 لعروض واحليوان، خالفا ملن حيكى عنه ذلك.[ مسألة: ال شفعة يف ا1095]
[ مسألة: إذا اشرتى شقصا فيه الشفعة بثمن إَل أجل وكان الشفي: ثقة مليا، فله أخذه ابلثمن إَل أجل، 1096]

وإال أتى بثقة ملئ وكان له أخذ الشقص، خالفا أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما إنه ليس له إال أن أيخذه ابلثمن 
 ر ابملطالبة إَل األجل.حاال، أو يؤخ

[ مسألة: اختلف عن مالك يف اهلبة لغري ثواب ويف الصدقة هل جتب فيها الشفعة، فعنه روايتان: إحداِها 1097]
 .وجوب الشفعة، واألخرى سقوطها، وهو قول أ ي حنيفة والشافعي

خذ األرض ابلثمرة [ مسألة: إذا اشرتى شقصا يف أرض فيها خنل وشجر مثمر فشرط الثمر، فللشفي: أ1098]
 وإن يبست وجذبت، وقال الشافعي أيخذ الشقص دون الثمرة.

[ مسألة: الشركاء األقرابء يف السهم أحق من الشركاء األجانب، وقال أبو حنيفة كلهم سواء، وهو أحد 1099]
 قوِل الشافعي.

 لشفعة موروثة، خالفا أل ي حنيفة.[ مسألة: ا1100]
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ي يف دار، أو غرس ث أراد الشفي: األخذ ابلشفعة فإنه أيخذ الشقص بقيمة البناء [ مسألة: إذا بىن املشرت 1101]
 .والغرس، وليس له إجبار املشرتي على قل: البناء والغراس، وقال أبو حنيفة له ذلك

[ مسألة: اختلف قول مالك يف احلمام وغريه مما ال يقسم إال إبفساده عما هو عليه، فقال فيه الشفعة، 1102]
 ال شفعة فيه، وكذلك األرحية والطريق وغريِها، وعند أ ي حنيفة أن فيه الشفعة، وعند الشافعي ال شفعة فيه.وقال 

  .[ مسألة: الشفعة يف البئر والفحل إذا كان األصل َل يقسم، خالفا للشافعي1103]
 [ مسألة: للشفي: ترك الشفعة بعوض يبذل له عليها، خالفا للشافعي.1104]
إذا كان ثالثة شركاء يف عقار ابع اثنان منهم حصصهما من رجل واحد صفقة واحدة، ث  [ مسألة:1105]

طالب الشريك الثالث ابلشفعة، َل يكن له تبعيض الصفقة على املشرتي، فإما أخذ الكل أو ترك، وقال الشافعي له 
 أن أيخذ حصة أحد البائعني. 

شرتي الشراء، َل يكن للشريك املطالبة ابلشفعة إال بعد أن [ مسألة: إذا أقر البائ: ببي: الشقص وأنكر امل1106]
[ مسألة: إذا كان ثالثة شركاء فاشرتى 1107]     .يثبت الشراء، خالفا أل ي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي

حصته ث طالب الثالث الذي َل يب: ابلشفعة، كان الشقص بينه وبني الشريك املشرتي على قدر أحدهم من اآلخر 
 أمالكهما، وقال بعض الشافعية مجيعه للشريك الثالث، وال يكون للشريك املشرتي شيء أصالً.

أن يكون الباقي [ مسألة: إذا حط البائ: عن املبتاع بعض الثمن بعد لزوم العقد، نظر فإن كان يسريا يشبه 1108]
مثنا للشقص حط عن الشفي:، وإن كان شيئا كثريا ال يبتاع مبثله، كان ذلك هبة للمشرتي وال حيط عن الشفي:، 

 .وقال أبو حنيفة حيط كله، وقال الشافعي ال حيط يف املوضعني مجيعا
ن اخليار للبائ: أو للمشرتي، [ مسألة: الشقص املبي: ابخليار ال جتب الشفعة فيه إال ابنربام البي:، سواء كا1109]

 وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان اخليار للبائ: فال شفعة، وإن كان للمشرتي لزمت الشفعة.
[ مسألة: إذا اشرتى شقصا، فاهندمت الدار بسيل أو حريق أو ِبمر من هللا تعاَل، أو هد م هو، ث جاء 1110]

من ال ينقص منه شيء، إال أن يكون املبتاع ابع شيئا من الشفي: فله أن أيخذها على ما هي عليه جبمي: الث
خشبها أو نقضها، فيقاص  به، وقال أبو حنيفة إن اهندمت ِبمر هللا تعاَل أخذها جبمي: الثمن، وإن هدمها هو 

 ضمن، وللشافعي قوالن.
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 قراضالاب كت
واحليوان، خالفا ملا حيكى عن ابن [ مسألة: ال جيوز القراض إال ابلذهب والفضة دون العروض والطعام 1111] 

 أ ي ليلى واألوزاعي من إجازة ذلك كله.
[ مسألة: ال جيوز القراض ابلورق املغشوش، خالفا ملا حيكى عن أ ي حنيفة أن الغش إذا كان أقل من 1112]

 .الفضة جاز
أو اقبض من فالن  [ مسألة: إذا قال خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضا، أو صر ف هذه الدَننري،1113]

 ديِن واعمل به قراضا، فال جيوز ذلك، وإن وق: كان فاسد، خالفا أل ي حنيفة يف قوله إنه جائز ويكون قراضا.
 .[ مسألة: اختلف عن مالك عما جيب يف القراض الفاسد، والظاهر أنه قراض املثل، وقيل أجرة املثل1114]
يف الربح أو شركه، جاز وكان عليه قراض املثل، وقيل له [ مسألة: إذا قال قارضتك على أن لك شركا 1115]

النصف، وفرق حممد بن احلسن بني أن يقول: لك شرك أو شركة، فأجازه يف قول شركة، وقال يكون له النصف، 
 ومنعه يف قوله شركا وقال يكون القراض فاسداً 

ل جاز وكان قراضا صحيحا، وقال أبو [ مسألة: إذا تقارضا على أن يكون الربح كله للعامل أو لرب املا1116] 
حنيفة والشافعي يكون فاسدا، إال أن أاب حنيفة يقول إن شرط الربح للعامل صار املال قرضا عليه، وإن شرط لرب 

 املال صار بضاعة يف يد العامل فيكون الربح لرب املال واألجرة للعامل.
من فالن، وال يشرتي إال من فالن، أوال يشرتي إال  [ مسألة: إذا شرط رب املال على العامل أال يبي: إال1117]

 نوعا خمصصا مما ال يعم وجوده، كان القراض فاسدا، وقال أبو حنيفة يصح.
[ مسألة: إذا قارض رجلني على أن يعمال يف املال ولرب املال النصف، وألحدِها الثلث ولآلخر السدس، 1118]

 .حنيفة والشافعيَل جيز إال أن يتساوَي يف الربح، خالفا أل ي 
[ مسألة: إذا غصب منه دَننري أو دراهم ث ردها عليه، فقال لست أريد قبضها ولكن اعمل هبا قراضا 1119]

 جاز ذلك، وقال بعض أصحاب الشافعي ال جيوز.
[ فصل: ويزول عنه بذلك ضمان الغصب، خالفا للشافعي يف قوله إنه مضمون عليه إال أن يدفعه، أو 1120]

 رت به إَل ربه.يدف: ما يش
 [ مسألة: وال جيوز يف القراض املطلق أن يبي: بنسيئة، إال إذا أذن رب املال، خالفا أل ي حنيفة.1121]
 .[ مسألة: جيوز يف القراض املطلق أن يسافر به ما َل ينه عنه، وعن أ ي حنيفة رواية أنه ال جيوز1122]
، وقال أصحاب الشافعي جيوز ما َل يشرتطا تفاضالً يف [ مسألة: ال جيوز أن ينضم إَل القراض عقد شركة1123]

 الربح.
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[ مسألة: ال جيوز أن يقارضه على أن يستدين على مال القراض ويكون الربح بينهما، وال جيوز ذلك 1124]
 للعامل، وقال أبو حنيفة جيوز إبذن برب املال وال جيوز بغري إذنه.

 . ابملفاصلة، وقال أبو حنيفة ابلظهور، وهو أحد قوِل الشافعي[ مسألة: ال ينفرد ملك العامل للربح إال1125]
[ مسألة: للعامل إذا شخص ابملال أن ينفق يف سفره منه ما حيتاج إليه ألجل السفر، واألظهر عند 1126]

 أصحاب الشافعي أنه ليس له ذلك.
ها قبلها، وال على أنه إذا [ مسألة: ال جيوز التوقيت يف القراض ِبن يقارضه إَل مدة معلومة ال يفسخ1127]

انقضت املدة انفسخ العقد، فلم جيز أن يبي: ما اشرتاه من املتاع وال أن يستأنف شراء غريه، ومىت وق: العقد على 
 ذلك كان فاسداً، وقال أصحاب أ ي حنيفة جيوز.

وقال أبو حنيفة [ مسألة: وليس للعامل أن يبض: وال يودع إال من ضرورة فإن فعل من غري ضرورة ضمن، 1128]
 له ذلك من غري ضرورة.

[ مسألة: إذا شرط رب املال على العامل الضمان فالقراض فاسد، وقال أبو حنيفة العقد صحيح، والشرط 1129]
 .ابطل

[ مسألة: إذا ابع رب املال سلعة من مال القراض وقف ذلك على إجازة العامل، وقال أبو حنيفة إذا كان 1130]
[ مسألة: إذا هنى رب املال العامل عن التصرف، وقد 1131] .وإن كان ِبقل فللعامل اخليار بقيمتها فأكثر جاز،

 صار ديوَن، فعليه التقاضي إَل أن ينض رأس املال فإن كان فيه فضل لزمه التقاضي وإن َل يكن فيه فضل َل يلزمه.
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  كتاب املساقاة وكراء اْلرض
 ل جائزة، خالفا أل ي حنيفة.[ مسألة: املساقاة على النخ1132]
[ مسألة: وجتوز يف الكرم والشجر واألصول اليت هلا مثرة، وقال الشافعي يف اجلديد ال جتوز إال يف النخل 1133]

 والكرم.
 .[ مسألة: املساقاة على مثرة موجودة جائزة، وقال الشافعي يف اجلديد ال جتوز1134]
ا َل يفسخ العقد لذلك وَل َين:، ولكن يتحفظ منه، وحكي عن [ مسألة: إذا كان العامل لصا أو ظامل1135]

 فعي أنه يقال له أقم غريك مقامك.الشا
 [ مسألة: اجلداد يف املساقة على العامل، خالفا حملمد بن احلسن يف قوله إهنا عليه وعلى املالك.1136]
عامل م: َيينه إذا أتى مبا يشبه، وقال [ مسألة: إذا اختلفنا يف جزء العامل بعد عمل العامل، فالقول قول ال1137]

 الشافعي يتخالفان ويتفاسخان وللعامل أجرة املثل.
[ مسألة: ال جتوز املزارعة، وصفتها أن يدف: الرجل أرضه إَل رجل ليزرعها، الداخل ببذر من عنده ويكون 1138]

 .الزرع بينهما، وحكي عن ابن أ ي ليلى وأ ي يوسف وحممد بن احلسن جوازه
[ مسألة: كراء األرض للزرع جيوز ابلعروض كاحليوان والذهب والفضة، وال َين: إال بنوعني: أحدِها الطعام 1139]

سواء كان مما خيرج منها كاحلنطة والشعري، أو مما ال خيرج منها كاللنب والعسل، والنوع اآلخر ما خيرج منها طعاما  
ي عن احلسن وطاوس أنه ال جيوز كراؤها حبال، وال أظن كان أو غريه كالقطن والزعفران والكتان وغري ذلك، وحك

احلكاية اثبتة، وقال أبو حنيفة والشافعي جيوز أن تكرى بكل ما يصلح أن يكون مثنا للمبي:، واخلالف يف 
موضعني: أحدِها يف كرائه ابلطعام ألنه عندهم جائز سواء كان من نوع ما خيرج منها أو من غريه، بعد أن ال 

 ون من زرع تلك األرض، واآلخر ما خيرج منها من غري الطعام.يشرتط أن يك
[ مسألة: إذا اكرتى أرضا ليزرعها حنطة جاز أن يزرعها شعريا أو ما ضرره كضرر احلنطة أو أقل، وقال 1140]

 داود ليس له أن يزرع إال احلنطة.
***** 
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  جارةكتاب اإل
ه إال ما حيكى عن ابن علة واألصم، وهؤالء ال يعد أهل العلم [ مسألة: جواز اإلجارة يف اجلملة جمم: علي1141]

 خالفهم خالفا.
[ مسألة: عقد اإلجارة جائز الزم من الطرفني، ليس ألحدِها فسخه بعد عقده، إال أن يكون عيب يف 1142]

وبدا له، وكذلك  املعقود عليه َين: استيفاء املنفعة، وقال أبو حنيفة للمكرتي الفسخ إذا اكرتى مجاال للحج ث مرض
 .إذا اكرتى دارا ليسكنها فبدا له وأراد السفر، أو اكرتى دكاَن ليتجر فيه فاحرتق متاعه

 .[ مسألة: األجرة يف اإلجارة ال يستحق تسليمها مبجر العقد، وال تسليم العني املستأجرة، خالفا للشافعي1143]
 .َل يتعذر استيفاء املناف:، خالفا أل ي حنيفة [ مسألة: ال تنفسخ اإلجارة مبوت أحد املتعاقدين إذا1144]
[ مسألة: إذا قال آجرتك هذه الدار على حساب كل شهر بدينار، وَل يذكر املدة جاز، خالفا للشافعي 1145] 

 .يف قوله إن العقد ابطل
 .لذمة[ مسألة: اشرتاط اخليار يف اإلجارة جائز، خالفا ألصحاب الشافعي، وسواء كانت معينة أو يف ا1146]
 .[ مسألة: ال حيتاج إَل وصف الراكب يف كراء الدواب، خالفا للشافعي1147]
[ مسألة: إذا أكراه مطلقا فطالبه املكري ابملشي للرواح إن كانت العدة جارية بذلك لزمه إال أن يشرتط أو 1148]

 يكون ال يطيق املشي، وألصحاب الشافعي وجهان: أحدِها ال يلومه.
 .اإلجارة هو عقد على املنفعة دون الرقبة، خالفا ألحد وجهي أصحاب الشافعي [ مسألة: عقد1149]
[ مسألة: إذا اكرتى دابة من بغداد إَل واسط، فتعدى هبا إَل البصرة، فالكراء لصاحبها من بغداد إَل 1150]

ن شاء ضمنه واسط واجب، وما زاد على ذلك فصاحبها ابخليار إن شاء أخذ كراء املثل من واسط إَل البصرة وإ
القيمة يوم التعدي، وقال أبو حنيفة ال أجرة عليه ألنه غاصب، واملناف: عنده ال تضمن ابلغصب وقال الشافعي إن 

 .َل يكن صاحبها معها ضمنها وإن كان معها فسلمت فليس له أجرة املثل
 ريك.[ مسألة: إجارة املشاع جائزة، خالفا أل ي حنيفة يف قوله ال جتوز إال من الش1151] 
[ مسألة: إذا اكرتى دابة إَل موض: معلوم وسلمها إَل املكرتي ومضت مدة لو أراد االنتفاع هبا أمكنه، 1152]

 فقد استقرت عليه األجرة، خالفا أل ي حنيفة يف قوله ال تستقر.
ال أبو حنيفة [ مسألة: الكراء الفاسد إذا قبضت العني فعليه أجرة املثل سواء استعملها أو َل يستعملها، وق1153]

 .إن َل يستعملها فال أجرة عليه
[ مسألة: إذا استأجر رجالن حانوات أحدِها قصارا واآلخر حدادا وَل َيكن اجتماعهما فيه، فإن تراضيا 1154]

ابملهاَية وإال أكراه احلاكم عليهما، وال يكون ألحدِها أن يقعد يف موض: يضر ابآلخر، وال جيربان على املهاَية، 
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 حنيفة إما أن يقعد أحدِها يف موض: واآلخر يف موض: آخر، أو يتهايياه. وقال أبو
[ مسألة: جتوز اإلجارة يف القصاص يف النفس وما دوهنا، وقال أبو حنيفة جتوز فيما دون النفس، وال جتوز 1155]

 يف النفس.
 ملقتص منه.[ مسألة: األجرة يف القصاص على املقتص له، خالفا للشافعي يف قوله إنه على ا1156]
[ مسألة: إذا قال له إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم. فال جيوز والعقد فاسد، وإن عمله فله أجرة 1157]

املثل، وقال أبو حنيفة الشرط األول جائز، والثاّن فاسد، فإن خاطه اليوم فله الدرهم وإن خاطه غدا فله أجرة املثل، 
 .وقال أبو يوسف وحممد الشرطان جائزان

[ مسألة: إذا ركبه أو اغتل يف اإلجارة الفاسدة فعليه أجرة املثل، وقال أبو حنيفة عليه األقل من املسمى 1158]
 وأجرة املثل.

[ مسألة: إذا اكرتى دابة بعينها أو يف الذمة بدينار، وشرط النقد جاز أن يعطيه الدينار دراهم، وقال أبو 1159]
 حنيفة وأبو يوسف ال جيوز ذلك.

 
مسألة: إذا أبرأ املؤاجر املستأجر من األجرة أو وهبها له أو تصدق هبا عليه قبل قبضها جاز وَل تبطل  [1160]

اإلجارة، سواء كان يف دابة معينة أو يف الذمة، كانت األجرة معينة أو يف الذمة، وقال أبو يوسف اإلجارة اثبتة 
 واهلبة ابطلة.

من كل أجري، مبنفعته وكسوته، ويكون له ما يكون ملثله من  [ مسألة: جيوز أن يستأجر الظئر، وغريها1161]
 الوسط، ووافقنا أبو حنيفة يف الظئر وحدها، وقال الشافعي ال جيوز ال يف الظئر وال يف غريها.

[ مسألة: أجرة القس ام على قدر الرؤوس دون األنصباء، ومن أصحابنا من يقول بقدر األنصباء، وهو قول 1162]
 الشافعي.

[ مسألة: إذا أذن المرأته أن تؤاجر نفسها ظئرًا، َل يكن له وطؤها إآل برضا املستأجر، ولو آجرت نفسها 1163]
 بغري إذنه كان خمريًا بني الفسخ أو الوطء، فإن َل خيرت الفسخ، فاملستأجر ابخليار بني أن

ها يف منزله وليس له وطؤها يف يرضى ابإلجارة على أن الزوج يطأ أو يفسخ، وقال أبو حنيفة إذا أذن هلا فله وطؤ 
 .منزل القوم

[ مسألة: جيوز أن يستأجره على أن يبِن له حائطًا، واآلجر والل نب من عند األجري، وقال أبو حنيفة 1164]
 اإلجارة فاسدة.

ريه؛ [ مسألة: إذا اكرتى منه دابة بدراهم فأعطاه هبا دَننري، ث اَنفسخت اإلجارة مبوت الدابة املعينة أو غ1165]
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رج: مبا وزن وهي الدَننري، ولو أعطاه ابلدراهم عوضاً رج: ابلدراهم، وقال أبو حنيفة يرج: مبا وق: العقد عليه دون 
 وزن.

 [ مسألة: جيوز أن يستأجر طريقاً من دار رجل للممر  فيه، وقال أبو حنيفة ال جيوز.1166]
اإلجارة، فاملالك خمري  بني أن أيخذه ابلقل:، وال يلزم [ مسألة: إذا َاستأجر أرضاً ليغرس فيها وانقضت مد ة 1167]

يعطيه مثن الغراس مقلوعاَ، أو يبقيه يف األرض ويكوَن شريكني، وقال الشافعي و  املالك شيء من أجرة القل:، ]أ[
 ليس للمؤاجر أن يطالبه بقل: الغرس إأل بعد أن يعطيه أرش القل:.

سكىن دار أخرى، وقال أبو حنيفة ال جيوز ذلك إال أن تكون املناف: [ مسألة: جيوز استئجار دار يسكنها ب1168]
 من جنسني.

 [ مسألة: إذا اكرتى دارًا أو دابة جاز أن يكريها من مالكها، خالفاً أل ي حنيفة.1169]
لضرر، [ مسألة: إذا استأجر أرضاً ليزرعها شعرياً فزرعها ما ضرره أكثر، فلرهبا كراء الشعري وقيمة الزَيدة اب1170]

  وقال الشافعي له كراء املثل جبمي: املدة
[ مسألة: جيوز أن يستأجر الرجل حائطاً يض: عليه خشبة مد ة معلومة إذا مس اها، ووصف اخلشبة، وكذلك 1171]

 ليبِن عليه سرتة إذا وصف قدر البناء، وقال أبو حنيفة ال جيوز. 
سجداً مدة معلومة ث تعود إليه ملكاً، وقال أبو حنيفة [ مسألة: جيوز أن يؤاجر الرجل داره من يتخذها م1172]

 ال جيوز، وال أجرة له.
[ مسألة: ال جيوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل مخراً فإن فعل فالعقد فاسد وال أجرة له، وقال أبو حنيفة 1173]

 جيوز وله األجرة.
 [ مسألة: إذا استأجر داراً ليسكنها شهراً وَل يسمه جاز، وكان1174]

 من حني العقد، وقال الشافعي ال جيوز إال ان يشرتط أن يكون أوله من هذا الوقت؛
 ]مسألة: جيوز استئجار الدور والدواب أكثر من سنة، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه. 1175[ 
ل سنة، [ مسألة: إذا اكرتى داراً أو أرضاً عشر سنني ِبجرة معلومة اجلملة جاز، وَل يلزمه أن يعني قسط ك1176]

 وقال الشافعي يف أحد قوليه يلزمه أن يبني حصة كل سنة.
[ مسألة: إذا ضرب الدابة فعطبت فإن كان املكرتي ضرب الدابة ضرب الناس وما جرت العادة به َل 1177]

 يضمن، وقال أبو حنيفة يضمن.
ذا كان الباقي من مد ة اإلجارة [ مسألة: جيوز أن يبي: الرجل داره أو دابته املستأجرة من املستأجر وغريه، إ1178]

 .ما ال يكون أمداً خياف تغريها يف مثله، خالفاً أل ي حنيفة وأحد قوِل الشافعي
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[ مسألة: إذا اكرتى دابة وشرط أن حيمل عليها قدراً من الزاد معلوماً، فأكل بعضه، كان له أن يرد بقدر 1179]
 ما أكل، وقال الشافعي يف أحد قوليه ليس له ذلك.

[ مسألة: جيوز أن يكري البعري أو الدار املكراة مبثل ما أكراها به وأكثر، وأقل، وقال أبو حنيفة إن أحدث 1180]
 يف الدار حداثً مثل بناء أو جتصيص، جاز أن يكريها ِبكثر مم ا اكرتاها به، وإن َل حيدث فيها شيئاً َل يكن له.

، كان عليه ردها إَل املؤاجر، ومؤنة الرد  عليه، وقال أبو [ مسألة: إذا استأجر شيئاً مد ة معلومة فانقضت1181]
 املطالبة ومؤنة الرد على املالك حنيفة ال يلزمه ردها إال  بعد

 ]مسألة: الصناع ضامنون ما قبضوه من األمتعة للعمل، وقال 1182.[ 
ا نفرق بني من يتسلم املتاع أبو حنيفة يضمن املشرتك وال يضمن اخلاص، وال نفر ق حنن بني اخلاص واملشرتك، وإمن  

 وبني من ال يتسل مه، وللشافعي يف املشرتك قوالن.
م يضمنون ما عملوه ِبجر 1183] [ مسألة: وال فرق ِبن يعملوه ِبجر أو بغري أجر، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إهن 

 دون ما عملوه بغري أجر.
تلفه إال  يف الطعام خاصة، خالفاً أل ي حنيفة [ مسألة: ال ضمان على من استؤجر حلمل شيء إذا اد عى 1184]

 والشافعي يف قوهلما إن ه ال ضمان عليهم يف الطعام وغريه.
[ مساْلة: إذا اختلف رب الثوب واخلياط، فقال رب الثوب أمرتك بقميص، وقال اخلياط بقباء، فالقول 1185]

 ل.قول اخلياط، وقال أبو حنيفة القول قول رب الثوب، وللشافعي أقاوي
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 كتاب إحياء املوات
[ مسألة: املوات يف الفلوات وحيث ال يتشاخ الناس فيها ال يفتقر إحياؤه إَل إذن اإلمام،[ وأما إن كانت 1186] 

بقرب العمران يف حيث يتشاخ الناس فال جيوز إال إبذن اإلمام ]، وقال أبو حنيفة يفتقر إَل إذن اإلمام يف 
 ي ال يفتقر إَل إذنه يف املوضعني.املوضعني، وقال الشافع

كانت عليه، ث أحياها اخر، فهي للثاّن، وقال   [ مسألة: من أحيا أرضاً وتركها حىت دثرت وعادت إَل ما1187]
 أبو حنيفة والشافعي هي لألول.

 [ مسألة: جيوز إحياء الذمي املوات، خالفاً للشافعي.1188]
 ا احتاج إليها إلبل الصدقة ورأى يف ذلك مصلحة، خالفًا للشافعي.[ مسألة: لإلمام أن حيمي املراعي إذ1189]
[ مسألة: إذا حفر بئرًا يف موات لسقي ماشية، وبقرهبا كأل ال َيكن الرعي فيه إال ابلشرب منها، َل جيز له 1190]

قوم يلزمه بذله من: ما زاد على قدر حاجته لنفسه وهبائمه، ولزمه إابحته لغريه مم ن حيتاج إليه بغري عوض، وقال 
 ابلعوض، وقال بعض الشافعية يستحب له بذله وال يلزمه على كل وجه. 

[ مسألة: ما أفسدت البهائم من زرع وغريه يف رعيها، فإن كان هنارًا فال ضمان على أرابب الغنم إن َل 1191]
فلتت فإن ه ضامن، وقال  يكونوا معها، وأن كان معها صاحبها ويقدر على حفظها ضمن، فإن كان ليالً فأرسلها أو

 أبو حنيفة إن كان صاحبها معها فال ضمان عليه يف ليل وال هنار.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

98 

  كتاب احلبس والوقف واهلبات
[ مسألة: الوقف يصح ويلزم يف احلياة واملمات من غري افتقار إَل حكم حاكم به، واملشهور عن أ ي حنيفة 1192]

صحابه حيكون عنه يف هذا العصر أنه جائز، ولكن ال يلزم إال ِبحد أمرين، إما أن منعه، وأن ه غري جائز وال الزم، وأ
حيكم به حاكم، أو ِبن يوصي يف مرضه أن يوقف بعد موته فيصح ويكون من ثلثه كالوصية، إال أن يكون مسجًدا 

 أو سقاية فإن وقف ذلك يصح وال حيتاج إَل حكم حاكم به.
 خالفاً حملم د بن احلسن.[ مسالة: ويصح وقف املشاع، 1193]
[ مسالة: رقبة الوقف على ملك الواقف، وللشافعي ثالثة أقاويل: أحدها مثل هذا، والثاّن ينتقل إَل 1194]

 .املوقف عليهم، والثالث إَل هللا تعاَل
 [ مسالة: وعنه يف حبس احليوان والسالح روايتان: إحداِها اللزوم، واألخرى نفيه.1195]
 ا وقف دارًا فخربت َل جيز بيعها، خالفاً ألمحد بن حنبل.[ مسالة: إذ1196]
 [ مسالة: إذا وقف على نفسه َل يصح الوقف خالفاً أل ي يوسف.1197]
 .[ مسالة: عقد اهلبة يصح ابلقبول واإلجياب، ويلزم من غري قبض، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1198]
ا ينقسم كالعقار، أو مما ال ينقسم كالعبيد واحليوان، وقال [ مسألة: هبة املشاع والتصدق به جائز، كان مم1199]

[ مسألة: الع ْمَرى عندَن متليك املناف: دون 1200]      .أبو حنيفة جيوز فيما ال ينقسم، وال جيوز فيما ينقسم
مات أو الرقبة، فإذا قال أعمرتك هذه الدَّار حياتك، وقال لعقبك أو َل يقل، فإهنا تكون له مد ة حياته، فإذا 

انقرض عقبه إن ذكر العقب، عادت ملًكا للمعمر أو لورثته إن كان قد مات، وقال أبو حنيفة والشافعي تكون 
 .ملكاً للمعمر فإن مات وال وارث له تكون لبيت املال

ل [ مسألة: إذا قال هذه الدار وقفاً وَل جيعل هلا وجهاً، فإنه يصح ، وت ْصرف يف وجوه اخلري والرب، وقا1201] 
 الشافعي يف أحد قوليه ال يصح.

[ مسألة: جيوز أن ينحل الرجل بعض ولده ماله، ويكره أن ينحله مجي: ماله، وأي  ذلك فعل نفذ إذا كان 1202]
 ..يف الصحة، وذهب أمحد بن حنبل وغريه إَل أن اهلبة ابطلة وترد

َنث، وحكي عن شريح وأمحد بن [ مسالة: يستحمب ملن أراد أن يهب أوالده التسوية بني الذكور واإل1203]
 .حنبل أن املستحب إعطاء الذكر مثل حط األنثيني

[ مسألة: جيوز يف اجلملة لألبوين دنية أن يرجعا فيما وهبا لولدِها للصلب خاصة هبة ال على وجه 1204]
 .الصدقة، وقال أبو حنيفة ال جيوز الرجوع يف اهلبة لذي رحم حمرم

ِب الرجوع فيما وهب، وكذلك سائر األقارب سوى األبوين، وقال أبو حنيفة هلم [ مسألة: ال َيلك األجن1205]
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 ..الرجوع
[ مسألة: إذا وهب لولده الصغري وقبض له من نفسه، جاز إذا كان شيئاً معيناً، وال جيوز فيما ال يعرف 1206]

حنيفة يصح قبضه له فيما عينه إال أن يضعها على يد غريه ويشهد عليها، فإن أمسكها بيده َل يصح، وقال أبو 
  .يعرف بعينه، وفيما ال يعرف

[: إذا علم أن الواهب قد قصد هببته الثواب كان له على املوهوب له ذلك، وإال رد اهلبة إليه، وقال 1207]
 الشافعي إطالق اهلبة ال يقتضي الثواب على شيء بوجه.

 ،[ مسألة: والواجب على املوهوب له من الثواب قيمة اهلبة1208]
وللشافعي يف ذلك أربعة أقوال: أحدها مثل قولنا، وااَلخر أنه يلزمه رضا الواهب، والثالث مقدار املكافأة على مثل 

 وهللا أعلم. .تلك اهلبة يف العادة، والراب: أقل ما يق: عليه االسم
 [ مسألة: هبة اجملهول جائزة، خالفاً للشافعي.1209]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

100 

 كتاب اللقطة
[ مسألة: إذا جاء طالب اللقطة وأعطى عالمة العفاص والوكاء دفعت إليه بغري بينة، وقال أبو حنيفة 1210] 

 والشافعي ال تدف: إال ببينة.
 .[ مسألة: يكره للملتقط بعد التعريف متلك اللقطة، فإن فعل ذلك جاز، وقال أبو حنيفة ال حيل للغِن1211]
 عد السنة ث جاء صاحبها رد قيمتها، خالفاً لداود.[ مسألة: فإذا ملكها أو تصدق هبا ب1212]
[ مسألة: إذا وجد شاة يف فالة أو مبفازة حبيث ال قرية يضم ها إليها جاز له أكلها، وال غرم عليه، وقال 1213]

 أبو حنيفة والشافعي عليه غرمها، وذكر الشيخ أبو بكر أن ه رواية بعض املدنيني.
 .رم وغريه سواء، وقال الشافعي له أخذها ليعرفها وال َيلكها بعد السنة[ مسألة: حكم اللقطة يف احل1214]
[ مسألة: إذا تلفت اللقطة يف يد امللتقط فال ضمان عليه، وقال أبو حنيفة وزفر إن أشهد حني أخذها 1215]

 لريدها َل يضمن، وإن َل يشهد بذلك ضمنها.
اخلروج لطلب اإلابق والتعيش بذلك لزمه جعل املثل  [ مسألة: إذا رد آبقاً على صاحبه، وكان ممن شأنه1216]

 .وإن َل يشرتط يف االبتداء، وقال الشافعي يكون متطوًعا ال شىء له
[ فصل: وال فرق بني قليل املسافة وكثريها يف أن له جعل املثل من غري تقدير، وقال أبو حنيفة يف مسافة 1217]

 ***.سابهثالثة أَيم وأكثر أربعون درِهًا، وفيما قل حب
 كتاب اللقيط

 [ مسألة: ال يتب: الصِب أمه يف اإلسالم، خالفاً البن وهب، وهو قول الشافعي.1218]
[ مسألة: اختلف أصحابنا يف إسالم املراهق واملميز وإن قصر عن املراهق، فمنهم من يقول إن إسالمه 1219]

أ ي حنيفة، ومنهم من يقول ال يكون إسالمه  يصح ، فإن رج: عنه انتظر به البلوغ فإن أقام عليه قتل، وهو قول
 .حمققاً إال بعد البلوغ، وهو قول الشافعي

 [ مسألة: املسلم والذمي يف دعوى نسب الل قيط سواء، وقال أبو حنيفة املسلم أوَل.1220]
يعلم [ مسألة: من أنفق على اللقيط، وال مال له، فهو متطو ع، وكذلك لو كان له مال فأنفق عليه وال 1221]

 مباله.
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 نكاحكتاب ال
 [ مسألة: النكاح مستحب وليس بواجب، خالفاً لداود.1222] 
[ مسألة: من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إَل وجهها وكفيها، خالفاً ملن من: ذلك مجلة، وملن أابحه إَل 1223]

 مجي: مجاعة البدن سوى السوأتني، وأل ي حنيفة يف إابحة ظهر القدمني.
مسأله: ال يصح  كون املرأة ولياً يف عقد نكاح ال على نفسها وال على غريها، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله  [1224]

 .إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك هلا، ولداود يف تفريقه بني البكر والثيب
 [ مسألة: لألب إجبار البكر البالغ على النكاح، خالفاً أل ي حنيفة.1225]
 إنكاح الثيب الصغرية جربًا، خالفاً للشافعي يف قوله ليس له تزوجيها بوجه حىت تبلغ.[ مسألة: لألب 1226]
[ مسألة: الثيوبة اليت يرف: اإلجبار هبا هي اليت تكون بوطء يف نكاح، أو شبهة نكاح، أو ملك، أو 1227]

 .شبهته، دون الزَن والغصب، وقال الشافعي يثبث الوطء بغري تفصيل
وج الصغرية، وال َيلك إجبار البكر البالغ إال األب وحده، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إن [ مسألة: ال يز 1228]

 سائر العصبة يف ذلك كاألب، وللشافعي يف إثباته ذلك للجد .
 [ فصل: ودليلنا على الشافعي ما قدمناه.1229]

 
 [ مسألة: وصية األب على إنكاح البكر تصح  وَيلك الوصي  1230]

 إبذهنا، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي. هبا عقد النكاح
[ مسألة: النكاح املوقوف على اإلجازة، كإنكاح الوِل وليته قبل استئذاهنا ث يعلمها فتختار أو ترد، 1231]

وكذلك األب يف ابنه الكبري، وما أشبه ذلك، فيه روايتان: إحداِها أنه ال يصح  مجلة، وهو قول الشافعي، واألخرى 
 علمت بقرب ذلك من غري تراخ شديد، وعند أ ي حنيفة أنه جيوز على كل وجه.أن ه جيوز إذا 

 [ مسألة: فسق الوِل ال يزيل واليته، خالفًا للشافعي.1232]
 .[ مسألة: ينعقد النكاح من غري إشهاد، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1233]
 فة والشافعي.[ مسالة: الرتاضي بكتمان النكاح يبطل العقد، خالفاً أل ي حني1234]
 [ مسألة: للسيد إجبار عبده على النكاح، خالفاً للشافعي.1235]
 .[ مسالة: ال جيرب السيد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك، خالفاً للشافعي1236]
[ مسألة: إذا غاب األب عن البكر غيبة قريبة غري منقطعة، وعلم منها خربه، فال جيوز إنكاح ابنته البكر 1237]

 إبذنه، خالفاً ألحد وجهي الشافعية. إال 
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[ مسألة: إذا قالت له أمته: أعتقِن على أن أتزوجك، ويكون عتقي صداقي، فأعتقها على هذا الشرط، 1238]
فالعتق واق: وهي ابخليار إن شاءت تزوجته وإن شاءت َل تتزوجه وال شيء عليها، وال يكون عتقها إن تزوجته 

أنف، وهبذا كله قال أبو حنيفة والشافعي إال يف موض: واحد، فإن الشافعي صداقها، بل يكون هلا صداق مست
يقول إذا كرهت نكاحه، عليها قيمتها له، وحكي عن األوزاعي أهنا جترب على أن يتزوجها، وعن أمحد بن حنبل 

 العتق يق: بعقد النكاح يف احلال.
 الفاً ألحد قوِل الشافعي.[ مسألة: األخ لألب واألم أوَل ابلنكاح من األخ لألب، خ1239]

 
 [ مسألة: متلك والية التزويج ابلبنوة، خالفاً للشافعي.1240]
 [ مسألة: االبن وابن االبن مقدمان على األب يف واليته يف النكاح، خالفاً أل ي حنيفة أو بعض أصحابه.1241]
 شافعية.[ مسألة: األخ وابن األخ مقدمان على اجلد يف والية النكاح، خالفاً لل1242]
[ مسألة: إذا حضر العصبة األقرب واألبعد، وَل يتشاحوا يف العقد، فأيهم عقد جاز، وقال الشافعي ال 1243]

 يصح عقد األبعد م: األقرب.
[ مسألة: إذن البكر صماهتا، وحكى األسفراييِن عن أصحابه أن هلم وجهني: أحدِها مثل قولنا، واآلخر 1244]

 يف سائر األولياء فإن إذهنا ال يكون إال ابلقول. أن هذا يف األب واجلد، فأما
 [ مسألة. إذا اتفق أولياء امرأة على نكاح من يقصر عنها يف1245]

الكفاءة جاز، خالفاً ملن قال ال جيوز أن يثبت، واألسفراييِن حكى عن عبد امللك بن املاجشون صاحبنا أن 
 ا، وهذا تقويل للرجل ما َل يقل.شرط يف صحة النكاح ال جيوز االتفاق على تركه الكفاءة

[ مسألة: الكفاءة عندَن الدين، واحلرية، والسالمة من العيوب املوجبة للرد، وهي اجلنون واجلذام، والربص، 1246]
واجلب، والعنة، واالعرتاض، واإلعسار ينايف الكفاءة، وحممد بن احلسن أخرج الدين من الكفاءة، وأبو حنيفة أسقط 

 قوِل الشافعي، واعتمد أصحاب الشافعي على الصناعة، وفيها نظر جيب أن تكون من الكفاءة. اليسار، وهو أحد 
 [ مسألة: مهر املثل ليس من شرط األكفاء، خالفاً أل ي حنيفة.1247]
[ مسألة: إذا أذنت لوليني فزوجاها، ث علم األول بعد دخول الثاّن، ثبت عقد الثاّن وانفسخ عقد األول، 1248]

 حنيفة والشافعي عقد األول اثبت على كل حال. وقال أبو
[ مسألة: جيوز للوِل أن يزوج نفسه من وليته، كانت الوالية بنسب أو والء أو حكم، وقال الشافعي ليس 1249]

 له ذلك، إال اإلمام األعلى فله فيه قوالن
خالفها ثبت هلا اخليار، وَل  [ مسألة: إذا عرفت املرأة الرجل بصفة مقصودة، أو عرفها الرجل، فكانت على1250]
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 يبطل العقد، وقال الشافعي يف أحد قوليه يبطل العقد.
[ مسألة: ينعقد النكاح بلفظ اهلبة والبي:، وكل لفظ متليك يقتضي التأبيد دون التوقيت، وقال الشافعي ال 1251]

 ينعقد إال بلفظني، أنكحتك أو زوجتك.
، ولوال أن هذا قد ذكر يف اخلالف ملا كان جيب أن أرب: نسوةاجلم: بني أكثر من [ مسألة: ال جيوز 1252]

 نذكره.
 [ مسألة: للعبد أن جيم: بني أرب:، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي.1253]
[ مسألة: إذا ابنت املرأة من الرجل جاز له العقد على أختها وعلى كل من حيرم عليه اجلم: بينها وبينها 1254]

 فاً أل ي حنيفة.وإن َل خترج من العدة، خال
 [ مسألة: إذا زنت املرأة َل ينفسخ النكاح، خالفاً ملا حيكى عن احلسن.1255]
 [ مسألة: يكره التزويج ابلزانية املشهورة بذلك، وجيوز بعد االسترباء من الزاّن وغريه، خالفاً ملن منعه.1256]
 ت[، مسألة: ال جيوز تزويج الزانية إال بعد االسترباء، وإن محل1257]

 فحىت تض: احلمل، وقال أبو حنيفة والشافعي ال يلزمهما استرباء.
 
 [ مسألة: ال جيوز اجلم: بني األختني يف امللك يف استباحة الوطء، خالفاً لداود.1258]
 [ مسألة: ال جيوز اجلم: بني املرأة وعمتها وال خالتها، خالفاً ملن ال يعتد به.1259]
 رأة وامرأة أبيها، خالفاً ملن منعه.[ مسألة: جيوز اجلم: بني امل1260]
[ مسألة: حترم أم املرأة بنفس العقد الصحيح من غري اعتبار ابلوطء، وروي عن علي رضي هللا عنه أهنن ال 1261]

 حيرمن إال ابلوطء.
 [ مسألة: حترم الربيبة إذا دخل ِبمها، وإن َل تكن يف حجر الزوج، خالفاً لداود.1262]
ة واللمس للذة كالوطء يف ابب حترمي الربيبة وكل من حيرم ابلصهر، خالفاً ألحد قوِل [ مسألة: القبل1263]

 الشافعي.
 .[ فصل: النظر للذة، قال ابن القاسم هو كالقبلة يف التحرمي للصهر، وقال غريه حيتمل وجهني1264]
يفة، والثانية نفيه، وهو قول [ مسألة: ىف حترمي املصاهرة ابلزَن روايتان: إحداِها ثبوته، وهو قول أ ي حن1265]

 الشافعي.
 .[ مسألة: إذا زَن ابمرأة فأتت اببنة، كره للزاّن ِبمها أن يتزوجها وال حترم عليه، خالفاً أل ي حنيفة1266]
 [ مسألة: جيوز نكاح حرائر أهل الكتاب، خالفاً ملن منعه.1267]

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

104 

 
الشرك الذين ال كتاب هلم، خالفاً أل ي ثور يف  [ مسألة: ال جيوز نكاح اجملوسيات، وال غريهن من أنواع1268]

 إجازته ذلك يف اجملوس، وهو أحد وجهي الشافعية على قوهلم إهنم أهل كتاب.
[ مسألة: ال جيوز للحر نكاح األمة إال لعدم الطول وخشية العنت، والطول صداق احلرة، وقال أبو حنيفة 1269]

 يراعى صداق احلرة، وال خيفة العنت.إذا َل تكن حتته حرة جاز أن يتزوج أمة، وال 
 [ مسألة: إذا عدم الطول وخشي العنت فتزوج أمة، ث وجد الطول، َل ينفسخ النكاح، خالفاً للمزّن.1270]
[ مسألة: وللحر أن يتزوج أربًعا من اإلماء إذا عدم الطول وخاف العنت، خالفاً للشافعي يف قوله ليس له 1271]

 أن يتزوج إال أمة واحدة.
 [ مسألة: وللعبد أن يتزوج أمة وإن كان حتته حرة، وقال عبد امللك ال جيوز، وهو قول أ ي حنيفة.1272]
 [ مسألة: ال جيوز للحر وال للعبد أن ينكح األمة الكتابية، خالفاً أل ي حنيفة.1273]
 [ مسألة: ال فرق بني احلر والعبد يف ذلك، خالفاً لبعض الشافعية.1274]
إذا خطب رجل امرأة فانعمت له، أو وليها، وحصل منهما على وعد وثقة وتراكن، وَل يبق بعد [ مسألة: 1276]

إال العقد أو ما قرب منه، َل جيز لغريه أن خيطبها، فإن خطبها أو عقد له فالنكاح فاسد على ظاهر املذهب، 
 ه ال يفسخ.وللشافعي يف حترمي اخلطبة يف هذه احلال قوالن، ويف العقد إذا وق: قول واحد أن

[ مسألة: إذا أسلم الكافر وحتته أكثر من أرب: نسوة اختار أربعاً وفارق البواقي، كان عقده عليهن يف حال 1277]
 أو يف عقود، ال نباِل اختار

األوائل أو األواخر إذا كن ممن جيوز إقرارهن حتت املسلم وقال أبو حنيفة إن كان تزوجيهن يف عقد واحد بطل نكاح 
  .إن كان يف عقود فنكاح األواخر ابطلاجلمي:، و 

[ مسألة: أنكحة الكفار فاسدة وإمنا يصحح اإلسالم ما لو ابتدؤوه بعده جاز، وقال أبو حنيفة والشافعي 1278]
 هي صحيحة.

[ مسألة: إذا أسلم اجملوسي وحتته جموسية قد دخل هبا عرض عليها اإلسالم. فإن أسلمت ثبتا على 1279]
وقعت الفرقة بينهما يف احلال، وَل يقف على انقضاء العدة، وهو قول أشهب، وقال الشافعي نكاحهما، وإن أبت 

 .ال تق: الفرقة إال ابنقضاء العدة، وهو قول أشهب
[ مسألة: إذا ارتد أحد الزوجني بعد الدخول انفسخ النكاح يف احلال، وذكر الشيخ أبو بكر عن مالك 1280]

 من العدة، وهو قول الشافعي.رواية أنه ال ينفسخ إال خبروجها 
 [ مسألة: إذا ارتدا معاً انفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقال أبو حنيفة النكاح على حاله1281]
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فاإلمام ابخليار إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، وللشافعي  أهل الذمة إذا حتاكموا إلينا[ مسألة: 1282]
 أن حيكم بينهم. قوالن: أحدِها مثل هذا، واآلخر أنه يلزمه

 .[ مسأله: نكاح الشغار ابطل، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إنه صحيح، ولكل واحدة منهن مهر مثلها1283]
 [ مسألة: نكاح املتعة ابطل، خالفاً ملن أجازه.1284]

 
[ مسألة: خيار الفسخ يف النكاح يثبت لكل واحد من الزوجني بوجود مخسة عيوب، ثالثة منها قد 1285]

كان فيها، وهي اجلنون واجلذام والربص، ونوعان ينفرد هبما أحدِها عن اآلخر، ففي الرجل اجلب والعنة أو يشرت 
االعرتاض، ويف املرأة الرتق أو القرن، وقال أبو حنيفة: ال خيار للزوج يف شيء من ذلك حبال، وللمرأة اخليار يف 

 .اجلب والعنة
ا عيب من بعض هذه العيوب فال رد له، خالفاً ألحد قوِل [ مسألة: إذا تزوجها سليمة ث حدث هب1286]

 الشافعي.
[ مسألة: إذا تزوج أمة فبيعت َل يكن ذلك طالقاً، خالفاً ملن حيكى ذلك عنه من الصحابة أنه فسخ 1287]

 .للنكاح
 [ مسألة: إذا أعتقت حتت حر فال خيار هلا، خالفاً أل ي حنيفة.1288]
 مرأة ابلعنة واالعرتاض، خالفاً لداود.[ مسألة: يثبت اخليار لل1289]
[ مسألة: فهل يفسد النكاح بفساد املهر، فيه روايتان: إحداِها أنه ال يفسد، وهو قول أ ي حنيفة 1290]

 والشافعي، والثانية أنه يفسد.
 [ مسألة: أقل الصداق حمدود برب: دينار أو ثالثة دراهم، وقال الشافعي ال حد له.1291]
 متعة الطالق مستحبة غري واجبة، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي[ مسألة: 1292]
[ مسألة: إذا مات أحد الزوجني يف نكاح التفويض قبل الدخول، تواراث، وال صداق للمرأة، وقال أبو 1293]

 حنيفة جيب هلا مهر املثل بنفس العقد، ويستقر وجوبه ابملوت.
 مجاهلا، وماهلا، وشرفها، دون نساء عصبتها، وقال أبو حنيفة [ مسألة: ومهر املثل معترب ِبحوال املرأة يف1294]

 يعترب نساء قرابتها من العصبة وغريهن، وقال الشافعي يعترب نساء عصبتها فقط.
[ مسألة: ال يستقر ملك الزوجة على الصداق إال ابلدخول، وما َل يدخل فهو مراعى، فال يستحق مبجرد 1295]

 .فإهنا متلكه مبجرد العقد ملكا مستقرًاالعقد، وقال الشافعي إذا مسي 
[ مسألة: إذا كان العرف جارَيً يف بعض البالد ِبن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول كما كان ابملدينة، ث 1296]
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اختلفا يف قبضه، فإن كان قبل الدخول فالقول قوهلا وإن كان بعد الدخول فالقول قوله، وقال أبو حنيفة والشافعي 
 .يف احلالني القول قوهلا

[ مسألة: إذا اختلفا يف قدر الصداق فإن كان قبل الدخول حتالفا وتفاسخا، وإن كان بعده فالقول قول 1297]
 .الزوج، وقال الشافعي القول قوهلا قبل الدخول وبعده

ك، [ مسألة: يكره أن يكون املهر مناف: يستأجر عليها كتعليم القرآن واحلديث وبناء دار وما أشبه ذل1298]
 ويصح إذا عقد عليه، وقال أبو حنيفة ال يصح ذلك إن كان الزوج حرًا، وجيوز إن كان عبًدا.

[ مسألة: إذا طلقت البكر قبل الدخول فلألب أن يعفو عن النصف الواجب هلا، وهو الذي بيده عقدة 1299]
 .النكاح، وقال أبو حنيفة والشافعي ليس له العفو، واملراد ابآلية الزوج

 .مسألة: لألب أن يزوج البكر ِبقل من صداق مثلها إذا راه نظرًا، خالفاً للشافعي[ 1300]
[ مسألة: إذا وهبت له صداقها ث طلقها قبل الدخول فال شيء له عليها، وقال الشافعي يف أحد قوليه 1301]

 يرج: عليها بنصف قيمته.
هلا أن متتن: بعد ذلك من التسليم،  [ مسألة: إذا أسلمت نفسها قبل قبض الصداق ودخل هبا َل يكن1302]

 خالفاً أل ي حنيفة.
[ مسألة: الصحيح من املذهب أن اخللوة ال توجب إكمال املهر، فإن ذلك ال جيب إال ابلوطء، خالفاً 1303]

 .أل ي حنيفة
 [ مسألة: إذا حصلت اخللوة فادعت أنه وطىء، فأنكره، فالصحيح من املذهب أن القول قوهلا.1304]
مسألة: جيوز أن يتزوجها على عبد مطلق، أو وصيفة، أو جهاز بيت، ويكون هلا الوسط من ذلك، وقال [ 1305]

  .الشافعي ال جيوز ذلك
[ مسأله: إذا اشرتت ابلصداق جهازًا أو ما يصلحها ويصلح زوجها مما جرى من العرف يف موضعها ِبن 1306]

ف ما اشرتت، وال يلزمها أن تغرم له عيًنا، وقال أبو حنيفة املرأة تتجهز به للرجل، ث طلقها قبل الدخول، فله نص
 .والشافعي عليها أن ترد له نصف العني اليت قبضت منه

للحرة واألمة سواء، وعنه رواية أخرى أنه يفضل بينهما، وهو قول أ ي حنيفة  القسم بني الزوجات[ مسألة: 1307]
 والشافعي.

ها، فإن كانت بكرًا كان له أن يقيم عندها سبًعا وال يقضي، وإن كانت [ مسألة: إذا تزوج امرأة وعنده غري 1308]
 ثيًبا فثالاًث وال يقضي، وقال أبو حنيفة يقضي ابقي نسائه.
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[ مسألة: إذا بعث احلاكم احلكمني عند حصول الشقاق بني الزوجني فعال ما يرَينه من صالح وطالق أو 1309]
 ***.كماً ال وكالة، وقال أبو حنيفة يكون وكالة يفتقر إَل رضاِهاخل:، وال يعترب رضا الزوجني، وكان ذلك ح
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 لعكتاب اخل
[ مسألة: اخلل: جائز م: الرتاضي واستقامة احلال، وقال داود ال جيوز إال بشرط اخلوف أال يقيما حدود 1310] 

 .هللا
  .فسخ [ مسألة: اخلل: طالق، خالفاً للشافعي يف قوله إنه1311]
ابن سريين؛ ألنه معاوضة  [ مسألة: يصح اخلل: من غري حاجة إَل سلطان، خالفاً ملا حيكى عن احلسن و 1312]

 كالنكاح.
 .[ مسألة: جيوز اخلل: بقدر املهر، وِبقل وِبكثر، خالفاً ألمحد وإسحاق يف قوهلما ال جيوز إال بقدر املهر1313]
خالفاً أل ي ثور يف قوله إنه إن كان بلفظ الطالق َل يقطعها، وإن   [ مسألة: اخلل: املطلق يقط: الرجعة،1314]

  .كان بلفظ اخلل: قطعها
[ مسألة: إذا بذلت له عوًضا على طالقها فأجاهبا بشرط أن له الرجعة، ففيها روايتان: إحداِها أنه يصح، 1315]

ًعا وال رجعة له، وهو قول أ ي حنيفة، ويكون له الرجعة، ويكون له البدل عوًضا من الطالق، واألخرى أنه يكون خل
وقال الشافعي اخلل: ابطل والطالق واق:، والرجعة اثبتة، ويرد العوض عليها، وقال املزّن اخلل: صحيح وتسقط 

 الرجعة، ويكون له عليها مهر املثل.
 .العدة [ مسألة: وال يلحق املختلعة طالق، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إهنا يلحقها ما دامت يف1316]
[ مسألة: إذا علق طالقها بصفة مثل أن يقول: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ث ابنت منه خبل: أو بطالق 1317]

رجعي، وخرجت من العدة، أو مبا دون الثالث، ث تزوجها ووجدت الصفة يف النكاح الثاّن، فإن اليمني تعود عليه 
مثل قولنا، واآلخر أن النكاح احمللوف فيه إذا زال َل تعد اليمني، ما َل تنب ابلثالث، وللشافعي ثالثة أقوال: أحدها 

 .والثالث أهنا تعود أبداً 
[ فصل: ودليلنا على أن اليمني ال تعود بعد الطالق الثالث أن ما استحدث من الطالق الثالث يف 1318]

 .يف النكاح الثاّنالنكاح الثاّن َل يكن يف ملكه حال الطالق وال مضافاً إَل ملكه، فلم يثبت حكمه 
[ مسألة: عقد الطالق قبل النكاح يلزم إذا عني وخص، وال يلزم إذا أطلق وعم، وقال أبو حنيفة يلزم يف 1319]

 .املوضعني، وقال الشافعي ال يلزم يف املوضعني
 .[ مسألة: ودليلنا على أنه ال يلزم م: اإلطالق قوله تعاَل: " ال حترموا طيبات ما أحل هللا لكم1320]
[ مسألة: إذا قال هلا: إن تزوجتك فأنت طالق، وتزوجها ودخل هبا، فلها املهر املسمى، وقال أبو حنيفة 1321]

  .هلا مهر ونصف
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[ مسألة: إذا خالعها مبا ال يصلح أن يكون عوًضا كاخلمر، واخلنزير وق: الطالق ابئًنا، وَل يستحق عليها 1322]
ت عليها مهر املثل، وال يستحق عوًضا، وقال الشافعي يصح اخلل:، ويثب عوًضا، وقال أبو حنيفة يق: رجعياً وال

 رجعة له.
[ مسألة: إذا خالعها على أن تكفل له ولده مدة معلومة، فماتت قبل انقضائها، َل يرج: عليها بشيء، 1323]

 أنه يرج: عليها، وللشافعي قوالن.وفيه رواية أخرى 
درهم، أو على ألف درهم فذلك سواء، وقال أبو حنيفة يف قوله: [ مسألة: إذا قالت له طلقِن ِبلف 1324]

 ِبلف، يستحق العوض، وعلى ألف، يكون الطالق رجعًيا وال شيء له، 
[ مسألة، فصل: إذا قالت له اخلعِن ابلطالق الثالث ِبلف أو على ألف، فطلقها واحدة، قال ابن املواز 1325]

وقال الشافعي:  النظر أن اخلل: يق: وال يستحق شيئاً من األلف، يكون خلًعا ويستحق مجي: األلف، وعندي أنَّ 
 يستحق ثلث األلف.

[ مسألة: جيوز عندَن اخلل: على الغرر واجملهول، كاآلبق، والشارد، والثمرة اليت َل يبد صالحها، وعبد هلا َل 1326]
ويق: الطالق ابئناً وله املطالبة بذلك، فإن  يصفه، ومبا يف بطن الناقة والشاة، ومبا تلد غنمها العام، أو حتمل مثرهتا،

سلم أخذه وإال فال شيء له، وقال أبو حنيفة جيوز على الغرر واجلنني، وال جيوز على املعدوم مثل ما حيمل خنلها 
 من مثرة أو تلد ماشيتها، وقال الشافعي ال يصح إال على ما جيوز أن يكون عوضاً يف البي: واإلجارة.

 .صح اخلل: من األجنِب للزوج، خالفًا أل ي ثور[ مسألة: ي1327] 
[ مسألة: وإذا خالعته املريضة بقدر مرياثه منها جاز، وقال ابن َنف: عن مالك جيوز ابلثلث كفه، وقال 1328]

 .الشافعي إن خالعته بقدر مهر مثلها جاز، وكان من رأس املال، وإن كانت زَيدة عليه كانت الزَيدة يف الثلث
: إذا خالعها بعد الدخول ث تزوجها يف عدهتا بصداق مسمى ث طلقها قبل أن يدخل هبا [ مسألة1329]

 استحقت نصف ذلك املسمى، وقال أبو حنيفة هلا مجيعه.
 .[ مسألة: جيوز خل: األب عن ولده الصغري، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1330]
مثلها وكان حظاً، ويكون يف ماهلا دون رقبتها،  [ مسألة: خل: األمة إذا كانت مأذونة جائز إذا كان خل:1331]

ودون مال السيد، وإن كانت غري مأذونة، فإن أجازه السيد جاز، وإن رده مضى الطالق واسرتد املال من الزوج وَل 
 .يتبعها الزوج بعد العتق، وقال أبو حنيفة يتبعها الزوج إذا عتقت، وإن أذن هلا السيد لزمها وبيعت فيه

ة: إذا قال خالعتك على ألفني، وقالت ِبلف، فإن كانت له بينة وإال فيمينها، وقال الشافعي: [ مسأل1332]
 .يتحالفان ويكون عليها مهر املثل
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[ مسألة: إذا قال هلا كنت قد خالعتك أمس ِبلف وَل تقبلي، وقالت كنت قد قبلت، فالقول قوهلا، وقال 1333]
 .أبو حنيفة القول قول الزوج
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 طالقكتاب ال
 .[ مسألة: الطالق يف احليض حمرم ويلزم إذا وق:، خالفاً البن علية وبعض أهل الظاهر والرافضية1334]
 .ارجتاعها، خالفًا أل ي حنيفة والشافعي [ مسألة: إذا طلق يف احليض طالقاً رجعياً أجرب على1335]
واحدة بدعة، ويلزم إن وق:، وقال الشافعي هو مباح ليس [ مسألة: واجلم: بني الطالق الثالث يف كلمة 1336]

 مبمنوع، وقال بعض أهل الظاهر ال يق: أصاًل، وبعض املبتدعة يذهب إَل أنه يق: به واحدة. 
[ فصل: ودليلنا على لزومه قوله تعاَل: " ال تدري لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا "، يعِن الندم الذي َيكن 1337]

 .تالفيه ابلرجعة
[ مسألة: طالق السنة واحدة، وال يطلق يف كل طهر ]أكثر من[ طلقة، فإن فعل فاألوَل للسنة، 1338]

 .واألخرَين للبدعة، وقال أبو حنيفة طالق السنة أن يطلق ثالاثً، يف كل طهر طلقة قبل اجلماع
هبما فال يطلقهما [ مسألة: اليائسة والصغرية املدخول هبما يطلقهما أي وقت شاء، وقال زفر إذا دخل 1339]

 .حىت يفصل بني اجلماع والطالق بشهر
[ مسألة: إذا طلق واحدة للسنة، ث ارجتعها، ث أراد أن يطلقها يف ذلك الطهر، فذلك له إذا َل يقصد 1340]

 اإلضرار هبا، وقال أبو يوسف ليس له ذلك.
ث تطهر، وحكى الكرخي عن أ ي [ مسألة: إذا طلقها حائًضا، فراجعها، فطهرت، َل يطلقها حىت حتيض 1341]

 .حنيفة أن له أن يطلقها يف الطهر الذي يلي احليض الذي طلقت فيه
[ مسألة: إذا كانت له أرب: نسوة فقالت له إحداهن: طلقِن، فقال كل امرأة ِل طالق، أو قال كل نسائه 1342]

ري السائلة، وحكى األسفراييِن عنا أن طوالق، فأطلق ذلك، طلقت السائلة وغريها إال أن يعلم من قصده أنه أراد غ
 السائلة ال تطلق ويطلق من سواها، وأخطأ علينا يف ذلك.

  .[ مسألة: إذا قال هلا أنت طالق، ونوى ثالاثً، كانت ثالاثً، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله تكون واحدة1343]
يف معىن الصريح أنه ما ال حيتاج  [ مسألة: قد أكثر أصحاب الشافعي من ذكر الطالق، وكنايته، ويرجعون1344]

يف وقوع الطالق به إَل نية، وأن  الكناية ما ال يق: الطالق به إال بنية، وهذا إذا كان مراعى يف أنه يف معىن الصريح 
والكناية يف اللغة؛ وفائدة الفرق بينهما يف االسم كلمناهم فيه، ولكن ال يتعل ق ابحلكم وإن كان الغرض ما يفتقر من 

فاظ إَل نية، وما ال يفتقر إليها حصل الكالم يف أعيان املسائل، إال أَن نتكلم على ما أوردوه، فعندَن أن صريح األل
الطالق ما يتضم ن لفظ الطالق إما ابإليقاع كقوله: أنت طالق، وابإلخبار عن فعل، مثل قوله: قد طلقتك، أو 

ا مفعولة هبا كقوله: أنت مطل قة، أو بوصفها ابملصدر كقوله أنت الطالق، أو ما يتضم ن صريح الطالق  بوصفه ِبهن 
نطقاً، وما عداه كناية، مثل قوله فارقتك، وسرحتك، وابئن، وخلية، وبرية، وما أشبه ذلك، ومن أصحابنا من يقول  
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 الم.كل هذا صريح، ويدخل معهم يف أن  الفرق بني الصريح والكناية ما يد عونه، وهذا أقل ه علم ابللغة وفوائد الك
وأصحاب الشافعي يزعمون أن الصريح من األلفاظ ثالثة، وما عداهن كناية، فالصريح عندهم: الطالق، والفراق، 

]الثاّن[ هذه األلفاظ تفتقر إَل نية أو ال و والسراح، والكالم معهم يف موضعني: أحدِها معىن الصريح والكناية،
 تفتقر إليها.

وله: أنت خلية، وبرية، وحرام وابئن، وما أشبه ذلك، فإذا قال هلا مبتدائً [ فصل: والكناَيت الظاهرة مثل ق1345]
أو جميباً هلا عن مسألتها إَيه الطالق، يكون طالقاً وال يقبل منه إن قال َل أرد به، وقال الشافعي: القول قوله يف 

 .املوضعني
بتة، وابئن، وحرام، أنه أراد هبا [ فصل: إذا نوى بشيء من هذه الكناَيت الظاهرة أنت خلية، وبرية، و 1346]

دون الثالث َل يقبل منه يف املدخول هبا إال أن يكون يف خل:، ويقبل يف غري املدخول هبا إن ادعاه إال يف البتة 
 .فاختلف قوله فيها، وعند الشافعي أنه يقبل منه كل ما يدعيه يف ذلك من أصل الطالق وأعداده

 .نويت ثالاثً، قبل منه، وقال أبو حنيفة ال يكون إال واحدة [ فصل: إذا قال: اعتد ي، وقال1347]
 .[ مسألة: إذا قال: أَن طالق منك، كان طالقاً، وقال أبو حنيفة ال يكون طالقاً 1348]
 .[ مسألة: إذا قال أنت مطلقة، كان صرحياً يف الطالق، خالفاً أل ي حنيفة1349]
طالق، كان طالقاً، وقال الشافعي يف أحد قوليه ال يكون [ مسألة: إذا كتب الطالق بيده وأراد به ال1350]

 .طالقاً 
[ فصل: إذا طلق من غري لفظ وال عمل جارحة، ففيها روايتان: إحداِها أنه ال يق: طالقاً، وهو قول أ ي 1351]

 .حنيفة والشافعي، والصحيح أن الطالق يق:
م: استعماله يف الطالق فصح استعماله يف [ مسألة: لفظ الطالق كناية يف العتق، وكذلك كل لفظ صح 1352]

العتق، وقال أبو حنيفة ال يصح استعمال شيء من ألفاظ الطالق يف العتق إال قوله: ال سلطان ِل عليك، وال 
 ملك ِل عليك.

 [ مسألة: إذا قال لغري املدخول هبا: أنت طالق ثالاثً، طلقت ثالاثً، خالفاً البن علية يف قوله ال تطلق إال1353] 
  .واحدة

[ مسألة: إذا قال لغري املدخول هبا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ِبلفاظ متناسقة، طلقت ثالاثً، 1354]
 وقال أبو حنيفة والشافعي يق: واحدة.

 .[ مسألة: طالق املكره غري واق:، خالفاً أل ي حنيفة1355]
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 .أ ي حنيفة وداود[ مسألة: طالق السكران واق:، خالفاً للمزّن وبعض أصحاب 1356]
[ مسألة: إذا طلق إَل أجل آت ال حمالة كمجيء السنة والشهر، وق: الطالق منجزًا، وقال أبو حنيفة 1357]

 .والشافعي ال يق: إال عند جميء األجل
[ مسألة: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك طالق، طلقت، وقال أبو حنيفة ال تطلق إأل أن يذكر عضًوا 1358]

 .ة البدن كالرأس والفرجيعرب عن مجل
 .[ مسألة: إذا طلق بعضها طلقت، خالفاً لداود1359]
 .[ مسألة: إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة، طلقت تطليقة واحدة كاملة1360]
[ مسألة: االستثناء مبشيئة هللا عز وجل يف الطالق ال تؤثر، وكذلك اشرتاطها، خالفاً أل ي حنيفة 1361]

 .والشافعي
 .لة: املريض املخوف عليه الذي ال حيتاج إَل استمتاع ال جيوز نكاحه، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي[ مسأ1362]
  .[ مسألة: املطلقة املبتوتة يف املرض ترث عندَن، وقال الشافعي ال ترث1363]
رق بني أن تتزوج أو [ فصل: ال فرق بني أن يكون الطالق قبل الدخول أو بعده، وال بني بقاء العدة وزواهلا، وال ف1364]

ال تتزوج، وقال أبو حنيفة ال ترث املطلقة قبل الدخول وال بعد العدة يف املدخول هبا، وقال الشافعي يف بعض أقاويله ترث 
 وإن خرجت من العدة ما َل تتزوج. 

 .[ فصل: ودليلنا على أهنا ترث وإن تزوجت، خالفاً للشافعي1365]
 ت فال ترثه، خالفاً لزفر يف قوله ترثه ما كانت يف العدة.[ فصل: إذا صح من مرضه ث ما1366]
  .[ مسألة، فصل: وإن سألته الطالق وهو مريض فطفلها ورثته، خالفاً أل ي حنيفة1367]
  .[ مسألة: إذا قال طلقي نفسك ثالاثً فطلقت واحدة َل يق:، خالفاً للشافعي1368]
 واحدة. ت ثالاثً، وقعت[ مسألة: إذا قال هلا طلقي نفسك واحدة فطلق1369]
[ مسألة: إذا تيقن الطالق وشك َل يعلم كم أوق: منه، وقال أنت طالق وشك يف مراده من العدد، فإن َل يتحقق  1370]

 .كان ثالاثً، وقال أبو حنيفة والشافعي يكون واحدة
أو حرة، وقال أبو حنيفة  [ مسألة: الطالق معترب ابلرجال دون النساء، فالعبد يطلق اثنتني، كانت زوجته أمة1371]

  .الطالق معترب ابلنساء، فاحلرة تطلق ثالاثً كان زوجها حرًا أو عبًدا، وطالق األمة طلقتان كان زوجها حرًا أو عبًدا
[ مسألة: إذا قال هلا اختاريِن أو اختاري نفسك، فقالت اخرتتك َل تطلق، وهي زوجته كما كانت، وروي عن 1372]

 .إذا اختارت زوجها تكون واحدة رجعية بعض الصحابة أنه قال:
[ مسألة: إذا قالت اخرتت نفسي وقالت: أردت واحدة أو اثنتني، فإن كانت مدخوالً هبا َل يقبل قوهلا، وكانت 1373]
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ثالاثً، وإن كانت غري مدخول هبا قبل منها إن ادعته، وقال أبو حنيفة اختيارها نفسها واحدة ابئنة، وقال الشافعي إن 
 .خرتت نفسي إذا كان يف مقابلة قوله: اختاري، كان موضوعاً للفراق فال معترب إبرادهتاقالت ا

[ مسألة: إذا ملكها وقال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي واحدة، كانت رجعية وإن كانت مدخواًل هبا، وقال 1374]
 .أبو حنيفة تكون واحدة ابئنة

الطالق، كان طالقاً، وكذلك قوله: وهللا ما أنت ِل ابمرأة، وقال أبو [ مسألة: إذا قال: لست ِل ابمرأة، وأراد 1375]
 .حنيفة يف األوَل مثل قولنا، ويف الثانية أنه ال يكون طالقاً، وقال أبو يوسف يف الكل: ليس بطالق

 .[ مسألة: الزوج ال يهدم ما دون الثالث، خالفاً أل ي حنيفة1376]
 .الثالث شرطاً يف عودها إَل األول، خالفاً البن املسيب وغريه [ مسألة: إصابة الزوج بعد الطالق1377]
 [ مسألة: ال حتل ابلوطء يف نكاح فاسد، خالفاً ألحد قوِل الشافعي 1378]
 .[ مسألة: ال حتل بوطء املراهق، خالفاً للشافعي1379]
 [ مسألة: إذا تزوجها بقصد إحالهلا لألول فالنكاح فاسد ال حتل به،1380]

  . ي حنيفة والشافعيخالفاً أل
[ مسألة: إذا وطئها الثاّن وطئاً حمرماً، مثل أن يطأها حائضاً أو حمرمة، أو صائمة، أو ما أشبه ذلك، َل حتل 1381]

 .لألول، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي
 .[ مسألة: ال يق: اإلحالل بوطء السيد، خالفاً لبعض الشافعية1382]
 ما َل يراجعها حمرمة، خالفاً أل ي حنيفة.[ مسألة: املطلقة الرجعية 1383]
[ مسألة: إذا وطىء، أو قبل، أو ملس للذة ونوى به الرجعة كانت رجعة، وقال أبو حنيفة تكون رجعية ولو َل ينو، 1384]

 وقال الشافعي ال تصح الرجعة إال ابلقول. 
  .مرىء ما نوى"[ فصل: ودليلنا على أ ي حنيفة قوله صلى هللا عليه وسلم: " وإمنا ال1385]
 .[ مسألة: اإلشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، خالفاً للشافعي1386]
[ مسألة: إذا ارجتعها فلم تعلم حىت تزوجت، فإن دخل هبا الثاّن فقد استقر نكاحه، وإن َل يدخل هبا ففيها 1387]

 مسألة الوليني، وقد تقدم بياهنا.ِن على روايتان: إحداِها أن األول أحق هبا، فالكالم يف ذلك ويف إسالم الكافر مب
[ مسألة: إذا تزوج أمة فطلقها فلما انقضت عدهتا ادعى أنه كان راجعها فأقر السيد بذلك، واألمة منكرة، فال 1388]

 .يقبل من الزوج إال ببينة، وال ينفعه إقرار السيد، وقال أبو يوسف وحممد القول قول السيد
 ردهتا َل يصح، وقال املزّن يصح. رجعية فراجعها حال[ مسألة: إذا ارتدت ال1389]
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  يالءكتاب اإل
[ مسألة: اإليالء الشرعي الذي يتعلق به الوقف أن حيلف أن ال يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن 1390]

ن حيلف حلف على أربعة أشهر فأقل فليس مبول إيالء يوجب وقفه، وحكي عن ابن عباس أنه ال يكون مولياً إال ِب
على التأبيد أو يطلق من غري أن يوقت مبدة، وعن احلسن وابن أ ي ليلى أنه يكون مولياً ِبن يعني وقتاً ما وإن قل، 

 وقال أبو حنيفة يكون مولياً إذا حلف على أربعة أشهر، وال حيتاج إَل زَيدة عليها.
يصري بعد مضيه ممتنعاً بغري َيني فكان   [ فصل: ودليلنا على احلسن وابن أ ي ليلى أنه إذا حلف على يوم1391]

 كاملبتدىء لالمتناع بغري َيني.
[ فصل: فأما أبو حنيفة فاخلالف معه يف موضعني: أحدِها أن األربعة مضروبة له عندَن وليست مبحل 1392]

لق، وعنده يوجب الفيء، وعنده أنه حمل للمعىن، والثاّن أن بعد مضيها ال تبني إال بعد أن يوقف، فإما فاء أو ط
 أهنا تطلق بنفس مضي املدة؟ 

[ مسألة: ال معترب يف األجل ابلنساء، وقال أبو حنيفة يضرب للموِل من احلرة أربعة أشهر، وللموِل من 1393]
 .األمة شهران

 .[ مسألة: أجل العبد يف اإليالء شهران، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1394]
و دخل عليه ابحلنث فيها ضرر فاإليالء يصح هبا، خالفًا للشافعي يف [ مسألة: كل َيني لزمه هبا حكم أ1395]

 .قوله ال يكون مولياً إال يف احللف ابهلل
[ مسألة: إذا وقف بعد مضي املدة فامتن: من الفيء والطالق، طلق احلاكم عليه، وقال الشافعي يف أحد 1396]

 .ق بنفسهقوليه ال يطلق احلاكم عليه ولكن حيبسه ويضيق عليه حىت يطل
[ مسألة: إذا طلق بنفسه أو طلق احلاكم عليه، فإن الطالق رجعي، ما َل يكن بعدمه، ما َل يكمل 1397]

 .الثالث، وقال أبو ثور يق: ابئناً 
 .[ مسألة: ال متلك املرأة أن تطلق نفسها بعد مضي املدة، خالفاً لقوم1398]
حت، وإن َل يطأ حىت انقضت املدة ابنت منه، وال [ مسألة: رجعة املوِل معتربة ابلوطء، فإن وطء ص1399]

 .يضرب له أجل اثن؛ وقال الشافعي يضرب له أجل اثن
[ مسألة: إذا حنث ابلوطء يف مدة الرتبص فعليه الكفارة إن كانت َيينه تكفر، وقال الشافعي يف القدمي ال  1400]

 .كفارة عليه
وقال أبو حنيفة يكون مولياً إذا كان بينه  يكن مولياً، [ مسألة: إذا حلف أال يطأها حىت تفطم ولدها َل1401]

وبني الفطام أربعة أشهر، وعند الشافعي أنه يكون مولياً أيضاً على اختالف بني أصحابه يف ختريج املسألة على 
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 قوليه.
ال أبو [ مسألة: إذا آَل من صغرية ال يوطأ مثلها مدة تنقضي قبل بلوغها حد الوطء فال حكم إليالئه، وق1402]

 .حنيفة تضرب له املدة يف وقت اليمني فإن فاء فيها ابلقول سقط عنه حكم اإليالء، وإال ابنت منه بعد انقضائها
 .[ مسألة: إذا ترك وطء الزوجة مضارًا، ودام ذلك ولكن بغري َيني، كان له حكم املوِل، خالفا ألكثرهم1403]
ره ما ال يقدر أن يطأ به، أو الشيخ الفاّن، كل ذلك ال [ مسألة: إيالء اخلصي أو الذي قد بقي من ذك1404]

 .حكم له، وللشافعي قوالن: أحدِها أن اإليالء منهم ينعقد ويصح
[ مسألة: إذا قال أنت طالق ألفعلن كذا، أو إن َل أفعل كذا، فيمن: من وطئها حىت يفعل، فإن َل يفعل 1405]

تركه دخل عليه اإليالء، وقال أبو حنيفة والشافعي ال يدخل  على وجه يعلم به قصد اإلضرار، وأنه ال عذر له يف
 .عليه اإليالء، وال َين: من وطئها

[ مسألة: يصح اإليالء من األجنبية وال يفتقر إَل شرط التزويج، فإن تزوجها وقد بقي من مدته أكثر من 1406]
 .بيةأربعة أشهر وقف هلا، وقال أبو حنيفة والشافعي ال يصح اإليالء يف األجن

[ مسألة: إذا ظاهر من زوجته وَل يكفر على وجه اإلضرار دخل عليه اإليالء، خالفاً أل ي حنيفة 1407]
 .والشافعي

[ مسألة: ال يصح إيالء الكافر، وفائدة ذلك أنه ال يؤاخذ بعد إسالمه بوقف وال بكفارة إن حنث، وقال 1408]
 أبو حنيفة والشافعي يصح.
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  ظهاركتاب ال
 .[ مسألة: الظهار يصح من العبد، خالفاً ملن منعه1409]
 .[ مسألة: ال يصح ظهار الكافر، خالفًا للشافعي1410]
 .[ مسألة: يلزم الظهار يف كل أمة جيوز وطؤها، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1411]
ه من النسب كان ظهارًا، [ مسألة: إذا شبه امرأته اببنته، أو أخته، أو عمته، أو غريهن من احملرمات علي1412]

 .يكون مظاهرًا إال ابألم واجلدة خالفاً ألحد قوِل الشافعي أنه ال
[ مسألة: ال فرق بني أن يكون حترمي املشبه هبا أصلياً أو طارائً، خالفاً للشافعي يف قوله إن الظهار ال 1413]

 .يكون إال يف التشبيه يف التحرمي األصلي
لي كرأس أمي أو يدها أو غري ذلك من أعضائها كان ظهارًا، وقال أبو حنيفة إن [ مسألة: إذا قال أنت ع1414]

شبهها بعضو ال حيل له النظر إليه كان ظهارًا، وإن كان بعضو حيل له النظر إليه َل يكن ظهارًا، وللشافعي قول مثل 
 .قولنا، وقول إنه ال يكون مظاهرًا إال ابلظهر وحده

من امرأته بظهر أمه، وَل يشبه مجلتها، كان ظهارًا، وقال الشافعي يف أحد قوليه [ مسألة: إذا شبه عضًوا 1415]
 .إنه ال يكون مظاهرًا إال ِبن يشبه مجلتها

[ مسألة: إذا قال أنت علي كأمي أو مثل أمي أو أنت أمي، وال نية له، كان ظهارًا، وقال أبو حنيفة 1416]
 والشافعي إذا َل تكن له نية فال حكم له.

[ مسألة: إذا قال: أنت حرام كظهر أمي كان ظهارًا وَل يكن طالقاً، وقال أبو يوسف وحمم د والشافعي: 1417]
 .إن نوى به الطالق كان طالقاً 

[ مسألة: إذا شبه امرأته ِبجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارًا على كل وجه، فإن َل يذكر الظهر فمن 1418]
ن يقول يكون طالقاً، وقال أبو حنيفة والشافعي ابألجنبية ال يكون ظهارًا أصحابنا من يقول يكون ظهارًا، ومنهم م

 .وال طالقاً بوجه
[ مسألة: قال ابن القاسم: إذا قال أنت علي كظهر أمي أو غالمي كان مظاهرًا، وقال الشافعي ال يكون 1419]

 له حكم.
 .و يوسف عليها كفارة َيني[ مسألة: إذا تظاهرت املرأة من زوجها َل يكن هلا حكم، وقال أب1420]
[ مسألة: إذا وقَّت الظهار مبد ة بعينها أتب د وبطل التوقيت، وقال الشافعي يف أحد قوليه خيرج عن أن 1421]

 .يكون ظهارًا أصاًل، وقال أبو حنيفة يتوقَّت بتوقيته فإذا انقضت املدة بطل حكمه
بت حكمه، وقال الشافعي ال يصح  وبناه على أصله [ مسألة: إذا ظاهر من أجنبية بشرط التزويج صح ، وث1422]
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 .يف الطالق
[ مسألة: إذا قال ألجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي وأنت طالق، فذلك سواء ويلزمه 1423]

 .الظهار والطالق إن تزوجها، وقال أبو حنيفة يلزمه الطالق وال يلزمه الظهار
ته ث طلَّقها ثالاثً، ث عادت إليه بنكاح جديد فإنَّ الظهار يعود عليه، وقال [ مسألة: إذا ظاهر من امرأ1424]

 .الشافعي ال يعود الظهار
 .[ مسألة: إذا ظاهر من أرب: نسوة بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة وقال الشافعي لكل واحدة كفَّارة1425]
قال ألخرى: وأنت عليَّ مثلها، أو كهي، أو  [ مسألة: إذا قال لواحدة من نسائه أنت عليَّ كظهر أمي، ث1426]

شريكتها، فإنه يكون مظاهرًا منهما مجيًعا ويلزمه لكل واحدة كفارة، نوى أو أطلق، وقال الشافعي إن نوى التظاهر 
 .من الثانية كان مظاهراً وإن أطلق َل يكن مظاهرًا إال من األوَل فقط

كل كلمة استئناف ظهار، كان عليه لكل كلمة كفارة، وإن َل [ مسألة: إذا كرر الطهار من زوجته ينوي ب1427]
ينو استئنافاً فكفارة واحدة، كان ذلك يف جملس أو جمالس، وقال أبو حنيفة لكل ظهار كفارة إال أن يكون يف 

الشافعي إن واَل ذلك فكفارة واحدة، وإن أخر  جملس واحد، وقد يزيد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة، وقال
 لفظة كفارة. فلكل

[ مسألة: الكفارة يف الظهار ال جتب إال ابلعود، خالفًا ملا حيكى عن جماهد أهنا جتب بنفس التلفظ 1428]
 ابلظهار من غري اعتبار معىن زائد

[ مسألة: اختلف الناس يف العود ما هو على عد ة مذاهب، فالظاهر من مذهبنا أنه العزم على الوطء، 1429]
العزم على الوطء واإلمساك، واختلف أصحابنا يف الوطء هل خيرج على قوله أنه عود أم ال، «: املوطأ»وقال يف 

على طريقني: إحداِها أن ه عود على بعض الرواَيت، واألخرى أنه ليس بعود رواية واحدة، والظاهر الذي عليه نناظر 
 وهو أن ال يستبيحأن ه العزم على الوطء، وهو احملكي عن أهل العراق، ومنهم من يقول العود، 

وطأها إال بكفارة، وعند الشافعي أن العود هو أن َيسكها زوجة بعد الظهار م: القدرة على الطالق، وقال داود 
 .العود هو تكرار لفظ الظهار

[ مسألة: الظهار حيرم مجي: أنواع االستمتاع من الوطء فما دونه، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه إن ه ال حيرم 1430]
 .[ مسألة: إذا وطىء املظاهر قبل التكفري َل تسقط عنه الكفارة، خالفاً لقوم1431]  .ا دون الوطءبه م

 .[ مسألة: فصل: وال يلزمه كفارة أخرى، خالفاً ملا حيكى عن جماهد1432]
 [ مسألة: إذا وطىء املظاهر يف خالل صوم الشهرين استأنف، على أي وجه كان، سهًوا، أو عمًدا، ليالً،1433]

ليالً ال  أو هنارًا، وقال أبو حنيفة ينقط: التتاب: ابلوطء هنارًا وال ينقط: يف الليل إال ابلعمد، وقال الشافعي: الوطء
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 يؤثر أصاًل سهًوا وال عمًدا
[ مسألة: إذا كان يف ملكه رقبة إال أنه كان حمتاجاً إليها خلدمة، أو ألنه ال َيلك غريها لزمه إعتاقها وَل 1434]

 .صيام، وقال الشافعي جيزيه الصومجيزه ال
[ مسألة: إذا َل يكن يف ملكه رقبة وكان معه مثنها لزمه شراؤها، وَل جيز له الصوم، كان حمتاجا إليها أو غري 1435]

 صوم، وإن كان مستغنياً عنه لزمه.حمتاج، وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان حمتاجاً إَل الثمن َل يلزمه وجاز له ال
ألة: اإلطعام يف كفأرة الطهار مقد ر مبد  هشام، وهو مد ان مبد  النِب صلى هللا عليه وسلم، وقيل أقل [ مس1436]

 النِب صلى هللا عليه وسلم؛. من مد ين بيسري، وقال الشافعي تقديره مد  مبد  
يظاهر ويعود [ مسألة: االعتبار فيما جيزىء إخراجه يف كفارة الظهار حبال األداء دون الوجوب، مثل أن 1437]

فهو موسر فال يعتق حىت يعسر فيجزىء عنه الصوم، وللشافعي ثالثة أقوال فيما أخرجه أصحابه: أحدها مثل 
 .قولنا، والثاّن أن االعتبار حبال الوجوب، والثالث ِبغلظ األحوال

خالفاً أل ي [ مسألة: إذا دخل يف الصوم لعدم الرقبة، ث وجدها، مضى على صومه وَل يلزمه اإلعتاق، 1438]
 .حنيفة

[ مسألة: إذا وطىء يف خالل اإلطعام استأنف، وقال الشافعي يبِن يف السهو وال يبِن يف العمد، وقال أبو 1439]
 .حنيفة يبِن يف املوضعني

 .[ مسألة: ال جيزىء فيها إعتاق الكافرة، خالفًا أل ي حنيفة1440]
 .[ مسألة: جيزىء فيها الصغري، خالفاً ملن منعه1441]
[ مسألة: وال جيزىء فيها املكاتب، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إنه جيزىء إذا َل يكن قد أذى شيئا من 1442]

 .جنومه
 .[ مسألة: إذا أعتق نصف عبدين فال جيزيه، خالفاً للشافعي1444]
  .[ مسألة: جيوز عتق ولد الزَن، خالفًا ملن منعه1445]
 .خالفًا لداود[ مسألة: ال جيوز فيها املعيبة، 1446]
 .[ مسألة: ال جيوز أقط: اليد أو الرجل أو أقطعهما يف الكفارة، وقال أبو حنيفة جيزىء1447]
 .[ مسألة: ال جيزىء أقط: األذنني، خالفاً ألصحاب الشافعي1448]
 [ مسألة: اخلرس َين: اإلجزاء، وإن كان معه صمم فهو أبني، خالفاً ألحد قوِل الشافعي.1449]
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 عانكتاب الل
[ مسألة: إذا قذف زوجته فادعى الرؤية وكانت مم ن حيد  قاذفها لزمه احلد ، وله التخل ص من ذلك ابلل عان 1450] 

أو البينة. والل عان حجة له يسقط هبا عن نفسه ما لزمه من احلد، فإن امتن: منه َل جيرب عليه، وحد، فإن العن 
ها ابلل عان، وقال أبو حنيفة الواجب بقذف الزوجة اللعان دون احلد، سقط احلد  عنه ولزم املرأة؛ وهلا أن ختل ص نفس

وإن العن الزوج وإال حبس حىت يلتعن، فإذا التعن وجب عليها الل عان، فإن التعنت وإال حبست حىت تلتعن، 
حيبس وال  والكالم يف موضعني: أحدِها أن الزوج حيد  للقذف ابمتناعه من اللعان إذا طالبته املرأة بذلك، وعندهم

 حيد، واالخر أن املرأة يلزمها احلد  ابلتعان الزوج إال أن تسقطه عن نفسها ابللعان، وعندهم ال حد  عليها.
 .[ مسألة: وللزوج أن يالعن وإن قدر على إقامة البينة، خالفًا لقوم1451]
و أحدِها، عدلني أو [ املسألة: الل عان بني كل زوجني مكلفني، حرين كاَن أو عبدين، متكافئني، أ1452]

فاسقني، وقال أبو حنيفة ال يصح  إال بني زوجني يكوَنن من أهل الشهادة، وذلك أن يكوَن حرين مسلمني، وأما 
العبدان احملدودان يف القذف فال جيوز عنده لعاهنما، وكذلك إن كان أحدِها من أهل الشهادة واآلخر ليس من 

دَن أنه َيني، وعنده : أحدِها هذا واآلخر هل اللعان َيني أو شهادة، فعنأهلها، والكالم يف هذه املسألة يف فصلني
 أهنا شهادة.

[ مسألة: إذا قذف زوجته وَل يضف القذف إَل مشاهدة ففيها روايتان: إحداِها أن ه يالعن، وهو قول أ ي 1453]
 حنيفة والشافعي، واألخرى ليس له أن يالعن.

 .فهمت إشارته، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله ال يصح  لعانه وال قذفه[ مسألة: لعان األخرس جائز إذا 1454]
[ مسألة: إذا قذف زوجته والعنها، فقذفها أجنِب بذلك الزَن لزمه احلد  إال أن يقيم البينة، وقال أبو حنيفة 1455]

 فعليه احلد .إن كان النسب َل يثبت أو ثبت ولكن مات الولد فال حد  عليه، وإن كان بقي النسب والولد ابق 
 
 .[ مسألة: إذا قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوجك حد  وَل يالعن، وقال أبو حنيفة يالعن عنها1456]
[ مسألة: إذا أابن زوجته ث قذفها بزَن أضافه إَل حال الزوجية، فإن َل يكن هناك نسب ينفيه حد وَل 1457]

ن يالعن وينفيه، وحكي عن عثمان البيت أن ه يالعن يالعن، وإن كان هناك نسب وادعى أنه من ذلك الزَن فله أ
 وإن َل يكن نسب، وقال أبو حنيفة ليس له أن يالعن على املوضعني.

[ مسألة: إذا نفى محل زوجته على الشروط املعتربة فيه فله أن يالعنها قبل الوض:، خالفاً أل ي حنيفة يف 1458]
 .قوله ال يالعن إال بعد أن تض:
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ذا قذف امرأته ِبهنا وطئت يف الدبر لزمه احلد ، وله إسقاطه ابللعان، وقال أبو حنيفة ال لعان [ مسألة: إ1459]
 عليه يف ذلك، وبناه على أصله وأن احلد  ال جيب ابللواط وال إبتيان املرأة يف الدبر.

فيه على كلِ   [ مسألة: يلتعن يف النكاح الفاسد، كان هناك نسب ينفيه أم ال، وقال أبو حنيفة ال لعان1460]
 .وجه، وقال الشافعي إن كان هناك نسب ينفيه العن وإال َل يالعن

[ مسألة: إذا قذف امرأته وأمها ابلزَن حد  هلما مجيًعا، وله أن يالعن الزوجة ويسقط عنه حد ها، وليس له 1461]
َل يسقط حد  األخرى إذا كان  اخلروج عن حد  األم إال ابلبينة، وال يتعل ق أحد احلد ين ابآلخر، وأيهما حدَّ هلا

 .ِبلفاظ متفر ِقة؛ وقال أبو حنيفة إذا حد  لألم سقط حد  البنت، وإن العن البنت َل يسقط حد  األم
 .[ مسألة: إذا العنت املرأة قبل الزوج َل يعتد  بذلك، خالفًا أل ي حنيفة1462]
ذلك هو وجوب احلد  عليها وانتفاء النسب، [ مسألة: من أحكام اللعان ما يتعلق بلعان الزوج وحده، من 1463]

 .ومنها ما يفتقر إَل لعاهنما وهو الفرقة والتحرمي املؤبد، وقال الشافعي كل ذلك يتعلق بلعان الزوج وحده
[ مسألة: تق: الفرقة بنفس الفراغ من التعاهنما من غري حاجة إَل حكم حاكم به، وقال أبو حنيفة ال تق: 1464]

 إال حبكم احلاكم.
ا غري مؤبدة فلذلك كان طالقاً 1465]  .[ مسألة: فرقة الل عان فسخ، وقال أبو حنيفة طالق؛ وفائدة ذلك عنده أهن 
[ مسأله: إذا وقعت الفرقة ابللعان ث أكذب نفسه حد  وحلق به النسب، وَل يزل التحرمي، وحكي عن 1466]

ا تعود زوجة، وقال  .عليها أبو حنيفة جيوز له العقد بعض التابعني أهن 
 .[ فصل: وحكى أهل اخلالف عن عثمان الليثي أنه ال تق: الفرقة ابلل عان وأهنما على الزوجية1467]
[ مسألة: إذا حكم احلاكم بنفي النسب أو بغري ذلك من أحكام اللعان قبل متام االلتعان َل ينفذ حكمه، 1468]

 .انوقال أبو حنيفة ينفذ إذا كان الزوج قد أتى ِبكثر ألفاظ اللع
[ مسألة: إذا قذف امرأته برجل بعينه حيد  قاذفه، العن امرأته وحد للرجل، وقال الشافعي إذا التعن سقط 1469]

 .عنه حد  الرجل
[ مسألة: إذا قذفها برجل وَل يسم ه العنها وَل حيد عن الرجل، وقال الشافعي يف أحد قوليه ال يسقط حد  1470]

 .الرجل
قته حد ت، وَل يلزمه حد  القذف، فإن كان هناك نسب ينفيه العن، وإن َل [ مسألة: إذا قذفها اب1471] لزَن فصد 

يكن نسب َل يالعن، وقال أبو حنيفة ال حد  عليها ألنَّ عنده االعرتاف ابلزَن مرة ال يوجب احلد ، قال وال يالعن 
 .الزوج، ألنه يقول إن الل عان إذا تعذر من جهة املرأة سقط عن الزوج

 .ألة: تالعن من نفي احلمل وإن عري عن القذف، خالفاً للشافعي[ مس1472]
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[ مسألة: إذا أتت بولدين توأمني فنفاِها ث مات أحدِها قبل االلتعان كان له أن يلتعن وينفي نسبهما، 1473]
  .وقال أبو حنيفة ال يصح  نفي نسب امليت ويلحق به، وإذا حلق به نسب امليت حلق به نسب احلي

لة: إذا نفى الولد ابلل عان ث مات الولد، فاعرتف به بعد موته، فإن كان امليت ترك ولًدا أو ولد ولٍد [ مسأ1474]
 .حلق به، فإن َل يرتك ولًدا وال ولد ولٍد حد  وَل يلحق به، وقال الشافعي يلحق به ويستحق مرياثه كما لو كان حياً 

ل شهادة الزوج عليها ويالعن وحيد الثالثة، وقال أبو حنيفة [ مسألة: إذا شهد أربعة ابلزَن على امرأة َل تقب1475]
 .يقبل إذا َل يكن قد تقدم منه قذف هلا وحيد للمرأة

[ مسألة: إذا قالت امرأة لزوجها أو ألجنِب: َي زانية بلفظ التأنيث، أو قاله أجنِب ألجنِب، فال نعرف فيها 1476]
 .ذفاً، خالفاً أل ي حنيفة وأ ي يوسفشيوخنا جيب أن يكون ق نصاً، وقال من أدركناه من

[ مسألة: إذا ابنت منه زوجته ابلطالق الثالث أو ابخلل:، ث قال: رأيتها تزّن يف عدهتا، فله أن يالعن،  1477]
كان هناك محل أو َل يكن، وقال الشافعي: له أن يالعن إن كان هناك نسب ينفيه، فإن َل يكن نسب فليس له أن 

 فة ليس له أن يالعن على كل وجه.يالعن، وقال أبو حني
[ مسألة: إذا ظهر ابملرأة محل والزوج حاضر فلم ينفه حىت وضعت، أو قبل أن تض: وقد سكت عن نفيه 1478]

بعد علمه به، َل يكن له أن يالعنها ويلحق به إال أن يكون له عذر يف سكوته، وقال أبو حنيفة له أن ينفيه بعد 
 .الوض: بيوم أو يومني

مسألة: إذا قال هلا: َي زانية، فقالت بك زنيت، فذلك صريح يف القذف، فإن كانت أجنبية حدت للزَن  [1479]
ليس ذلك  وحد ت للقذف وال حد  عليه، وإن كانت زوجة فكذلك أيضاً، وال لعان على الزوج، وقال الشافعي

 .بصريح يف القذف، فإن أرادت به القذف كان قذفاً، وللزوج أن يالعن
مسألة: األمة تصري فراشاً بوطئه وإبقراره ابلوطء، فإذا أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها أو أقر  [1480] 

بوطئها ثبت نسبه منه، إال أن ينفيه فيد عي االسترباء، وقال أبو حنيفة ال تصري فراشاً حبال وال يلحق به ولدها إال 
 .أن يقر بنسبه

لد ال َيكن أن يكون منه َل يلحق به، وقال أبو حنيفة إمكان الوطء [ مسألة: إذا عقد على امرأته فأتت بو 1481]
 .غري معترب يف حلوق النسب، واملعترب حصول العقد وكون الزوج ممن َيكنه الوطء
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 عدةكتاب ال
 .[ مسألة: األقراء املعتد هبا يف العدة األطهار؛ وقال أبو حنيفة احليض1482] 
لعارض فإهنا جتلس غالب مد ة احلمل، وهو تسعة أشهر، ث ثالثة، والعد ة [ مسألة: إذا أتخر حيضها ال 1483]

هي الثالثة األشهر اليت بعد التسعة وإن حاضت قبل السنة ولو بيوم حسب ما مضى قرًءا، وإن مت ت السنة من غري 
 .حيض حل ت، وقال أبو حنيفة والشافعي يف اجلديد متكث أبًدا حىت براءة رمحها قطًعا

ألة: الصِب الذي ال جيام: مثله إذا مات وامرأته حامل فإهنا تعتد  ابلشهور دون وض: احلمل، وفائدة [ مس1484]
ا إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر َل حتل حىت متضي الشهور، وقال أبو حنيفة تعتد  بوض:  احلمل. ذلك أهن 

بوض: اآلخر، وقال عكرمة تنقضي [ مسألة: إذا كانت حاماًل بولدين فوضعت واحًدا َل تنقض العد ة إال 1485]
 .العدة بوض: األول

[ مسألة: إذا طل قها فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت انقضاء عد هتا ودون أرب: سنني حلق ابلزوج، 1486]
 .وقال أبو حنيفة ال يلحق به

 .ليها[ مسألة: إذا خال بزوجته على أن ه َل يصبها فعليها العدة، وقال الشافعي ال عد ة ع1487]
[ مسألة: إذا طلقها أو مات عنها وهو غائب، فابتداء العد ة من وقت الطالق واملوت، ال من وقت 1488]

طالب رضي هللا عنه أن العدة من وقت العلم به، وعن عمر بن عبد العزيز أنه  مسعت هبا، وذكر عن علي بن أ ي
 .بسماع فالعد ة من وقت السماعإن ثبت ذلك ابلبينة فالعدة من وقت الطالق أو املوت، وإن ثبت 

 .[ مسألة: عدة األمة قرءان، وقال داود ثالثة أقراء1489] 
[ مسألة: إذا مات عن حامل اعتدت ابلوض: دون الشهور، وروي عن علي وابن عباس رضوان هللا عليهما 1490]

ا تعتد ِبقصى األجلني   .أهن 
 .، وذكر عن قوم من السلف أن هلا النفقة يف تركة امليت[ مسألة: ال نفقة للمتوىف عنها إذا كانت حامالً 1491]
[ مسألة: إذا كانت املتوىف عنها املدخول هبا ممن حتيض، فاعتدت ابلشهور، فال بد  من حيضة إذا َل تكن 1492]

 .عادهتا أتخري احليض، وقال أبو حنيفة يربيها مضي املدة من غري حيض
ث حدث هلا ريبة قبل أن تنكح فحكمها كاليت حدثت هبا الريبة يف  [ مسألة: املعتد ة إذا انقضت عد هتا1493]

 .العد ة ال جيوز هلا أن تتزوج، فإن تزوجت فالنكاح ابطل، خالفاً لبعض الشافعية
 ل أبو حنيفة هلا النفقة والسكىن.[ مسألة: املطلقة البائن هلا السكىن دون النفقة، وقا1494]
 . سكىن هلا[ مسألة: وقال أمحد بن حنبل ال1495]
 .[ مسألة: فصل: ودليلنا على وجوب السكىن1496]
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 .أل ي حنيفة وأحد قوِل الشافعي [ مسألة: وللمتوىف عنها زوجها السكىن، خالفاً 1497]
ا متضي على عدة األمة، وال تنتقل إَل عدة 1498] [ مسألة: إذا طل قت أمة فاعتد ت بعض عدهتا ث أعتقت فإهن 

 ابئناً َل تنتقل. ابئناً أو رجعياً، وقال أبو حنيفة إن كان رجعياً انقلبت إَل عد ة احلرة، وإن كاناحلرة وإن كان الطالق 
[ مسألة: إذا أسقطت املطلقة مضغة أو علقة فإن عدهتا تنقضي به، وقال أبو حنيفة ال تنقضي به عد هتا 1499]

 .إال ِبن يتبني شيء من خلقه
 .ا عد ة املطلقات إذا مات زوجها، وقال أبو حنيفة عد هتا أقصى األجلني[ مسألة: املبتوتة يف املرض عدهت1500]
[ مسألة: األمة الزوجة إذا دخل هبا وَل تبلغ احمليض فعدهتا من الطالق ثالثة أشهر، وكذلك اآليسة كاحلرة، 1551]

 وللشافعي ثالثة أقاويل: منها شهران، ومنها شهر ونصف، 
ا تبقى أبًدا ال  [ مسألة: عد ة املستحاضة من1502] الطالق سنة إذا عدمت التمييز، وللشافعي أقاويل: منها أهن 

 ج من العد ة حىت تيأس من احمليض.ختر 
 [ مسألة: على الصغرية إذا مات زوجها أو طلقها العد ة، وقال داود ال عد ة عليها؛ 1503]
املسلمة، واألخرى ا الشهور كعد ة [ مسألة: إذا مات املسلم عن الكتابية ففي عد هتا روايتان: إحداِه1504]

 استرباء رمحها.
[ مسألة: إذا تزوجت يف العد ة ووطئها الثاّن، فهل تتداخل العد اتن؟ أم ال؟ روايتان، فإذا قلنا إهنما 1505]

 .تتداخالن، وهو قول أ ي حنيفة
وَل ترج: إَل منزهلا، [ مسألة: إذا أذن لزوجته يف احلج فأحرمت ث طلقها أو مات، مضت على إحرامها 1506]

 .خالفاً أل ي حنيفة يف قوله إهنا تقيم على عد هتا
 .[ مسألة: اإلحداد واجب على الزوجة املتوىف عنها، وحكي عن بعضهم أن ه غري واجب1507]
 .[ مسألة: ال إحداد على مطل قة، خالفاً أل ي حنيفة وأحد قوِل الشافعي1508]
 .خالفاً أل ي حنيفة [ مسألة: على الصغرية اإلحداد،1509]
 .[ مسألة: على األمة الزوجة اإلحداد، خالفاً لقوم1509]
[ 1512]       .[ مسألة: الصحيح أن على الكتابية اإلحداد، خالفاً أل ي حنيفة وبعض أصحابنا1511]

على خرب، مسألة: إذا رفعت امرأة املفقود أمرها إَل اإلمام، سأل عنه وفحص عن خربه، فإذا اجتهد فلم يقف له 
ضرب هلا أجل أرب: سنني من وقت انتهى إليه افتقاده، ث تعتد  عدة املتوىف، وتتزوج بعدها إن شاءت، وقال أبو 

 .حنيفة والشافعي جتلس أبًدا
[ مسألة: أم الولد إذا تويف سيدها استربأت حبيضة، وحكي عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه أهنا تعتد  1513]
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  .قال أبو حنيفة عدهتا ثالثة قروء كاحلرةأربعة أشهر وعشرا، و 
[ مسألة: إذا قال املطل ق: قد راجعتك، فقالت قد انقضت عديت، فالقول قوهلا إن كان قد مضى زمان 1514]

 .َيكن ذلك فيه، وقال أبو يوسف وحممد: القول قول الزوج
أبو حنيفة أكثره سنتان، وقال [ مسألة: يف أكثر احلمل ثالث رواَيت، الصحيح منها أرب: سنني، وقال 1515]

  .داود ال يكون احلمل أكثر من تسعة أشهر
 .[ مسألة: إذا عجزت املكاتبة جاز له وطؤها، وال حاجة به إَل اإلسترباء، خالفاً للشافعي1516]
 [ مسألة: ال جيوز العقد على حامل من زَن حىت تض: محلها، خالفًا أل ي حنيفة والشافعي.1517]
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  رضاعكتاب ال
 .[ مسألة: لنب الفحل حيرم، خالفاً لقوم1518]
 .[ مسألة: حترمم املصة الواحدة، وقال الشافعي ال حيرم إال مخس رضعات، وقال قوم ثالث رضعات1519]
[ مسألة: وفيما 1521]       .[ مسألة: ال حيرم رضاع الكبري، خالفاً ملا روي عن عائشة رضي هللا عنها1520]
د على احلولني خالف، ملا روى ابن عبد احلكم أن األَيم اليسرية يف حكم احلولني، وروى ابن القاسم شهرين، زا

وروى عبد امللك شهرًا وحنوه، وقال حممد بن عبد احلكم ال حيرم ما زاد على احلولني بوجه، وهو قول الشافعي، 
 .وقال أبو حنيفة ستة أشهر

 .ة يوجب التحرمي، خالفاً للشافعي[ مسألة: اإلرتضاع من امليت1522]
[ مسألة: إذا استهلك الل نب يف ماء أو مائ: أو دواء، وغلب، فشربه صِب َل يثبت به حكم الرضاع، خالفاً 1523]

 .للشافعي
[ مسألة: إذا فصل قبل احلولني واستغىن ابلطعام، ث أرض: يف احلولني َل حيرم، وقال الشافعي حيرم ما دام 1524]

 .يف احلولني
 .[ مسألة: الوجور حيرم، خالفاً لداود1525]
 [ مسألة: احلقنة ابللنب ال حترم، خالفاً لبعض أصحابنا وأحد قوِل الشافعي.1526]
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  لنفقاتكتاب ا
[ مسألة: اإلعتبار يف نفقات الزوجات حبال الزوجني معاً، يفرض هلا كفايتها على ما يرى من قدرها وقدره 1527]

واليسر، وليست بقدر حمدود، وقال الشافعي هي مقد رة ال اجتهاد فيها، معتربة حبال الزوج وحده، فعلى  يف العسر
 .املوسر مد ان، وعلى املتوسط مذ ونصف، وعلى املعسر مد  

[ مسألة: إذا َل يكفها خادم واحدة وكانت حاله حتتمل، أخدمها خدمة مثلها، خالفاً أل ي حنيفة 1528]
 .والشافعي

 .[ مسألة: إذا تزوج الكبري بصغرية ال يوطأ مثلها فال نفقة هلا، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه1529]
 .[ مسألة: الصغري إذا تزوج الكبرية فال نفقة عليه إن كان مثله ال يطأ، وقال الشافعي يف أحد قوليه يلزمه1530]
ا ال تسقط؛[ مسألة: النفقة ابلزوجية تسقط ابلنشوز، وحكي عن ابن عبد احل1531]  .كم أهن 
 .[ مسألة: إذا أعسر ابلنفقة ثبت هلا املطالبة ابلفراق، خالفاً أل ي حنيفة1532]
 .[ مسألة: اإلعسار ابلصداق قبل الدخول يوجب هلا الفرقة إذا طالبت بذلك، خالفًا أل ي حنيفة1533]
 .عدم األب واجلد[ مسألة: ال يلزم األم إنفاق على الولد، وقال الشافعي يلزمها عند 1534]
 .[ مسألة: ال يلزم اجلد النفقة على ولد الولد، خالفاً للشافعي1535]
[ مسألة: ال جتب النفقة لغري الوالدين دنية واألوالد دنية، وقال الشافعي جتب عليه لكل ذي رحم حمرم منه  1536]

 .كاألخوة واألخوات وغريهم
جة أبيهم، إال أن يكون مثلها ال يرض: لشرف وعز وعلوِ  [ مسألة: على األم إرضاع ولدها إذا كانت زو 1537]

و ثور جيب ذلك عليها قدر، أو لسقم وقلة لنب، وقال أبو حنيفة والشافعي ال جيب ذلك عليها يف احلالني، وقال أب
 يف احلالني.

فة [ مسألة: ال يسقط عن األب نفقة اإلبنة ببلوغها حىت تتزوج ويدخل هبا زوجها، وقال أبو حني1538]
 والشافعي تسقط نفقتها ببلوغها.

[ مسألة: يلزم اإلبن النفقة على أبيه إذا كان معسراً وإن كان صحيحاً، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه إنه 1539]
 .ال تلزمه النفقة له إال إذا كان فقرياً زمنا

ك استقرت هلا النفقة من [ مسألة: إذا أسلمت املرأة نفسها وأمكنت من اإلستمتاع والزوج قادر على ذل1540]
 .غري حاجة إَل فرض احلاكم، وقال أبو حنيفة ال تستقر هلا إال بفرض احلاكم

 .[ مسألة: ال جيوز ملبتوتة أن تبيت يف غري بيتها حىت تنقضي عد هتا؛ خالفاً ألحد قوِل الشافعي1541]
 ]احلضانة[
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 .خالفاً ملا حيكى عن احلسن[ مسألة: إذا تزوجت األم ودخل الزوج هبا سقطت حضانتها، 1542]
اثبتة لألم على البنت إَل أن يدخل زوج البنت هبا، وقال الشافعي تنقط: حضانتها أَيم  احلضانة[ مسألة: 1543]

 .بلوغ البنت
[ مسألة: إذا أراد األب النقلة إَل بلد آخر فهو أحق ابلولد، وكذلك لو أرادت األم النقلة كان األب 1544] 

أبو حنيفة إذا أراد األب النقلة فاألم أحق هبم، وإن أرادت األم النقلة فإن انتقلت من قرية إَل  أحق ابلولد، وقال
 بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إَل قرية فاألب أحق.
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  ناَيتكتاب اجل
حكي عن عطاء أن الرجل إذا [ مسألة: يقتل الرجل ابملرأة واملرأة ابلرجل وال تراج: بينهما يف الد َيت، و 1545]

 إَل القاتل نصف دية رجل وقتله.قتل املرأة خري وليها فإن شاء أخذ ديتها وإن شاء دف: 
  .[ مسألة: ال يقتل مسلم بكافر، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: يقتل املسلم ابلذمي1546]
 .الفاً ملا حيكى عن األوزاعي[ مسألة: إذا قتل كافر كافرًا ث أسلم القاتل َل يسقط القود عنه خ1547]
[ مسألة: ال يقتل حر بعبد، خالفاً أل ي حنيفة؛ لقوله: يقتل حر بعبد غريه، ولداود يف قوله: يقتل بعبد 1548]

 .نفسه وعبد غريه
[ مسألة: إذا قتل احلر العبد فعليه قيمته بكماهلا ابلغة ما بلغت، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إهنا إن بلغت 1549]
 .ة احلر وزادت نقصت عنها عشرة دراهمدي
 .[ مسألة: إذا تعم د األب قتل ابنه قتل به، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1550]
[ مسألة: القصاص جار بني الرجل واملرأة يف األطراف من الطرفني، وقال أبو حنيفة: ال يقط: طرف 1551]

 .أحدِها بطرف اآلخر
 .د، خالفاً لداود[ مسألة: وتقتل اجلماعة ابلواح1552]
 .[ مسألة: تقط: أطراف اجلماعة بطرف الواحد إذا اشرتكوا يف قطعه، وقال أبو حنيفة: ال تقط:1553]
 أن ه ال قود إال يف القتل ابحملد د. [ مسألة: وجيب القود من القتل ابملثقل، خالفاً أل ي حنيفة1554]
ل املكرِه واملكرَه، وال فصل بني إكراه احلر للحر والسيد [ مسألة: إذا أكره إنسان على قتل إنسان ظلماً، قت1555]

لعبده، وقال أبو حنيفة: جيب القود أو الدية على اآلمر دون املأمور، وعند الشافعي أن على اآلمر القود، ويف 
املباشر  املأمور قوالن: أحدِها: أن عليه القود، واآلخر: أنه ال قود وعليه نصف الدية، وقال زفر: يقتص من املأمور

 للقتل وال شيء على مكرهه، وقال أبو يوسف: ال قود على واحد منهما، وعليهما الد ية. 
[ مسألة: إذا أمسكه عامًدا على من يعلم أنه يقتله ظلماً عمداً، قتل املمسك والقاتل، خالفاً أل ي حنيفة 1556]

 .والشافعي
القود  لقود، وهو قول أ ي حنيفة، واألخرى التخيري بني[ مسألة: يف الواجب بقتل العمد روايتان: إحداِها ا1557]

 والدية، وهو قول الشافعي.
[ مسألة: يرث القود عصبة املقتول دون من ليس بعصبة من النساء وسائر األقارب، وعنه رواية أخرى: أن 1558]

 الدم إذا َل يكن يف درجتهن عصبة.هلن مدخالً يف 
 .اغر وبعضهم أكابر فوالية الدم لألكابر، خالفاً للشافعي[ مسألة: إذا كان بعض العصبة أص1559]
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[ مسألة: إذا قتل رجل مجاعة وجب عليه جلميعهم القود، وقال الشافعي: يقتل ألحدهم وتكون عليه الدية 1560]
ري للباقني؛ وهذا مبِن على ما قدمناه من أن املستحق بقتل العمد القود دون التخيري، وإن بنيناه على رواية التخي

 .فكذلك أيضاً 
 .[ مسألة: السراية عن القصاص غري مضمونة، خالفاً أل ي حنيفة1561]
[ 1563]      .[ مسألة: إذا مات قاتل العمد سقط حق وِل الد م، وقال الشافعي: جتب الد ية يف ماله1562]

 مسألة: إذا اشرتك العامد واملخطىء، والكبري والصغري يف
 القود، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال قود عليهالقتل، فعلى العامد والبالغ 

 .[ مسألة: عمد الصغري خطأ، وقال الشافعي: عمده عمد1564]
 .[ مسألة: ال جيب أخذ القصاص من جرح إال بعد االندمال، خالفاً للشافعي1565]
 .[ مسألة: ال تؤخذ َيىن بيسرى، خالفاً البن شربمة1566]
لزمه ما نقص، وإن تلف الغرض املقصود منه، كان السيد خمريًا بني أخذ ما [ مسألة: إذا قط: حر يد عبد 1567]

 .نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة، وقال الشافعي: على اجلاّن كمال القيمة، وال يلزم السيد تسليم العبد
بقدرها من [ مسأله: اجلناية على العبد فيما دون النفس جيب فيها ما نقصه من قيمته فقط، وال يعترب 1568]

قيمة نفسه إال يف اجلراح األرب: وهي املأمومة واجلائفة واملوضحة واملنقلة، وقال الشافعي: يف اليد والعني وغري ذلك 
 بقدرها من قيمته.

 
[ مسألة: إذا قتل عبد حرًا أو عبًدا، فوِل الد م ابخليار إن شاء قتله وإن شاء اسرتقه، فإن اختار اسرتقاقه 1569]

يار بني أن يفتكه ِبرش اجلناية، أو تسليمه فيكون ملكاً لوِل الدم، وقال الشافعي: خيري سيد العبد فالسيد ابخل
يفديه ابألرش أو يسل مه للبي:، وإن كان  املقتول بني أن يقتل العبد أو يستبقيه، فإن استبقاه خري سيد القاتل بني أن

كان له منه بقدر أرش اجلناية ويكون الباقي لسيده، وال الثمن بقدر األرش أو دونه كان لوِل الدم، وإن زاد عليه  
 يكون لسيد املقتول متليك،.

[ مسألة: إذا جرح رجاًل ث قتله، أو قتله غريه دخل اجلرح يف القتل، إال أن يكون مثل به قاصًدا لذلك، 1570]
ح رجاًل ث قتله آخر، ويوافقنا فيه وقال أبو حنيفة والشافعي: جيرح ث يقتل، إال أن أاب حنيفة يقول ذلك فيه: إذا جر 

 .إذا جرح رجالً فسرى إَل نفسه
 .[ مسألة: إذا وجب عليه القتل فقط: وِل الد م يده ث عفا أو َل يعف قطعت يده، خالفًا للشافعي1571]
 [ مسألة: يف شبه العمد روايتان؛ إحداِها: نفيه، واألخرى: إثباته، وهو قول أ ي حنيفة والشافعي1572]
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 .[ مسألة: دية العمد احملض أرابع، وقال الشافعي: أثالث كدية املغلظة1573]
[ مسألة: دية اخلطأ أمخاس: بنات خماض، وبنات لبون، وبنو لبون وحقاق وجذاع، وقال أبو حنيفة: إهنا 1574]

 بنو خماض دون بِن لبون. أمخاس إال أن مخًسا منها
 .وقال أبو حنيفة: مؤجل ة كدية اخلطأ [ مسألة: دية العمد حالة يف مال اجلاّن،1575]
[ مسألة: اختلف يف الدية املغلظة، فقال ابن القاسم: تكون يف مال األب حالة، وقال أشهب وعبد 1576]

 امللك: حتملها العاقلة
 .[ مسألة: ال تغلظ دية اخلطأ إذا قتل يف احلرم أو يف الشهر احلرام أو قتل ذا رحم حمرم، خالفاً للشافعي1577]
[ مسألة: إذا قتل يف احلل ث التجأ إَل احلرم اقتص منه يف احلرم، وقال أبو حنيفة: ال يقتل يف احلرم، ولكن 1578]

 يلجأ إَل أن خيرج منه، ث يقتص منه.
 .[ مسألة: الدية من الورق اثنا عشر ألف درهم، وقال أبو حنيفة: عشرة آالف1579]
الورق اثنا عشر ألف درهم مقدر ال يتغري وال  ينار، وعلى أهل[ مسألة: الواجب على أهل الذهب ألف د1580]

يعترب يف ذلك بقيمة اإلبل، وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة اإلبل كانت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك 
 يف الورق.

أهل البقر مائتا [ مسألة: وال يؤخذ يف الدية إال اإلبل والذهب والورق، وقال أبو يوسف وحمم د: يؤخذ من 1581]
 .بقرة، ومن أهل الغنم ألف شاة، ومن أهل احللل مائتأ حل ة َيانية؛

[ مسألة: وعنه يف أشراف اإلذنني روايتان؛ إحداِها: أن فيهما الدية، وهو قول أ ي حنيفة والشافعي، 1582]
 .واألخرى: أن فيهما حكومة

حنيفة: جتب يف أربعة يف الل حية وشعر الرأس  [ مسألة: وال دية يف إتالف شيء من الشعور، وقال أبو1583]
 .واحلاجبني وأهداب العينني

[ مسألة: إذا ترامى اجلرح إَل إتالف شيء آخر، فإن كان من جنسه تداخل وكان فيه أرش ما ترامى إليه، 1584]
ط: يده مثل املوضحة تصري منقلة، فيكون على اجلارح أرش منقلة فقط، وإن تلف به ما ليس منه، مثل أن يق

فيذهب عقله أو عيناه، فله دية اليد ودية العقل، وقال أبو حنيفة والشافعى يف القدمي: تدخل دية اليد يف دية 
 .العقل

[ مسألة: يف كل واحدة من الشفتني نصف الدية، وروي عن زيد بن اثبت أن يف العليا ثلث الدية، ويف 1585]
 .السفلى ثلثيها

اإلبل، ومقد م الفم واألضراس سواء، وحكي عن عمر رضي هللا عنه، أنه [ مسألة: يف السن مخس من 1586]
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 اإلبل، ويف األضراس بعري. قال: يف الثناَي مخس من
 .[ مسألة: إذا ضربت السن فاسودت، ففيها ديتها، وقال الشافعي: حكومة1587]
 .حكومة؛ [ مسأله: ويف لسان الصِب الد ية، وقال أبو حنيفة: إذا َل تعلم صحته ففيه1588]
 [ مسألة: يف عني األعور الدية كاملة، وقال أبو حنيفة والشافعي: نصف الدية1589]
[ مسألة: املرأة تساوي الرجل يف أرش اجلراح فيما دون ثلث الد ية، فإذا بلغ ثلث الد ية كان فيه حبسابه من 1590]

 .ديتها، وقال أبو حنيفة والشافعي: يف كل جراحها حبسابه من ديتها
 .[ مسألة: يف ذكر اخلصي حكومة، وقال الشافعي: فيه الدية1591]
 .[ مسألة: يف اليد الشالء حكومة، خالفاً لداود1592]
 .[ مسألة: ال تقط: اليد الشالء ابلصحيحة، خالفاً لقوم1593]
ة [ مسألة: دية اليهودي والنصراّن نصف دية املسلم، وقال الشافعي: ثلث، وقال أبو حنيفة: مثل دي1594]

 .املسلم
[ مسألة: ودليلنا على الشافعي أن  كل نوع نقص ديته عن دية احلر املسلم الذكر، نقصت إَل النصف 1595]

 .أصله النساء
 .[ مسألة: دية اجملوسي مثامنائة درهم، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إهنا كدية املسلم1596]
عليه اإلسالم فيمتن:، قد قال أبو حنيفة: ال يضمن،  [ مسألة: من َل تبلغه الدعوة إذا قتل قبل أن يعرض1597]

 .وقال الشافعي: يضمن ديته، ولست أحفظ فيها شيئاً عن أصحابنا يف هذا الوقت، ولكن عندي أنه ال يضمن
 .[ مسألة: إذا قتل احلر عبًدا خطأ فقيمته يف ماله دون عاقلته خالفاً للشافعي يف قوله: إهنا على العاقلة1598]
سألة: إذا اصطدم الفارسان فماات، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اآلخر، وقال الشافعي: على كل [ م1600]

 .واحد نصف دية صاحبه
  ثالث سنني، وقال قوم: جتب حالة.[ مسألة: جتب دية اخلطأ على العاقلة مؤجلة يف1601]
: حالة اعتبارًا مبا دون ابلدية، واألخرى [ فصل: وعنه يف بعض الد ية روايتان؛ إحداِها: أهنا تنجم اعتبارًا1602]

 الثالث.
 .[ مسألة: ويدخل األب واالبن يف حتمل العقل، خالفاً للشافعي1603]
 .[ مسألة: ال تعقل العاقلة من قتل نفسه عمًدا، وال خطأ، خالفاً ملن قال: حتمل عنه اخلطأ1604]
وقال أصحابنا: هذا استحباب وليس بقياس، ألنه ال [ مسألة: قال ابن القاسم: واجلاّن داخل م: العاقلة، 1605]

جيب عليه إذا قتل نفسه وعاقلته املسلمون شيء يتحم له عنه املسلمون، وقال أبو حنيفة: يدخل القاتل م: العاقلة 
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 على ظاهر قول ابن القاسم.
عاقلة مقد مون على [ مسألة: العاقلة العصبة، كانوا أهل ديوان أم ال، وقال أبو حنيفة: أهل الديوان 1606]

 .املتناسبني
[ مسألة: الفقري الذي ال فضل عنده يواسي منه فال مدخل له يف حتم ل العقل، وقال أبو حنيفة: له مدخل 1607]

 .فيه
[ مسألة: قال الشيخ أبو بكر: جييء على أصولنا أن يعترب وجوب الد ية على العاقلة من يوم املوت ال من 1608]

 .حنيفة: من يوم احلكميوم احلكم، وقال أبو 
[ مسألة: ليس فيما يؤخذ من كل واحد قدر مؤقت، وإمنا هو على حسب ما َيكن ويسهل وال يضر، 1609]

وقال أبو حنيفة: يسوي بني مجيعهم فيؤخذ من ثالثة دراهم إَل أربعة دراهم، وقال الشافعي: يفضل الغِن على 
 دينار. رب:املتوسط فيكون على الغِن نصف دينار وعلى املتوسط 

[ مسألة: إذا مات واحد من العاقلة بعد توظيف الدية وقبل حلول األجل، قال ابن القاسم: يكون ما 1610]
وظف عليه يف ماله، وهو قول الشافعي إال أن ه يراعى أن َيوت بعد األجل، وقال أصبغ: يسقط مبوته، وهو قول أ ي 

 .حنيفة
  .ث فأكثر، وقال الشافعي: حتمل القليل والكثري[ مسألة: حتمل العاقلة من الدية الثل1611]
[ مسألة: إذا كان بعض عاقلته معه يف بلده وبعضهم يف إقليم آخر، َل يعقل عنه من ليس معه يف إقليمه، 1612]

 .وضم إليه أقرب القبائل إليه ممن جياور موضعه، وقال أبو حنيفة: حيمل اجلمي: عنه
جزيته الذين يف كورته، وقال أبو حنيفة: إن كانت هلم معاقل وإال فهي [ مسألة: جناية الذمي على أهل 1613]

 .يف مال اجلاّن، وقال الشافعي: إذا َل ينسبوا إَل أب كانتساب العرب َل يتعاقلوا
 .فل ال يعقل، وقال الشافعي: يعقل[ مسألة: الذي جييء على أصولنا أن املوَل األس1614]
نسان فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إَل قتله فال ضمان عليه، ووافقنا أبو [ مسألة: إذا صال الفحل على إ1615]

حنيفة يف أن له دفعه عن نفسه وخالفنا يف الضمان، فقال: يضمن البهيمة، ويضمن من اآلدميني من كان غري 
 مكل ف كالصِب واجملنون، عبدين كاَن أو حرين، وال يضمن العبد البالغ املكل ف. 

حيىي بن عمر عض أصب: رجل فجبذ أصبعه من فيه فانقلعت أسنان العاض ضمنها، وقال [ مسألة: إذا 1616]
 وغريه: ال يضمنها.

[ مسألة: السائق والقائد والراكب ضامنون ملا وطئت الدابة جناية الدابة إذا كان ذلك بسبب من فعلهم، 1617]
بو حنيفة: يضمن السائق على كل حال، وإن نفحت بيدها أو رجلها ابتداء، ال بسببهم فال ضمان عليهم، وقال أ
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وأما القائد والراكب فيضمنان ما أتلفت بفيها أو يدها، وال يضمنان ما أتلفت برجلها أو ذنبها، وقال الشافعي: 
 .جناية الدابة ويد صاحبها عليها كجنايته يضمن على كل حال

حبه، وأشهد عليه، ضمن ما تلف به، إَل صا [ مسألة: إذا مال احلائط وخيف وقوعه، فإذا تقد م إنذار1618]
وقال أشهب: إذا بلغ من شدة اخلوف إَل ما ال يؤمن معه اإلتالف تعل ق الضمان على صاحبه، أشهد عليه أو َل 

 يشهد وهذا هو الصحيح، وقال الشافعى: ال ضمان عليه على كل وجه.
ه إنسان فهو ضامن، وقال أبو حنيفة [ مسألة: من اختذ يف داره كلًبا عقورًا، يعلم أنه يعقر، فتلف ب1619]

 .والشافعي: ال ضمان عليه
[ مسألة: من حفر بئرًا يف فنائه، أو أحدث شيًئا له أن حيدثه ث تلف به إنسان أو هبيمة َل يضمن، وقال 1620]

أبو حنيفة: يضمن، وحكي أنه فرق بني أن جيلس يف آخر املسجد منتظرًا للصالة وبني أن ال جيلس النتظار 
 .صالة، فقال يف األوَل: ال يضمن إن عثر به غريه فتلف، ويف الثاّن: يضمنال
 [ مسألة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيًنا ميتاً ففيه دية، خالفاً ملن حكي عنه أنه ال شيء فيه1621]
افعي يف إجيابه [ مسألة: إذا ماتت املرأة ث خرج اجلنني بعد موهتا من بطنها ميًتا فال شيء فيه، خالفاً للش1622]

 الغرة.
[ مسألة: ال  1624[ مسألة: دية اجلنني جلمي: ورثته، وحكي عن الليث إن صح ، أهنا لألم وحدها؛ ]1623]

 .كفارة يف اجلنني إذا سقط ميًتا، خالفًا للشافعي
ا، [ مسألة: يف جنني احلرة عشر دية أمه، وكذلك يف جنني األمة عشر قيمة أمه إذا كان من غري سيده1625]

وعند أ ي حنيفة أن ما جيب يف اجلنني معترب به بنفسه ال ِبمه، فإن كان اجلنني ذكرًا حرًا ففيه نصف عشر دية 
نفسه، وإن كان أنثى حرة فعشر ديتها، وإن كان رقًا فنصف عشر قيمته إن كان ذكرًا وعشرها إن كان أنثى، ويف 

ا اخلالف يف اجلنني الرق؛. جنني احلرة ال حيصل بيننا وبينه خالف يف املذهب، ولكن  خنتلف يف التعليل، وإمن 
* * * 
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  قسامةكتاب ال
 .[ مسألة: احلكم ابلقسامة واجب، خالفًا البن علية وغريه1626]
 .[ مسألة: يبدأ ابألَيان أولياء الد م، خالفاً أل ي حنيفة1627]
 .[ مسألة: يستحق هبا الدم، خالفًا ألحد قوِل الشافعي1628]
[ مسألة: إذا قال املقتول دمي عند فالن عمًدا، فذلك لوث يوجب القسامة، خالفاً أل ي حنيفة 1629]

 .والشافعي
[ مسألة: إذا وجد املقتول يف حمل ة قوم، َل يكن ذلك لواًث سواء كانوا أعداءه، أو غري أعدائه، وقال أبو 1630]

الدم من أذنيه كان لواثً، وإن خرج من أنفه َل يكن حنيفة: يكون لواثً إذا كان به أثر، وحكي عنه: أنه إن خرج 
 .لواثً 

[ مسألة: إذا ادعى بعض والة الدم القتل وأنكر ذلك الباقون سقطت القسامة يف العمد، خالفاً ألحد 1631]
 .قوِل الشافعي

ولياء الد م، [ مسألة: إذا نكل والة الدم عن القسامة وردت األَيان على املد عى عليه فنكل، َل ترد على أ1632]
ا ترد.  خالفاً للشافعي يف قوله: إهن 

 
 .[ مسألة: تقس ط األَيان على أولياء الدم، خالفاً للشافعي يف قوله: حيلف كل واحد مخسني َييناً 1633]
 .[ مسألة: ال كفارة على قاتل عمد، خالفاً للشافعي1634]
ان، يف دار احلرب واإلسالم، وقال أبو حنيفة: [ مسألة: جتب الكفارة والدية يف قتل اخلطأ على أي وجه ك1635]

وأقام هبا حىت قتل فعليه الكفارة وال دية عليه، فإن دخل دار اإلسالم ث عاد ودخل يف  إذا أسلم يف دار احلرب
جتارة وقد أسلم يف دار اإلسالم ث قتل يف دار احلرب فعليه الدية والكفارة، وعنه يف األسري روايتان، وقال الشافعي: 

إذا قتل املسلم يف دار احلرب خطأ ففيه الكفارة وال دية فيه، سواء كان قد أسلم وأقام بدار احلرب، أو كان قد 
 دخل دار اإلسالم ث عاد إليهم لإلقامة أو للتجارة أو كان أسريًا.

ه على [ مسألة: وإن قتل يف دار احلرب عمًدا وجب فيه القود، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال قود في1636]
 .التفصيل الذي قد مناه عنهما

 .[ مسألة: الصِب واجملنون إذا قتال خطأ لزمهما الكفارة، وقال أبو حنيفة: ال كفارة عليهما1637]
[ مسألة: إذا اشرتك مجاعة يف قتل مؤمن فعلى كل واحد كفارة كاملة، وحكي عن الليث أن عليهم كفارة، 1638]

 .وذكره بعض الشافعية
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جتب الكفارة ابلسبب املتعد ي به، وهو أن حيفر بئرًا حبيث ال جيوز له أو ينصب حجرًا يف الطريق  [ مسألة:1639]
 .ويتلف به إنسان، وقال أبو حنيفة: ال كفارة لذلك

 .[ مسألة: ال كفارة يف قتل الذمي، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1640]
 .فاً أل ي حنيفة والشافعي[ مسألة: يستحب الكفارة يف قتل العبد وال جتب، خال1641]
 [ مسألة: إذا عجز عن اإلعتاق والصوم كانت الكفارة يف ذمته. وقال الشافعي يف أحد قوليه: يطعم.1642]
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  سحركتاب ال
 .له حقيقة، خالفاً ملن نفاه السحر[ مسألة: 1643]
 يقبل قوله: َلْست  أعتقد إابحته، وقال أبو [ مسألة: إذا عمل السحر بنفسه كفر بذلك ووجب قتله، وال1644]

حنيفة: يكفر وال يقتل إذا عمل ما ال يقتل به، وزاد أبو حنيفة فقال: وإن قتل بسحره َل يقتل إال أن يتكرر ذلك 
 .منه

 وسنذكره. الزنديق[ مسألة: ال تقبل توبة الساحر، بناءًا على ما نقوله يف 1645]
 ]الزنديق[:

 .ديق الذي يسر الكفر ويظهر اإلسالم ال تقبل توبته، خالفاً للشافعي[ مسألة: الزن1646]

 ردةكتاب ال
 .[ مسألة: تقتل املرتد ة، خالفاً أل ي حنيفة1647]
 [ مسألة: يستتاب املرتد، خالفاً ملن حكي عنه أنه ال يستتاب.1648]
 .حلال[ مسألة: يستتاب ثالاثً، خالفاً ألحد قوِل الشافعي: أنه يستتاب يف ا1649]
 .[ مسألة: إذا اتب قبلت توبته، خالفاً ملن قال: ال تقبل توبته1650]
 .[ مسألة: وعرض التوبة واجب على ظاهر املذهب، وقال أبو حنيفة: ال جتب، وهو أحد قوِل الشافعي1651]
، َل يؤخذوا بشيء من [ مسألة: إذا اجتم: املرتد ون، ونصبوا راية، وقاتلوَن، وقتلوا، وأتلفوا أموااًل، ث اتبوا1652]

 .ذلك، خالفاً ألحد قوِل الشافعي
 .[ مسألة: ال يسىب ولده الذي ولده يف ردته، خالفاً للشافعي1653]
طالقه وقذفه صحت ردته،   [ مسألة: تصح  ردة السكران، خالفاً أل ي حنيفة؛ ألن كل من صح  1654]

 كالصاحي.
كان ماله فيًئا غري موروث لورثته وال ألهل الدين الذي انتقل [ مسألة: وإذا قتل املرتد  أو مات على ردته  1655]

وال يورث  إليه، خالفاً لألوزاعي وغريه يف قوهلم: إن ه يورث عنه، وأل ي حنيفة يف قوله: يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته
 ما اكتسب حال ارتداده.

َل يعرض له إذا أدى اجلزية، خالفًا للشافعي [ مسألة: إذا انتقل الكافر من مل ة إَل مل ة أخرى، إَل الكفر، 1656]
 .يف قوله: إذا َل يسلم ]قتل

[ مسألة: ال يؤخذ أهل البغي مبا أتلفوه يف القتال أو غريه من نفس أو مال على وجه التأويل، وقال أبو 1657]
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 الشافعي اآلخر. حنيفة: يضمنون، وهو قول
أحكامه َل تنقض إذا أصاب وجه احلكم، وقال أبو  [ مسألة: إذا نصب أهل البغي قاضًيا منهم تعرف1658]

 .حنيفة: إن كان منهم نقضت أحكامه
 .[ مسألة: جتب احلدود يف دار أهل البغي على من ركب أسباهبا، خالفًا أل ي حنيفة يف قوله1659]
ه إن رآه حظًا [ مسألة: حد احلرابة على التخيري دون الرتتيب، وهو موكول إَل اجتهاد اإلمام، فله أن يقتل1660]

ونظرًا وإن َل يكن قتل، وقال أبو حنيفة والشافعي: حدها على الرتتيب، وال يقتل ما َل يقتل، وال يصلب وال يقط:، 
فإن قتل وَل أيخذ ماالً قتل فقط وَل يقط: وَل يصلب، فإن أخذ املال وَل يقتل قط:، وإن قتل وأخذ املال؛ قال أبو 

 ث قتل بعد الصلب. القتل ]والقط:[، وإن شاء مج: القط: والصلب،حنيفة: اإلمام خمري إن شاء مج: 
 وقال الشافعي: يقتلهم خنًقا ث يصلبهم.

[ مسألة: النفي املراد يف آية احملاربني هو إخراجهم من البلد الذي كانوا فيه إَل غريه وحبسهم فيه، وقال أبو 1661]
أن يهربوا، فإذا حصلوا مبوض: أنفذ اإلمام يف طلبهم ليقيم حنيفة: حيبسون يف البلد نفسه، وقال الشافعي: نفيهم 

 عليهم احلد، هكذا يتبعهم أبًدا؛ 
[ مسألة: إذا رأى اإلمام قطعه يف أخذ املال فال يراعى يف ذلك نصاب السرقة، بل يقطعه وإن أخذ أقل 1662]

 .منه، قط: للحرابة، وقال أصحاب الشافعي: ال يقط: فيما دون نصاب القط:
[ مسألة: إذا رأى اإلمام اجلم: بني قتل احملارب وصلبه فإن ه يصلبه حًيا ث يقتله، وقال الشافعي: يقتله على 1663]

 رض ث يصلب مقتواًل ثالثة أَيم.وجه األ
[ مسألة: إذا اتب احملارب قبل القدرة عليه سقط عنه مجي: حد  احلرابة، وذكر اإلسفرائيِن عن أصحاهبم 1664]

قط: َيينه، وأن منهم من ال يسقط. ألن العاقلة ودف: اإلنسان عما يف يده حرز فيكون أخذه  خالفًا يف سقوط
 على وجه السرقة ال احلرابة.

وأعواَنً َل يباشروا القتل فإن مجيعهم يقتلون،  [ مسألة: إذا اجتم: احملاربون فقتل بعضهم وكان الباقون ردًءا1665]
 .قتلوقال الشافعي: ال يقتل إال من ابشر ال

[ مسألة: إذا عفا وِل الد م عن احملارب، وقد أخذ قبل التوبة، فال عفو له وينحتم قتله، خالفاً ملن حيكى 1666]
 .عنه أن عفوه جائز

[ مسألة: ال يراعى يف القتل ابحلرابة إذا قتل تكافؤ الد ماء، فيقتل املسلم ابلذمي، واحلر ابلعبد، وقال 1667]
 .يقتل إال مبن يكاىفء دمهالشافعي يف أحد قوليه: ال 
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[ مسألة: احملارب يف البلد وخارج البلد سواء يف احلكم، وقال أبو حنيفة: ال يكون حماراًب بقطعه يف البلد 1668]
 .إال أن يقط: يف الصحراء والربية البائنة عن البلد

 

 دودكتاب احل
 .لد والرجم[ مسألة: حد الزاّن احملصن الرجم، خالفاً لداود يف قوله: اجل1669] 
 .[ مسألة: وجيب يف حد  الزاّن الذكر البكر تغريبه عاماً، خالفاً أل ي حنيفة يف إسقاطه التغريب عنه1670]
 .[ مسألة: ال تغرب املرأة، خالفاً للشافعي1671]
 .[ مسألة: ال تغريب على عبد وال أمة، خالفاً ألحد قوِل الشافعي1672]
ان يف أحدِها وَل توجد يف اآلخر، ثبت اإلحصان فيمن وجد فيه،  [ مسألة: إذا وجدت شروط اإلحص1673]

كاحلر يطأ األمة زوجته، واملسلم يطأ زوجته الكتابية، والعاقل زوجته اجملنونة، والبالغ يطأ الصبية املطيقة للوطء، وإن 
ون الواطىء، إال َل تبلغ؛ كل هذا يكون إحصاَنً للواطىء دون املوطوءة، وكذلك عكسه يكون إحصاَنً للموطوءة د

 يف الصِب يطأ الكبرية، فإن ه ال يكون إحصاَنً لواحد عنهما، وقال أبو حنيفة: ال بد من اعتبار الطرفينني.
 .[ مسألة: اإلسالم من شرط اإلحصان، خالفاً للشافعي1674]
اقل منهما، وقال [ مسألة: إذا زىن عاقل مبجنونة أو وطىء جمنون عاقلة على وجه الزَن وجب احلد  على الع1675]

 أبو حنيفة: ال حد على العاقلة إذا وطئها اجملنون.
[ مسألة: إذا حضر اإلمام والشهود مبوض: الرجم َل جيب على أحد منهم البداية ابلرجم، وقال أبو حنيفة: 1676]

بينة بدأ الشهود، إن كان الزَن ثبت ابالعرتاف كان على اإلمام أن يبدأ ابلرجم ث يتبعه سائر الناس، وإن كان ثبت ب
 .ث اإلمام، ث سائر الناس

 .[ مسألة: ال حيفر يف حد  الرجم ألحدِها، خالفاً للشافعي يف قوله: حيفر للمرأة؛1677]
[ مسألة: إذا شهدت بينة على رجل ِبنه زىن، فإن اإلمام يقيم عليه احلد  الذي جيب عليه من رجم أو جلد 1678]

حكي عن أ ي حنيفة أنه يلزم الشهود أن حيضروا وال يرجم املشهود عليه وال جيلد من غري حاجة إَل حضور البينة، و 
 .إال حبضورهم

[ مسألة: إذا جاء على فراشه ووجد عليه امرأة فوطئها ظناً منه أهنا زوجته أو أمته ث ابن له أهنا أجنبية فال 1679]
 زفت إليه امرأة وقيل هذه امرأتك. حد  عليه، وقال أبو حنيفة: عليه احلد  إأل أن يكون ليلة الزفاف

قوله: ال يلزمه إال أن يقر أرب: مرات يف أربعة  [ مسألة: إذا أقر ابلزَن مرة لزمه احلد، خالفاً أل ي حنيفة يف1680]
 جمالس.
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[ مسألة: يف رجوعه عن اإلقرار إَل غري شبهة روايتان؛ إحداِها: أنه يقبل، وهو قول أ ي حنيفة والشافعي، 1681]
 .خرى: أن ه ال يقبل. فوجه قوله: إن ه يقبلواأل

[ مسألة: إذا ظهر محل ابمرأة حرة أو أمة ال يعلم هلا زوج، وال سيد األمة يقر بوطئها، وكانت مقيمة 1682]
ا غصبت أو استكرهت أو إن ه من زوج إأل أن يظهر ما يعلم به صدقها يف  ليست بغريبة فإهنا حتد ، وال يقبل قوهلا إهن 

 وقال أبو حنيفة والشافعي: ال حتد  إال أن تقر أو تقوم بينة ابلزَن الظاهر،
[ مسألة: ال تقبل الشهادة يف الزَن إال أن جييء الشهود يف جملس واحد ويشهدون، فإن شهد واحد منفرد 1683] 

م قذفة، وقال عبد امللك والشافعي: حيكم بشهادهتم جم تمعني ث جاء الباقون فشهدوا بعد ذلك اجمللس فإهن 
 .ومفرتقني

[ مسألة: ال يضرب يف احلد  إال ابلسوط، وعدد الضرابت ابلس وط حق ال جيوز تركه، فإن كأن مريضاً أخر 1684]
إَل برئه، وقال الشافعي: يضرب ِبطراف النعال وعثكول النخل، ويضرب ابلعذق الذي فيه مائة مشراخ ضربة 

 .واحدة
واحدة مبائة سوط، أو بعثكول النخل ال جتزىء قوله تعاَل: "الزانية  [ مسألة، فصل: ودليلنا على أن ضربة1685]

 .والزاّن فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، واجللدة اسم الضربة ال مبا يق: الضرب به
 .[ مسألة: إذا استدخلت ذكر َنئم كانت زانية ولزمها احلد، وقال أبو حنيفة: ال حد عليها1686]
اط الرجم، وال يراعى فيه اإلحصان، وقال أبو حنيفة: ال حد ]و[ فيه التعزير، وقال [ مسألة: حد الل و 1687]

 الشافعي يف البكر اجللد، واحملصن الرجم كالزَن.
[ مسألة: ودليلنا أنه ال يراعى فيه اإلحصان عموم اخلرب، وألن اإلحصان يعترب يف الزَن، وهذا ليس بزَن 1688]

 .رجل للرجل زَنبدليل أن العرب ال تسمي إتيان ال
[ مسألة: ال يثبت الل واط إال ِبربعة شهود، وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين، وبناه على أصله يف أن احلد  1689]

 .ال جيب فيه
[ مسألة: يستحب لإلمام إحضار طائفة من املؤمنني إلقامة احلد  وهي أربعة فصاعًدا، وحكي عن عطاء 1690]

 .وغريه ثالثة، وقيل: اثنان
[ مسألة: إذا قامت بينة على رجل بزَن أو قذف أو شرب بعد مد ة طويلة من مواقعة الفعل، أقيم عليه 1691]

احلد، وال يؤثر يف ذلك طول املد ة وقصرها، وكذلك اإلقرار، وقال أبو حنيفة: ال يؤخذ ابلبينة، وحيد ابإلقرار إال يف 
 الشرب فال حيد  أصالً 

 ره بعد طول املد ة ال يسقط احلد .[ فصل: ودليلنا على أن إقرا1692]
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[ مسألة: التوبة ال تسقط احلد  يف الزَن والسرقة والقذف والشرب وسائر احلدود، خالفاً للشافعي يف أحد 1693]
 .قوليه

 .[ مسألة: إذا َل يكمل عدد الشهود يف الزَن حد  ابقي الشهود، خالفاً ألحد قوِل الشافعي1694]
عة على رجل أن ه زىن ابمرأة، فشهد كل واحد أنه زىن هبا يف زاوية من زواَي هذا [ مسألة: إذا شهد أرب1695]

 .البيت غري الزاوية اليت يشهد هبا صاحبه، َل حيد املشهود عليه، وقال أبو حنيفة: حيد
م عبيد، فالبينة علي1696] ه [ مسألة: إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل ابلزَن، فزعم املشهود عليه أهن 

 .دوهنم، وقال أبو حنيفة: البينة على الشهود
[ مسألة: إذا شهد أربعة على امرأة ابلزَن فقالت: أَن رتقاء أو عذراء، ونظر إليها النساء، فعليها احلد ، وال 1697]

 .النساء أهنا عذراء فال حد  عليهايقبل قول النساء يف ذلك. وقال الشافعي: إذا شهد أرب: عدول من 
ة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه زىن ابمرأة ببغداد وشهد آخران أنه زىن هبا ابلبصرة، فال حد  [ مسأل1698]

 .عليه، ألن الشهادة َل تكمل على فعل واحد، وعلى الشهود احلد ، على ما بيناه، وقال أبو حنيفة: ال حد  عليهم
 يتمكن من إخراجه لزمه القود وَل يقبل [ مسألة: إذا قتل رجل رجاًل يف دار وادعى أنه دخل ليسرق وأنه َل1699]

 .دعواه، كان الرجل معروفاً ابلسرقة أم ال، وقال أبو حنيفة: إذا كان معروفاً ابلسرقة فال قود عليه
[ مسألة: يضرب يف احلد الظهر وما يقاربه، وقال أبو حنيفة والشافعي: يضرب سائر األعضاء ويتقي 1700]

 الرأس.الوجه والفرج، وزاد أبو حنيفة: 
 [ مسألة: جيرد الرجل يف ضرب احلدود كلها، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال جيرد يف ضرب القذف خاصة.1701]
 [ مسألة: يضرب قاعًدا وال يقام، خالفاً ملن قال إن ه يقام.1702]
والشرب،  [ مسألة: الضرب يف احلدود كل ها سواء، وقال أبو حنيفة: الضرب يف الزَن أشد  منه يف القذف1703]

 .وأشد ها التعزير
[ مسألة: إذا وجب عليه الرجم أقيم عليه وَل يؤخر، وذكر اإلسفرائيِن عن بعض أصحاهبم أنه إن كان ثبت 1704]

 .ابعرتافه ال ببينة َل يرجم يف شد ة احلر وال الربد
إن َل يوجد له [ مسألة: إذا وجب الرجم على حامل أخرت حىت تض: احلمل، ويؤخذ للصِب من يرضعه، ف1705]

ا ترجم وال تنظر بعد الوالدة  .من يرضعه أخرت حىت تفطمه، وحكي عن أ ي حنيفة أهن 
[ مسألة: يقام احلد على العبد واألمة إذا زنيا، تزوجا أو َل يتزوجا، وحكى أهل اخلالف عن ابن عباس 1706]

 .أهنما إن َل يكوَن تزوجا فال حد  عليهما
 .ر، خالفاً ملن قال إنه كحد احلرعبد على النصف من حد  احل[ مسألة: حد  األمة وال1707]
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 .[ فصل: والعبد واألمة يف ذلك سواء، وقال داود: حد العبد مائة، وحد  األمة مخسون1708]
[ مسألة: إذا وطىء ذات حمرم منه ابمللك عاملاً بتحرمي ذلك لزمه احلد ، وقال أبو حنيفة والشافعي يف أحد 1709]

 .عليه قوليه: ال حد  
 .[ مسألة: إذا تزوج ذات حمرم له ووطئها عاملاً ابلتحرمي لزمه احلد ، وقال أبو حنيفة: ال حد  عليه وليس بزَن1710]
 .[ مسألة: إذا استأجر امرأة على أن يزّن هبا فوطئها فعليه احلد، وقال أبو حنيفة: ال حد عليه1711] 
ه وأمته، وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك وال يقيم احلد إال [ مسألة: للسيد أن يقيم حد  الزَن على عبد1712]

 .اإلمام
 .[ مسألة: ال يقام على الذمية، حد زَن، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1713]
[ مسألة: إذا دخل مسلم دار احلرب فزىن حبربية أو غريها فعليه احلد ، وقال أبو حنيفة: ال حد عليه إال أن 1714]

 .مصر من األمصار يكون على اجليش أمري
 .[ مسألة: إذا اغتصب حرة فوطئها فلها الصداق، خالفاً أل ي حنيفة1715]
[ مسألة: من أتى هبيمة فال حد عليه، وللشافعي ثالثة أقاويل؛ أحدها: مثل هذا، واآلخر: أنه يقتل بكرًا  1716]

 .اً كان أو ثيباً، والثالث: أن ه كالزَن جيلد إن كان بكرًا ويرجم إن كان حمصن
ال يؤكل، وقال اإلسفرائيِن: إن كانت مم ا يؤكل  [ فصل: ال تقتل البهيمة سواء كانت مم ا يؤكل حلمها أو مم ا1717]

 .فال خالف على مذهبهم أهنا تذبح، وإن كانت مم ا ال يؤكل فعلى وجهني
 .[ فصل: وإذا ذحبت جاز أكلها إذا كانت مم ا يؤكل، وألصحاب الشافعي وجهان1718]
[ مسألة: إذا وطىء امرأة فأفضاها، فعليه الصداق م: قدر الشني، وإن كان يف أجنبية فإن طاوعته فال 1719]

شيء عليه، وإن غصبها ففيه بقدر الشني م: الصداق كالزوجة، وذكر بعض من عمل مسائل اخلالف من أصحابنا 
عن بعض العلماء أن فيه ثلث الدية  عن ابن وضاح عن أصحاب مالك أن عليه الد ية، وذكر ابن أ ي زيد يف كتابه 

كاجلائفة، وَل يذكر أن القائل من أصحابنا أو غريهم، هذا كل ه إذا َل متت، فأما إن ماتت فقال ابن القاسم: عليه 
الدية على عاقلته، وذكر بعض أصحابنا عن سحنون أن ه ال شيء عليه، وقال أبو حنيفة يف الزوجة يستقر املهر، وال 

فضاء بوجه، وقال يف األجنبيه: إن كان بوهلا ال ينحبس فدية كاملة بال حكومة، وإن كان ينحبس شيء عليه يف اإل
عليه املهر ودية كاملة لإلفضاء إن كان بوهلا ينحبس، وإن كان ال  فدية اجلائفة، وقال أصحاب الشافعي: يف الزوجة

 ينحبس فدية وحكومة.
يه بقدر الشني، فألن ه َل يرد فيه تقدير، وال فيه إبطال منفعة [ مسألة، فصل: ووجه قول ابن القاسم: إن ف1720]

 .عامة، فوجب أن يكون فيه قدر الشني كسائر اجلناَيت اليت َل يرد تقدير يف أرشها
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[ فصل: ودليلنا على الشافعي قوله: إن البول إذا َل يستمسك فلها م: الد ية حكومة، أن العضو إذا تعل ق 1721]
فراد سقط م: وجود الد ية، كما لو قط: الكف لكان فيه الد ية، وال جيب له حكومة، ألنه لو ببعضه حكومة على ان

 انفرد عن األصاب: لكان فيه حكومة.
 .[ مسألة: إذا زىن جبارية االبن فال حد  عليه، خالفاً لداود1722]
 .[ مسألة: التعريض ابلقذف يوجب احلد ، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال حد فيه1723]
[ مسألة: إذا قال له: َي زان، ث أقام بينة أنه زىن حال كفره لزمه احلد ، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال حد  1724]

 .عليه
[ مسألة: إذا قال هلا: رأيتك تزّن حال اإلحصان يف كفرك لزمه احلد وإن أقام البينة، وقال الشافعي: ال 1725]

 .حد  عليه
لوطي فعليه احلد ، وقال أبو حنيفة: ال حد  عليه وبناه على أن الل واط ال جيب به [ مسألة: إذا قال له َي 1726] 

 .حد  
 .[ مسألة: يكره لالبن أن حيد أابه يف القذف وإن حقق املطالبة كان له ذلك، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1727]
انون، وإليه ذهب بعض [ مسألة: حد العبد يف القذف أربعون، وذكر عن عمر بن عبدالعزيز أن ه مث1728]

 فكان العبد فيه على النصف من احلر كحد الزَن. املتأخرين؛ فدليلنا أن ه حد  يتبعض
[ مسألة: املسلم إذا سب النِب صلى هللا عليه وسلم قتل وَل تقبل توبته، ويف الكافر إذا قال أَن مسلم 1729]

 .روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته
لة: اختلف عنه يف حد القذف هل هو من حقوق هللا تعاَل أو من حقوق اآلدميني، والصحيح أنه [ مسأ1730]

 .من حقوق اآلدميني
والقذف إن كان مم ن حيد قاذفها، وكذلك لو اقرت  [ مسألة: إذا أقر أنه زىن ابمرأة بعينها وأنكرت حد للزَن1731]

ا إذا أنك رت حد للقذف وَل حيد  للزَن، وعن األوزاعي ضد  هذا، وهو أنه أنه زىن هبا فالن، وحكي عن أ ي حنيفة أهن 
 .حيد  للزَن دون القذف

 [ فصل: ودليلنا على أن عليه حد القذف عموم الظاهر.1732]
[ مسألة: وإذا قال أشهدّن فالن، أو أخربّن، أو يقول لك َي زان، أو إنك زان، فإنه حيد إال أن يقيم بينة 1733]

 .بار من أخربه بذلك، فتنتقل املطالبة، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال حد عليه وال بينةعلى ما ادعاه من إخ
 .[ مسألة: إذا قذف مجاعة بكلمة واحدة أجزأهم منه حد  واحد، خالفاً للشافعي1734]
[ مسألة: إذا قذف حمصناً يف الطاهر ففسق املقذوف، سقط احلد  عن القاذف، وقال أبو حنيفة: ال 1735]
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 .يسقط
 .[ مسألة: إذا قذفه مرة اثنية[ قال ابن القاسم: حيد، وقال الشيخ أبو بكر: ال حيد، وهو قول الشافعي1736]
 * * *.[ مسألة: إذا قال ألجنبية زنيت مكرهة أو مغصوبة لزمه احلد ، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1737]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اميان والنذوركتاب اْل
الكفارة ابحلنث يف اليمني على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية أو مباحاً، خالفاً  [ مسألة: جتب1738] 

 .ملن قال إنه إذا كان احلنث طاعة فال كفارة فيه
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[ مسألة: إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراّن، َل يكن ذلك َييناً، وال كفارة عليه إن فعل، خالفاً 1739]
 .أل ي حنيفة

  .ال كفارة يف اليمني الغموس، خالًف للشافعي [ مسألة:1740]
 [ مسألة: إذا قال أقسم، أو أقسمت، فإن قال: ابهلل، لفظاً،1741]

أو هلل، كان َييناً، وإن َل يلفظ به وال نواه؛ فليست بيمني، والظاهر من مذهب الشافعي أن ه ليس بيمني على كلِ  
 .يتعل ق حملوف مبخصوص، فلم تكن أَياَنً  وجٍه، وعند أ ي حنيفة أن هذه األلفاظ جمردها ال

 .[ مسألة: العهد وامليثاق َيني م: اإلطالق، خالفاً للشافعي1742]
[ مسألة: إذا قال عليه عهد هللا وميثاقه وكفالته، ث حنث، فأراد االستئناف، أو أطلق، فعليه لكل واحد  1743]

 .ن نوى اليمني فعليه لكل واحد كفارة واحدةكفارة، وإن أراد التأكيد فكفارة واحدة، وقال الشافعي: إ
 .حنيفة [ مسألة: إذا حلف حبق هللا فإهنا َيني تكفر، خالفاً أل ي1744]
 .[ مسألة: أمانة هللا َيني، خالفاً للشافعي1745]
[ مسألة: إذا حلف ابملصحف ث حنث فعليه الكفارة، خالفاً ألصحاب أ ي حنيفة والشافعي، أما 1746]

نيفة فبنوه على أصله، يف القول على أصلهم، خبلق القرآن من قال ذلك منهم، وأما أصحاب أصحاب أ ي ح
 .الشافعي فقالوا: إن املصحف هو الورق واحلرب واجللد وكل ذلك خملوق

 .[ مسألة: إذا حلف بعلم هللا فذلك َيني، وقال أصحاب أ ي حنيفة: ليس بيمني1747]
تفعلن كذا، قال ابن القاسم: ليس بيمني، أراد اليمني أو َل يردها، وقال [ مسألة: إذا قال أسألك ابهلل ل1748]

 .أصحاب الشافعي: إن أراد اليمني كانت َييناً 
عليه، ث يتبني له أنه خبالفه، سواء قصده  [ مسألة: لغو اليمني أن حيلف على شيء يظنه على ما حلف1749]

 .أو َل يقصده، وقال الشافعي: إن قصد فليس بلغو
: املن:، وهو [ مسألة: يف تقدمي الكفارة على احلنث روايتان؛ إحداِها: اجلواز، وهو قول الشافعي، واألخرى1750]

 قول أ ي حنيفة.
 .[ فصل: إذا قلنا إنه جائز فال فصل بني الصيام وغريه، وقال الشافعي: ال جيوز تقدمي التكفري ابلصيام1751]
 .واجب، خالفاً لقوم[ مسألة: االستثناء يف اليمني غري 1752] 
[ مسألة: ال جيوز االستثناء إال متصالً ابليمني غري مرتاخ، وحكي عن ابن عباس جواز تراخيه، فقيل عنه: 1753]

  .إَل سنة، وقيل: إَل غري غاية، وحكي عن قوم أنه جيوز ما دام يف جملسه
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 .: ال حينث[ مسألة: إذا حلف ال يلبس حلياً فلبس خامتاً حنث، وقال أبو حنيفة1754]
[ مسألة: إذا حلف ليتزوجن على امرأته َل يرب إال بشرطني؛ أحدِها: أن يتزوج من يشبه أن يكون نظريًا 1755]

 .هلا، واآلخر: أن يدخل هبا، وقال أبو حنيفة والشافعي: يرب ابلتزويج الصحيح فقط
فإنه مىت انتف: بشيء من ماله  [ مسألة: إذا حلف بقصد قط: املن عنه فقال: وهللا ال شربت لك املاء،1756]

ِبكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غري ذلك حنث، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال حينث إال مبا تضمنه لفظ َيينه 
 .وهو املاء

 .[ مسألة: إذا حلف ال أيكل هذا الرغيف حنث ِبكل بعضه، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1757]
من طعام اشرتاه فالن، أو ال لبس ثوابً اشرتاه فالن، فاشرتى فالن وغريه [ مسألة: إذا حلف ال أيكل 1758]

طعاماً أو ثوابً فأكل منه أو لبس حنث، وقال الشافعي: ال حينث إال مبا انفرد فالن بشرائه، وقال أبو حنيفة: حينث 
 .يف الطعام وال حينث يف الثوب

 .حينث، وحكي عن زفر: أنه حينث ته َل[ مسأله: إذا حلف ال يسكن داراً هو فيها فخرج لوق1759]
ومن كان معه يف الدار ساكناً لسكناه، وما ال  [ مسألة: االعتبار يف ذلك ِبن ينتقل بنفسه وِبهله وبولده1760]

بد  له، من رحل ومتاع يصحبه حيث ]يقيم[ إال ما ال خطر له كاملسمار والوتد وما أشبه ذلك، وقاَل الشافعي: 
 .ببدنه فقطاالعتبار أن ينتقل 

[ مسألة: إذا حلف ال يسكن دار فالن هذه، فإن اليمني متوجهة إَل عني الدار، فعلى أي وجه سكنها 1761]
حنث، بقيت يف ملك فالن أو خرجت عنه، وإن أطلق َل حينث خبروجها عن ملكه، وقاَل أبو حنيفة: ال حينث يف 

 .املوضعني
دخل دار فالن، فابتاع فالن داراً بعد َيينه فدخلها أو سكنها [ مسألة: إذا حلف أن ال يسكن، أو أن ال 1762]

 .حنث، وقال أبو يوسف: ال حينث
[ مسألة: إذا حلف ال يدخل داراً فرقى على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتاً فيها شارعاً إَل 1763]

ها، وهلم يف السطح احملجَّر الطريق حنث يف مجي: ذلك، وقال الشافعي: ال حينث إال ِبن يدخل شيئاً من عرصت
 .وجهان

[ مسألة: إذا حلف أال أدخل دار فالن فدخل داراً يسكنها بكراء حنث، وقال الشافعي: ال حينث إال ِبن 1764]
 .يدخل ملكه

 .[ مسألة: إذا حلف ال أدخل داراً مبنية، فخربت وصارت طريقاً َل حينث بدخوهلا، خالفاً أل ي حنيفة1765]
 .وم َل حينث، وقال الشافعي. حينثإذا حلف ليقضينه حقه يف غد فقضاه الي[ مسألة: 1766]
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[ مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه يف غد فمات صاحب احلق قبل غد، فيقضي الورثة أو الوصي أو 1767]
السلطان وال حينث، فإن َل يفعل ذلك حىت انقضى األجل حنث، وقال أبو حنيفة: حينث مبوت الطالب قبل دف: 

 .إليه، سواء قضى ورثته أم الاحلق 
 .[ مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه فباعه سلعة تساوي دون قيمة احلق َل يرب، وقال أبو حنيفة: يرب1768]
[ مسألة: ولو قضاه زيوفاً أو ستوقاً َل يرب، قبل صاحب احلق أو رد، وقال أبو حنيفة: يرب ابلزيوف وال يرب 1769]

 .ابلس توق
لق َيينه بفعل شيء بعد حني أو دهر أو زمان، فذلك سنة، وعند أ ي حنيفة: أن احلني [ مسألة: إذا ع1770]

 .ستة أشهر، وقال الشافعي: ليس له حد  فبأي شيء فسَّره ق ِبَل منه، وإن َل يفس ره كان كمن حلف مطلقاً 
مىت شرب منه [ مسألة: إذا حلف ال أشرب من دجلة أو الفرات فإنه كحلفه ال أشرب من مائها فيحنث 1771]

 .كرعاً أو آبلة، وقال أبو حنيفة: ال حينث إال ابلكرع
[ مسألة: إذا حلف على زوجته ال خرجت إال إبذنه، فأذن هلا من حيث َل تعلم فخرجت بعد إذنه وقبل 1772]

 .حينث علمها حنث، وقال الشافعي: ال
مدبروه ومكاتبوه وأم ولده الكامل [ مسألة: إذا قال مماليكي أو رقيقي أحرار، دخل يف ذلك عبيده و 1773]

[ مسألة: إذا حلف ال فعل 1774]     واملتبعض، وللشافعي يف املكاتب قوالن أصحهما عند أصحابه أن ه ال يعتق
 .َنسياً حنث، خالفاً للشافعي شيئاً، َييناً مطلقة غري مقيدة ففعله

 .[ مسألة: وال حينث ابإلكراه، خالفاً أل ي حنيفة1775]
سألة: إذا حلف ال أفعل شيئاً فأمر غريه ففعله، حنث إن َل ينو توليته بنفسه، أي فعل كان مم ا تصح  [ م1776]

فيه النيابة، وفصل أبو حنيفة بني بعض األفعال وبعض، والظاهر من مذهب الشافعي أن ه ال حينث إال أن يليه 
 .بنفسه

 .ا حنث، خالفاً للشافعي[ مسألة: إذا حلف ال يبي: فباع بيعاً فاسداً أو حرامً 1777]
[ مسألة: إذا حلف ال آكل رؤوساً أو حلماً أو ما أشبه ذلك، فإن كانت له نية وإال حنث ِبكل ما يتناوله 1778]

االسم، وال يعترب عرف الفعل إذا َل يقارنه عرف التخاطب، واالعتبار ابلسبب م: النية إذا َل يكن له نية اعترب 
 له يف نفسه، وعند أ ي حنيفة والشافعي: أن ه يراعى عرف الفعل، وقال أبو حنيفة السبب ليستدل به على النية ال

يف الرؤوس: حينث ِبكل رؤوس الغنم والبقر دون اإلبل وغريها، وقال الشافعي: وابإلبل أيضاً، وهو قول أشهب، 
فيعترب عندَن ابلسبب والكالم يف موضعني: أحدِها: أنه إذا َل يكن له نية وكان هناك سبب جرى اليمني عليه، 

ليستدل به على النية، وال يرج: فيه إَل النفوس، فمن كانت له حالة كحال احلالف، وعند املخالف ال يراعى 
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ذلك، واملوض: اآلخر: إذا عريت النية والسبب أجري االسم على موضعه يف اللغة أو عرفها، وعندهم يقصر على 
 تعمال.عرف االس

 آكل حلماً حنث ِبكل الكبد والفؤاد والطحال والكرش، وقال الشافعي: ال مسألة[: إذا حلف ال - 1779]
 .حينث

[ مسألة: إذا حلف ال آكل حلماً حنث ِبكل الشحم، أي شحم كان، إال أن يكون له نية، ولو حلف ال 1780]
اللحم آكل شحماً َل حينث ِبكل اللحم، وقال أبو حنيفة: إذا حلف ال آكل حلماً فأكل من شحم يكون على 

 .حنث، فإن أكل من شحم البطن َل حينث
[ مسألة: إذا حلف ال أيكل فاكهة أو متراً، أصاًل، حنث ِبكل الرطب والعنب والرمان، وقال أبو حنيفة: 1781]

 .ال حينث
[ مسألة: إذا حلف ال يكفل عن فالن مبال فتكفل بوجهه، حنث إن َل يشرتط الرباءة من املال، وقال أبو 1782]

 .ال حينثحنيفة. 
[ مسألة: إذا حرَّم على نفسه طعاماً أو شراابً أو لباساً أو أمة أو شيئاً من املباحات سوى الزوجة، فال 1783]

حكم لذلك وال كفارة َيني وال غريها، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق محل على األكل والشرب دون الل باس، فيلزمه  
 .احلركة والسكونكفارة َيني، وقال زفر: حيمل على كل شيء حىت 

[ مسألة: إذا حلف ليشربن املاء الذي يف الكوز وليس فيه املاء، أو ليقيلن فالَنً وقد مات قبل َيينه، فال 1784]
 .و َل يعلم، وقال أبو يوسف: حينثتنعقد َيينه، وسواء عندي علم أ

يطلب بوطئه الولد، وقال  [ مسألة: إذا حلف ال يتسرى، والتسري هو الوطء مبلك اليمني، وال يراعى أن1785]
أبو حنيفة: التسري أن حيصنها أو يطأ، والتحصني عندهم حفظها وصيانتها عن التبذل، وقال الشافعي: التسري 

 .طلب الولد، وهو الوطء واإلنزال أحبل أم َل حيبل
علم أن  [ مسألة: إذا حلف ليضربن عبده مائة فضربه بضغث فيه مائة مشراخ ضربة واحدة َل يرب، وإن1786]

 .مجيعه قد أصابه، وقال أبو حنيفة والشافعي: يرب
[ مسألة: إذا قال: ثلث ماله هلل، أو قال: إن أشفى هللا مريضي فلله علي أن أتصد ق بثلث ماِل فإن ذلك 1787]

 ينصرف إَل مجي: أجناس األموال املتمولة يف العادة، من العني والعروض وغريها، وقال أبو حنيفة: القياس هذا،
 .ولكن االستحسان أن ينصرف ذلك إَل األموال اليت جتب فيها الزكاة

 .[ مسألة: إذا حلف ال وهب له فتصد ق عليه، حنث، وقال أبو حنيفة: ال حينث1788]
 .[ فصل: وإن أعاره حنث، خالفاً للشافعي1789]
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شافعي: ال حينث حىت [ مسألة: ولو حلف ال وهب له، فوهب له فلم يقبله املوهوب له، حنث، وقال ال1790]
 .يقبله

[ مسألة: قال ابن املواز: إذا حلف ال يبي: سلعته فباعها وشرط اخليار لنفسه ال حينث، وقال حمم د بن 1791]
 .احلسن: حينث

[ مسألة: إذا حلف ال يكلمه فكتب إليه، حنث، ويف اإلشارة والرسول روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي 1972]
 .حينثيف أحد قوليه: ال 

[ مسألة: إذا حلف ال يكل مه فسل م على مجاعة هو منهم حنث، علم أو َل يعلم، إال أن حياشيه بقلبه، 1793]
 .وقال الشافعي: ال حينث إذا َل يعلم

أن من أقر ِبنه غصب رجالً حلًيا كان له أن يقر « كتاب اإلقرار»[ مسألة: ذكر حمم د بن عبد احلكم يف 1794]
من ذهب أو ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق، فعلى هذا إذا حلف ال لبس حلياً حنث بلبس مبا شاء من احللي 

 .ذلك، وقال أبو حنيفة: ال حينث وليس حبلي إال أن يكون فيه ذهب
ابملدينة مد، وبسائر األمصار وسط من الشب:، وإن اقتصر على مد   كفارة اليمني[ مسألة: اإلطعام يف  1795]

 .إن أخرج برًا فنصف صاع، وإن أخرج مترًا أو شعريًا فصاع أجزاه، وقال أبو حنيفة:
 .[ مسألة: الكسوة مقد رة ِبقل ما جيزىء به الصالة، وقال أبو حنيفة والشافعي: أقل ما يق: عليه االسم1796]
[ مسألة: عدد املساكني شرط يف اإلجزاء، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكيناً واحًدا عشرة أَيم كل يوم 1797]
 .صف صاع جازن
 .[ مسألة: ال جيوز صرفها إَل ذمي، خالفاً أل ي حنيفة؛ اعتبارًا بزكاة املال1798]
 .[ مسألة: ال جيزىء إخراج قيمة عن الطعام والكسوة، خالفاً أل ي حنيفة1799]
 [ مسألة: إن اتب: الصوم كان أفضل، وإن فرق أجزأه، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه؛ * * *1800]
مسألة: إذا قال: هلل علي نذر، وَل يسم ه، انعقد نذره ولزمه كفَّارة َيني، واختلف أصحاب الشافعي  [1801]

 .فمنهم من يقول: ال ينعقد نذره، ومنهم من يقول: ينعقد، وخيرج أقل ما يق: عليه االسم
 .ني[ مسألة: نذر املباح ال يلزم، وقال أمحد بن حنبل: هو خمري بني فعله وبني كفارة َي1802]
 .[ مسألة: يلزم النذر املطلق، وقال بعض الشافعية: ال يلزم إال أن يعلق بشرط أو صفة1803] 
[ مسألة: النذر يلزم حال الفجاج والغضب كلزومه على وجه التربر، وقال الشافعي: هو خمري بني أن يفي 1804]

 .به وبني أن يكفر كفارة َيني، واختلفوا يف نذر احلج
 .ا نذر املشي إَل مسجد املدينة األقصى للصالة فيها لزمه ذلك، خالفاً للشافعي[ مسألة: إذ1805]
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 .[ مسألة: إذا نذر ذبح ابنه يف َيني أو على وجه القربة فعليه اهلدي، وقال الشافعي: ال شيء عليه1806]
 .زمه شيء[ مسألة: إذا قال ماِل يف سبيل هللا وصدقة، لزمه إخراج الثلث خالفاً ملن قال: ال يل1807]
 .[ فصل: وال يلزمه إخراج كل ماله، خالفاً للشافعي1808]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضحاَيكتاب ال
[ مسألة: األضحية مسنونة متأكدة، ورمبا أطلق أصحابنا أهنا واجبة ومرادهم شد ة أتكدها، وقال أبو 1809]

ا ال جيوز تركها ا واجبة ومراده أهن   .حنيفة: إهن 
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دخل العشر وأراد أن يضحي َل حيرم عليه حلق شعره وال تقليم أظفاره، خالفاً ملن حكي عنه [ مسألة: إذا 1810]
  .ذلك

 .[ مسألة: جيوز فيها اجلذع من الضأن، خالفاً ملن منعه1811]
 .[ فصل: وال جيوز اجلذع من غري الضأن، خالفاً ملن أجازه1812]
ضأن أفضل من املعز، وقال أبو حنيفة والشافعي: اإلبل ث [ مسألة: أفضلها الغنم، ث البقر، ث اإلبل، وال1813]

 .البقر ث الغنم
 .[ مسألة: أَيم األضحى ثالثة، وال يضحى يف اليوم الراب:، خالفاً للشافعي1814]
[ مسألة: ال جيوز االشرتاك يف مثن األضحية وال حلمها، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما: إن البدنة 1815]

ن سبعة، وكذلك البقرة، إال عند أ ي حنيفة أنه إذا كان قصد مجيعهم القربة جاز أي قربة كانت، وإن قصد جتزىء ع
 .بعضهم اإلابحة َل جيز

[ مسألة: ال جيوز النحر قبل حنر اإلمام إذا كان يظهر أضحيته، ومن حنر قبله أعاد، خالفاً أل ي حنيفة 1816]
 .والشافعي

 .ألضحية وال اهلدي بليل، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي[ مسألة: ال جيوز ذبح ا1817]
[ مسألة: ال جيوز بي: جلدها وال شيء منها، وقال أبو حنيفة: جيوز بي: جلدها مبا يقات، وينتف: به يف 1818]

 .مثل الدلو واحلبل واملنخل وما أشبه ذلك، وال جيوز بغري ذلك
 .ألضحية، وقال أبو حنيفة: جتزىء ما دامت متشي[ مسألة: العرجاء البني ضلعها ال جتزىء يف ا1819]
 * * *.[ مسألة: املكسورة القرن إذا كانت تدمي ال جتوز، خالفاً ألصحاب الشافعي1820]
 
 
 
 
 
 

 ذكاةكتاب ال
[ مسألة: ال حتل الذكاة إال بقط: احللقوم والودجني، وقال الشافعي: يقط: احللقوم واملري، وال حيتاج إَل 1821]

 .الودجني
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 .[ مسألة: الذكاة ال تصح  من اجملنون، ومن ال يعقل، خالفاً للشافعي1822]
[ مسألة: إذا ابلغ يف الذبح حىت أابن الرأس كره ذلك، وجاز أكلها، وحكي عن بعض التابعني أهنا ال 1823]

 .تؤكل
  .[ مسألة: إذا ذحبها من قفاها َل تؤكل، خالفاً للشافعي1824]
 .من غري ضرورة، أو ذبح بعريًا، َل يؤكل حترَياً، على خالف بني أصحابنا فيه [ مسألة: إذا حنر شاة1825]
[ مسألة: الظاهر من مذاهب أصحابنا أن اترك التسمية عامداً غري متأول ال تؤكل ذبيحته، فمنهم من 1826]

ا شرط م: الذكر، وقال الشافعي: ال حترم برتكها  .يقول: إهنا سنة، ومنهم من يقول: إهن 
جنني ميت اتم اخللق كان مذكى بذكاهتا،  مسألة: إذا ذكيت الشاة أو البقرة أو الناقة فوجد يف جوفها [1827]

 خالفاً أل ي حنيفة
 .[ فصل: وإن كان خلقه َل يتم وشعره َل ينبت َل جيز أكله، خالفاً للشافعي1828]
إخراجه وال على تذكيته يف حلقه أو لبته [ مسألة: إذا تردى البعري أو البقرة أو الشاة يف بئر وَل يقدر على 1829]

 .نه، خالفاً أل ي حنيفة والشافعيَل يؤكل بعقره يف موض: من بد
[ مسألة: احليوان املتأنس كبهيمة األنعام وغريها إذا توحش وَل يقدر عليه َل تنتقل ذكاته وال يستباح إال 1830]

 .حنيفة والشافعي ابلذبح أو النحر، خالفاً أل ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صيدكتاب ال
[ مسألة: جيوز االصطياد بكل جارح معل م، خالفاً ملن من: صيد األسود والبهيم من الكالب، وملن من: 1831] 

 .سائر اجلوارح سوى الكلب

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

153 

[ مسألة: ليس من شرط التعليم أن َين: من األكل، وال َين: أكل الكلب من الصيد كله، خالفاً أل ي 1832]
 .الشافعي من يركب ذلك يف البزاة وسائر اجلوارححنيفة والشافعي، ومن أصحاب 

[ مسألة: إذا عقر الكلب الصيد فأخذه الصائد فتلف يف الفور قبل إمكان ذحبه جاز أكله، وقال أبو 1833]
 .حنيفة: ال جيوز

[ مسألة: ليس من شرط تذكية الصيد أن يعقره اجلارح أو السهم حبيث يشاهده، بل يؤكل وإن قتله غائباً 1834]
نه، ما َل يكن منه تفريط يف طلبه إذا رأى فيه أثر كلبه أو سهمه وَل يبت، وسواء توارى عنه بعد أن رأى اجلارح ع

علق به أو قبل ذلك، خالفاً للشافعي يف أحد قوليه: إن ه إذا قتله غائباً عنه بعد أن رآه علق به َل يؤكل، ويف قوله: 
 .لإنه إذا كان قبل مشاهدته متشبثاً به فال يؤك

[ مسألة: إذا ابت عنه اجلارح ابلصيد ث وجده من الغد قد قتله َل أيكله، واختلف يف السهم، وقال 1835]
 .الشافعي يف أحد قوليه: يؤكل

[ مسألة: إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه على صيد بعينه فعقر غريه َل جيز أكله، خالفاً أل ي حنيفة 1836]
 .والشافعي

ل بنفسه ابتداء ث أغراه صاحبه فقوي يف سريه َل يؤكل ما صاده، وقال أبو حنيفة: [ مسألة: إذا اسرتس1837]
 يؤكل.

[ مسألة: إذا رمى الصيد فأابن يده أو رجله أو عضًوا منه أكل الصيد وَل أيكل ذلك العضو، وقال 1838]
  .الشافعي: يؤكل اجلمي:

جملوسي فقتاله مجيعاً َل جيز أكله، خالفاً [ مسألة: إذا أرسل املسلم كلبه على الصيد فشاركه كلب ا1839]
 .للشافعي

 .[ مسألة: جيوز الصيد بكلب اجملوسي، خالفاً ملن منعه1840]
[ مسألة: إذا صاد صيًدا ث أفلت منه وحلق ابلوحش وطال أمده ث صاده غريه فهو ملن صاده اثنياً، خالفاً 1841]

 .عليه أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما: إن ملك األول ابق
 
 

  عطعمةكتاب اْل
 .[ مسألة: صيد البحر كل ه جائز أكله، كلبه، وخنزيره، ما له شبه يف الرب وما ال شبه له، خالفاً أل ي حنيفة1842]
 .[ مسألة: جيوز أكله وإن مات حتف أنفه، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: ال بد من سبب َيوت به1843]
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 .خملب وما ال خملب له، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي [ مسألة: يؤكل الطري كلها ما له1844]
[ مسألة: يكره أكل سباع الوحش من غري حترمي، خالفاً أل ي حنيفة يف حترَيها مجيعاً، وللشافعي يف حترَيه 1845]

 .ما عدا الضب: والثعلب
صحابنا من يقول هو [ مسألة: أكل احلمر األهلية مغلَّظ عند مالك يف الكراهية وليس كاخلنزير، ومن أ1846]

 .حمرَّم، وكذلك البغال
 .[ مسألة: يكره أكل اخليل، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما: إن ه مباح1847]
[ مسألة: اجلراد ال يؤكل إال أن َيوت بسبب، وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤكل ابتداء، وهو قول حممد بن 1848]

 .عبد احلكم
 جائز غري مكروه، خالفاً ملا حيكى عن ابن أ ي ليلى من منعه أو كراهته.[ مسألة: أكل األرنب 1849]
 [ مسألة: الضب مباح، وقال أبو حنيفة: يكره.1850]
 .[ مسألة: حشرات األرض مكروهة، وقال أبو حنيفة والشافعي: حمرَّمة1851]
ا حمرمة، وقال أبو حن [ مسألة: شحوم اليهود احملرَّمة عليهم مكروهة عند مالك، ويف رواية أخرى:1852] يفة أهن 

 والشافعي: مباحة غري مكروهة.
 رواية أخرى: أنه أيكل قدر الشب:.[ مسألة: املضطر إَل أكل امليتة أيكل ما َيسك رمقه، ويف 1853]
[ مسألة: كسب احلجَّام جائز للحر والعبد، وقال بعض أصحاب احلديث: إن ه حمرَّم على احلر مباح للعبد، 1854]

 أمحد بن حنبل وحكي عن
[ مسألة: إذا اضطر إَل طعام الغري وال عوض معه يف احلال أخذه بعوض يف ذمته، خالفاً ملن قال: أيخذه 1855]

 .بغري عوض
[ مسألة: إذا مرَّ حبائط فيه مثر َل جيز أن أيكل منه شيئاً إال أن يكون مضطرًا، وقال بعض أصحاب 1856]

 .وإال أكل ما شاء وال حيمل معهاحلديث: ينادي ثالثة أصوات فإن أجيب 
 .[ مسألة: ال جيوز شرب اخلمر عند العطش وال التداوي من مرض، خالفاً أل ي حنيفة والثوري1857]
لِة مكروه غري حمرَّم، وقال الثوري وأمحد1858]  .بن حنبل: حمرم [ مسألة: أكل الشاة اجلالَّ
 .اف املوت، ألن حرمته ابقية، خالفاً للشافعي[ مسألة: وال جيوز للمضطر أكل حلم ابن آدم وإن خ1859]

  شربةكتاب اْل
[ مسألة: كل شراب مسكر فإنه حرام، قليله وكثريه، مج َْلًة بغري تفصيل، وقال أبو حنيفة يف النبيذ التمري 1860]

 املطبوخ والزبيب املشتد  املطرب: إن قدر ما ال يسكر منه حالل؛ 
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 .، وقال أصحاب أ ي حنيفة لعنبها[ مسألة: اخلمر حمرَّمة لعل ة1861]
 ]حد  اخلمر[:

ا أربعون1862]  .[ مسألة: احلد للخمر مثانون، خالفاً للشافعي يف قوله: إهن 
غري مؤقت، وهو موكول إَل اجتهاد اإلمام فيما يراه كافياً يف ردع املعزَّر، خالفاً أل ي  التعزير[ مسألة: 1863]

 لى األربعني وهي أدىن احلدود؛ حنيفة والشافعي يف قوهلما: ال يزاد ع
  .[ مسألة: إذا عزر اإلمام إنساَنً تعزير مثله فمات َل يضمنه، وقال الشافعي: يضمن1864]

 عقيقةكتاب ال
 .سنة مؤكدة يف الذكور واإلَنث، وليس بواجب وجوب فرض، خالفاً للشافعي اخلتان[ مسألة: 1865]
ا بدعًة.مستحبة، خالفاً لقول  العقيقة[ مسألة: 1866]  أ ي حنيفة: إهن 
 .[ مسألة: وليست بواجب، خالفاً لقوم1867]
[ مسألة: يعق بشاة شاة عن الذكر واألنثى، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف قوهلما: إنه يعق عن الغالم 1868]

 .بشاتني وعن األنثى
 .[ مسأله: ال َيس الصِب بشيء من دمه، خالفاً ملن استحبَّ أن يلطخ رأسه1869]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هادكتاب اجل
 .[ مسألة: لإلمام أن َين على األسارى وأن يفادي هبم، وقال أبو حنيفة: ال جيوز األمران1870]
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[ فصل: ودليلنا على جواز الفداء، الظاهر، وما فعله النِب صلى هللا عليه وسلم ِبسارى بدر من إطالقه 1871] 
 .إَيهم على مال

بل إعطائه األمان فال ضمان عليه، وحكي عن األوزاعي: أن ه يضمن نفسه [ مسألة: من قتل أسريًا ق1872]
 .للغامنني

 .[ مسألة: ال يقتل الشيوخ وال أهل الصوام: الذين ليس فيهم فضل القتال وال تدبري، خالفاً للشافعي1873]
نه، وكذلك سائر [ مسألة: إذا زىن املسلم يف دار احلرب أقيم عليه احلد، وكذلك إن قتل عمًدا أقيد م1874]

احلدود إذا فعل أسباهبا يف دار احلرب، وقال أبو حنيفة: إن كان هناك اإلمام وجبت احلدود وإن َل يكن إمام َل 
 جتب، وعنه: ال جيب القود هناك بقتل العمد وال حد  قذف.

 
 يده كأن ملكاً [ مسألة: ما حازه أهل احلرب من أموال املسلمني على وجه اإلغارة، فإذا أسلم من هو يف1875]

له، وَل يكن ملالكه األول من املسلمني اعرتاض عليه فيه، وقال الشافعي: هو ابق على ملك املسلم وله أخذه منه 
 .بغري عوض

[ مسألة: إذا عاد ما حازه أهل احلرب ابلغنيمة إَل املسلمني فإن وجده مالكه قبل القسم كان له بغري 1876]
أوَل به إال ابلثمن، وحكي عن عمرو بن دينار: أنه ملك ملن غنمه دون  عوض، وإن وجده وقد قسم َل يكن

 .مالكه، وقال الشافعي: هو له بغري مثن قبل القسم وبعده
 .[ فصل: ودليلنا على أنه ال يكون له بعد القسم إال ابلثمن خالفاً للشافعي1877]
اختلف يف ماله الذي يف دار احلرب وولده [ مسألة: إذا أسلم احلر ي يف دار احلرب فاإلسالم حقن دمه، و 1878]

الصغار، فقال مالك: يكونون فيئاً إن غنموا، وقيل: يكونون تبعاً له وال يدخلون يف الغنائم، وهو قول الشافعي 
 على أن احلر ي َيلك ملكاً صحيحاً.وهذا مبِن 

ه، وقال عبد امللك: ال حدَّ [ مسألة: من وطىء من الغامنني أمة من املغنم قبل القسم فذلك زَن حيد ب1879]
 لقط:، وقال عبد امللك: ال يقط:. عليه، وهو قول الشافعي، وكذلك لو سرق منه

[ مسألة: يف هدم النكاح ابلسِب اختالف كثري وختليط يف النقل الذي عليه أصحابنا أن السِب يهدم 1880]
ينفسخ وهو بعض أقاويلنا، وأصل اخلالف بيننا النكاح، سبيا مًعا أو مفرتقني، وقال أبو حنيفة: إذا سبيا معاً ال 

 .وبينه أن انفساخ النكاح يتعلق حبدوث الرق يف أحد الوجهني، وعنده ابختالف الدار
 .[ مسألة: من غل شيئاً من الغنيمة عوقب وَل حيرم سهمه، خالفاً ملن قال: حيرم سهمه1881]
 .ه للقاتل[ مسألة: السلب جلملة الغامنني، خالفاً للشافعي أن  1882]
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[ مسألة: إذا جاؤوا بعد انقضاء احلرب َل يسهم هلم، وقال أبو حنيفة: إن كانت الغنيمة َل حتمل إَل دار 1883]
 كانت قد محلت إَل دار اإلسالم َل يسهم هلم.  اإلسالم أسهم هلم، وإن

 هلم. ملن قال: يسهم[ مسألة: ال سهم لألجراء والصناع املتشاغلني ابكتساهبم، خالفاً 1884]
 .[ مسألة: إذا قاتل األجري أو الصان: فله سهمه، خالفاً ملن قال: ال يسهم له على كل وجه1885]
 .له، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي [ مسألة: املراهق اذا أطاق القتال وقاتل أسهم1886]
 .وسهم له، وقال أبو حنيفة: سهمان[ مسألة: للفارس ثالثة أسهم، سهمان لفرسه 1887]
 .ف: يسهم لفرسني وال يزاد عليهما[ مسألة: ال يسهم إال لفرس واحد، وقال أبو يوس1888]
 .[ مسألة: ما جال عنه أهله فأخذ بغري قتال فهو لإلمام ال خيمس، وقال أبو حنيفة فيه: أنه خيم س1889]
يف قوله: إن َل أيذن له َل  [ مسألة: أمان العبد جائز يف القتال، أذن له سيده أم َل أيذن، خالفاً أل ي حنيفة1890]

 .جيز أمانه
 .[ مسألة: األرض ال تقسم وترتك وقفاً للمسلمني، وقال الشافعي: تقسم1892]

 كتاب القطع ]يف السرقة[
 .[ مسألة: ال جيب القط: إال يف نصاب، خالفاً ملن قال: يقط: يف سرقة القليل والكثري1893] 
ب أو ثالثة دراهم من الورق، وقال أبو حنيفة: النصاب عشرة [ مسألت: والنصاب رب: دينار من الذه1894]

 ب رب: دينار، وال نصاب من الورق.دراهم، وقال الشافعي: النصا
[ مسألة: قراضة الذهب إذا بلغ املسروق منها نصاابً قط: فيه وإن كانت قطعاً كثرية، وحكى اإلسفرائيِن 1895]

 .ن املسروق قطعة واحدةعن بعض أصحاهبم: أنه ال يقط: فيه إال أن يكو 
 [ مسألة: إذا سرق رب: دينار قط:، وحكى اإلسفرائيِن عن أصحاهبم أن ه ال قط: فيه.1896]
 .[ مسألة: االعتبار بقيمة الس رقة حال إخراجها من احلرز ال حال القط:؛ خالفاً أل ي حنيفة1897]
و شراء أو مرياث أو أي شيء كان قبل الرتاف: [ مسألة: إذا ملك الس ارق السرقة َل يسقط القط: عنه هببة أ1898]

أو بعده، وقال أبو حنيفة: يسقط القط: مىت وهبها املسروق منه من السارق، وفرق قوم بني قبل الرتاف: وبعده، 
 .لقط: قبل الرتاف: وال يسقط بعدهفقالوا: يسقط ا

 .حنيفة[ مسألة: يقط: ىف سرقة الثمار الرطبة وكل طعام رطب، خالفاً أل ي 1899]
 .[ مسألة: احلرز معترب يف القط:، خالفاً لداود وغريه مم ن َل يعتربه1900]
 .[ مسألة: إذا سرق حرًا صغريًا فعليه القط:، وقال عبد امللك: ال يقط:، وهو قول أ ي حنيفة والشافعي1901]
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 .[ مسألة: يقط: سارق املصحف، خالفاً أل ي حنيفة1902]
املتموالت اليت تتمول يف العادة، وجيوز أخذ األعواض عليها، كان أصلها مباحاً [ مسألة: يقط: يف مجي: 1903]

 .أو غري مباح، وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحاً فال يقط: فيه كالصيد واملاء واحلجارة وغريها
لتعاون عليه فإن  [ مسألة: إذا اشرتك مجاعة يف سرقة شيء قيمته رب: دينار قطعوا إذا كان مما حيتاج إَل ا1904]

كان مما َيكن الواحد االنفراد حبمله ففيه خالف بني أصحابنا وقال أبو حنيفة والشافعي: ال قط: على واحد 
 .منهم

[ فصل: وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه َل يقط: واحد منهم إال أن يكون قيمة ما أخرجه نصاابً وال 1905]
م ما أخرجوه بعضه إَل بعض ويقسط على مجيعهم فإذا بلغ ما خيص  يضم إَل ما أخرجه غريه، وقال أبو حنيفة: يض

 .القط: كل واحد منهم نصاابً لزمهم القط:، وإن قصر عن ذلك َل يلزمه
[ مسألة: إذا اشرتك مجاعة يف ثقب ودخلوا احلرز فأخرج واحد منهم املتاع وَل خيرج الباقون شيئاً وَل يكن 1906]

ملخرج وحده، وقال أبو حنيفة القياس هذا، ولكن املتاع إن بلغ ما يقسط على كل له منهم معاونة يف إخراجه قط: ا
 .واحد نصااًب قطعت يد كل واحد استحساَنً 

[ مسألة: إذا اشرتك اثنان يف ثقب فدخل أحدِها وأخذ املسروق من احلرز فرمى به إَل خارج، فأخذه 1907]
 .وحده، وقال أبو حنيفة: ال قط: على واحد منهماالذي َل يدخل وبقي هو يف احلرز، فعلى الرامي القط: 

[ مسألة: إذا قرب الداخل املتاع إَل الثقب وتركه فأدخل اخلارج يده فأخذه من احلرز فعلى الذي أخرجه 1908]
من احلرز القط:، وقال ابن اجلالب: وحيتمل أن يقال يف الداخل يقط: وحيتمل أن يقال ال يقط:، وقال أبو حنيفة: 

 .واحد منهماال يقط: 
 .[ مسألة: يقط: اآلبق إذا سرق، خالفاً لقوم1909]
 .[ مسألة: يقط: النباش، خالفاً أل ي حنيفة1910]
[ مسألة: إذا تكررت سرقة للمال الواحد قط: كل مرة، كان يف ملك األول أو ملك غريه، وقال أبو 1911]

 .حنيفة: إن كان يف ملك األول َل يقط: فيه
سرق متاعاً فأحرزه فسرقه منه آخر فعلى الثاّن القط: كما على األول، وقال أصحاب [ مسألة: إذا 1912]

 .الشافعي: ليس لألول مطالبة بقط: الثاّن
[ مسألة: إذا استعار من رجل بيتاً فأحرز فيه لنفسه متاعاً وأغلق اببه فنقب املالك وسرق املتاع فإنه يقط:، 1913]

 .خالفاً لبعض الشافعية
: إذا ربط أحدِها املتاع حببل يف احلرز وجره اآلخر حىت أخرجه فعليهما القط:، وقال الشافعي: [ مسألة1914]
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 .القط: على املخرج وحده
[ مسأله: يقط: األقارب إذا سرق بعضهم من بعض سوى اآلابء، وقال أبو حنيفة: إذا سرق من ذي رحم 1915]

 .حمرَّم َل يقط: كاألخ والعم
 .د إذا سرق من مال أبويه، خالفاً للشافعي[ مسألة: يقط: الول1916]
 .خر، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي[ مسألة: يقط: أحد الزوجني إذا سرق من مال اآل1917]
 .[ مسألة: يقط: املعاهد واملستأمن إذا سرقا، وللشافعي قوالن1918]
 .شافعي يف أحد قوليه: ال يقط:[ مسألة: يقط: الس ارق من املغنم وإن كان من أهله، وقال أبو حنيفة وال1919]
[ مسألة: القط: يف السرقة ال يفتقر إَل مطالبة املسروق منه به، وقال أصحاب الشافعي: حيبس إَل أن 1920]

 .حيضر
[ مسألة: إذا أتلف الشيء املسروق وهو موسر قط: واتب: بقيمته، وقال أبو حنيفة: ال جيتم: عليه الغرم 1921]

 .شاء أغرمه وَل يقطعه وإن شاء قطعه وَل يغرمه والقط:، واملالك خمري إن
 .مسألة[: وإن كان معسرًا قط: وَل يتب: بشيء، خالفاً للشافعي - 1922]
 .[ مسألة: القط: من مفصل الكف، خالفاً ملن قال: يقط: األصاب:1923]
له اليمىن، وحكي عن اليسرى، ويف الرابعة رج [ مسألة: يقط: يف الثانية رجله اليسرى، ويف الثالثة يده1924]

 .عطاء: أنه ال يقط: يف الثالثة، وقال أبو حنيفة: ال يقط: يف الثالثة والرابعة
 د.[ مسألة: إذا سرق وقتل، قتل، إال أن يعفو عنه الوِل فيقط:، وقال الشافعي: يقط: ث يقتل1925]
 .يتداخالن [ مسألة: إذا وجب عليه حد القذف وحد  الشرب تداخال، وقال الشافعي: ال1926]
[ مسألة: إذا غلط القاط: فقط: اليد اليسرى أجزأ، وال يعاد القط:، وال دية على القاط:، وألصحاب 1927]

 .الشافعي يف إعادة القط: وجهان ويف الد ية وجه واحد
مسألة[: إذا ادعى السارق أن  املال املسروق له قط:، وَل تقبل دعواه، وقال أصحاب الشافعي: ال  1928]

 ***.يقط:
 
 
 

 قضية والشهاداتكتاب اْل
  .[ مسألة: ال جيوز أن يكون القاضي من غري أهل االجتهاد، خالفاً أل ي حنيفة1929] 
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 .[ مسألة: السنة عندَن أن يقعد القاضي للحكم يف املسجد، خالفاً للشافعي1930]
جيوز أن تكون قاضية فيما تقبل [ مسألة: ال جيوز أن تكون املرأة حاكًما، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: 1931]

 .شهادهتا فيه، ولبعض املتأخرين يف قوله: جيوز أن تكون حاكماً يف كل شيء
[ مسألة: ال يكتفى يف معرفة الشهود بظاهر احلال، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله: إنه يكتفى إال أن تكون 1932]

 .الشهادة يف حد
يعرف لغتهما أو لغة أحدِها، واحتاج إَل من يرتجم له عنهما،  [ مسألة: إذا تقدم إَل احلاكم خصمان ال1933]

فإن كان ما ختاصما فيه يتضم ن إقرارًا مبال، أو ما يتعل ق ابملال قبل فيه رجل وامرأاتن، وإن كان يتضمن إقرارًا يتعل ق 
يكفي فيه واحد،  ِبحكام أبدان َل يقبل فيه إال اثنان، هكذا حصلته عم ن درسنا من شيوخنا، وقال أبو حنيفة:

كان أو امرأة، وقال الشافعي: ال يكفي فيه ِبقل من اثنني  .رجال ً
[ مسألة: إذا حكم احلاكم حبكٍم ونسيه، فإذا شهد به عنده شاهدان قبل شهادهتما وأنفذه، وإن َل يذكر، 1934]

 .وقال أبو حنيفة والشافعي: ال جيوز له الرجوع إَل شهادهتما إال أن يذكر هو
مسألة: إذا كتب احلاكم إَل احلاكم، فمات املكتوب إليه، أو ع زَِل قبل وصول الكتاب إليه، فإن احلاكم [ 1935]

 .الذي يلي بعده يقبله وينفذ ما فيه، وقال أبو حنيفة: ال جيوز ذلك له
به عنده [ مسألة: إذا وجد يف ديوانه حكًما خبطه، وَل يذكر أنه حكم به َل جيز أن حيكم به إال أن يشهد 1936]

 .شاهدان، خالفاً البن أ ي ليلى يف قوله: حيكم خبطه
[ مسألة: وال حيل ف احلاكم املدعى عليه للمد عي إال ملعىن يزيد على جمرد الدعوى، من معاملة تكون 1937]

 بينهما أو خمالطة، ومن أصحابنا من يقول: أو يكون املعىن يشبه يف العادة أن يدعى مثلها عليه، إال أن يكوَن
 .غريبني فال يراعى ذلك فيهما، وقال أبو حنيفة والشافعي: حيلفه وال يراعى شيء! من ذلك

 [ مسأله: ويسم: احلاكم الد عوى على الغائب، وحيكم عليه1938]
إذا أقام خصمه احلاضر البينة وسأل احلكم له، واستحسن مالك التوقف على الرابع، وقد قال: حيكم هبا وهو 

يفة: يسم: دعوى احلاضر وبينته على الغائب، ولكن ال حيكم له عليه وال على من هرب قبل النظر، وقال أبو حن
احلكم أو بعد إقامة البينة، وال حيكم عنده على الغائب إال أن يتعل ق احلكم حباضر، مثل أن يكون للغائب وكيل، أو 

 وعلى الغائب. هو حاضر فيحكم عليهوصي، أو تكون مجاعة شركاء يف شيء فيد عى على أحدهم و 
[ مسألة: إذا ثبت احلق للمدَِّعي عند احلاكم بشهود عرف عدالتهما حكم به، وَل حييف املدعي م: 1939]

 حيلِ فه م: البينة. شاهديه، وقال ابن أ ي ليلى:
[ مسألة: إذا ادعى رجل على رجل حقاً وذكر أن بينته غائبة وسأل القاضي أن يلزمه له إَل أن يقيم له  1940]
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اًل بنفسه إَل أن حيضر البينة َل يكن له ذلك، بل يقول له احلاكم: إن أردت إحالفه لك وإال فأطلقه إَل أن كفي
حتضر بينتك، وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يقيم كفياًل عليه ببدنه ثالثة أَيم إَل أن يقيم البينة، فإذا مضت ثالثة أَيم 

 كفيله أبًدا إَل أن يقيم البينة.م  برئت ذمة الكفيل من الكفالة، وقال أبو يوسف يقي
[ مسألة: إذا حكَّم اخلصمان بينهما رجالً من أهل االجتهاد لزمهما ما حيكم به بينهما إذا كان مما جيوز 1941]

يف الشرع، وافق رأي قاضي البلد أو خالفه، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد لزم، وللشافعي قوالن: 
 .ون فتوى ال حكماً أحدِها ال يلزم، وتك

[ مسألة: ال جيوز للحاكم أن حيكم بعلمه يف شيء أصاًل، ال فيما علمه قبل الوالية وال بعدها، ال يف 1942]
جملس احلكم، وال يف غريه، ال يف حقوق هللا وال يف حقوق اآلدميني، وقال عبد امللك: حيكم بعلمه يف جملس 

وقال أبو حنيفة: حيكم يف حقوق اآلدميني فيما علمه بعد حكمه إذا حضر عنده اخلصم فاعرتف حبق خصمه، 
 القضاء، وال حيكم فيما علمه قبله، وعند الشافعي أنه حيكم بعلمه على اإلطالق إال يف احلدود، فلهم فيها وجهان.

[ مسألة: إذا حكم احلاكم مبا هو يف الباطن على خالف ما حكم به َل ينفذ حكمه يف الباطن وَل يتغري 1943]
لشيء احملكوم فيه عم ا هو عليه حبكمه، كان ذلك يف مال أو نكاح أو طالق مما َيلك احلاكم ابتداءه، ومم ا ال ا

َيلكه، وقال أبو حنيفة: إن كان احملكوم فيه مااًل َل يتغري احلكم يف الباطن، وإمنا ينفذ يف الظاهر، وإن كان عقًدا أو 
 .فسًخا فإن احلكم ينفذ فيه ظاهرًا وابطناً 

 .[ مسألة: اإلشهاد يف عقد البي: مستحب وليس بواجب، خالفاً لداود1944]
[ مسألة: تقبل شهادة الصبيان يف اجلراح يف اجلملة على شروط وأوصاف، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال 1945]

 .تقبل على وجه
 .منعه ذلك مجلة [ مسألة: حيكم ابلشاهد واليمني يف األموال أو حقوقها، خالفاً أل ي حنيفة يف1946]
 .[ مسألة: تقبل شهادة امرأتني م: اليمني، خالفاً للشافعي1947]
  .[ مسألة: حيكم ابلشاهد ونكول املدعى عليه، خالفًا للشافعي1948]
[ مسألة: ال حيكم مبجرد النكول إال ِبن ترد اليمني على املد عي فيما يرد، فإذا حلف حكم له على 1949]

حنيفة: إذا نكل املد عى عليه عن اليمني كررت عليه ثالاثً، فإن حلف وإال حكم عليه  املدعى عليه، وقال أبو
بنفس نكوله، وال ترد اليمني على املدعي، هذا إذا كانت الدعوى يف املال، فإن كانت يف قتل العمد وجراحه فقال 

 قال أبو يوسف: حيكم عليه ابلدية.أبو حنيفة: حيبس حىت حيلف أو يعرتف، و 
مسألة: إذا أقام شاهًدا، وَل حيلف معه، وردَّ اليمني على املذعى عليه، ث رام أن حيلف م: شاهده قبل  [1950]

عي وجهان: أحدِها أن له أن أن حيلف املد عى عليه، َل يكن له ذلك، وحيلف املدعى عليه ويربأ، وألصحاب الشاف
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 حيلف.
 شاهد وَيني، وال يقبل فيها إال شاهدان، فال جيب [ مسألة: كل دعوى ال يقبل فيها شاهد وامرأاتن، وال1951]

اليمني فيها على املدعى عليه مبجرد الدعوى، وذلك مثل دعوى النكاح والطالق والرجعة والقتل العمد، وما أشبه 
 ل رد على املدعي وحكم له إن حلف.ذلك، وقال الشافعي: يف كل هذا يلزم املد عى عليه اليمني، فإن نك

ذا ثبت ما قلناه فال ترد اليمني إال فيما يقبل فيه شاهد وامرأاتن، أو شاهد وَيني، فأما ما ال [ فصل: إ1952]
 .يقبل فيه إال شاهدان فال ترد، خالفًا للشافعي يف قوله: إهنا ترد يف ذلك كل ه

عى عليه، ث أراد [ مسألة: إذا كانت له بينة حاضرة، وكان عاملاً هبا قادراً على إقامتها فعدل إَل َيني املد1953]
 والشافعي، واألخرى: ليس له ذلك. إقامتها من بعد ففيه روايتان: إحداِها: أن له ذلك، وهو قول أ ي حنيفة

 .[ مسألة: تقبل شهادة النساء على االنفراد يف الرضاع، خالفاً أل ي حنيفة1954]
مما يطل: عليه الرجال يف غالب احلال،  [ مسألة: ال يقبلن على االنفراد وال م: غريهن يف حقوق األبدان 1955] 

 .كالنكاح والطالق والعتاق وغري ذلك، وقال أبو حنيفة: يقبلن يف كل ذلك إال فيما أوجب قتاًل أو حدًّا
[ مسألة: إذا قبلن منفردات أجزأ من عددهن امرأاتن، وقال الشافعي: ال جيزىء أقل من أرب: نسوة، وقال 1956]

  .دة فيما بني السرة والركبة قبل فيه امرأة واحدة، وقال قوم: ال يقبل أقل من ثالث نسوةأبو حنيفة: إن كانت الشها
[ مسألة: إذا اتب القاذف قبلت شهادته، اتب قبل اجللد أو بعده، وقال أبو حنيفة: إن اتب بعد اجللد َل 1957]

 .تقبل شهادته
صلح عوده إَل كل واحد منها فإنه يعود إَل فصل: ودليلنا على االستثناء إذا تعقب مجاًل ي -[ مسألة 1958]

 .هلم: إن ه يعود إَل ما يليه فقطمجيعها، خالفاً ألصحاب أ ي حنيفة يف قو 
 .[ مسألة: ال تقبل شهادة العبد، خالفاً لداود1959]
[ مسألة: شهادة األعمى تقبل فيما طريقه الصوت، سواء حتملها أعمى أو بصريًا ث عمي، خالفاً أل ي 1960]
 .نيفة والشافعيح
 .[ مسألة: تقبل شهادة األخرس إذا فهمت إشارته، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1961]
[ مسألة: ال تقبل شهادة كافر على وجه، وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة أهل الذمة على سائر ملل الكفر 1962]

 .إذا كانوا عدواًل يف دينهم
مولودين، وال املولودين آلابئهم الذكور واإلَنث، بعدوا أم قربوا، من [ مسألة: ال جتوز شهادة الوالدين لل1963]

 .الطرفني، وذهب داود وغريه إَل جوازها
 .[ مسألة: ال تقبل شهادة أحد الزوجني لآلخر، خالفاً للشافعي1964]
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 .ملن منعها دف: عار أو ما أشبه ذلك، خالفاً  [ مسألة: تقبل شهادة األخ ألخيه إال فيما يتهم له فيه، من1965]
 .[ مسألة: ال تقبل شهادة الصديق املالطف لصديقه إذا كان يف بره وصلته، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1966]
 [ مسألة: ال تقبل شهادة عدو على عدوه، خالفاً أل ي حنيفة.1967]
اد احلاضر، خالفاً [ مسألة: ال تقبل شهادة البدوي على القروي يف احلقوق اليت َيكن التوثق فيها إبشه1968]

 .أل ي حنيفة والشافعي
 .[ مسألة: ال تقبل شهادة ولد الزَن يف الزَن وشبهه، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي1969]
[ مسألة: إذا شهد العبد بشهادة حال رقه، أو الكافر قبل إسالمه، والصِب قبل بلوغه، فردت، ث أداها 1970]

  حنيفة والشافعي.خالفاً أل ي بعد زوال املوان: َل تقبل،
 .[ مسألة: الشهادة على الشهادة تقبل يف اجلملة، خالفاً لداود1971]
[ مسألة: جتوز الشهادة على الشهادة يف كل األحكام من حقوق هللا عز وجل، وحقوق اآلدميني، 1972]

 .والقصاص، واحلدود، خالفاً أل ي حنيفة وألحد قوِل الشافعي
لفرع شهود األصل وَل يسم وهم للقاضي فإن ه ال تقبل الشهادة على شهادهتم، [ مسألة: إذا زكى شهود ا1973]

 .خالفاً ملن قال: تقبل
جازت شهادهتما، وقال عبد امللك: ال يقبل  .[ مسألة: إذا شهد اثنان على كل واحد من شاهدي األصل1974]

 على شهادة كل واحد إال اثنان آخران، وهو أحد قوِل الشافعي.
: إذا رج: الشهود قبل احلكم َل حيكم بشهادهتم، وقال أبو ثور وداود: حيكم هبا وال يؤثر رجوعهم [ مسألة1975]

 .شيئاً 
 .ملن قال: ينقض [ مسألة: إذا رجعوا بعد أن حكم بشهادهتم فال ينقض احلكم، خالفاً 1976]
الكذب، ففيها روايتان؛  [ مسألة: إذا شهدوا بقتل واحد ث رجعوا بعد أن استوىف ذلك، وقالوا: تعم دَن1977]

 زمهم الد ية، وهو قول أ ي حنيفة.إحداِها: أهنم يقتلون، وهو قول الشافعي؛ واألخرى: ال يقتلون وتل
[ مسألة: إذا شهدا على رجل أنه طل ق بعد الد خول، وحكم احلاكم ابلفرقة، ث رجعا، َل يغرما من املهر 1978]

 .شيئاً، وقال الشافعي: يغرمان مهر املثل
[ مسألة: إذا شهدا ابلنكاح أو ابلطالق قبل الدخول ث رجعا غرما نصف املهر، خالفاً للشافعي يف قوله: 1979]

 .يغرمان اجلمي:
 للمشهود عليه، خالفاً للشافعي. [ مسألة: إذا رجعا عن الشهادة مبال بعد احلكم غرما1980]
بعد احلكم فسقهم ببينة َل ينقض احلكم، خالفاً  [ مسألة: إذا حكم بشهادة من ظاهره العدالة، ث ابن له1981]

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

164 

 .للشافعي
 .[ مسألة: إذا ادعت امرأة لقيطاً ق ِبَل قوهلا على إحدى الروايتني؛ خالفأ أل ي حنيفة يف قوله: إهنا ال تقبل1982]
 [ مسألة: ثغلَّظ األَيان ابملكان والزمان، وقال أبو حنيفة: ال تغل ظ ابملكان.1983]
تغل ظ على رب: دينار فما زاد، وقال الشافعي: ال تغل ظ إال يف مائيت درهم أو عشرين دينارًا فما  [ مسألة:1984]

 .زاد، وقال قوم يف القليل والكثري
 .]ال[ تغلَّظ ابأللفاظ، خالفاً للشافعي يف قوله: تغل ظ بزَيدة الصفاتو فصل: -[ مسألة 1985]
لذي أنزل التوراة على موسى، وعلى النصراّن: الذي أنزل [ فصل: وال يزاد على اليهودي أن يقال: ا1986]

 اإلجنيل على عيسى، خالفاً للشافعي
[ مسألة: إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت والقط: يف النفي واإلثبات، وإن حلف على فعل 1987] 

لف على البت يف كل غريه ففي النفي على العلم، ويف اإلثبات على القط:، وحكي عن الشعِب والنخعي: أن ه حي
 .األَيان، وعن ابن أ ي ليلى: حيلف على العلم يف الكل

[ مسألة: إذا رأى إنساَنً يتصرف يف داره مدة يسرية ويده عليها جاز له أن يشهد ابليد وَل جيز له أن 1988]
 .يشهد ابمللك، خالفاً أل ي حنيفة

يه ألفي درهم ديناً، وأنكر اآلخر، لزم املقر نصف [ مسألة: إذا مات رجل وترك ابنني، وأقر أحدِها أن عل1989]
 .الدين وهو ألف، وقال أبو حنيفة: يلزمه مجي: األلفني

[ مسألة: إذا تداعيا شيئاً وهو يف يد أحدِها، وأقام كل واحد البينة رجح ابلعدالة، فأيهما كانت بينته 1990]
 دالة. أعدل حكم له ببينته وقال أبو حنيفة والشافعي: ال يرجح ابلع

[ فصل: وإذا تساوت البينتان يف العدالة حكم هبا لصاحب اليد، وقال أبو حنيفة: حيكم هبا للخارج إذا  1991]
 .كان يف حكم مطلق، أو مضاف إَل سبب يتكرر، وحكي عن أمحد وإسحاق أن بينة اخلارج أوَل على كل حال

 األوزاعي. عن [ مسألة: ال يق: الرتجيح بزَيدة العدد، خالفاً ملا حيكى1992]
[ مسأله: إذا تداعيا دارًا يف يد غريِها، وتعارضت بيناهتما قسمت الدار بينهما بعد أَياهنما على الظاهر 1993]

 .الصحيح من املذهب، وللشافعي قول: إنه يقرع بينهما فيحكم ملن خرجت له القرعة
لنفسه، وأقام أحدِها البينة أهنا ملك له منذ [ مسألة: إذا تداعى رجالن دارًا يف يد غريِها ممن ال يد عيها 1994]

 .سنة، واآلخر أهنا ملكه منذ سنتني، حكم هبا لصاحب امللك املتقدم، وللشافعي قول: إن ه حيكم هبا هلما ابلسوية
[ مسألة: إذا اختلف الزوجان يف صاع البيت فادعى كل واحد منهما أن ه له، وال بينة هلما، وال ألحدِها، 1995]

كان من متاع النساء فهو للمرأة م: َيينها، وما كان من متاع الرجل فهو له م: َيينه، وما كان يصلح هلما   نظر فما
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هو بينهما بعد أَياهنما، سواء كان اختالفهما قبل  فاختلفا فيه، فقال مالك: هو للرجل م: َيينه، وقال املغرية:
 .فهو له، وإال كان اجلمي: بينهما بعد أَياهنما الطالق، أو بعده، وقال الشافعي: من أقام البينة على شيء

[ مسألة: إذا كان لرجل على إنسان دين فجحد فحصل له عنده وديعة، أو عارية، أو غصب، أو غري 1996]
ذلك من وجوه احليازة، من جنس حقه أو من غري جنسه، فأراد أن أيخذ حقه منه، ففيه روايتان: إحداِها: أن له 

دين لغريه، وإن كان عليه دين أخذ مبقدار ما يصيبه من احملاصة، سواء كان من جنس حقه ذلك إن َل يكن عليه 
أو من غري جنسه، وهو قول الشافعي، واألخرى: أنه ليس له ذلك بوجه، ولكن يرد ما عنده ث يطالبه حبقه، وقال 

 س له أخذه.ن كان من غري جنسه فليأبو حنيفة: إن كان الذي حصل يف يده جنس حقه فله أخذه، وإ
 .[ مسألة: ومن ادعى أنه تزوج امرأة تزوجياً صحيحاً مسعت دعواه، وَل يكلف أن يذكر شروط الصحة1997]
[ مسألة: اذا مات رجل وعليه دين، وله دين فيه شاهد، فللورثة أن حيلفوا م: شاهد ميتهم ويستحقوا 1998]

 .للشافعي غرماء واستحقوا قدر ديوهنم، خالفاً املال، ويدفعوا إَل الغرماء حقوقهم، فإن َل حيلفوا حلف ال
[ مسألة: إذا وطىء السيدان األمة يف طهر واحد، أو وطىء رجل أمته، ث ابعها قبل أن يستربيها، فوطئها 1999]

الثاّن، فأتت بولد ألكثر من ستة أشهر من وطء األول والثاّن، نظر القافة فبأيهما أحلقاه حلق، وقال أبو حنيفة: 
ة رجال لقافة ابطل، وال يراعى الشبه، قال: فإذا تنازع الولد رجالن حلق هبما وكان ابناً هلما، وكذلك مخساحلكم اب

 وعشرة وأكثر إن أمكن ذلك.
[ فصل: ودليلنا على أن الولد ال يكون ألكثر من أب واحد قوله تعاَل: "وورثه أبواه"، وقوله: "أشكر ِل 2000]

 .سان بوالديه حسناً ولوالديك"، وقوله: "ووصينا اإلن
[ فصل: وال حيكم ابلقافة يف ولد احلرة، وذكر الشيخ أبو بكر األهبري عن أ ي يعقوب الرازي أنه وجد البن 2001]

 .م فيه ابلقافة، وهو قول الشافعيوهب عن مالك أن ه حيك
م أوَل من الكافر، [ مسألة: املسلم والذمي واحلر والعبد يف دعوى النسب سواء، وقال أبو حنيفة: املسل2002]

 واحلر أوَل من العبد.
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 عتقكتاب ال
[ مسألة: إذا كان عبد بني شريكني فأعتق أحدِها نصيبه وهو موسر، َل يعتق حصة شريكه ابلسراية، 2003] 

 .ويقوم عليه وبدف: القيمة إَل الشريك، ث يعتق، وأظهر أقاويل الشافعي أنه يعتق ابلس راية
املعتق معسرًا َل يكن للشريك استسعاء العبد يف قيمة نصيبه منه، وعتق من العبد ما  [ مسألة: إذا كان2004]

 .عتق، وقال أبو حنيفة: له ذلك، موسرًا كان املعتق أو معسرًا
[ مسألة: للقرعة مدخل يف متييز نصيب احلرية من العتق يف مواض:، منها أن يعتق ستة أعبد له ال مال له 2005]

ؤون ثالثة أجزاء ويقرع بينهم، فيعتق اثنان ويرق أرب:، وقال أبو حنيمة: ال مدخل إلقراع بني غريهم يف مرضه فيجز 
  .العبيد حبال، ولكن يعتق منهم الثلث من كل عبد ويستسعى يف قيمة نفسه، فإذا أداها إَل الورثة عتق

، واألخوات، وال يستقر [ مسألة: يعتق ابلنسب عموداه، من العلو والس فل، من بعد ومن قرب، واألخوة2006]
ملكه عليهم، وقال داود: ال يعتق ابلنسب أحد إال أن يعتقه املشرتي مبتدأ، وقال الشافعي: يعتق عمود النسب 

جيري بينه  فقط، وال يعتق األخوة واألخوات، وقال أبو حنيفة: يعتق عليه كل ذي رحم حمرم ابلنسب، وهو كل من
 .وبينه حترمي الزوجية

  .دليلنا على وجوب عتق األخوة واألخوات عموم اخلرب[ فصل: و 2007]
[ فصل: فدليلنا على أن العم واخلال وغريِها ال يعتقون، أن كل من حلت لشخص ابنته ابلنكاح وامللك َل 2008]

 يعتق عليه ابمللك، أصله ابن العم، وألن كل جنس يرث ذكورهم دون إَنثهم َل يعتقوا ابمللك كبِن العم.
أسلم كان مرياثه للمسلم إن مات، وإن مات  : إذا أعتق املسلم عبداً له نصرانياً فالوالء مراعى، فإن[ مسألة2009]

 .النصراّن قبل أن يسلم فال والء للمسلم عليه، وقاَل الشافعي: يثبت له عليه الوالء ويرثه
ذنه، خالفاً أل ي حنيفة [ مسألة: إذا أعتق عبده عن رجل، فالوالء للمعتق عنه، أعتقه إبذنه أو بغري إ2010]

 .والشافعي
 .[ مسألة: والء السائبة جلماعة املسلمني، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي2011]
[ مسألة: ال مدخل للنساء يف اإلرث ابلوالء، فإذا ترك ابناً وموَل وابنته فاملرياث لالبن دون البنت، وقال 2012]

 .طاوس وشريح: الوالء بينهما كوراثة املال
[ مسألة: الوالء مستحق ابلقرب، واالبن أوَل به من ابن االبن، وال يستحق البطن الثاّن شيئاً ما بقي أحد 2013]

 شريح: يشرتكان فيه كإرث املال. من البطن األعلى، وقال
 .[ مسألة: املوَل األسفل ال يرث، وقال طاوس: يرث2014]
 راف: بن خديج وعكرمة وجماهد. [ مسألة: جر الوالء اثبت لألب، خالفاً ملا حيكى عن2015]
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 [ مسألة: ويثبت جر الوالء للجد، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف أحد قوليه.2016]
مسألة[: إذا جر األب أو اجلد الوالء للولد غري مواِل األم ث عدم هو وعصبته، َل يعد الوالء إَل مواِل  - 2017]

 األم، وحكي عن ابن عباس: أن ه يعود إليهم.
 مسألة[: إذا تزوج حر ال والء عليه مبعتقة فأولدها ولًدا - 2018]

فإن الولد يكون حرًا ال والء عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان األب عر ي األصل َل يثبت على الولد والء، وإن كان 
 أعجمًيا ثبت على الولد الوالء ملواِل أمه

 .ذا عدم املواِل وعصباهتم، ورث مبواِل األبمسألة[: وقال الشافعى: املرياث لبيت املال، إ - 2019] 
إهنما يتواراثن ويتعاقالن، وإن هلما فسخ املواالة  [ مسألة: موَل املواالة ال يرث، خالفاً أل ي حنيفة يف قوله:2020]

 .ما َل يعقل أحدِها عن اآلخر
 .[ مسألة: من أسلم على يد رجل فال والء له عليه، خالفاً ألمحد وإسحاق2021]
[ مسألة: األخ وابن األخ يقدمون يف اإلرث ابلوالء على اجلد ، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي؛ ألن بعضهم 2022]

 أقوى وأقرب إليهم.
*** 

 .[ مسألة: ال جيوز بي: املدبر، وال نقض تدبريه، خالفاً للشافعي2023]
 .[ مسألة: يعتق املدبر يف الثلث، خالفاً ملسروق وداود2024]
: إذا مات السيد، وعليه دين يباع مجي: املدبر إن استغرفه، وإال فبقدر ما حييط به منه، وقال أبو [ مسألة2025]

والدين مقد م  حنيفة: ال يباع يف الدين، ولكن يسعى للغرماء، فإذا أوىف عتق؛ فدليلنا أن التدبري ال ينفي الوصية،
 .عليها، ويف تقدمي العتق على الدين تقدمي للوصية

 لة: ولد املدبرة إذا حدثوا بعد التدبري تب: هلا، خالفاً للشافعي.[ مسأ2026]
[ مسألة: الكتابة مستحبة غري واجبة، وقال بعض التابعني: يلزم السيد إجابة العبد إليها إذا سأهلا بقيمته، 2027]

 .وهو قول داود
ا َل تكن مكتسبة، خالفاً [ مسألة: جيوز مكاتبة العبد القن الذي هو غري مكتسب، ويكره يف األمة إذ2028]

 للشافعي يف قوله: ال يكره.
 .[ مسألة: جتوز الكتابة على عبد مطلق غري موصوف، خالفاً للشافعي2029]
[ مسألة: الذي نص عليه مالك رمحه هللا بتنجم الكتابة، وليس له نص يف الكتابة احلالة، وأصحابنا 2030]

ا جائزة ويسم وهنا قطاعة، والشاف  .عي يقول: ال جتوز إال منجمة وأقلها جنمانيقولون: إهن 
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[ مسألة: إذا قال لعبده: كاتبتك على كذا وكذا، كان ذلك صرحياً يف الكتابة وإن َل يقل: فإذا أديت ذلك 2031]
عتقت، هكذا جييء على املذهب، وقال الشافعي: ال يكون صرحياً يف الكتابة، وال يعتق العبد حىت يقول: فإذا 

 أديت عتقت.
 
[ مسألة: جيوز أن جيم: السيد بني مجاعة من عبيده يف كتابة واحدة، وقال الشافعي يف أحد قوليه: ال 2032]

 .جيوز ذلك
 .[ مسألة: وال يعتقون إال ِبداء مجي: مال الكتابة، وقال الشافعي: يعتق من أدى بقدر نصيبه2033]
 .عضهم محالء بعض، خالفاً للشافعي[ مسألة: يلزم كل واحد منهم بقدر قوته يف السعي، ويكون ب2034]
[ مسألة: ال يعتق املكاتب إال ِبداء مجي: الكتابة، خالفاً ملا ذكر عن بعض السلف أن ه يعتق منه بقدر ما 2035]

 .أداه
[ 2037]       .[ مسألة: ليس للمكاتب تعجيز نفسه م: القدرة على األداء، وقال الشافعي: له ذلك2036]

تب وقد بقي عليه بعض مال الكتابة وترك ولًدا معه يف الكتابة ابلشرط أو ابلوالدة َل تنفسخ مسألة: إذا مات املكا
 .الكتابة، خالفاً للشافعي

[ مسألة: وإن ترك أوالداً أحراراً أو عبيداً ليسوا معه يف كتابته، فإن العقد يبطل ويكون ما ترك للسيد، 2038]
 .يرثونهوقال أبو حنيفة: يقوم ولده األحرار مقامه و 

 .[ مسألة: اإليتاء مستحب غري واجب، خالفاً للشافعي2039]
[ مسألة: إذا اختلف السيد والعبد يف قدر مال الكتابة، فالقول قول العبد، وقال الشافعي: القول قول 2040]

 .السيد
ل أبو حنيفة: ال [ مسألة: إذا زوج ابنته من مكاتبه، ث مات وكانت ابنته وارثة له فان النكاح ينفسخ، وقا2041]

 .ينفسخ
[ مسألة: قال ابن القاسم: إذا كاتبه على قيمته جاز، ويكون عليه الوسط من ذلك، وقال أبو حنيفة: ال 2042]

 .جيوز
 [ مسألة: العبد بني شريكني ال جيوز ألحدِها أن يكاتب على2043]

رب إبذن الشريك، وقال أبو حنيفة قدر حصته منه، أذن شريكه أم َل أيذن، وقال ابن أ ي ليلى: يصح ، وال يعت
 .والشافعي يف أحد قوليه: إن أذن الشريك جاز، وإن َل أيذن َل جيز
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[ مسألة: إذا وطىء مكاتبته فال حدَّ عليه، كان عاملاً بتحرمي ذلك أو جاهالً به، وحكي عن احلسن: أنَّ 2044]
  .عليه احلد  إن كان عاملاً 

طأها فالكتابة صحيحة، والشرط ابطل، وقال أبو حنيفة والشافعي: الكتابة [ مسألة: إذا كاتبها بشرط أن ي2045]
 .فاسدة

 .[ مسألة: ال جيوز للحر بي: أم ولده، خالفاً لداود وغريه ممن يراه كابن حبيب، وال عمل عليه2046]
 .ة[ مسألة: إذا أولدها بعقد نكاح، ث ابتاعها َل تكن بذلك الولد أم ولد، خالفاً أل ي حنيف2027]
  .[ مسألة: إذا ابتاعها حامالً ففيها روايتان2048]
  .[ مسألة: إذا جنت أم الولد فعلى السيد أن يفديها، خالفاً أل ي ثور2049]
 .[ مسألة: ليس للسيد إجارهتا، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي: ألن احلرمة املانعة من بيعها مانعة من إجارهتا2050]
ا تعتق عليه، واألخرى:  [ مسألة: إذا أسلمت أم2051] ولد الكافر، وأىب أن يسلم، ففيها روايتان؛ إحداِها: أهنَّ

 تباع عليه.
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 وصاَيكتاب ال
[ مسألة: ال جتب الوصية لألقارب الذين ال يرثون، وذكر عن بعض التابعني وجوهبا ملن ال يرث من 2052] 

  .داود األقارب، للوالدين إذا َل يكوَن وارثني وهو قول
[ مسألة: إذا أوصى مبثل نصيب ابنه، وله ابن واحد، كان موصًيا مباله كله، وقال أبو حنيفة والشافعي: 2053]

  .يكون موصياً بنصف ماله
[ مسألة: ال فرق بني أن يقول وصيت لك بنصيب ابِن أو مبثل نصيبه، وقال الشافعي: إذا أوصى بنصيب 2054]

 .ابنه بطلت الوصية
 .لة: إذا أجاز الورثة الوصية للوارث جازت له، خالفاً ملن قال: ال تصح  له على وجه[ مسأ2055]
[ مسألة: إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، والوصية للوارث، كان ذلك تنفيًذا منهم لفعل املوصي، وَل 2056]

 .يكن ابتداء عطية منهم للموصى له، وللشافعي قول: إنه يكون ابتداء عطية منهم
[ مسألة: إذا أذنوا له يف املرض املخوف الذي َين: فيه التصرف يف ماله أن يوصي لوارث وبزَيدة على 2057]

املوت وحكي عن  الثلث، َل يكن هلم الرجوع فيه، وقال أبو حنيفة والشافعي: هلم الرجوع، وال يلزمهم اإلذن إال بعد
 .قوم لزوم ذلك هلم يف الصحة واملرض

ملريض وعطاَيه وعتقه وكل ما خيرجه من ماله على غري معاوضة موقوف غري متنجز، فإن [ مسألة: هبات ا2058]
 .صح  لزمه، وإن مات كان من الثلث، وقال داود: كل ذلك جائز من رأس املال

أحدها: أن له  [ مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله، وجزء، أو بنصيب، فألصحابنا فيه ثالثة مذاهب:2059]
 سدس، والثالث: أنه ينظر مقدار ماالثمن، واآلخر: ال

انقسمت عليه الفريضة ابألصل أو ابلضرب فيعطي سهماً منها، واتفقوا على أنه ال يبلغ به زَيدة على السدس. 
وقال أبو حنيفة: يكون له مثل أقل سهام الورثة ما َل يزد على السدس، فإن زاد كان له السدس، وقال الشافعي: ال 

 ه الورثة ما شاؤوا من غري مقدار.حد  يف ذلك، ويدف: إلي
[ مسألة: إذا أوصى لرجل بنصف ماله، وآلخر بثلث ماله، وَل جيز الورثة الزَيدة على الثلث تضارب 2060]

املوصى هلم يف الثلث على مخسة أسهم، للموصى له ابلنصف ثالثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمان، وقال أبو 
 .حنيفة: يقسمان الثلث نصفني

ألة: إذا أوصى لرجٍل جبمي: ماله، وآلخر بثلثه، قسم الثلث بينهما على أربعة أسهم إذا َل جيز الورثة، [ مس2061]
 .وقال أبو حنيفة يف إحدى روايتيه: للموصى له جبمي: املال مخسة أسداسه، وللموصى له ابلثلث سدسه
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نيفة والشافعي يف أحد قوليه: ال [ مسألة: تصح  وصية الصِب املميز الذي يعقل وجوه القرب، وقال أبو ح2062]
 تصح  وصية لدون البالغ

[ مسألة: إذا 2064]       .[ مسألة: تصح  الوصية إَل املرأة والعبد، كان له أو لغريه، خالفاً للشافعي2063] 
وصى له بثلث شيء بعينه فتلف ثلثاه، كان للموصى له ابلثلث الباقي إذا احتمله ثلث املال، وحكي عن أ ي ثور 

 أنه قال: يكون له ثلث الثلث الباقي، وللورثة ثلثاه.
م أوجبوا عليه قبوله2065]  [ مسألة: إذا أوصى له ِببيه أو اببنه فأىب أن يقبله َل يلزمه قبوله، وحكي عن قوم أهن 
، وله عروض وديون وعقار وأموال غائبة، والناض يكون 2066] [ مسألة: إذا أوصى بشيء من ماله بعينه َنض 

مجي: ماله، فقال الورثة: ال جنيز، فهم ابخليار بني أن جييزوا الناض كل ه أو يفرجوا له عن ثلث امليت كل ه، ثلث 
فيكون للموصى له ثلث مجي: الرتكة، وقال أبو حنيفة والشافعي: للموصى له ثلث ذلك الشيء، ال يزاد عليه، 

 مة الثلث، ال يزاد عليهويكون بقيمة ابقيه شريكاً يف ابقي تركة امليت حىت يستويف قي
[ مسألة: إذا أوصى بعبد، أو بثوب، أو بشيء بعينه لرجل، ث وصى به آلخر، وَل يذكر رجوعاً عن 2067] 

األول، فإنه يكون بينهما نصفني، قال عطاء وطاوس فيما حكي عنهما: أنه يكون لآلخر، ويكون رجوعاً عن 
 األول.

قبيلة ال حيصون، كبِن متيم وتغلب، فالوصية صحيحة، وقال أبو [ مسألة: إذا أوصى لبِن فالن، وهم 2068]
 حنيفة: الوصية ابطلة

[ مسألة: إذا قال ثلث ماِل لفالن، وللفقراء واملساكني، أعطي فالن على قدر االجتهاد، وقال أبو حنيفة 2069]
 لفالن الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكني الثلث.

ة عبده، أو سكىن داره، فللموصى له أن يؤاجر الدار والعبد، إال أن يعلم [ مسألة: إذا أوصى لرجل خبدم2070]
 أن املوصي أراد أن يسكنها بنفسه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك

[ مسألة: تصح  الوصية بسكىن دار وخدمة عبد وغل ة أرض وبستان، وقال ابن أ ي ليلى: ال يصح ، قال 2071] 
 الطحاوي: وهو القياس.

[ مسألة: إذا أوصى لعبد وارثه بشيء، فإن كان يسريًا جاز، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي يف منعهما ذلك 2072]
 يف القليل والكثري

[ مسألة: إذا قال ض: ثلثي حيث شئت، أو اجعله حيث أحببت، أو أعطه من أحببت، فذلك كل ه سواء 2073]
وجه، وقال أبو حنيفة: إذا قال اجعله حيث شئت أو ضعه ال أيخذ لنفسه شيئاً وال لولده، إال أن يكون لذلك 

حيث أحببت فله أن أيخذه لنفسه أو بعض ولده، ولو قال أعطه من أحببت َل يكن له أن أيخذه لنفسه، فالكالم 
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 يف موضعني: أحدِها: أنه ليس له أن أيخذ لنفسه شيئاً إال أن يكون لذلك وجه، واآلخر: أنه ال فرق بني الل فظني.
[ مسألة: إذا قال غالمي: خيدم فالَنً سنة ث هو حر، فقال فالن: قد وهبت له خدمته، عتق العبد 2074]

للوقت، ولو قال: لست أريد خدمته خدم ورثة السيد ث عتق، وقال أبو حنيفة: العتق ابطل والعبد رقيق للورثة كما 
 َل يرض خبدمته

ملك املوصى له بنفس موته أو حىت يقبلها؟، قال  [ مسألة: إذا مات املوصي فهل تدخل الوصية يف2075]
شيوخنا: يكون األمر مراعى، فإن قبلها تبينا أهنا دخلت يف ملكه مبوت املوصي، وإن ردها تبينا أهنا َل تزل على 

ملك املوصي، ومن أصحابنا من يقول: إن الوصية ابقية على حكم ملك امليت، وللشافعي ثالثة أقوال: أحدها أنه 
 واآلخر أنه يدخل يف ملك املوصى له بنفس موت املوصي، والثالث ابملوت وقبول املوصى له.مراعى، 

[ مسألة: إذا َل يكن له وارث معني َل يكن له أن يوصي إال ابلثلث، فإن زاد كان ما زاد لبيت املال مريااثً، 2076]
  وقال أبو حنيفة: له أن يوصي بكل ماله

ات ال والية له على األيتام إال بوصية من أب أو تولية من سلطان، وقال أبو [ مسألة: اجلد كسائر العصب2077]
 حنيفة والشافعي: إذا َل يكن له أب وال وصي فاجلد  وِل كاألب.

[ مسألة: الوصية للعبد جائزة، سواء كان عبد املوصي أو عبد غريه، فإذا أوصى لعبده بثلث ماله جاز 2078]
 فإن بقي شيء منه أعطي، وقال األوزاعي: ال جتوز الوصية، ويكون العبد للورثة.وعتق العبد من الثلث إن محله، 

 [ مسألة: الوصية للمشركني جائزة، كانوا أهل حرب أو ذمة، وقال أبو حنيفة: ال تصح  ألهل احلرب.2079]
، وإَل [ مسألة: إذا أوصى إليه بشيء خاص َل يكن وصياً يف غريه، ولو وصى إَل أحدِها بقضاء دينه2080]

اآلخر ابلنظر يف أمر ولده َل يكن ألحدِها النظر فيما رده إَل اآلخر، وقال أبو حنيفة: يكون كل واحد منهما 
 وصياً فيما رده إليه وفيما يرده إَل اآلخر، ويصري كالوكيل املفوض إليه.

ضى اآلخر وإذنه، وقال [ مسألة: إذا أوصى رجلني مطلًقا َل َيلك أحدِها أن ينفرد ابلتصرف حبال إال بر 2081]
أبو يوسف: لكل واحد منهما أن ينفرد ابلتصرف فيما جعل إليهما، وقال أصحاب أ ي حنيفة: إن ه ليس ألحدِها 

أن يتصرف يف شيء دون صاحبه إال يف سبعة أشياء، شراء كفن امليت، وقضاء ديونه عنه، وإنفاذ وصيته، ورد 
ه، وقبول اهلبة للصغري، واخلصومة عن امليت فيما يد عى عليه وفيما يدعيه الوديعة املعينة، وشراء ما ال بد للصغري من

 له من احلقوق.
[ مسألة: إذا أوصى لرجل مبثل نصيب أحد ورثته، وله ورثة متفاضلون يف املرياث، نظر إَل عدد رؤوسهم 2082]

 عليه مشكوك فيه.فأعطي سهماً من عددهم، وقال الشافعي: يكون له نصيب أقلهم، ألنه يقني، وما زاد 
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[ مسألة: إذا أوصى ألجنِب ]و[ وارث، فلم جيز الورثة الوصية، فإن الوارث حياص بوصيته األجنِب، فما 2083] 
 حصل له رج: مريااثً، وما بقي بعد ذلك رج: ألهل الوصاَي، خالفاً للشافعي يف قوله: يكون كاملوصى له األجنِب.

 .له أن يوصي إَل غريه، خالفاً للشافعي[ مسألة: إذا أوصى له مطلقاً جاز 2084]
 .[ مسألة: إذا وصى مليت وهو يعلم أنه ميت فالوصية صحيحة، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي2085]
 [ مسألة: الوصية فيما علم به امليت يف ماله دون ما َل يعلم به، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي.2086]
 أو خطأ، خالفاً للشافعي. [ مسألة: تصح  الوصية للقاتل عمًدا2087]
[ مسألة: إذا وصى له بعبد من عبيده أو شاة من غنمه، فله جزء منهم ابلقيمة، وإن كانوا أربعة فله الرب: 2088]

 أو عشرة فله العشر، خالفاً للشافعي يف قوله: إن الورثة يدفعون إليه رأساً منها أي شيء اختار.
، واحملبوس للقتل يف قود واحد، والزاحف يف الصف، كل هؤالء [ مسألة: احلامل إذا بلغت ستة أشهر2089]

 حكمهم حكم املريض املخوف عليه يف قصر تصرفهم على الثلث، وقال أبو حنيفة والشافعي: حكمهم حكم
  .الصحيح ما َل يضرب احلامل الطلق، ويقرب احملبوس للقتل، ويتقد م الزاحف إَل الرباز

فإنه إن أوصى لزم الورثة إخراجها من الثلث، خالفاً للشافعي يف قوله: تكون [ مسألة: إذا فرط يف زكاة 2090]
 من رأس املال.

 
 ثة إخراجها عنه، خالفاً للشافعي.[ مسألة: إذا َل يوص هبا وَل يعلم صحة دعواه بغري قوله، َل يلزم الور 2091]
أل ي حنيفة يف قوله: إهنا وسائر [ مسألة: إذا زامحتها الوصاَي قدمت على ما هو أضعف منها، خالفاً 2092]

 الوصاَي سواء**
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

                             
 

174 

 كتاب املواريث والفرائض
 [ مسألة: ال يرث ذو األرحام حبال، خالفاً أل ي حنيفة.2093] 
 [ مسألة: ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم.2094]
 [ مسألة: ال يرث من فيه بقية رق، خالفاً لبعض الشافعية2095]
مسألة: من بعضه رق فماله ملن فيه الرق، خالفاً ألصحاب الشافعي يف قوهلم: إن ورثته يرثون نصيبه [ 2096]

 احلر، وقول بعضهم: إن ه لبيت املال.
 [ فصل: مجي: ماله ملن له فيه الرق.2097]
 [ مسألة: قاتل اخلطأ يرث، خالفاً أل ي حنيفة والشافعي.2098]
 فاً ألهل البصرة[ فصل: وال يرث من الدية، خال2099]
[ مسألة: الغرقى ومن جرى جمراهم يرثهم ورثتهم األحياء، وال يرث بعضهم من بعض، خالفاً يف ذلك ملن 2100]

 خالف من الصحابة.
[ مسألة: اذا استهل اجلنني صارخاً ورث وورث، وإن حترك قلياًل ث مات َل يرث وال يورث، خالفاً أل ي 2101]

 حنيفة والشافعي.
ألة: إذا كان النسب فيه عل ة متن: املرياث فزالت بعد املوت وقبل القسمة َل يرث، خالفاً ملن قال: إنه [ مس2102]

 يرث إذا زالت.
[ مسألة: إذا احتم: يف الشخص الواحد سببان يرث هبما فرضاً مقد رًا فإنه يرث ِبقواِها، ويسقط 2103]

يف األم تكون أختاً والبنت تكون أختاً، وقال أبو األضعف، وسواء اتفق ذلك يف املسلمني أو اجملوس، وذلك 
 .حنيفة: يرث ابلسببني معاً 

 [ مسألة: فرض االبنتني الثلثان، خالفاً ملا حيكى عن ابن عباس إن صح  من أن هلما النصف.2104]
ا [ مسألة: حيجب األم من الثلث إَل السدس من اإلخوة أو األخوات اثنان، وقال ابن عباس: ال حيجبه2105]

  .أقل من ثالث
[ مسألة: إذا كان م: بنت الصلب ذكور وإَنث من ولد االبن أخذوا ما بقي ابلتعصيب على اإلطالق، 2106]

وَل يعترب اإلَنث ابلسدس، خالفاً البن مسعود يف قوله: إنه يعطى لإلَنث ما هو األفضل هلن من السدس أو 
 املقامسة.

لثني فال شيء لبنات االبن، إال أن يكون معهن ذكر فيعصبهن، [ مسألة: إذا استكمل بنات الصلب الث2107]
 .خالفاً البن مسعود يف قوله: يكون الباقي للذكر وحده
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 [ مسألة: وإن كان م: بنات االبن ذكر أنزل من درجهتهن عصبهن، خالفاً البن مسعود.2108]
يف منعه مرياثهن ومرياث األخوة  [ مسألة: األخوات م: البنات عصبة أيخذن ما بقي، خالفاً البن عباس2109]

 .مجلة م: البنات
 [ مسألة: ال حيجب عبد وال كافر، خالفاً البن مسعود يف حجبه هبما.2110]
[ مسألة: إذا ترك ابِن عم أحدِها أخ ألم، فلألخ السدس، والباقي بينهما، خالفاً البن مسعود يف قوله: 2111]

 إن الكل لألخ.
 وات لألب واألم، أو لألب يرثون م: اجلد، خالفاً أل ي حنيفة.[ مسألة: األخوة واألخ2112]
[ مسألة: إذا كان أخوة فقط م: جد بغري أخوات، فإنه يقامسهم ما َل تنقصه املقامسة عن الثلث، والظاهر 2113]

 دسعن علي رضوان هللا عليه أنه ما َل تنقصه عن السدس، وروي عنه رواية أخرى شاذة أنه يقامسهم إَل نصف الس
[ مسألة: اجلد يقاسم األخوات وإن انفردن عن اإلخوة، خالفاً ملا ذهب إليه علي، وابن مسعود رضي هللا 2114]

 عنهما من من: ذلك.
[ مسألة: ويف بنت وأخت وجد، يكون للبنت النصف، وما بقي بني اجلد واألخت للذكر مثل حظ 2115]

من السدس أو املقامسة أو ثلث ما بقي، فيكون له األحط من  األنثيني، ويراعى فيه ما يراعى للجد م: ذوي السهام
 صف، وللجد السدس، وما بقي لألخت.ذلك، وذكر عن علي رضوان هللا عليه أن للبنت الن

[ مسألة: إذا كان م: األخوة واألخوات لألب واألم، إخوة أوأخوات ألب، فإهنم يعادون اجلد هبم يف 2116]
ألم على ولد األب فيأخذرن متام حقوقهم فإن فضل شيء كان هلم، وإن َل يفضل املقامسة ث يرج: ولد األب وا

 شيء فال شيء هلم، وذكر عن علي، وابن مسعود رضي هللا عنهما من: املعادة
[ مسألة: التشريك بني ولد االب واألم، وولد األم، يف زوج، وأم، وأخت. ألب وأم، وأخت ألم اثبت، 2117]

 .خالفاً ملن منعه
 [ مسألة: ال ترث جدة م: ابنها، خالفاً البن مسعود وغريه2118]
 [ مسألة: اجلدة أم ]أب[ األب غري وارثة، خالفاً ألكثرهم.2119]
[ مسألة: وإذا اجتم: جداتن قرىب من جهة األب وبعدى من جهة األم ورثتا، خالفاً ملن قال: إن القرىب 2120]

 تسقطها.
ض حقوقهم كان ما فضل لبيت املال، وال يرد على ذوي السهام، خالفاً [ مسألة: إذا استغرق أهل الفرائ2121]

 ملا روي عن علي، وابن مسعود رضي هللا عنهما.
[ مسألة: ولد املالعنة العربية يكون ما فضل عن حق أمه للمسلمني، وقال ابن مسعود: هي عصبة يكون 2122]
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 الفاضل هلا، فإن عدمت فلعصبتها.
ب العاملني وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، وصلى هللا على سيدَن حممد وآله كمل الكتاب واحلمد هلل ر 

 وصحبه وسلم أفضل التسليم.
*** 

 
 قام بتلخيص الكتاب الراجي عفو ربه حبليل حممد البوكانوّن التلمساّن
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