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 "أنه قَاَل يف اجملوسيني .1

ِإَذاأسلم أحدمها قبل اآلخر بضد ما قَاُلْوا فقال: ِإَذا أسلمت اْلَمْرأَة قبل الرَُّجل ومل يكن دخل ِِبَا فقد 
القرقة بينهما من ساعتهما ألنه اَل عدة عليها وال مهر هلا أِلَنَّ الفرقة جاءت من قبلها وِإَذاأسلم وقعت 

 الرَُّجل قبلها وقعت الفرقة ساعة أسلم وهلا نصف املهر أِلَنَّ الفرقة جاءت من قبله.

 َوقَاَل َماِلٌك: أيهما أسلم قبل صاحبه ومل يكن دخل ِِبَا اَل صداق هلا

 ائَِفة ُأْخَرى: هلا نصف الصداق يف كال احلالتني.َوقَاَل طَ 

 وَكاَن أَبُ ْوُعبَ ْيٍد يذهب ِإََل َهَذا َوُهَو قَ ْول َأِبْ ثَ ْورٍ 

قَاَل أَبُ ْو َعْبِد هللِا: َهَذا أصح إن َكاَن دخل ِِبَا فال اختالف بينهما أيهما أسلم فلها املهر كامال فأما من 
من  ل بِِه أحدمل يقلم قبل صاحبه وإن مل يكن دخل ِِبَا فَهَذا قَ ْول شاذ زعم أن هلا املهر كامال أيهما أس

 (1)السلف." 
 يف فرض الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم - 158" .2

 

 قال أصحابنا ومالك والثوري واألوزاعي الصالة جائزة واتركها مسيء وكذلك سائر العلماء سواهم

ليم النيب صلى هللا عليه وسلم يف آخرها بني التشهد والتس والشافعي يوجب اإلعادة إذا مل يصل على
 وقال إن صلى عليه قبل ذلك مل جيزه

 من أهل العلم ومل يقل به أحدقال أبو جعفر 

 يف التسليم يف آخر الصالة - 159

 

قال أصحابنا والثوري واحلسن بن حي والشافعي يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة هللا وعن يساره 
 السالم عليكم ورمحة هللا

 وروى ابن وهب عن مالك أن اإلمام يسلم تلقاء وجهه السالم عليكم تسليمة واحدة

وقال أشهب سئل مالك عن التسليمة الواحدة يف الصالة فقال على ذلك كان األمر ما كانت األئمة 
 وال غريهم يسلموهنا إال واحدة وإمنا حدث التسليمتان منذ كانت بنو هاشم

مالك إذا كان خلف اإلمام فإين أحب أن أسلم عن ميينه وعن يساره والتسليم خلف اإلمام  وقال
 (2)يسلمون مث يردون عليه وال أرى السالم عن أمياهنم إال جمزاي عنهم." 
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 "التنعيم وهو غري امليقات الذي ابتدأت العمرة فيه ثبت أن ال عربة أبول اإلحرام .3

عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا طوافك يكفيك  فإن قيل روى ابن جنيح عن عطاء عن
 حلجك وعمرتك

 فدل على أهنا كانت قارنة فإن عمرهتا من التنعيم كان تطوعا ال قضاء

قيل له روى ابن القاسم واألسود وعروة ما يوجب أن يكون قد أحلت من عمرهتا قد قضتها قبل اإلحرام 
 علم بشأهنا وهم أثبت حفظا وأتقنفهو اوَل من رواية عطاء ألن هؤالء أ

مث قد روى عبد امللك بن سليمان عن عطاء عن عائشة أهنا قالت قلت ايرسول هللا أكل أهلك يرجع 
 حبجة وعمرة غريي قال انفري فإنه يكفيك هلما وهلم

 ويثبت أهنا قد حلت من حجها بال عمره معه وال قبله

لذين يدخلون مكة حبجة مث حلوا أن يعتمروا بعد وحكى عن احلسن بن صاحل أنه كره ألهل اآلفاق ا
 ذلك من التنعيم

 من العلماء مل يقل به أحدوهذا قول 

 (1)وقد روى صاحل بن رستم عن ابن أِب مليكة عن عائشة قالت دخل." 
"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحاِبا ضحااي فبقي عتود فذكره لرسول  .4

 عليه وسلم فقال ضح به أنت هللا صلى هللا

وكان يف حديث بعجة جذعة ويف حديث أِب اخلري عتود وذلك اضطراب يف املنت وقد ثبت حبديث 
جابر جواز اجلذعة من الضأن أضحية فكذلك يف اهلدى جيزىء إذ ال فرق بني اهلدى والضحااي يف هذا 

 املعىن

 من العلماء غريه مل يقل به أحد وأما قول األوزاعي يف جواز اجلذع من اإلبل والبقر فاسد

 مىت حيرم من قلد بدنة - 561

 

قال أصحابنا فيمن قلد بدنة تطوعا أو جزاء صيد أو غريه وسار معه وهو يريد احلج فقد أحرم ولو 
بعث ِبا ومل يتوجه مث توجه مل يكن حمرما حىت يلحق البدنة إال يف املتعة فإنه يكون حمرما كما توجه 

 واإلشعار حمرما وإن قلد شاة ونوى اإلحرام مل يكن حمرما واليكون ابلتحيل

وقال سفيان يكون بتقليد البدنة حمرما إذا نوى وإن مل يرد احلج وال العمرة فليبعث به وليقم حالال قال 
 ال يكون ابلتقليد حمرما حىت حيرم

 وقال الشافعي ال يكون حمرما إذا مل يرد اإلحرام وإن قلد
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من أسباب احلج حمرما مثل االغتسال والتجرد والطواف فكان القياس أن يكون  قال ملا مل يكن بشيء
 (1)التقليد مثله." 

"وقال املزين والربيع عن الشافعي إنه إذا كان األغلب على الرجل واألظهر من أمره الطاعة واملروءة قبلت  .5
 شهادته وإن كان األغلب من أمره املعصية وخالف املروءة ردت شهادته

مد بن عبد هللا بن عبد احلكم عن الشافعي إذا كان أكثر أمره الطاعة ومل يقدم على كبرية فهو وقال حم
 عدل ومل يشرتط املروءة

قال أبو جعفر ال خيلو ذكره املروءة يف رواية الربيع واملزين أن يكون فيما حيل أو حيرم فإن كانت فيما ال 
 معىن من املعاصي فاملراد كما ذكران عن أِب يوسف والحيل فال معىن ملراعاهتا وإن كانت فيما حيرم فهي 

 لذكر املروءة

 

 فيمن أقر بعد اخلصومة - 1515

 

قال أصحابنا وسائر الفقهاء إذا اختصما إَل احلاكم فلم يقر املدعى عليه مث قاما من عند القاضي فأقر 
 وقامت بينة على إقراره لزمه إقراره

 يقر مل يصح إقراره بعد قيامه من عند القاضيوقال ابن أِب ليلى إذا اختصما ومل 

 ومل يقل بذلك أحد غريه

 

 يف الشاهد يرى رجال يبيع دار غريه فيسكت - 1516

 

 قال أصحابنا وسائر أهل العلم إذا جاء مالكها فادعاها فشهد له من سكت عند البيع جازت شهادته

 بعد ذلك ىت بيع مل تقبل شهادته فيهوقال الليث إذا مل خيربهم الشاهد بشهادته أهنا ملك الغري ح

 (2)غريه."  ومل يقل به أحد
 "وال يدخل يف ثلث وال غريه وإن مل يقم عليه بينة فإنه للورثة وال ينفذ يف ذلك الوجه .6

من أهل العلم غريه وهو فاسد النظر أيضا ألن اإلشهاد ال يزيل ملكه عندهم  مل يقل به أحدوهذا قول 
 ا قد فعلهوإمنا اإلشهاد يعلم به م

 يف الوكيل يقر بقبض املال ويدعي اهلالك - 1762
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قال مالك إذا وكلت رجال بقبض مال من رجل فقال قد قبضته وضاع مين مل يصدق الوكيل واملال ابق 
على الذي عليه إال أن يقيم بينة ابلقبض إال أن يكون وكيال يشرتي ويبيع ويقبض ويفوض إليه فهو 

 كان وكيال بقبض مال على رجل فقطمصدق وإمنا ال يصدق إذا  

ولو قال له بع عبدي فجاء برجل فقال بعته منه وصدقه قبل قوله وكذلك إذا قال ادفع هذا املال إَل 
 فالن فقال قد دفعته وصدقه فالن فالقول قوله

 قال أبو جعفر مل يوافق مالكا أحد على قوله إن الغرمي ال يربا بقول الوكيل قد قبضت

 الوكيل واملوكل يف الثمن اختالف - 1763

 

 (1)قال أصحابنا إذا قال اآلمر أمرتك أبن تشرتي أبلف فقال املأمور." 
"والوجه الثاين: وبه قال أبو حنيفة: عليه تسعة دراهم ألن العاشر حد خارج عن احملدود واألول مبتدأ  .7

حدا وهذا  اشر مع كونهبه فدخل يف احملدود إذ دخل. وقال حممد بن احلسن: يلزمه عشرة دراهم فيه لع
 من أصحابنا وهللا أعلم. مل يقل به أحدمذهب 

 

 مسألة

 قال الشافعي رضي هللا عنه: " ولو أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم األحد بدرهم فهو درهم ".

قال املاوردي: وهذا كما قال. إذا أقر بدرهم دفعتني فهو إقرار بدرهم واحد ما مل خيالف بني صفتيهما 
 و سببيهما.أ

وقال أبو حنيفة: إذا أقر بذلك يف جملس حكم فهو إقرار بدرمهني إال أن يكون مكتواب يف صك فال 
يلزمه إال درهم واحد وكذا لو أقر به يف جملس واحد استدالال أبن لفظ اإلقرار والطالق يشرتكان يف 

ق، لزمه يوم األحد: أنت طالحكم اللزوم مث ثبت أنه لو قال هلا يف يوم السبت: أنت طالق، وقال يف 
طلقتان، هذا إذا أقر يف كل يوم منهما بدرهم لزمه درمهان وألن إعادة اإلقرار يف غري اجمللس أغلظ 
حكما من تكرار اللفظ يف اجمللس فلما كان لو قال له علي درهم ودرهم لزمه درمهان، فإذا أعاد اإلقرار 

 يف وقتني كان أوَل أن يلزمه درمهان.

مفهوم اخلطاب لساان مث مقتضى الشرع حجاجا، فأما مفهوم اخلطاب يف اللغة واللسان فهو أن ودليلنا 
اإلقرار إخبار وتكرار اخلرب ال يوجب تكرار املخرب أال ترى أنه لو قال: رأيت زيدا، مث قال اثنية: رأيت 

 زيدا مل يقتض مفهوم كالمه تكرار رؤية لزيد فكذلك موجب إقراره.

ع حجاجا فهو أن تكرار اإلقرار يف اجمللس الواحد أوكد لزوما من تكراره يف جملسني وأما مقتضى الشر 
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فلما مل يتضاعف اإلقرار بتكراره يف اجمللس الواحد فأوَل أن ال يتضاعف يف اجمللسني، وحتريره قياسا: أن  
ار ابجململ  ر كل ما مل يتكرر عليه يف اجمللس مل يتكرر عليه يف اجمللسني كاملكتوب يف صك، وألن اإلق

كقوله: له علي شيء ال يوجب مضاعفة اإلقرار بشيئني وإعادته املفسر عند الشهود ال يصري إقرارا 
 حبقني فكذا املفسر عند احلاكم.

 ويتحرر فيه قياسان:

 (1)أحدمها: أنه إقرار ال يتكرر ابجململ فوجب أن ال يتكرر ابملفسر كاإلقرار عند الشهود.." 
اب وعثمان بن عفان وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهم أهنم أوجبوا يف عني "روي عن عمر بن اخلط .8

األعور الدية وأن علي بن أِب طالب عليه السالم خريه إذا كان للجاين عينان أن يقتص من إحدامها 
وأيخذ نصف الدية، وبني أن يعدل عن القصاص وأيخذ مجيع الدية، وليس يعرف لقوهلم مع انتشاره 

 مجاعا.خمالف فكان إ

وألن األعور يدرك بعينه مجيع ما يدركه ذو العينني، فإذا قلع عينه فقد أذهب بصرا كامال فوجب أن 
يلزم فيه دية كاملة، وخالف يد األقطع، ألنه ال يعمل ِبا ما كان يعمل ِبما، ولذلك جاز يف الكفارة 

َل األخرى، أال إحدى العينني إعتق العوراء ومل جيز عتق القطعاء، وألن ضوء العينني حيول فينتقل من 
ترى أن من أراد حتديد نظره يف رمي أو ثقب أغمض إحدى عينيه ليقوي ضوء األخرى فيدرك ِبا نظرا 
ملا يدرك مع فتح أختها، وإذا كان كذلك علم أن ضوء الذاهبة انتقل إَل الباقية فلزم فيها مجيع الدية، 

بل " قال: " يف العني مخسون من اإل - عليه وسلم  صلى هللا -ودليلنا رواية عمرو بن حزم أن النيب 
ومل يفرق بني األعور وغريه فكان على عمومه، وقول الصحابة يدفع بعموم السنة، وألهنا عني واحدة 

 فلم تكمل فيها دية العينني كعني ذي العينني.

مع  النصفوألن كل واحد من عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظريه وجب فيه ذلك 
 عدم نظريه كيد األقطع.

وألنه لو قامت عني األعور مقام عينني لوجب أن يقتص ِبا من عيين اجلاين لقيامها مقام عينيه، ولوجب 
إذا قلع عني األعور إحدى عينني أن ال يقتص منه كما ال يقتص من عينني بعني، ويف اإلمجاع على 

 خالف هذا دليل على فساد ما قالوه.

جب يف عني األعور كمال الدية لوجب على من قلع عيين رجل واحدة بعد األخرى أن تلزمه وألنه لو و 
دية ونصف، ألنه قد جعله بقلع األوَل أعور فلزمه ِبا نصف الدية ويقلع األخرى بعد العور مجيع الدية 

 ، فدل على فساد ما اعتربوه.ومل يقل به أحد

: أحدمها: أنه قد خالف فيه عائشة وزيد بن اثبت فأما اجلواب عن احتجاجهم ابإلمجاع فمن وجهني
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 وعبد هللا بن مغفل فلم يكن إمجاعا.

 والثاين: أنه قد روي عن علي عليه السالم أنه رجع عما قالوا وخالفهم،

 (1)وأما قوهلم إنه يدرك ابلباقية ما كان يدركه ِبما فعنه جواابن:." 
 -يكون حالل حرام معا، وال ال حالل وال حرام "صيد الرب فليس إال حرام أو حالل، وال جيوز أن  .9

 وابهلل تعاَل التوفيق.

 

 ]مسألة بيض النعام وسائر الصيد حالل للمحرم ويف احلرم[

 مسألة: - 880

ما: وهو قول أِب حنيفة، وأِب سليمان، وأصحاِب -وبيض النعام وسائر الصيد حالل للمحرم ويف احلرم 
فقط؛  ، وال يقتل، وإمنا حرم هللا تعاَل على احملرم قتل صيد الربألن البيض ليس صيدا، وال يسمى صيدا

فإن وجد فيها فرخ ميت فال جزاء له، ألنه ليس صيدا ومل يقتله؛ فإن وجد فيها فرخ حي فمات فجزاؤه 
 جبنني من مثله؛ ألنه صيد قتله.

له للمحرم، ال حيل أك وقال مالك: يف بيضة النعامة: عشر البدنة، ويف بيضة احلمامة، عشر الشاة، قال:
 وال للحالل إذا شواه احملرم أو كسره.

 وقال الشافعي: فيه قيمته فقط.

قال أبو حممد: أما قول الشافعي فخطأ ملا ذكران من أنه ليس صيدا؛ وأخطأ خطأ آخر أيضا وهو أنه 
 جزاؤه بثمنه واجلزاء ابلثمن ال يوجد يف قرآن وال سنة.

 : أوهلا:-طأ وجوها وأما قول مالك فجمع فيه من اخل

وهم ينكرون مثل هذا أشد اإلنكار كما ذكران آنفا يف قولنا  -أنه قول ال يعرف أن أحدا قال به قبله 
 يف اجلراد. واثنيها:

 أنه قول ال يوجد يف القرآن، وال يف السنة. واثلثها:

وه هاهنا أجاز  أهنم ال جييزون االشرتاك يف اهلدي حيث صح إمجاع الصحابة والسنة على جوازه، مث
يعرف قبلهم؟ فإن قالوا: إمنا تقوم البدنة، أو الشاة، مث أنخذ عشر تلك القيمة  مل يقل به أحدحيث 

فنطعم به؟ قلنا: هذا خطأ رابع فاحش ألنكم تلزمونه وأتمرونه مبا تنهونه عنه من وقتكم فتوجبون عليه 
ه، قيمة ذلك العشر، وهذا ختليط انهيك بعشر بدنة، وعشر شاة وال جيوز له إهداؤه، إمنا يلزمه طعام ب
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 وتناقض ظاهر. وخامسها:

 (1)احتجاجهم أبهنم قالوا ذلك قياسا على جنني احلرة الذي فيه عشر دية أمه؟." 
( . ومل خيتلف أئمة املذهب يف أن أقيس القولني وجوب الكفارة 1"على أصل الشافعي ) .10

اه هذا ما يعتصم به شيخي أبو حممد إذا عارضنعليها. وكيف يظن ابلشافعي أن يغفل عن درك هذا، و 
 ( ابلكالم يف هذا املقام.2بتقرير وصول الواصل إَل اجلوف. وال ينبغي للفقيه أن ]يستهني[ )

( ذلك شيئا، ويقول: تردد األصحاب يف جناسة بلل ابطن فرج املرأة 3ورأيت شيخي كان يبين ]على[ )
الشفرين ال يثبت له حكم البطون، ويلتحق بداخل الفم مأخوذ من اعتقاد بعضهم أن ما وراء ملتقى 

إَل قدر حشفة معتدلة. وهذا عندي خبط؛ فإن ما وراء امللتقى من ابطن الفرج؛ فال معىن إلبداء املراء 
 يف ذلك.

واملمكن مع ما ذكرانه يف تنزيل القول املنقاس أن بعض احلشفة وإن كان يغيب ويصل إَل الباطن، 
فلم يقع االكرتاث ابلتغييب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر إَل الباطن،  فحكم اجلماع أغلب،

 وكان احلكم للوقاع.

وإذا قال القائل: مل علق الشرع أحكام الوطء بتغييب احلشفة؟ انقدح فيه بعد االتباع أنه اآللة احلساسة، 
 .حلديث املعروفوِبا االلتذاذ، وهلذا مساها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العسيلة يف ا

 فإذا تبني ما ذكرانه، فلو قطعت احلشفة؛ فالذي صار إليه مجهور -8317

__________ 

( تصوير اإلشكال: أننا إذا قلنا: أفطرت بغري مجاع، فتكون عند شروعها يف اجلماع، وبدخول بعض 1)
ن أفطرت، أ احلشفة حيصل اإلفطار، فإذا مت تغييب احلشفة، واكتمل اجلماع، تكون قد جومعت بعد

 يقل به ملأي أهنا مل تفطر ابجلماع، وإمنا أفطرت قبله، وجيب على هذا أن نقول: ال كفارة عليها. وهذا 
 . )هذا تصوير اإلشكال( .أحد

وسيجيب عنه إمام احلرمني يف الفقرة اآلتية: "أبن بعض احلشفة، وإن كان يغيب ويصل إَل الباطن، 
ث ابلتغييب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر إَل الباطن، فحكم اجلماع أغلب، فلم يقع االكرتا

 وكان احلكم للوقاع" ا. ه 

وعلى هذا لو أدخل بعض احلشفة مث نزع تكون قد أفطرت، فعليها القضاء، وال كفارة، ألنه مل حيدث 
 مجاع. وهللا أعلم.
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 ( يف األصل رمست هكذا )يستهن( فيحتمل أن تقرأ أيضا: يستهزىء.2)

 (1)( يف األصل: من.." 3)
"النكاح، فأما أن حتتمل يف ابتداء تصحيح حتليل ينشأ، فال. وينضم إليه ما يقتضيه الشرع من  .11

 التغليظ على املرتد.

وأما احملرم، فال جمال للمعىن فيه، واملتبع يف امتناع نكاح احملرم خرب الرسول صلى هللا عليه، والردة تنايف 
 معترب، فال معىن للتصحيح.االستحالل على معىن 

مة املذهب، من أئ مل يقل به أحدوأما اخلروج على الوفف، فقد ذكران توجيهه على رأي املزين، ولكن 
ووجه رد الوقف أن الردة اليت وقعت ال نتبني آخرا أهنا مل تقع، فاقرتاهنا اببتداء الرجعة كاقرتان مفسد 

لعقد ا، مث استحالت خال، فأقبض اخلل، فالشدة املقرتنة ابابلعقد، وهو مبثابة ما لو وهب اخلمر أو رهنه
 متنع انعقاد العقد، وقد تطرأ الشدة بعد االنعقاد، فيتوقف على الزوال، كما ذكرانه يف مسائل الرهون.

وأما وقوع الطالق عند زوال الردة يف مدة العدة، فليس بدعا؛ من جهة أن الطالق حترمي كالردة، فال 
  آخرا أن النكاح كان دائما.منافاة، وقد تبني

وإذا أردان تقييد املذهب مبراسم قلنا: الوقف الذي رجع إَل اجلهالة، كالذي يبيع عبدا كان  -9375
 ألبيه يف حالة ظنه بقاءه، فإذا تبني أن أابه كان ميتا والعبد انتقل إَل البائع إراث قبل البيع، فالضابط يف

اقرتن به جهل على هذا النسق، نظر: فإن مل يكن اجلهل مستندا  هذا الفن أن ما ال يقبل التعليق إذا
إَل أصل ماض، فال حكم له، وهو مبثابة ما لو ابع عبدا حسبه لغريه، مث تبني له أن العبد كان له، 

 فالبيع انفذ.

وإن استند اجلهل إَل أصل متقدم، كبيع عبد األب على ظن بقائه إذا تبني أن األب كان ميتا وقت 
 ففي املسألة قوالن، أما الطالق؛ فإنه ال يندفع ابلظنون سواء استندت إَل أصول أو مل تستند. البيع،

ومما نذكر يف ذلك أن الرجل إذا قال ألمته: إن قيض هللا بيننا نكاحا، فأنت حرة قبيله، فإذا  -9376
 ن على ثبت.انكحها، فقد قطع صاحب التقريب، ومعظم احملققني بصحة النكاح؛ فإن اإلقدام عليه ك

 وقال بعض األصحاب: هذا خيرج على الوقف. وهذا ال أصل له.

 (2)ومن مراتب الكالم يف الوقف ما دفعنا إليه، فاملزين أحلق رجعة املرتد واملرتدة." 
.  يقل به أحدمل"جيوز هلن حتلية كتب يتعاطينها، العتقاد ذلك حلية يف حقهن، وهذا بعيد،  .12

 ( الفرق بني الرجال والنساء، يف حتلية املصاحف.1)وبه يتبني أن األوَل ]رفع[ 

وردد صاحب التقريب قوله يف جواز استعمال مكحلة من فضة للرجال، وكذلك ملعقة فضة للغالية، 
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 وغريها، ال لألكل به، على شرط الصغر، واألمر حمتمل، كما قال.

وإن كان فيها سرف  2سرف، )مث قال اإلمام: كل حلية أحبناها، فاإلابحة جارية إذا مل يكن  -2082
( ، فوجهان، كاملرأة تتخذ خلخاال من مائتني، وكذلك القول فيما يضاهيه. فإذا جوزان للرجل حتلية 2

سيفه ومنطقته، فليس احلالل منه على حد الضبة الصغرية، يف األواين، حىت يراعى ما سبق، وحىت تعترب 
يما بل حتلية هذه اآلالت من الرجال، كتحلي النسوة فاحلاجة أيضا، كما تقدم اعتبارها يف ضبة اإلانء. 

 جيوز هلن. وهللا أعلم.

 فهذا ما حضران ذكره من القول، فيما حيرم وحيل، من التحلي.

وحظ الزكاة من هذا الفصل: أان إذا أوجبنا الزكاة يف احللي من غري تفصيل، مل حنتج إَل شيء  -2083
 من هذه التفاصيل يف الزكاة.

ال زكاة يف احللي املباح، وجتب الزكاة يف احملظور، فهذا موقف يتعني على الناظر إجالة الفكر فإن قلنا: 
 فيه، بعد االستعانة ابهلل.

فالذي يعتمده من ينفي الزكاة عن احللي أنه مصروف عن جهة النماء، وكأنه يعتقد أن احللي عرض 
ة هتيئه إمنا يلتحق ابلناميات، من جهمن العروض، ويعتضد املعىن أبن النقد ليس انميا يف نفسه، و 

( 3للتصرف، فإذا اختذ منها حلي، زال هذا املعىن، وسياق هذا يقتضي أن يقال: كل حلي ال يكسر )
 على صاحبه، ال زكاة فيه، فإن

__________ 

 ( يف األصل: وقع.1)

 ( ما بني القوسني ساقط من )ك( .2)

 (1)( أي حمرتم مضمون.." 3)
انية إَل أنه قام من الث» -صلى هللا عليه وسلم  -اء يف احلديث عن النيب "ال يعود؛ ألنه ج .13

وجه التوفيق بني و « . الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا به فعاد، وروي أنه مل يعد ولكنه سبح ِبم فقاموا
ا ذاحلديثني أن ما روي أنه عاد كان قبل أن يستتم قائما وما روي أنه مل يعد كان بعدما استتم قائما، وه

ألنه ملا استتم قائما اشتغل بفرض القيام وليس من احلكمة ترك الفرض للعود إَل السنة، خبالف ما قبل 
ه  أنه قال: إن كان إَل العود أقرب يعود؛ ألن -رمحه هللا تعاَل  -أن يستتم قائما، وعن أِب يوسف 

 كالقاعد، وإن كان أقرب إَل القيام ال يعود كما استتم قائما.

 

: -عليه الصالة والسالم  -ا سها يف صالته مرات ال جيب عليه إال سجداتن( لقوله قال: )وإذ
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، وألن سجود السهو إمنا يؤخر إَل آخر الصالة لكي ال « سجداتن جتزائن عن كل زايدة أو نقصان»
 يتكرر يف صالة واحدة بتكرر السهو.

 

ود السهو( ؛ ألن ما قرأ وما أراد أن قال: )وإذا أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غريها مل يكن عليه سج
 يقرأ يف حكم الصالة سواء فال يتمكن النقصان يف صالته ِبذا السبب.

 

وإذا سجد للسهو قبل السالم أجزأه؛ ألن فعله حصل يف موضع االجتهاد، وألان لو أمرانه ابإلعادة بعد 
ه قال به ن يكون فعله على وجالتسليم كان ساجدا للسهو مرتني يف صالة واحدة ومل يقل ِبا أحد، وأل

 ومل يقل به أحد.بعض العلماء أوَل من أن يكون على وجه 

 

قال: )وإن كان شك يف سجود السهو عمل ابلتحري ومل يسجد للسهو( ملا بينا أن تكرار سجود 
السهو يف صالة واحدة غري مشروع، وألنه لو سجد ِبذا السهو رمبا يسهو فيه اثنيا واثلثا فيؤدي إَل 

شتغل ابلفقه  تقال للكسائي وكان ابن خالته: مل ال -رمحه هللا تعاَل  -ما ال هناية له، وحكي أن حممدا 
 -عاَل رمحه هللا ت -مع هذا اخلاطر، فقال: من أحكم علما فذلك يهديه إَل سائر العلوم، فقال حممد 

إين ألقي عليك شيئا من مسائل الفقه فخرج جوابه من النحو.؟ فقال: هات، فقال: ما تقول فيمن 
ذا ب من النحو خرجت هسها يف سجود السهو ففكر ساعة.؟ فقال: ال سهو عليه. فقال: من أي اب

 اجلواب.؟ فقال: من ابب أن املصغر ال يصغر فتعجب من فطنته.

 

قال: )وإن سلم وهو يريد أن ال يسجد لسهوه مل يكن ذلك قطعا ويسجد( ؛ ألن أوان السجود ما بعد 
السالم فلم يفته ِبذا السالم شيء، ونيته أن ال يسجد حديث النفس فال يعتد حكما، كما لو نوى 

 يتكلم يف حال صالته مل تفسد صالته.أنه 

 

قال: )وإن سبقه احلدث بعدما سلم وبعد ما سجد سجدة واحدة للسهو توضأ وعاد فأمت( ؛ ألن حرمة 
 (1)الصالة ابقية وسبق احلدث ال مينعه من البناء بعد الوضوء، وإن كان إماما استخلف." 

 "مواله يف إمساك دابته .14

 

كان خيطب يف   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »دين ملا روينا وقد صح )قال( وال خيرج املنرب يف العي
فقوا على ترك إَل يومنا هذا ات -صلى هللا عليه وسلم  -والناس من لدن رسول هللا « العيدين على انقته
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ناس لإخراج املنرب وهلذا اختذوا يف املصلى منربا على حدة من اللنب والطني واتباع ما اشتهر العمل به يف ا
 واجب.

 

ن الصحابة م مل يقل به أحد)قال( وإذا كرب اإلمام أكثر من تسع تكبريات اتبعه املؤمت إال أن يكرب ما 
 -الة والسالم عليه الص -ألن اإلمام جمتهد فإذا حصل فعله يف موضع االجتهاد وجب متابعته لقوله 

وال متابعة  فعله خطأ خمالفا لإلمجاع من الصحابة كان مل يقل به أحدوإذا كرب ما « فال ختتلفوا عليه»
يف اخلطأ فأكثر مشاخينا على أنه يتابعه إَل ثالث عشرة تكبرية مث يسكت بعد ذلك وقال بعضهم: 
يتابعه إَل ست عشرة تكبرية ألن فعله إَل هذا املوضع حمتمل للتأويل فلعله ذهب إَل أن مراد ابن عباس 

ركوع ائد فإذا ضممت إليها تكبرية االفتتاح وتكبرييت الثالث عشرة تكبرية زو  -رضي هللا عنهما  -
صارت ست عشرة تكبرية فالحتمال هذا التأويل ال يتيقن خبطئه فيتابعه وهذا إذا كان مسع التكبري من 
اإلمام فإن كان يكرب بتكبري املنادي فال ينبغي له أن يدع شيئا من التكبريات وإن كثرت جلواز أن هذا 

فلو ترك شيئا منها كان املرتوك ما أتى به اإلمام واملأيت به ما أخطأ به املنادي فلهذا اخلطأ من املنادي 
ال يدع شيئا منها وقد قالوا: إذا كان يكرب بتكبري املنادي ينبغي أن ينوي الصالة عند كل تكبرية جلواز 

اء االفتتاح أنه أييت بثنأن ما تقدم منه كان خطأ من املنادي وإمنا كرب اإلمام لالفتتاح اآلن مث ال خالف 
زوائد عقيب تكبرية االفتتاح قبل الزوائد إال يف قول ابن أِب ليلى فإنه يقول: أييت ابلثناء بعد تكبريات ال

تكبريات الزوائد. عقيب ثناء االفتتاح قبل ال -رمحه هللا تعاَل  -فأما التعوذ فيأيت به عند أِب يوسف 
حني يريد القراءة ألهنا للقراءة عنده وبيان هذا فيما أمليناه من  بعد الزوائد -رمحه هللا  -وعند حممد 

 شرح الزايدات وهللا سبحانه وتعاَل أعلم

 

 ]ابب التكبري يف أايم التشريق[

ن صالة أنه يبدأ ابلتكبري م -رضي هللا عنهم  -اتفق املشايخ من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود 
 (1) يف ظاهر الرواية لقوله تعاَل }واذكروا." -رضي هللا عنهم  -الغداة من يوم عرفة وبه أخذ علماؤان 

م إال ما من أهل العل ومل يقل به أحد"مصعب بن اثبت: قتل السارق ابحلجارة يف اخلامسة  .15
صلى  -ذكره أبو املصعب يف خمتصره عن أهل املدينة مالك وغريه، وهذا غري صحيح لقول رسول هللا 

م امرئ مسلم إال إبحدى ثالث أن يكفر بعد إسالمه أو يزين بعد إحصانه ال حيل د: »-هللا عليه وسلم 
ولو صح اخلرب لوجب أن حيمل على أنه خرج على وجه التغليظ كقوله يف « . أو يقتل نفسا بغري حق

 شارب اخلمر: اقتلوه. تغليظا وزجرا، وهللا أعلم.
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لك. واتفق  وال يقطع منه شيء بعد ذفصل وذهب أهل العراق إَل أنه تقطع يده اليمىن مث رجله اليمىن
مجهور السلف واخللف من أهل احلجاز والعراق على قطع الرجل بعد اليد وإن كان هللا عز وجل مل 

. وشذت طائفة -صلى هللا عليه وسلم  -يذكر يف كتابه إال األيدي للسنة الثابتة يف ذلك عن النيب 
 من السارق إال األيدي ال أكثر، وهو مذهب اخلوارج.من التابعني وبعض أهل الظاهر فلم يروا أن تقطع 

 

 ]فصل يف حد القطع يف السرقة[

 فصل

يف حد القطع يف السرقة وتقطع يد السارق من الكوع ال خالف بني أهل العلم يف ذلك. واختلفوا يف 
ق. ر وجل أهل العلم أنه يقطع من املفصل الذي يف أصل السا -رمحه هللا  -الرجل، فالذي عليه مالك 

وقال يف املدونة: حتت الكعبني ويبقى الكعبان يف الساقني. وقال يف كتاب ابن شعبان: بني الكعبني، 
وقيل إنه يقطع من املفصل الذي يف وسط القدم ويرتك له العقب حكاه ابن شعبان عن علي وابن 

دم هو قعباس وعطاء وابن جعفر. وقال إنه موضع حيتمل االختالف ألن املفصل الذي يف وسط ال
أول املفاصل الذي أييت على مجيع أصابع الرجل، كما أن الرسغ هو أول املفاصل الذي أييت على أصابع 

 (1)اليد، فشبهوا هذا ِبذا. هذا معىن قوله دون لفظه. وهللا أعلم.." 
"يقطع يف السرقة يده اليمىن مث رجله اليسرى مث يده اليسرى مث رجله اليمىن فإن سرق بعد  .16

ابت، أنه يقتل بعد الرابعة وليس ابلث -عليه السالم  -سجن وحبس، وقد جاء عن النيب ذلك ضرب و 
من أصحاب مالك غري أِب مصعب، وسواء كانت سرقاته من رجال شىت أو من رجل  ومل يقل به أحد

واحد أشياء شىت أو شيئا واحدا سرقه من رجل واحد بعد أن عاد حلرزه إذا كانت سرقته الثانية بعد أن 
طع يف األوَل، وأما إذا سرق سرقات قبل أن يقطع فقطع يف أحدها فذلك القطع جيزي لكل سرقة يق

تقدمت كان قد رفع فيها أو مل يرفع، فإن سرق وهو أشل اليدين والرجلني ضرب وحبس، وإن سرق 
وهو أشل اليدين مجيعا أو مقطوع أصابعهما أو أصبعني من كل يد فأكثر، فاختلف هل تقطع رجله 

سرى أو اليمىن فقال ابن القاسم يف هذه الرواية إنه يقطع رجله اليسرى ألهنا كانت تقطع أوال يده الي
اليمىن مث رجله اليسرى أو على ما اختاره من قول مالك يف السارق يسرق وهو أشل اليد اليمىن إنه 

ياس هذا القول قيقطع رجله اليسرى على ما كان يقوله أوال مث رجع إَل أن تقطع يده اليسرى، فعلى 
إذا سرق السارق وهو أشل اليدين قطعت رجله اليمىن، وظاهر قول ابن القاسم يف هذه الرواية أن الذي 
اختاره من قول مالك يف السارق يسرق وهو أشل اليد اليمىن أن تقطع رجله اليمىن على القول الذي 

                                         
 3/223املقدمات املمهدات، ابن رشد اجلد  (1)
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ني أن تكون  اثلثا وهي التفرقة برجع إليه مالك خالف اختياره يف املدونة، وحكى ابن حبيب عنه قوال
يده اليمىن شالء أو مقطوعة يف قصاص، فإن كانت شالء قطعت يده اليسرى وإن كانت قطعت يف 
قصاص قطعت رجله اليسرى، وال فرق عند مالك بني أن تكون يده اليمىن شالء أو مقطوعة يف 

يمىن شالء يده اليسرى كانت القصاص، واختلف قوله يف ذلك اختالفا واحدا، واختيار أصبغ أن تقطع 
أو مقطوعة يف قصاص على القول الذي رجع إليه مالك، قال ال يقطع من السارق رجل ما دام له يد 

 (1)[ وقد مضى يف أول مساع عيسى." 38لقوله تعاَل: }فاقطعوا أيديهما{ ]املائدة: 
: مسعت ِب قال"أرض الروم فغل رجل، فبعث مسلمة إَل سامل بن عبد هللا فقال: حدثين أ .17

مل يقل به هذا ما و « رسول هللا صلى هللا عليه يقول: " من أخذمتوه قد غل فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه
من فقهاء األمصار، ويعارضه القرآن قول هللا تعاَل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا   أحد

سارق يف سرقة ما ال حظ له فيه، ضرب عنقه، [ فإذا مل جيب على ال38كسبا نكاال من هللا{ ]املائدة: 
عليه  صلى هللا -فأحرى أال جيب ذلك على من سرق من املغنم الذي له فيه حظ. وقال رسول هللا 

ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث: أن يكفر بعد إميان أو يزين بعد إحصان أو يقتل » -وسلم 
سوى هؤالء الثالث نصا، فال يصح أن يوجب فاقتضى ذلك إسقاط القتل عمن « نفسا بغري نفس

القتل على الغال ِبذا احلديث، وإن صح إال أن يعلم أنه كان بعده، فيكون انسخا له، ألنه إذا احتمل 
أن يكون قبله وأن يكون بعده، مل يصح أن حيمل على أنه كان بعده، ألن الدماء حمظورة فال تباح إال 

 بيقني.

 

 سجد بعد اجلمعة[]ركوع اإلمام وغريه يف امل

إذا صلى  -صلى هللا عليه وسلم  -يف ركوع اإلمام وغريه يف املسجد بعد اجلمعة قال مالك: كان النيب 
اجلمعة انصرف من املسجد ومل يركع بعدها يف مقامه شيئا. قال مالك: واإلمام يفعل ذلك، فأما الناس، 

 غري اإلمام أن يرجع إَل بيته فيصلي فمن شاء ركع، ومن شاء مل يركع، قال ابن القاسم: وأحب إَل
 (2)ركعتني.." 

"الرجل، ومصداق هذه القراءة أنه اجتمع يف الكالم عامالن، أحدمها: قوله: }فاغسلوا{  .18
 [6]املائدة: 

[ ، والباء أقرب فكان اخلفض أوَل، 6والثاين: حرف اجلر، وهو الباء يف قوله: }برءوسكم{ ]املائدة: 
إن القراءتني قد ثبت كون كل واحدة منهما قرآان، وتعذر اجلمع بني موجبيهما، ومن قال ابلتخيري يقول: 

                                         
 16/249البيان والتحصيل، ابن رشد اجلد  (1)
 17/255البيان والتحصيل، ابن رشد اجلد  (2)
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وهو وجوب املسح، والغسل، إذ ال قائل به يف السلف، فيخري املكلف، إن شاء عمل بقراءة النصب 
فغسل، وإن شاء بقراءة اخلفض فمسح، وأيهما فعل يكون إتياان ابملفروض، كما يف األمر أبحد األشياء 

ة، ومن قال ابجلمع يقول: القراءاتن يف آية واحدة مبنزلة آيتني فيجب العمل ِبما مجيعا ما أمكن، الثالث
 وأمكن ههنا لعدم التنايف، إذ ال تنايف بني الغسل، واملسح يف حمل واحد فيجب اجلمع بينهما.

ملغسوالت، ا)ولنا( قراءة النصب، وأهنا تقتضي كون، وظيفة األرجل الغسل، ألهنا تكون معطوفة على 
وهي الوجه، واليدان، واملعطوف على املغسول يكون مغسوال حتقيقا ملقتضى العطف، وحجة هذه 

 القراءة وجوه:.

أحدها: ما قاله بعض مشاخينا أن قراءة النصب حمكمة يف الداللة على كون األرجل معطوفة على 
إلعراب ءوس حقيقة، وحملها من ااملغسوالت، وقراءة اخلفض حمتملة؛ ألنه حيتمل أهنا معطوفة على الر 

اخلفض، وحيتمل أهنا معطوفة على الوجه، واليدين حقيقة، وحملها من اإلعراب النصب، إال أن خفضها 
للمجاورة، وإعطاء اإلعراب ابجملاورة طريقة شائعة يف اللغة بغري حائل، وحبائل، أما بغري احلائل فكقوهلم: 

جلحر ال نعت الضب، والربودة نعت املاء ال نعت جحر ضب خرب وماء شن ابرد، واخلرب نعت ا
 الشن، مث خفض ملكان اجملاورة.

[ إَل قوله: }وحور 17وأما مع احلائل، فكما قال تعاَل }يطوف عليهم ولدان خملدون{ ]الواقعة: 
 [ ألهنن ال يطاف ِبن، وكما قال الفرزدق:22عني{ ]الواقعة: 

 بسطام بن قيس فخاطبفهل أنت إن ماتت أاتنك راكب ... إَل آل 

فثبت أن قراءة اخلفض حمتملة، وقراءة النصب حمكمة، فكان العمل بقراءة النصب أوَل إال أن يف هذا 
إشكاال، وهو أن هذا الكالم يف حد التعارض ألن قراءة النصب حمتملة أيضا يف الداللة على كون 

 على الرأس.األرجل معطوفة على اليدين، والرجلني، ألنه حيتمل أهنا معطوفة 

واملراد ِبا املسح حقيقة، لكنها نصبت على املعىن ال على اللفظ، ألن املمسوح به مفعول به، فصار  
 [ .6كأنه قال تعاَل }وامسحوا برءوسكم{ ]املائدة: 

 واإلعراب قد يتبع اللفظ، وقد يتبع املعىن، كما قال الشاعر:

 دامعاوية إننا بشر فأسجح ... فلسنا ابجلبال وال احلدي
نصب احلديد عطفا على اجلبال ابملعىن ال ابللفظ، معناه فلسنا اجلبال، وال احلديد، فكانت كل واحدة 
من القراءتني حمتملة يف الداللة من الوجه الذي ذكران، فوقع التعارض فيطلب الرتجيح من جانب آخر، 

د وجوب املسح ال ميتوذلك من وجوه: أحدها: أن هللا تعاَل مد احلكم يف األرجل إَل الكعبني، و 
 إليهما.

والثاين: أن الغسل يتضمن املسح، إذ الغسل إسالة، واملسح إصابة، ويف اإلسالة إصابة، وزايدة، فكان 
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 ما قلناه عمال ابلقراءتني معا، فكان أوَل.

صلى  - رسول هللا»والثالث: أنه قد روى جابر،، وأبو هريرة،، وعائشة، وعبد هللا بن عمر، وغريهم، أن 
 «رأى قوما تلوح أعقاِبم مل يصبها املاء فقال: ويل لألعقاب من النار، أسبغوا الوضوء - عليه وسلم هللا
. 

وله: ومعلوم أن ق« أنه توضأ مرة، وغسل رجليه وقال: هذا وضوء ال يقبل هللا الصالة إال به»وروي 
غسل صالة من ال ي وعيد ال يستحق إال برتك املفروض، وكذا نفي قبول« ويل لألعقاب من النار»

 رجليه يف وضوئه، فدل أن غسل الرجلني من فرائض الوضوء.

 جيحده مسلم، ، ال« غسل رجليه يف الوضوء -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »وقد ثبت ابلتواتر 
 فكان قوله، وفعله بيان املراد ابآلية، فثبت ابلدالئل املتصلة، واملنفصلة أن األرجل يف اآلية معطوفة على

املغسول ال على املمسوح، فكان وظيفتها الغسل ال املسح، على أنه إن وقع التعارض بني القراءتني 
فاحلكم يف تعارض القراءتني كاحلكم يف تعارض اآليتني، وهو أنه إن أمكن العمل ِبما مطلقا يعمل، 

ح يف عضو واملس وإن مل ميكن للتنايف يعمل ِبما ابلقدر املمكن، وههنا ال ميكن اجلمع بني الغسل،
من السلف، وألنه يؤدي إَل تكرار املسح، ملا ذكران أن  مل يقل به أحدواحد يف حالة واحدة؛ ألنه 

الغسل يتضمن املسح، واألمر املطلق ال يقتضي التكرار، فيعمل ِبما يف احلالتني، فتحمل قراءة النصب 
وفيقا بني إذا كانتا مستورتني ابخلفني تعلى ما إذا كانت الرجالن ابديتني، وحتمل قراءة اخلفض على ما 

 (1)القراءتني، وعمال ِبما." 
 "]فصل بيان قدر صالة العيدين وكيفية أدائها[ .19

 فصل( :

وأما بيان قدر صالة العيدين، وكيفية أدائها فنقول: يصلي اإلمام ركعتني: فيكرب تكبرية االفتتاح، مث 
ابلثناء  د عامة العلماء، وعند ابن أِب ليلى أييتيستفتح فيقول: سبحانك اللهم وحبمدك إَل آخره عن

بعد التكبريات وهذا غري سديد؛ ألن االستفتاح كامسه وضع الفتتاح الصالة فكان حمله ابتداء الصالة، 
مث يتعوذ عند أِب يوسف، مث يكرب ثالاث، وعند حممد يؤخر التعوذ عن التكبريات بناء على أن التعوذ 

ال، راءة على ما ذكران، مث يقرأ مث يكرب تكبرية الركوع فإذا قام إَل الثانية يقرأ أو سنة االفتتاح، أو سنة الق
مث يكرب ثالاث، ويركع ابلرابعة فحاصل اجلواب أن عندان يكرب يف صالة العيدين تسع تكبريات: ستة من 

 الركعة األوَل بعد يف الزوائد وثالثة أصليات: تكبرية االفتتاح، وتكبريات الركوع ويوايل بني القراءتني فيقرأ
 التكبريات ويف الثانية قبل التكبريات.

ا: وروي عن أِب يوسف أنه يكرب ثنيت عشرة تكبرية: سبعا يف األوَل ومخسا يف الثانية؛ فتكون الزوائد تسع
                                         

 1/6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين  (1)
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مخس يف األوَل وأربع يف الثانية، وثالث أصليات، ويبدأ ابلتكبريات يف كل واحدة من الركعتني، وقال 
: يكرب اثنيت عشرة تكبرية: سبعا يف األوَل ومخسا يف الثانية سوى األصليات، وهو قول مالك الشافعي

ويبدأ ابلتكبريات قبل القراءة يف الركعتني مجيعا، واملسألة خمتلفة بني الصحابة، روي عن عمر وعبد هللا 
أهنم  -هم  عنرضي هللا -بن مسعود وأِب مسعود األنصاري وأِب موسى األشعري وحذيفة بن اليمان 

 قالوا مثل قول أصحابنا.

أنه فرق بني الفطر واألضحى فقال: يف الفطر يكرب إحدى عشرة  -رضي هللا عنه  -وروي عن علي 
تكبرية: ثالث أصليات ومثان زوائد يف كل ركعة أربعة، ويف األضحى يكرب مخس تكبريات: ثالث 

 -ن عباس لتكبريات يف الركعتني مجيعا، عن ابأصليات وتكبرياتن زائداتن، وعنده يقدم القراءة على ا
ثالث رواايت روي عنه كقول ابن مسعود وأنه شاذ، واملشهور عنه روايتان إحدامها  -رضي هللا عنهما 

أنه يكرب يف العيدين ثالثة عشرة تكبرية: ثالث أصليات وعشرة زوائد، يف كل ركعة مخس تكبريات، 
ريات كما قال أبو يوسف، ومن مذهبه أنه ال يقدم القراءة على التكبوالثانية أنه يكرب اثين عشرة تكبرية  

يف الركعتني مجيعا؛ واملختار يف املذهب عندان مذهب ابن مسعود الجتماع الصحابة عليه فإنه روي أن 
الوليد بن عقبة أاتهم فقال غدا العيد فكيف أتمروين أن أفعل فقالوا البن مسعود علمه فعلمه هذه 

 ه على ذلك.الصفة ووافقو 

وقيل: إنه خمتار أِب بكر الصديق، وألن رفع الصوت ابلتكبريات بدعة يف األصل فبقدر ما ثبت ابإلمجاع 
مل تبق بدعة بيقني، وما دخل حتت االختالف كان توهم البدعة، وإمنا األخذ ابألقل أوَل وأحوط، إال 

لعمل مبذهب ين العباس فيأمرون عماهلم ابأن برواية ابن عباس ظهر العمل أبكثر بالدان؛ ألن اخلالفة يف ب
 جدهم، وبيان هذه الفصول يف اجلامع الكبري ومل يبني يف األصل.

 

مقدار الفصل بني التكبريات وقد روي عن أِب حنيفة أنه يسكت بني كل تكبريتني قدر ثالث تسبيحات 
 شيء منها ملا يديه يفويرفع يديه عند تكبريات الزوائد وحكى أبو عصمة عن أِب يوسف أنه ال يرفع 

كبرية كان ال يرفع يديه يف الصالة إال يف ت» -صلى هللا عليه وسلم  -روي عن ابن مسعود أن النيب 
 « .االفتتاح

ال ترفع األيدي إال »وألهنا سنة فتلتحق جبنسها وهو تكبريات الركوع، ولنا ما روينا من احلديث املشهور 
رفع ؛ وألن املقصود وهو إعالم األصم ال حيصل إال ابل« العيد يف سبع مواطن وذكر من مجلتها تكبريات

فريفع كتكبرية االفتتاح وتكبريات القنوت خبالف تكبرييت الركوع؛ ألنه يؤتى ِبما يف حال االنتقال 
فيحصل املقصود ابلرؤية، فال حاجة إَل رفع اليد لإلعالم، وحديث ابن مسعود حممول على الصالة 

 املعهودة املكتوبة.
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ه كان يقرأ يف أن -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا »ويقرأ يف الركعتني أي سورة شاء، وقد روي عن 
[ 1[ و }هل أاتك حديث الغاشية{ ]الغاشية: 1صالة العيد }سبح اسم ربك األعلى{ ]األعلى: 

أغلب األحوال  يف قراءة هاتني السورتني يف -صلى هللا عليه وسلم  -فإن تربك ابالقتداء برسول هللا « 
فحسن، لكن يكره أن يتحد ِبما حتما ال يقرأ فيها غريمها؛ ملا ذكران يف اجلمعة، وجبهر القراءة كذا ورد 

در األول إَل ابجلهر به، وبه جرى التوارث من الص -صلى هللا عليه وسلم  -النقل املستفيض عن النيب 
 يومنا هذا.

 

  يقل به أحدملرأيه، وإن كرب أكثر من تسع ما مل يكرب تكبريا  مث املقتدي يتابع اإلمام يف التكبريات على
؛ ألنه تبع إلمامه فيجب عليه متابعته وترك رأيه برأي اإلمام لقول -رضي هللا عنهم  -من الصحابة 

 (1)إمنا جعل اإلمام ليؤمت به." » -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
زأ يف ألنه ال يتجزأ يف نفسه، وما ال يتج"ألن الركن مىت ترك قبل متامه ينتقض من األصل؛  .20

احلكم فوجوده معترب بوجود اجلزء الذي به متامه يف احلكم، ونظريه من تذكر سجدة يف الركوع خر هلا 
ويعيد الركوع؛ ملا مر وهللا أعلم هذا إذا أدرك اإلمام يف الركعة األوَل فإن أدركه يف الركعة الثانية كرب 

وم إَل الركعة الثانية يتبع فيها رأي إمامه؛ ملا قلنا فإذا فرغ اإلمام من صالته يق لالفتتاح، واتبع إمامه يف
قضاء ما سبق به، مث إن كان رأيه خيالف رأي اإلمام يتبع رأي نفسه؛ ألنه منفرد فيما يقضي، خبالف 

أي رى ر الالحق؛ ألنه يف احلكم كأنه خلف اإلمام، وإن كان رأيه موافقا لرأي إمامه أبن كان إمامه ي
ابن مسعود وهو كذلك بدأ ابلقراءة، مث ابلتكبريات كذا ذكر يف األصل واجلامع والزايدات ويف نوادر أِب 
سليمان يف أحد املوضعني، وقال يف املوضع اآلخر يبدأ ابلتكبري مث ابلقراءة ومن مشاخينا من قال ما 

يقرأ مث  عندان يف الركعة الثانيةذكر يف األصل قول حممد؛ ألن عنده ما يقضي املسبوق آخر صالته، و 
يكرب وما ذكر يف النوادر قول أِب حنيفة وأِب يوسف؛ ألن عندمها ما يقضيه املسبوق أول صالته، 
وعندان يف الركعة األوَل يكرب، مث يقرأ ومنهم من قال: ال خالف يف املسألة بني أصحابنا، بل فيها 

ه أن ما يقضيه املسبوق أول صالته؛ ألنه يقضي ما فات اختالف الروايتني وجه رواية والنوادر ما ذكران
فيقضيه كما فاته، وقد فاته على وجه يقدم التكبري فيه على القراءة فيقضيه كذلك، ووجه رواية األصل: 
أن املقضي وإن كان أول صالته حقيقة ولكنه الركعة الثانية صورة وفيما أدرك مع اإلمام قرأ، مث كرب؛ 

من  ل به أحدومل يقفلو قدم ههنا ما يقضي أدى ذلك إَل املواالة بني التكبريتني،  ألهنا اثنية اإلمام
 الصحابة فال يفعل كذلك احرتازا عن خمالفة اإلمجاع بصورة هذا الفعل.

وال شك  -عنه  رضي هللا -ولو بدأ ابلقراءة لكان فيه تقدمي القراءة يف الركعتني، لكن هذا مذهب علي 
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 إذ هو ابطل بيقني. مل يقل به أحدد من الصحابة أوَل من العمل مبا أن العمل مبا قاله أح

 

 ]فصل بيان ما يفسد صالة العيدين وبيان حكمها إذا فسدت[

 )فصل( :

وأما بيان ما يفسدها، وبيان حكمها إذا فسدت، أو فاتت عن وقتها، فكل ما يفسد سائر الصلوات 
 قت يف خالل الصالة، أو بعدما قعد قدر التشهد،وما يفسد اجلمعة يفسد صالة العيدين من خروج الو 

وفوت اجلماعة على التفصيل واالختالف الذي ذكران يف اجلمعة، غري أهنا إن فسدت مبا يفسد به سائر 
الصلوات من احلدث العمد وغري ذلك يستقبل الصالة على شرائطها، وإن فسدت خبروج الوقت أو 

ها عندان، وقال الشافعي يصليها وحده كما يصلي اإلمام فاتت عن وقتها مع اإلمام سقطت، وال يقضي
يكرب فيها تكبريات العيد، والصحيح قولنا؛ ألن الصالة ِبذه الصفة ما عرفت قربة إال بفعل رسول هللا 

جلماعة  ما فعلها إال اب -صلى هللا عليه وسلم  -كاجلمعة، ورسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -
ضى  ا إال بتلك الصفة؛ وألهنا خمتصة بشرائط يتعذر حتصيلها يف القضاء، فال تقكاجلمعة، فال جيوز أداؤه

كاجلمعة ولكنه يصلي أربعا مثل صالة الضحى إن شاء؛ ألهنا إذا فاتت ال ميكن تداركها ابلقضاء لفقد 
الشرائط، فلو صلى مثل صالة الضحى لينال الثواب كان حسنا لكن ال جيب لعدم دليل الوجوب، 

 ن ابن مسعود أنه قال من فاتته صالة العيد صلى أربعا.وقد روي ع

 

 ]فصل بيان ما يستحب يف يوم العيد[

 )فصل( :

وأما بيان ما يستحب يف يوم العيد فيستحب فيه أشياء منها ما قال أبو يوسف: إنه يستحب أن 
رج، أما خييستاك، ويغتسل، ويطعم شيئا، ويلبس أحسن ثيابه، وميس طيبا، وخيرج فطرته قبل أن 

 ؛ فلما ذكران يف-جديدا كان أو غسيال  -االغتسال واالستياك ومس الطيب ولبس أحسن الثياب 
 اجلمعة.

 عليه وسلم صلى هللا -وأما إخراجه الفطرة قبل اخلروج إَل املصلى يف عيد الفطر؛ فلما روي أن النيب 
 الواجب فكان مندواب إليه.؛ وألنه مسارعة إَل أداء « كان خيرج قبل أن خيرج إَل املصلى» -

 وأما الذوق فيه فلكون اليوم يوم فطر.

وأما يف عيد األضحى فإن شاء ذاق وإن شاء مل يذق، واألدب أنه ال يذوق شيئا إَل وقت الفراغ من 
الصالة حىت يكون تناوله من القرابني ومنها أن يغدو إَل املصلى جاهرا ابلتكبري يف عيد األضحى، فإذا 

 « .الطريق كان يكرب يف»أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ملصلى ترك؛ ملا روي عن النيب انتهى إَل ا

وأما يف عيد الفطر فال جيهر ابلتكبري عند أِب حنيفة، وعند أِب يوسف وحممد جيهر، وذكر الطحاوي 
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{ ]البقرة: مأنه جيهر يف العيدين مجيعا، واحتجوا بقوله تعاَل }ولتكملوا العدة ولتكربوا هللا على ما هداك
 (1)[ وليس بعد إكمال العدة إال." 185

 "]فصل يف شرائط ركن الظهار وبعضها يرجع إَل املظاهر[ .21

 فصل( :

وأما الشرائط فأنواع بعضها يرجع إَل املظاهر وبعضها يرجع إَل املظاهر منه وبعضها يرجع إَل املظاهر 
 به.

 إما حقيقة أو تقديرا فال يصح ظهار اجملنون أما الذي يرجع إَل املظاهر فأنواع: منها أن يكون عاقال
 والصيب الذي ال يعقل؛ ألن حكم احلرمة وخطاب التحرمي ال يتناول من ال يعقل.

ومنها أن ال يكون معتوها وال مدهوشا وال مربمسا وال مغمى عليه وال انئما فال يصح ظهار هؤالء كما 
 صيل الذي ذكرانه يف كتاب الطالقال يصح طالقهم، وظهار السكران كطالقه وهو على التف

ومنها أن يكون ابلغا فال يصح ظهار الصيب وإن كان عاقال؛ ملا مر يف ظهار اجملنون وألن الظهار من 
التصرفات الضارة احملضة فال ميلكه الصيب كما ال ميلك الطالق والعتاق وغريمها من التصرفات اليت هي 

ظهار الذمي وهذا عندان، عند الشافعي إسالم املظاهر ضارة حمضة، ومنها أن يكون مسلما فال يصح 
ليس بشرط لصحة ظهاره ويصح ظهار الذمي واحتج بعموم قوله عز وجل }والذين يظاهرون من 

[ من غري فصل بني املسلم والكافر وألن الكافر من أهل الظهار؛ ألن حكمه 3نسائهم{ ]اجملادلة: 
 وهلذا كان أهال للطالق فكذا للظهار. احلرمة، والكفار خماطبون بشرائع هي حرمات،

ولنا أن عمومات النكاح ال تقتضي حل وطء الزوجات على األزواج حنو قوله تعاَل }والذين هم 
[ }إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني{ 5لفروجهم حافظون{ ]املؤمنون: 

 [ .223كم أىن شئتم{ ]البقرة: [ وقوله عز وجل }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث6]املؤمنون: 

والظهار ال يوجب زوال النكاح والزوجية؛ ألن لفظ الظهار ال ينبئ عنه وهلذا ال حيتاج إَل جتديد النكاح 
بعد الكفارة؛ ألن املسلم صار خمصوصا، فمن ادعى ختصيص الذمي حيتاج إَل الدليل؛ وألن حكم 

 وم والكافر ليس من أهل هذا احلكم فال يكون منالظهار حرمة مؤقتة ابلكفارة أو بتحرير خيلفه الص
أهل الظهار وقد خرج اجلواب عما ذكره من املعىن وأما آية الظهار فإهنا تتناول املسلم لدالئل: أحدها 

[ فقوله 2أن أول اآلية خاص يف حق املسلمني وهو قوله عز وجل }الذين يظاهرون منكم{ ]اجملادلة: 
 ني.تعاَل )منكم( كناية عن املسلم

 [ ؟ والكافر غري جائز املغفرة.18أال ترى إَل قوله سبحانه وتعاَل }إن هللا لغفور رحيم{ ]النحل: 

[ بناء على األول، والثاين أن فيها أمرا بتحرير 3وقوله تعاَل }والذين يظاهرون من نسائهم{ ]اجملادلة: 
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إال يف حق املسلم،  ع وكل ذلك ال يتصورخيلفه الصيام إذا مل جيد الرقبة والصيام خيلفه الطعام إذا مل يستط
والثالث أن املسلم مراد من هذه اآلية بال شك، واملذهب عندان أن العام يبىن على اخلاص ومىت بين 

 ومل يقل به أحد.العام على اخلاص خرج املسلم من عموم اآلية 

 ن أهل التحرمي.العبد موأما كونه حرا فليس بشرط لصحة الظهار فيصح ظهار العبد؛ ألن الظهار حترمي و 

أال ترى أنه ميلك التحرمي ابلطالق؟ فكذا ابلظهار ولعموم قوله عز وجل }والذين يظاهرون من نسائهم{ 
[ فإن قيل هذه اآلية ال تتناول العبد؛ ألنه جعل حكم الظهار التحرير بقوله تعاَل }فتحرير 3]اجملادلة: 

ر فال يكون من أهل حكم الظهار فال يكون من أهل [ والعبد ليس من أهل التحري3رقبة{ ]اجملادلة: 
الظهار فال يتناوله نص الظهار فاجلواب أنه ممنوع، أنه جعل حكم الظهار التحرير على اإلطالق بل 
جعل حكمه يف حق من وجد فأما يف حق من مل جيد فإمنا جعل حكمه الصيام بقوله تعاَل }فمن مل 

[ والعبد غري واجد؛ ألنه ال يكون واجدا إال ابمللك، والعبد 4 جيد فصيام شهرين متتابعني{ ]اجملادلة:
ليس من أهل امللك فال يكون واجدا فال يكون اإلعتاق حكم الظهار يف حقه إذ ال عتق فيما ال ميلكه 

إلطعام فال جيوز له التكفري ابإلعتاق وكذا اب -صلى هللا عليه وسلم  -ابن آدم على لسان رسول هللا 
 ى وجه التمليك أو اإلابحة، واإلابحة ال تتحقق بدون امللك.إذ اإلطعام عل

ولو كفر العبد ِبما إبذن مواله أو املوَل كفر عنه ِبما مل جيز؛ ألن امللك مل يثبت له فال يقع اإلعتاق 
واإلطعام عنه خبالف الفقري إذا أعتق عنه غريه أو أطعم فإنه جيوز؛ ألن الفقري من أهل امللك فثبت 

وال مث يؤدى عنه بطريق النيابة، والعبد ليس من أهل امللك فال ميلك املؤدى فال جيزيه يف امللك له أ
الكفارة إال الصيام وليس ملواله أن مينعه من صيام الظهار خبالف صيام النذر وكفارة اليمني؛ ألن للموَل 

ئها الذي استحقه ة وطأن مينعه عن ذلك؛ ألن صوم الظهار قد تعلق به حق املرأة؛ ألنه يتعلق به استباح
بعقد النكاح فكان منعه إايها عن الصيام منعا له عن إيفاء حق مستحق للغري فال ميلك ذلك خبالف 
صوم النذر وكفارة اليمني؛ ألنه مل يتعلق به حق أحد فكان العبد ابلصوم متصرفا يف املنافع اململوكة ملواله 

 (1)سواء."  من غري إذنه ال حق ألحد فيه فكان له منعه عن ذلك
مشرتكا  كما إذا سرق ماال  -"بعض املأخوذ حقه على الشيوع، وال قطع فيه، فكذا يف الباقي  .22

 وإن كان دينه مؤجال فالقياس أن يقطع، ويف االستحسان ال يقطع. -

)وجه( القياس أن الدين إذا كان مؤجال فليس له حق األخذ قبل حلول األجل أال ترى أن للغرمي أن 
فصار كما لو سرقه أجنيب )وجه( االستحسان: أن حق األخذ إن مل يثبت قبل حل األجل؛ يسرتده منه 

فسبب ثبوت حق األخذ قائم، وهو الدين؛ ألن أتثري التأجيل يف أتخري املطالبة ال يف سقوط الدين، 
 فقيام سبب ثبوته يورث الشبهة.
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عروضا قطع، هكذا أطلق وإن سرق خالف جنس حقه أبن كان عليه دراهم فسرق منه داننري، أو 
وذكر يف كتاب السرقة أنه إذا سرق العروض، مث قال أخذت ألجل حقي ال  -رمحه هللا  -الكرخي 

يقطع فيحمل مطلق قول الكرخي على املطلق، وهو ما إذا سرق، ومل يقل: أخذت ألجل حقي؛ ألنه 
اضي، ومل ال ابالستبدال، والرت إذا مل يقل فقد أخذ ماال ليس له حق أخذه أال ترى أنه ال يصري قصاصا إ

يتأول األخذ أيضا، فكان أخذه بغري حق، وال شبهة حق، وهذا يدل على أنه ال يعيد، خبالف قول 
قل به مل يمن يقول من الفقهاء: إن لصاحب احلق إذا ظفر، خبالف جنس حقه أن أيخذه؛ ألنه قول 

 من السلف فال يعترب خالفا مؤذان للشبهة. أحد

ت ألجل حقي فقد أخذه متأوال؛ ألنه اعترب املعىن، وهي املالية ال الصورة، واألموال كلها وإذا قال أخذ
يف معىن املالية متجانسة، فكان أخذا عن أتويل فال يقطع ولو أخذ صنفا من الدراهم أجود من حقه، 

رى ت أو أردأ مل يقطع؛ ألن املأخوذ من جنس حقه من حيث األصل، وإمنا خالفه من حيث الوصف أال
أنه لو رضي به يصري مستوفيا حقه، وال يكون مستبدال حىت جيوز يف الصرف والسلم، مع أن االستبدال 
ببدل الصرف، والسلم ال جيوز، وإذا كان املأخوذ من جنس حقه من حيث األصل تثبت شبهة حق 

 األخذ فيلحق ابحلقيقة يف ابب احلد كما يف الدين املؤجل.

يه دراهم، أو حليا من ذهب، وعليه داننري يقطع؛ ألن هذا ال يصري ولو سرق حليا من فضة، وعل
قصاصا من حقه إال ابملراضاة، ويكون ذلك بيعا، واستبداال فأشبه العروض، وإن كان السارق قد 
استهلك العروض، أو احللي، ووجبت عليه قيمته، وهو مثل الذي عليه من العني فإن هذا يقطع أيضا؛ 

بعد االستهالك فال يوجب سوى القطع ولو سرق مكاتب، أو عبد من غرمي مواله  ألن املقاصد إمنا تقع
يقطع؛ ألنه ليس له حق قبض دين املوَل من غري أمره؛ فصار كاألجنيب حىت لو كان املوَل وكله بقبض 

 الدين ال يقطع لثبوت حق القبض له ابلوكالة، فصار كصاحب الدين.

عبده املأذون فإن مل يكن على العبد دين مل يقطع؛ ألن ذلك ولو سرق من غرمي مكاتبه، أو من غرمي 
ملك مواله، فكان له حق أخذه، وإن كان عليه دين قطع؛ ألنه ليس له حق القبض؛ فصار كاألجنيب 
ولو سرق من غرمي أبيه، أو ولده يقطع؛ ألنه ال حق له فيه، وال يف قبضه، إال إذا كان غرمي ولده الصغري 

 لقبض له كما يف دين نفسه، وهللا تعاَل أعلم.فال يقطع؛ ألن حق ا

وعلى هذا أيضا خيرج سرقة املصحف على أصل أِب حنيفة أنه ال قطع فيه؛ ألن له أتويل األخذ إذ 
الناس ال يضنون ببذل املصاحف الشريفة لقراءة القرآن العظيم عادة فأخذه اآلخذ متأوال، وكذلك سرقة 

الت املالهي؛ ألن آخذها يتأول أنه أيخذها ملنع املالك عن املعصية، الرببط، والطبل، واملزمار، ومجيع آ
وهنيه عن املنكر، وذلك مأمور به شرعا، وكذلك سرقة شطرنج ذهب، أو فضة؛ ملا قلنا، وكذلك سرقة 

 صليب، أو صنم من فضة من حرز؛ ألنه يتأول أنه أخذه للكسر.
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لمنع من هنا ال تعبد عادة فال أتويل له يف األخذ ل)وأما( الدراهم اليت عليها التماثيل فيقطع فيها؛ أل
العبادة فيقطع، وعلى هذا خيرج ما إذا قطع سارق يف مال، مث سرقه منه سارق آخر أنه ال يقطع؛ ألن 
املسروق ليس مبعصوم يف حق املسروق منه، وال متقوم يف حقه لسقوط عصمته، وتقومه يف حقه ابلقطع، 

صحيحة؛ شرط وجوب القطع، ويد السارق ليست يدا صحيحة؛ ملا  وألن كون يد املسروق منه يدا
نذكره إن شاء هللا تعاَل ولو سرق ماال فقطع فيه فرده إَل املالك، مث عاد فسرقه منه اثنيا فجملة الكالم 
فيه أن املردود ال خيلو: إما أن كان على حاله مل يتغري، وإما إن أحدث املالك فيه ما يوجب تغريه، فإن  

لى حاله مل يقطع استحساان، والقياس أن يقطع، وهو رواية احلسن عن أِب يوسف، وبه أخذ كان ع
 .-رمحهم هللا  -الشافعي 

 فمبين على أن العصمة الثابتة للمسروق حقا للعبد قد سقطت -رمحه هللا  -)أما( الكالم مع الشافعي 
السرقة األوَل لضرورة وجوب القطع على أصلنا، وعلى أصله مل تسقط، بل بقيت على ما كانت، عند 

 (1)وسنذكر." 
 "]الفصل السادس يف قسمة الفيء[ .23

وأما الفيء عند اجلمهور: فهو كل ما صار للمسلمني من الكفار من قبل الرعب واخلوف من غري أن 
 يوجف عليه خبيل أو رجل.

ة اليت يصرف إليها، فقال قوم: إن الفيء جلميع املسلمني الفقري والغين، وإن واختلف الناس يف اجله
اإلمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللوالة، وينفق منه يف النوائب اليت تنوب املسلمني كبناء القناطر 
وإصالح املساجد وغري ذلك، وال مخس يف شيء منه، وبه قال اجلمهور، وهو الثابت عن أِب بكر 

. وقال الشافعي: بل فيه اخلمس، واخلمس مقسوم على األصناف الذين ذكروا يف آية الغنائم، وعمر
وهم األصناف الذين ذكروا يف اخلمس بعينه من الغنيمة، وإن الباقي هو مصروف إَل اجتهاد اإلمام، 

قسم يينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى. وأحسب أن قوما قالوا: إن الفيء غري خممس، ولكن 
 على األصناف اخلمسة الذين يقسم عليهم اخلمس، وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب.

وسبب اختالف من رأى أنه يقسم مجيعه على األصناف اخلمسة ؛ أو هو مصروف إَل اجتهاد اإلمام 
هو سبب اختالفهم يف قسمة اخلمس من الغنيمة، وقد تقدم ذلك أعين من جعل ذكر األصناف يف 

بيها على املستحقني له قال: هو هلذه األصناف املذكورين ومن فوقهم. ومن جعل ذكر األصناف اآلية تن
تعديدا للذين يستوجبون هذا املال قال: ال يتعدى به هؤالء األصناف، أعين أنه جعله من ابب 

 اخلصوص ال من ابب التنبيه.

ء قد قسم هذا القول أنه رأى الفيقبل الشافعي، وإمنا محله على  فلم يقل به أحدوأما ختميس الفيء: 
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يف اآلية على عدد األصناف الذين قسم عليهم اخلمس، فاعتقد لذلك أن فيه اخلمس، ألنه ظن أن 
هذه القسمة خمتصة ابخلمس وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمة ختص مجيع الفيء ال جزءا 

 منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم.

كانت أموال بين النضري مما أفاء هللا على رسوله مما مل يوجف عليه املسلمون »ر قال: وخرج مسلم عن عم
نفقة سنة،  خالصة، فكان ينفق منها على أهله -صلى هللا عليه وسلم  -خبيل وال ركاب، فكانت للنيب 

 (1)، وهذا يدل على مذهب مالك.." « وما بقي جيعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل هللا
لشرع، فيستوي فيه األولياء وغريهم، وكون الويل مأمورا ابملنع ابلشرع ال يوجب له والية "اب .24

 خاصة يف اإلذن، أصله األجنيب.

ولو قلنا: إنه خطاب لألولياء يوجب اشرتاط إذهنم يف صحة النكاح لكان جممال ال يصح به عمل؛ 
احلاجة. ولو   ان ال جيوز أتخريه عن وقتألنه ليس فيه ذكر أصناف األولياء وال صفاهتم ومراتبهم، والبي

كان يف هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر؛ ألن هذا مما تعم به البلوى. ومعلوم أنه  
هم، وال أنه كان يعقد أنكحت -صلى هللا عليه وسلم  -كان يف املدينة من ال ويل له، ومل ينقل عنه 

ملقصود من اآلية ليس هو حكم الوالية، وإمنا املقصود منها حترمي ينصب لذلك من يعقدها. وأيضا فإن ا
 نكاح املشركني واملشركات، وهذا ظاهر، وهللا أعلم.

وأما حديث عائشة فهو حديث خمتلف يف وجوب العمل به، واألظهر أن ما ال يتفق على صحته أنه 
هلا ويل،  ط إذن الويل ملنليس جيب العمل به. وأيضا فإن سلمنا صحة احلديث فليس فيه إال اشرتا

أعين: املوَل عليها. وإن سلمنا أنه عام يف كل امرأة فليس فيه أن املرأة ال تعقد على نفسها، أعين: أن 
ال تكون هي اليت تلي العقد، بل األظهر منه أنه إذا أذن الويل هلا جاز أن تعقد على نفسها دون أن 

 تشرتط يف صحة النكاح إشهاد الويل معها.

ما احتج به الفريق اآلخر من قوله تعاَل: }فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن ابملعروف{  وأما
فإن املفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن، وليس  -[234]البقرة: 

أن  -أعلم  وهللا -ها هنا شيء ميكن أن تستبد به املرأة دون الويل إال عقد النكاح، فظاهر هذه اآلية 
 يقل ملهلا أن تعقد النكاح، ولألولياء الفسخ إذا مل يكن ابملعروف، وهو الظاهر من الشرع، إال أن هذا 

 فيه ضعف. -، وأن حيتج ببعض ظاهر اآلية على رأيهم، وال حيتج ببعضها به أحد

تصاص، إال االخوأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن ابلعقد، لكن األصل هو 
أن يقوم الدليل على خالف ذلك. وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر يف الفرق بني الثيب 

 -شعري  ليت -فبماذا  -والبكر؛ ألنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن، ويتوَل العقد عليهما الويل 
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 تكون األمي أحق بنفسها من وليها؟

ديث أحرى من أن يكون معارضا له، وحيتمل أن تكون وحديث الزهري هو أن يكون موافقا هذا احل
التفرقة بينهما يف السكوت والنطق فقط، ويكون السكوت كافيا يف العقد. واالحتجاج بقوله تعاَل: 

[ هو أظهر يف أن املرأة تلي العقد 234}فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن ابملعروف{ ]البقرة: 
[ على أن الويل هو الذي يلي 221ا املشركني حىت يؤمنوا{ ]البقرة: من االحتجاج بقوله: }وال تنكحو 

 العقد.

وقد ضعفت احلنفية حديث عائشة، وذلك أنه حديث رواه مجاعة عن ابن جريج عن الزهري. وحكى 
 (1)ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه، قالوا: والدليل على ذلك." 

تلزم الزوجة املوَل منها عدة أو ليس تلزمها؟ فإن اجلمهور على أن  "املسألة الثامنة: وأما هل .25
العدة تلزمها. وقال جابر بن زيد: ال تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت يف مدة أربعة األشهر ثالث 
حيض، وقال بقوله طائفة، وهو مروي عن ابن عباس. وحجته أن العدة إمنا وضعت لرباءة الرحم، وهذه 

 اءة. وحجة اجلمهور أهنا مطلقة فوجب أن تعتد كسائر املطلقات.قد حصلت هلا الرب 

وسبب اخلالف أن العدة مجعت عبادة ومصلحة: فمن حلظ جانب املصلحة مل ير عليها عدة، ومن 
 حلظ جانب العبادة أوجب عليها العدة.

 

احلر،  ن إيالءاملسألة التاسعة: وأما إيالء العبد، فإن مالكا قال: إيالء العبد شهران، على النصف م
قياسا على حدوده وطالقه. وقال الشافعي وأهل الظاهر: إيالؤه مثل إيالء احلر أربعة أشهر متسكا 
ابلعموم، والظاهر أن تعلق األميان ابحلر والعبد سواء، واإليالء ميني، وقياسا أيضا على مدة العنني ؛ 

حرة   ابلرجال كالعدة، فإن كانت املرأة وقال أبو حنيفة: النقص الداخل على اإليالء معترب ابلنساء ال
 كان اإليالء إيالء احلر وإن كان الزوج عبدا، وإن كانت أمة فعلى النصف.

وقياس اإليالء على احلد غري جيد، وذلك أن العبد إمنا كان حده أقل من حد احلر، ألن الفاحشة منه 
لة  التوسعة على الزوج وبني إزاأقل قبحا، ومن احلر أعظم قبحا، ومدة اإليالء إمنا ضربت مجعا بني

الضرر عن الزوجة، فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنفى للضرر عن الزوجة، 
واحلر أحق ابلتوسعة ونفي الضرر عنه، فلذلك كان جيب على هذا القياس أن ال ينقص من اإليالء إال 

 ، فالواجب التسوية.ه أحدمل يقل بإذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط، وهذا 

والذين قالوا بتأثري الرق يف مدة اإليالء اختلفوا يف زوال الرق بعد اإليالء، هل ينتقل إَل إيالء األحرار 
أم ال؟ فقال مالك: ال ينتقل عن إيالء العبيد إَل إيالء األحرار. وقال أبو حنيفة: ينتقل، فعنده أن 
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قلت إَل إيالء األحرار. وقال ابن القاسم: الصغرية اليت ال جيامع األمة إذا عتقت وقد آَل زوجها منها انت
مثلها ال إيالء عليها، فإن وقع ومتادى حسبت أربعة األشهر من يوم بلغت، وإمنا قال ذلك ألنه ال 

 ضرر عليها يف ترك اجلماع، وقال أيضا: ال إيالء على خصي وال على من ال يقدر على اجلماع.

 

ما هل من شرط رجعة املويل أن يطأ يف العدة أم ال؟ فإن اجلمهور ذهبوا إَل أن ذلك املسألة العاشرة: وأ
ليس من شرطها. وأما مالك فإنه قال: إذا مل يطأ فيها من غري عذر مرض أو ما أشبه ذلك فال رجعة 

 وعنده له عليها وتبقى على عدهتا، وال سبيل له إليها إذا انقضت العدة، وحجة اجلمهور: أنه ال خيل
 (1)أن يكون اإليالء يعود برجعته إايها يف العدة أو ال يعود: فإن عاد." 

"املشهور من اعتبار اإلزهاء، يقول مالك: إنه إذا كان يف احلائط الواحد بعينه أجناس من الثمر  .26
 خمتلفة الطيب مل يبع كل صنف منها إال بظهور الطيب فيه، وخالفه يف ذلك الليث. وأما األنواع املتقاربة

الطيب فيجوز عنده بيع بعضها بطيب البعض، وبدو الصالح املعترب عن مالك يف الصنف الواحد من 
الثمر هو وجود اإلزهاء يف بعضه ال يف كله إذا مل يكن ذلك اإلزهاء مبكرا يف بعضه تبكريا يرتاخى عنه 

و إذا بدأ الطيب هات هالبعض بل إذا كان متتابعا، ألن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه يف الغالب من العا
يف الثمرة ابتداء متناسقا غري منقطع. وعند مالك أنه إذا بدا الطيب يف خنلة بستان جاز بيعه وبيع 
البساتني اجملاورة له إذا كان خنل البساتني من جنس واحد. وقال الشافعي: ال جيوز إال بيع خنل البستان 

ع ي تؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا للنو الذي يظهر فيه الطيب فقط. ومالك اعترب الوقت الذ
الواحد. والشافعي اعترب نقصان خلقة الثمر، وذلك أنه إذا مل يطب كان من بيع ما مل خيلق، وذلك أن 
صفة الطيب فيه وهي مشرتاة مل ختلق بعد، لكن هذا كما قال ال يشرتط يف كل الثمرة بل يف بعض مثرة 

 ، فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار.مل يقل به أحدجنة واحدة، وهذا 

ي عن من النه -عليه الصالة والسالم  -ومن املسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه 
بيع السنبل حىت يبيض، والعنب حىت يسود، وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه ال جيوز بيع احلنطة يف 

ع احلب، فجوز مل تعلم صفته وال كثرته. واختلفوا يف بيع السنبل نفسه م سنبلها دون السنبل، ألنه بيع ما
ذلك مجهور العلماء: مالك، وأبو حنيفة، وأهل املدينة، وأهل الكوفة ؛ وقال الشافعي: ال جيوز بيع 
السنبل نفسه وإن اشتد، ألنه من ابب الغرر، وقياسا على بيعه خملوطا بتبنه بعد الدرس. وحجة اجلمهور 

 عليه صلى هللا -ن: األثر والقياس: فأما األثر فما روي، عن انفع، عن ابن عمر أن رسول هللا شيئا
 «هنى عن بيع النخيل حىت تزهي، وعن السنبل حىت تبيض، وأتمن العاهة، هنى البائع واملشرتي» -وسلم 

عي روي عن الشافوهي زايدة على ما رواه مالك من هذا احلديث، والزايدة إذا كانت من الثقة مقبولة و 
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أنه ملا وصلته هذه الزايدة رجع عن قوله، وذلك أنه ال يصح عنده قياس مع وجود احلديث. وأما بيع 
السنبل إذا أفرك ومل يشتد فال جيوز عند مالك إال على القطع. وأما بيع السنبل غري حمصود، فقيل عن 

الف  تبنه بعد الدرس فال جيوز بال خمالك جيوز، وقيل: ال جيوز، إال إذا كان يف حزمه. وأما بيعه يف
 فيما أحسب، هذا إذا كان جزافا، فأما إذا كان مكيال فجائز عند مالك، وال أعرف فيه قوال لغريه.

 (1)واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا." 
"وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق ابلبيوع، ألن فيها املعىن الذي يف البيع من الشغل به ألهنا  .27

تقع يف هذا الوقت اندرا خبالف البيوع. وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق ابجلمعة على جهة الندب 
لذلك مدح هللا و يف مبلغ علمي،  مل يقل به أحدملرتقب الوقت، فإذا فات فعلى جهة احلظر، وإن كان 

اتركي البيوع ملكان الصالة، فقال تعاَل: }رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة 
 [ .37وإيتاء الزكاة{ ]النور: 

وإذ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع فلنصر إَل ذكر األسباب والشروط املصححة له، وهو القسم 
 لبيوع.الثاين من النظر العام يف ا

 

 ]اجلزء الثالث أسباب الصحة يف البيوع املطلقة[

 ]الباب األول يف ألفاظ البيع والشراء[

القسم الثاين: واألسباب والشروط املصححة للبيع هي ابجلملة ضد األسباب املفسدة له، وهي منحصرة 
عاقدين. ففي هذا ال يف ثالثة أجناس: النظر األول: يف العقد. والثاين: يف املعقود عليه. والثالث: يف

القسم ثالثة أبواب. الباب األول يف العقد والعقد ال يصح إال أبلفاظ البيع والشراء اليت صيغتها ماضية، 
مثل أن يقول البائع: قد بعت منك، ويقول املشرتي: قد اشرتيت منك، وإذا قال له: بعين سلعتك 

ك بعذر، وقد لزم املستفهم إال أن أييت يف ذلبكذا وكذا، فقال: قد بعتها. فعند مالك أن البيع قد وقع 
وعند الشافعي أنه ال يتم البيع حىت يقول املشرتي: قد اشرتيت، وكذلك إذا قال املشرتي للبائع: بكم 
تبيع سلعتك؟ فيقول املشرتي بكذا وكذا، فقال: قد اشرتيت منك. اختلف هل يلزم البيع أم ال حىت 

 يقول: قد بعتها منك.

أنه يقع البيع ابأللفاظ الصرحية وابلكناية، وال أذكر ملالك يف ذلك قوال، وال يكفي عند وعند الشافعي 
 الشافعي املعاطاة دون قول.

وال خالف فيما أحسب أن اإلجياب والقبول املؤثرين يف اللزوم ال يرتاخى أحدمها عن الثاين حىت يفرتق 
البيع حىت  وكذا فسكت املشرتي، ومل يقبلاجمللس، )أعين: أنه مىت قال للبائع: قد بعت سلعيت بكذا 
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 افرتقا، مث أتى بعد ذلك، فقال: قد قبلت أنه ال يلزم ذلك البائع( .

واختلفوا مىت يكون اللزوم؟ فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحاِبما، وطائفة من أهل املدينة: إن البيع يلزم 
ن حاق، وأبو ثور، وداود، وابن عمر ميف اجمللس ابلقول، وإن مل يفرتقا؛ وقال الشافعي، وأمحد، وإس

يع : البيع الزم ابالفرتاق من اجمللس، وأهنما مهما مل يفرتقا، فليس يلزم الب-رضي هللا عنهم  -الصحابة 
وال ينعقد، وهو قول ابن أِب ذئب يف طائفة من أهل املدينة، وابن املبارك، وسوار القاضي، وشريح 

وهو مروي عن ابن عمر، وأِب برزة األسلمي من الصحابة، وال  القاضي، ومجاعة من التابعني وغريهم،
 خمالف هلما من الصحابة.

 (1)وعمدة املشرتطني." 
"ونساؤهم على النصف من نسائهم. وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز. وعلى هذا تكون  .28

 دية جراحهم على النصف من دية املسلمني.

وبه قال الشافعي، وهو مروي عن عمر بن اخلطاب وعثمان والقول الثاين: أن ديتهم ثلث دية املسلم، 
 بن عفان، وقال به مجاعة من التابعني.

والقول الثالث: أن ديتهم مثل دية املسلمني، وبه قال أبو حنيفة والثوري ومجاعة، وهو مروي عن ابن 
 مسعود، وقد روي عن عمر، وعثمان، وقال به مجاعة من التابعني.

ليه وسلم صلى هللا ع -ا روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النيب فعمدة الفريق األول م
وعمدة احلنفية عموم قوله تعاَل: }وإن كان « . دية الكافر على النصف من دية املسلم»أنه قال:  -

 [ .92من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إَل أهله وحترير رقبة مؤمنة{ ]النساء: 

معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراين وكل ذمي مثل دية املسلم. قال: ومن السنة ما رواه 
وأِب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي حىت كان  -صلى هللا عليه وسلم  -وكانت على عهد رسول هللا 

معاوية، فجعل يف بيت املال نصفها، وأعطى أهل املقتول نصفها. مث قضى عمر بن عبد العزيز بنصف 
الذي جعله معاوية يف بيت املال. قال الزهري: فلم يقض يل أن أذكر بذلك عمر بن عبد الدية، وألغى 

 العزيز، فأخربه أن الدية كانت اتمة ألهل الذمة.

وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمدا على من ال يرى القصاص فيه، فقال قوم: عليه قيمته ابلغة ما بلغت، 
لشافعي، وأبو يوسف، وهو قول سعيد بن املسيب، وعمر وإن زادت على دية احلر، وبه قال مالك، وا

بن عبد العزيز. وقال أبو حنيفة، وحممد: ال يتجاوز بقيمة العبد الدية. وقالت طائفة من فقهاء الكوفة: 
 فيه الدية، ولكن ال يبلغ به دية احلر، ينقص منها شيئا.

 ة احلر. وعمدة من أوجب فيهوعمدة احلنفية أن الرق حال نقص، فوجب أن ال تزيد قيمته على دي
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الدية ولكن انقصة عن دية احلر أنه مكلف انقص، فوجب أن يكون احلكم انقصا عن احلر لكن واحدا 
ابلنوع. أصله احلد يف الزىن والقذف واخلمر والطالق. ولو قيل فيه: إهنا تكون على النصف من دية 

ف، . وعمدة مالك أنه مال قد أتلقل به أحدمل يلكان قوال له وجه، أعين: يف دية اخلطأ، لكن  -احلر 
 فوجب فيه القيمة، أصله سائر األموال.

واختلف يف الواجب يف العبد على من جيب؟ فقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القاتل، وهو األشهر عن 
الشافعي، وقال مالك: هو على القاتل نفسه. وعمدة مالك تشبيه العبد ابلعروض. وعمدة الشافعي 

 (1)على احلر.." قياسه 
"عليه السالم، فعلى هذا يصلي على النيب عليه السالم يف القعدتني مجيعا، ومنهم من قال:  .29

يف املسألة اختالف، عند أِب حنيفة رمحه هللا يصلي يف القعدة األوَل، وعند حممد رمحه هللا يصلي يف 
 السهو خيرجه من الصالة القعدة األخرية وهو قعدة سجود السهو بناء على أصل أن سالم من عليه

( من الصالة كانت القعدة األوَل من قعدة اخلتم، فيصلى فيه على 1ب80عندان، فإذا كان خيرجه )
النيب صلى هللا عليه وسلمويدعو هللا تعاَل فيه ليكون خروجه منها بعد الفراغ من األدعية والسنن 

 واملستحبات.

 

ى هو ال خيرجه من الصالة فيؤخر الصالة على النيب صلوعند حممد رمحه هللا: سالم من عليه سجود الس
 هللا عليه وسلمإَل قعدة سجديت السهو؛ فإهنما من األخرية له.

وهذا االختالف إمنا يظهر إذا ضحك بعد السالم قبل سجود السهو ال تنتقض طهارته عندمها، وعند 
جديت ين رمحه هللا: القعدة بعد سحممد رمحه هللا تنتقض، قال الشيخ اإلمام األجل مشس األئمة احللوا

السهو ليست بركن، وإمنا أمر ِبا بعد السجود ليقع ختم الصالة ِبا، فيوافق ذلك موضوع الصالة 
ويوليها، وأما أن يكون ركنا فال، حىت لو تركها أبن سجد سجدتني بعد السالم مث قام وذهب مل تفسد 

 ا سجد ومل يقعد أوال أن ال تفسد صالته.صالته؛ ألنه لو مل يسجد للسهو ال تفسد صالته، فإذ

 وأما بيان حملها

فنقول سجود السهو بعد السالم سواء كان من زايدة أو نقصان، وقال الشافعي رمحه هللا: يسجد قبل 
 السالم.

حجته: حديث عبد هللا بن مسعود أن النيب عليه السالم سجد سجديت السهو بعد السالم، وألن 
 ان فيجب أن يقع يف الصالة.السجدة شرعت جترب النقص

ولنا: حديث ثوابن على ما مر، وما روى حممول على ما قبل السالم الثاين، فإن عندان يسجد للسهو 
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بعد السالم األول قبل السالم الثاين، عليه عامة املشايخ رمحهم هللا وألن سجدة السهو أتخرت عن 
كمة، وهو: التحرز عن وهم التكرار، وما وقت السهو مع أن احلكم ال يتأخر عن السبب يف األصل حل

قبل السالم متوهم فيه السهو فيتوهم التكرار، فيؤخر عن السالم، مث يعود إَل حرمة الصالة ابلسجود 
 لتحقق اجلرب يف الصالة، ولو سجد بعد السالم أجزأه عندان.

 

يه وجه ؛ ألنه أراه قبل، وف، قال: وروي عنهم أنه ال جيزيه« األصول»قال القدوري رمحه هللا: هذا رواية 
أن فعله حصل يف فصل جمتهد فيه، فال حيكم بفساده..... ابإلعادة يتكرر السجود، « : األصول»رواية 
من العلماء، وحكم السهو يف صالة الفرض والنفل سوى حديث ثوابن على ما  مل يقل به أحدوهذا 

والشروط.."  الفريضة والنفلية دون األركانمر، من غري فصل، وألن الفرض والنفل إمنا يفرتقان يف وصف 
(1) 

"ويسن تتميم املسح على العمامة، واألفضل أن ال يقتصر على أقل من الناصية. وال يكفي  .30
 االقتصار على العمامة قطعا.

احلادية عشرة: مسح األذنني ظاهرمها وابطنهما مباء جديد. ولو أخذ أبصابعه ماء لرأسه، مث أمسك 
ميسحه ِبا، فمسح األذن مبائها، كفى ألنه جديد، وميسح الصماخني مباء جديد بعض أصابعه فلم 

 على املشهور. ويف قول شاذ: يكفي مسحهما ببقية بلل األذن.

، ، كان يغسل أذنيه مع وجهه-رمحه هللا  -قلت: وميسح الصماخني ثالاث، ونقلوا: أن ابن سريج 
ط ذاهب العلماء فيهما، وفعله هذا حسن. وقد غلوميسحهما مع رأسه ومنفردتني احتياطا يف العمل مب

لى . ودليل ابن سريج، نص الشافعي واألصحاب عمل يقل به أحدمن غلطه فيه زاعما أن اجلمع بينهما 
 استحباب غسل النزعتني مع الوجه، مع أهنما ميسحان يف الرأس. وهللا أعلم.

 

ان. والسنة واألدب يشرتكان يف أصل الثانية عشرة: مسح الرقبة. وهل هو سنة، أم أدب؟ فيه وجه
االستحباب، لكن السنة يتأكد شأهنا، واألدب دون ذلك. مث األكثرون، على أنه ميسح بباقي بلل 

 الرأس، أو األذن، وقيل: مباء جديد.

قلت: وذهب كثريون من أصحابنا، إَل أهنا ال متسح، ألنه مل يثبت فيها شيء أصال، وهلذا مل يذكره 
 مو األصحاب. وهذا هو الصواب. وهللا أعلم.الشافعي ومتقد

الثالثة عشرة: ختليل أصابع الرجلني خبنصر يده اليسرى من أسفل الرجل، مبتدائ خبنصر الرجل اليمىن، 
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خامتا خبنصر اليسرى. وقيل: خيلل ما بني كل أصبعني من أصابع رجليه أبصبع من أصابع يده، ومل يذكر 
 (1)اجلمهور ختليل أصابع." 

 خلالف"من ا .31

* وقال الشيخ أبو عمر وبن الصالح مل خيرج ابن سريج ِبذا من اخلالف بل زاد فيه يف اجلمع بني 
وهذا االعرتاض مردود ألن ابن سريج ال يوجب ذلك بل يفعله استحبااب واحتياطا   مل يقل به أحداجلميع 

به للخروج لى استحباكما سبق وذلك غري ممنوع ابإلمجاع بل حمبوب وكم من موضع مثل هذا اتفقوا ع
من اخلالف وإن كان ال حيصل ذلك إال بفعل أشياء ال يقول إبجياِبا كلها أحد وقد قدمنا قريبا أن 
الشافعي واالصحاب رمحهما هللا قالوا يستحب غسل النزعتني مع الوجه ومها مما ميسح عند الشافعي 

ال تحبوا غسلهما للخروج من خالف من قإذ مها من الرأس واستعابه ابملسح مأمور به ابإلمجاع وإمنا اس
مها من الوجه ومل يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما ومع هذا استحبه الشافعي واألصحاب ونظائر 

 ذلك كثرية مشهورة فالصواب استحسان فعل ابن سريج رمحه هللا وهللا أعلم * قال املصنف رمحه هللا

سلم إذا عنه قال أمران رسول هللا صلى هللا عليه و  * )مث يغسل رجليه وهو فرض ملا روى جابر رضي هللا
 توضأ ان نغسل ارجلنا(

)الشرح( هذا احلديث رواه الدارقطين إبسناد ضعيف ويغين عنه ما سنذكره من األحاديث وغريها إن 
شاء هللا تعاَل وراوي هذا احلديث هو جابر بن عبد هللا األنصاري السلمي بفتح السني والالم املدين 

د هللا وقيل أبو عبد الرمحن وقيل أبو حممد شهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم تسع عشرة غزوة أبو عب
توىف ابملدنية سنة ثالث وسبعني وقيل مثان وسبعني وقيل مثان وستني والصحيح األول وتويف وله أربع 

 وتسعون سنة رضي هللا عنه

ذا لني ومل خيالف يف ذلك من يعتد به ك* أما حكم املسألة فقد أمجع املسلمون على وجوب غسل الرج
 ذكره الشيخ أبو حامد وغريه

* وقالت الشيعة الواجب مسحهما وحكى أصحابنا عن حممد بن جريرر أنه خمري بني غسلهما 
 ومسحهما وحكاه اخلطاِب عن اجلبائي املعتزيل وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل واملسح مجيعا

 (2)* واحتج." 
 يف الفاحتة ويف السورة وهذا ال خالف فيه عندان"يف الصالة اجلهرية  .32

 * )فرع(

يف مذاهب العلماء يف إثبات البسملة وعدمها )اعلم( أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبين عليها 
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صحة الصالة اليت هي أعظم األركان بعد التوحيد وهلذا احملل األعلى الذي ذكرته من وصفها اعتىن 
أخرين بشأهنا وأكثروا التصانيف فيها مفردة وقد مجع الشيخ أبو حممد عبد العلماء من املتقدمني واملت

الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي ذلك يف كتابه املشهور وحوى فيه معظم املصنفات يف 
( وأان إن شاء هللا تعاَل أذكر هنا مجيع مقاصده خمتصرة وأضم إليها تتمات البد 1ذلك جملدا كبريا )

ا فأقول: قد ذكران أن مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاحتة بال خالف فكذلك هي آية كاملة من منه
أول كل سورة غري براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق وِبذا قال خالئق ال حيصون من السلف 

مكحول و قال احلافظ أبو عمرو بن عبد الرب هذا قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبري وطاوس وعطاء 
وابن املنذر وطائفة وقال ووافق الشافعي يف كوهنا من الفاحتة امحد واسحق وأبو عبيد ومجاعة من أهل 
الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق وحكاه اخلطاِب أ؟ عن أِب هريرة وسعيد بن جبري ورواه البيهقي يف كتابه 

سنن الكبري له فيان الثوري ويف الاخلالفيات إبسناده عن علي بن أِب طالب رضي هللا عنه والزهري وس
 عن علي وابن عباس وأِب هريرة وحممد بن كعب رضي هللا عنهم

* وقال مالك واألوزاعي وأبو حنيفة وداود ليست البسملة يف أوائل السور كلها قرآان ال يف الفاحتة وال 
هنا ليست من رواية أيف غريها وقال أمحد هي آية يف أول الفاحتة وليست بقرآن يف أوائل السور وعنه 

الفاحتة أيضا وقال أبو بكر الرازي من احلنفية وغريه منهم هي آية بني كل سورتني غري األنفال وبراءة 
وليست من السور بل هي قرآن كسورة قصرية وحكي هذا عن داود وأصحابه أيضا ورواية عن امحد 

ال من ى أنه ال يكفر من أثبتها و وقال حممد ابن احلسن ما بني دفيت املصحف قرآن وأمجعت األمة عل
فإنه يكفر  أحد مل يقل بهنفاها الختالف العلماء فيها خبالف ما لو نفى حرفا جممعا عليه أو أثبت ما 

 (1)ابإلمجاع وهذا يف البسملة اليت يف اوائل السور." 
ا ن"يف تكبرية اإلحرام يف الصالة مث يكرب تكبرية أخرى للهوي من غري رفع اليد قال أصحاب .33

تكبري اهلوي مستحب ليس بشرط ويف تكبرية اإلحرام أوجه )الصحيح( املشهور أهنا شرط )والثاين( 
مستحبة )والثالث( ال تشرع أصال قاله أبو جعفر الرتمذي من أصحابنا حكاه عنه الشيخ أبو حامد 

طيب هذا لوالبندنيجي والقاضي أبو الطيب واألصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده قال القاضي أبو ا
 سواه وهللا أعلم مل يقل به أحدشاذ 

* وهل يستحب ملن أراد السجود أن يقوم فيستوي قائما مث يكرب لإلحرام مث يهوي للسجود ابلتكبرية 
 الثانية فيه وجهان

 )أحدمها(

يستحب قاله الشيخ أبو حممد اجلويين والقاضي حسني والبغوي واملتويل واتبعهم الرافعي والثاين وهو 
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ح ال يستحب وهذا اختيار إمام احلرمني واحملققني قال اإلمام ومل أر هلذا القيام ذكرا وال أصال األص
)قلت( ومل يذكر الشافعي ومجهور األصحاب هذا القيام وال ثبت فيه شئ يعتمد مما حيتج به فاالختيار 

أما ما رواه ت و تركه ألنه من مجلة احملداثت وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة على النهي عن احملداث
البيهقي إبسناده عن أم سلمة األزدية قالت " رأيت عائشة تقرأ يف املصحف فإذا مرت بسجدة قامت 
فسجدت " فهو ضعيف أم سلمة هذه جمهولة وهللا أعلم قال أصحابنا ويستحب أن يقول يف سجوده 

جود ا يقوله يف سما ذكره املصنف وهو قوله سجد وجهي إَل آخره وسجود الشجرة أيضا ولو قال م
الصالة جاز وكان حسنا وسواء فيه التسبيح والدعاء ونقل األستاذ إمساعيل الضرير يف تفسريه أن اختيار 
الشافعي رمحه هللا أن يقول يف سجود التالوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال وظاهر القرآن يقتضي 

ني  كشف اجلبهة ووضع اليدين والركبتمدح هذا فهو حسن وصفة هذا السجود صفة سجود الصالة يف
 والقدمني واألنف وجمافاة املرفقني عن اجلنبني وإقالل البطن عن الفخذين ورفع أسافله على

أعاليه وتوجيه أصابعه إَل القبلة وغري ذلك مما سبق يف ابب صفة الصالة فاملباشرة ابجلبهة شرط ووضع 
تني وتوجيه األصابع ويف اشرتاط وضع اليدين والركب األنف مستحب وكذا جمافاة املرفق وإقالل البطن

والقدمني القوالن السابقان هناك بفروعهما وحكم رفع األسافل على ما سبق هناك والطمأنينة ركن البد 
منها والذكر مستحب ليس بركن مث يرفع رأسه مكربا وهذا التكبري مستحب على املذهب وبه قطع 

غريه عن أِب جعفر الرتمذي أنه ال يستحب والصواب األول وهل اجلمهور وحكى القاضي أبو الطيب و 
يستحب مد تكبري السجود والرفع منه جيئ فيه القوالن يف سجود الصالة وقد سبق بياهنما يف صفة 
الصالة الصحيح أنه يستحب مد األول حىت يضع جبهته على األرض ومد الثاين حىت يستوي قاعدا 

صحة سجوده فيه قوالن مشهوران نقلهما البويطى واملزىن كما حكاه وهل يفتقر إَل السالم ويشرتط ل
املنصف أصحهما عند األصحاب اشرتاطه ممن صححهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب يف 
تلعيقهما والرافعي وآخرون فإن قلنا ال يشرتط السالم مل يشرتط التشهد وإن شرطنا السالم ففي اشرتاط 

 (1)ذكرمها."  التشهد الوجهان اللذان
"ابلورق إَل قوله سواء بسواء عينا بعني يعين يدا بيد فاجلواب أهنما إذا عينا يف اجمللس صار  .34

عينا بعني كما إذا تقابضا يف اجمللس كان يدا بيد فلم يرد التعيني والتقابض يف نفس العقد اه وهذا 
اضرتني وعنه حمذهب أِب حنيفة رضي هللا عنه وأمحد وقال مالك ال جيوز الصرف حىت يكون العينان 

ال جيوز حىت يظهر إحدى العينني ويعني وعن زفر رمحه هللا مثله وقال مالك على هذه الرواية حيتاج أن 
ا يكون قبضه ملا مل يعنيه قريبا متصال مبنزلة النفقة حيلها من كيسه قال ابن عبد الرب قال الطحاوي واتفقو 

إذا كان  الشافعي رضي هللا عنهم على جواز الصرفيعين هؤالء الفقهاء الثالثة يعين أاب حنيفة ومالك و 
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أحدمها دينا وقبضه يف اجمللس فدل على اعتبار القبض يف اجمللس دون كونه عينا اه ومما يدل على أنه 
ال يشرتط التعيني يف العوضني حني العقد حديث ابن عمر يف تقاضيه الدراهم عن الداننري والداننري 

ن اآلخر صرف واملأخوذ عنه ليس معينا وسنذكر ذلك يف الكالم يف عن الدراهم فإن أخذ أحدمها ع
القسم اخلامس إن شاء هللا تعاَل )فإن قلت( حكمتم هنا جبواز الصرف على املوصوفني على املشهور 

 وحرمتم فيما تقدم أن إسالم أحد النقدين يف اآلخر ال جيوز ولنا

ما نه سلم أو حيكم بصحة السلم فيه حاال كخالف مشهور على النظر إَل املعني أن حيكم بفساده أل
قال القاضي أبو الطيب )قلت( امتناع إسالم أحد النقدين يف اآلخر والكالم فيه خمتص مبا إذا كان 
بلفظ السلم فإنه ينبئ عن األجل واملانع من صحة الصرف )فإن قلت( هذا نظرا إَل جانب اللفظ 

اللفظ ابألجل يزول بشرط احللول وحينئذ يلزم أحد األمرين والسؤال إذا نظران إَل املعىن مث إن إشعار 
من  دومل يقل به أح)إما( تصحيح السلم فيها كما قال القاضي أبو الطيب )وإما( فساد هذا العقد 

األصحاب )قلت( الصرف والسلم قسمان من أقسام البيع فهما خاصان حتت أعم وبينهما أعين الصرف 
 (1)بيع املوصوف يف الذمة قد يكون نقدا وقد."  والسلم عموم وخصوص من وجه فإن

"ظاهر كالم الشافعي رضي هللا عنه )قلت( وهذه احلكاية عن أِب حامد كان يغلب على ظين  .35
أهنا وهم فإن الذي يف تعليقه اجلزم ابلتفصيل املتقدم وال أعلم خالفا يف ذلك فلعله التبس على احلاكي 

مة ا نور ووقع اختالف يف نقل احلكم مع ذلك لكن ملا رأيتها وال األئهذه املسألة مبسألة الثمرة اليت عليه
 نقلوا ذلك )قلت( لعل الشيخ أاب حامد اختلف كالمه يف ذلك.

ويدخل شجر هذا النوع يف بيع األرض كسائر األشجار وقال البغوي يف التهذيب واخلوارزمي يف الكايف 
خنلة تشقق  مل يتفتح للمشرتي خبالف مالو ابع إن الورد إذا تفتح بعضه فالذي تفتح للبائع والذي

 بعض مثرها وعلله أبن ما تفتح من الورد جيتىن وال يرتك فان يتناثر ويقتل فال يتالحق البعض ابلبعض
فكان كل واحد يف حكم املنفرد خبالف الثمار فاهنا الجتتين حىت تتالحق وكالم أِب حامد واجلرجاين 

رب ما يف بيان ماال يسع جهله مصرح خبالفه )النوع الثاين( من هذا الض واملصنف يف التنبيه وابن سراقة
يربز بنفسه ال حيول دونه حائل إال أنه خيرج على جهته مث يتفتح كاليامسني فإن كان قد ظهر منه شئ 
فاجلميع للبائع وان مل يظهر منه شئ فهو للمشرتي والظهور يف هذا النوع مبنزلة التفتح يف النوع األول 

 ه طريقة الشيخ أِب حامد وسلكها املصنف هنا والروايين والرافعي وغريهم.هذ

واعلم أن عبارة املصنف رمحه هللا تعاَل هنا يف اليامسني خاصة وكذلك عبارة اجلرجاين يوافقان بظاهرمها 
 رما قاله صاحب التهذيب يف الورد لكن عبارة املصنف يف التنبيه مصرحة أبن اليامسني كالورد وأن ظهو 

بعضه كظهور كله فينبغي أن حتمل عبارته يف املهذب على ذلك ال على ماقاله صاحب التهذيب وهللا 
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 أعلم.

وأطلق القاضي أبو الطيب يف النوعني أنه إن تفتح للبائع وإن مل يتفتح للمشرتي وكذلك قال املصنف 
لك أو بعضه فهو كان ظهر ذيف التنبيه لكن بلفظ الظهور ملا قال أو بورا تفتح كالورد واليامسني فان  

 للبائع وإن مل يظهر فهو للمشرتي فإن أراد

 يقل ملابلظهور التفتح وهو الظاهر فهو موافق للقاضي أِب الطيب وإن أراد الربوز وإن كان يف الكمام 
إال أن يتعسف يف االعتذار عنه أبن املراد الظهور وذلك يف الورد وما خيرج يف كمام ابلتفتح  به أحد

امسني وما خيرج يف غري كمام بنفس اخلروج فحينئذ يصح ويكون موافقا ملا قاله يف املهذب وملا قاله وابلي
الشيخ أبو حامد وأما اعتبار القاضي أِب الطيب التفتح فيما ال كمام له فال معىن له وقال الروايين." 

(1) 
 ")فرع( .36

اآلخر  لعبدري فإنه ال يكون صالحا يفإذا كان بستاانن فيهما زرع واحد فبدا الصالح يف أحدمها قال ا
ويصح إفراد هذا ابلبيع دون اآلخر ال خيتلف املذهب فيه هذا قول العبدري يف الكفاية وذكر ذلك بياان 
حلكم مثله يف النخل فإن كان عنده أن النخل أيضا ال خيتلف فيه فهو املشهور املوافق لطريقة العراقيني  

 صوصه فيحتاج إَل فرق وهللا أعلم.كما تقدم وإن كان هذا يف الزرع خب

 )فرع(

قد تفهم من كالم بعض األصحاب أن منهم من قال ابعتبار وقت بدو الصالح أو وقت التأبري وجيعل 
ذلك مبثابة التأبري نفسه ومعىن ذلك أنه إذا احتد النوع واختلفت الصفقة أو ابلعكس مع حصول التأبري 

 بدو من أصحابنا وكذلك يف مل يقل به أحدبري أصال فهذا يف اجلملة أما اعتبار الوقت من غري أت
 الصالح وهللا أعلم.

 

 قال املصنف رمحه هللا تعاَل

. 
)إذا ابتاع زرعا أو مثرة بعد بدو الصالح مل يكلف قطعه قبل أوان احلصاد واجلذاذ الن العادة فيها تركها 

نقله اال  متاعا ابلليل أنه ال يكلف إَل احلصاد واجلذاذ فلم يكلف نقله قبله كما نقول فيمن اشرتى
ابلنهار فان احتاجت الثمرة أو الزرع إَل السقى يلزم البائع ذلك النه جيب عليه تسليمها يف حال اجلذاذ 

 (2)واحلصاد وذلك ال حيصل اال ابلسقي فلزمه( .." 
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شرتي "* اإلشاعة مالحظا يف مسألة اختالط الثمرة واحلنطة لكنا نقسم ذلك بني البائع وامل .37
ههنا فيما أعلم وإمنا القائل بعد االنفساخ يقول ابلتخيري نعم معىن اإلشاعة جيب أن  ومل يقل به أحد

يالحظ إذا كان االختالط بعد القبض يف احلنطة وبعد اجلذاذ يف الثمرة وكذلك على القول الذي حكاه 
تقدم عن األصحاب من اإلمام عن صاحب التقريب وإن كان مل يتعرض لإلشاعة وال ينايف ذلك ما 

فصل اخلصومة ألن ذلك معرفة املقدار وبعد معرفة املقدار الذي لكل منهما يصري مشرتكا كما تقدم 
عن املاوردي فيما إذا كان املقدار معلوما ويصري حكمه حكم االختالط املذكور يف غري ذلك من 

غصب وهللا اَل يف ابب الفلس والاألبواب ويف املثليات حبكم اإلشاعة على ما سنذكره إن شاء هللا تع
 سبحانه وتعاَل أعلم.

 

 قال املصنف رمحه هللا تعاَل

. 
)وإن اشرتى شجرة عليها محل للبائع فلم أيخذه حىت حدث محل للمشرتى واختلطت ومل تتميز ففيه 
طريقان قال أبو على بن خريان وأبو علي الطربي ال ينفسخ العقد قوال واحدا بل يقال إن مسح أحد  

ما برتك حقه من الثمرة أقر العقد الن املبيع هو الشجر ومل خيتلط الشجر بغريه وإمنا اختلط ما عليها ك
من الثمرة والثمرة غري مبيعة فلم ينفسخ البيع كما لو اشرتى دارا وفيها طعام للبائع وطعام للمشرتى." 

(1) 
ه مل يصح خ مع أصول"للمشرتي ومقتضى كالم القاضي حسني الذي حكيته أنه إذا ابع البطي .38

إال بشرط القطع خبالف النخل وكذلك قال اإلمام والغزايل قال ابن الرفعة وهو أفقه منه يعين من اإلمام 
واملنقول األول يعين كالما عن البندنيجي وغريه يقتضي أنه جيوز مطلقا )فائدة( إن قلت ما وجه أتخري 

ألة االوَل )قلت( اختلط املبيع بغريه فهي أشبه ابملس هذه املرتبة عن الرتبة الثانية فإن يف هذه املرتبة
املرتبتان االولتان االختالط فيهما ظاهر إما اختالط املبيع بغريه يف الرتبة األوَل وإما اختالط املقصود 
 منه بغريه يف الرتبة الثانية ويف هذه املرتبة القائل األول يقول ليس فيها اختالط وإمنا هو زايدة املبيع يف

كما أشار   أحد ومل يقل بهسه ولو كان كما قال هذا القائل ألجرب البائع على تسليم الرطبة بكماهلا نف
يف  إليه املصنف فالنزاع يف املرتبة الثانية يف املختلط فيها هل هو كاملختلط يف املرتبة األوَل أوال والنزاع

ذكر  قق بقسميه مث ملا فرغ منهاالختالط هل هو كذلك االختالط أو ال فذكر املصنف االختالط احمل
 (2)ما يقبل النزاع يف كونه اختالطا أوال لكن اجراء القولني هنا أظنه أوَل من إجرائهما يف." 

                                         
 11/478اجملموع شرح املهذب، النووي  (1)
 11/490اجملموع شرح املهذب، النووي  (2)



38 

 

"ابللفظ الذي أورده املصنف رمحه هللا على االحتمال املقابل ملا أبديته يف مأخذ أِب إسحاق  .39
يقتضي إثبات اخليار ثالثة أايم ابتداؤها بعد احللب وهذا ال أعلم أحدا قال به ال أاب حامد وال غريه إال 

و حامد أبهنا ث وإمنا قال أبأاب بكر ابن املنذر فإنه قال له خيار ثالثة أايم بعد احللب على ظاهر احلدي
من آاثر العقد كخيار الشرط على ما سأذكره إن شاء هللا تعاَل لكن احلديث ِبذا اللفظ مل يصح وهللا 
أعلم )التنبيه الثالث( أن األلفاظ الصحيحة يف احلديث ورد فيها " فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها " 

ار بعد خليار ثالثة أايم " فاللفظ األول يقتضي أن اخليويف األلفاظ الصحيحة يف رواية أخرى " فهو اب
 احللب واللفظ الثاين يقتضي أن مدة اخليار ثالثة أايم ويلزم من جمموع ذلك أن يكون اخليار ثالثة

أايم ابتداؤها من احللب وهو الذي مل أعلم أحدا قال به غري ابن املنذر )وأما( أن يعمل ابحلديثني وجيعل 
فيما علمت غري ابن املنذر )وأما( أن جيعال  مل يقل به أحدآلخر فيلزم هذا الذي أحدمها مبينا ل

متعارضني فتقف الداللة على ترجيح أن اخليار ميتد ثالثة أايم )واجلواب( عن هذا أن قوله " فهو خبري 
النظرين بعد أن حيلبها " حممول على الغالب ألن الرضى والسخط إمنا يكون بعد احللب وتبني احلال 

عد أن ثة فإثبات اخليار ثالثة أايم اقتضى زايدة على ما اقتضاه قوله " بواحللب الغالب أنه يقع يف الثال
حيلبها " فعملنا ابلزائد املبني ومحلنا اآلخر على الغالب وهذا احلمل ال أيابه اللفظ خبالف محل قوله " 

ار بعد يفهو ابخليار ثالثة " على الغالب فإنه أيابه اللفظ والالئق إبرادة ذلك املعىن أن تقول فهو ابخل
 (1)ثالث )التنبيه الرابع( أن األصحاب يعربون عن اخلالف يف هذه املسألة أبن اخليار هل هو خيار." 

"وغريه ومع ذلك ال يتوجه على الغزايل ما ذكرته يف الكفاية وذكره الرافعي فيما يظنه فليتأمل  .40
ئع جملس االطالع )قلت( وملخص ذلك أنه إن حضر البائع جملس االطالع رد جزما وإن حضر البا

 فكذلك

ال على ما يفهمه كالم القاضي حسني من النقل عن القفال وإن مل حيضر أحد منهما جملس االطالع 
وحضر يف البلد فعلى ما قاله الرافعي واقتضى كالم اإلمام يف الشفعة أنه يكون خمريا بني البائع واحلاكم 

لقفال ال وغريه يعين فيكون التخيري على رأي اوقال ابن الرفعة إنه يف هذه الصورة الوجهان عن القف
خاصة وعامة األصحاب على خالفه وليس الصحيح ألنه قد وافق عند أتويل كالم اإلمام والغزايل يف 
الشفعة أن الرفع إَل احلاكم أحوط فهذه مناقشة يف كالم ابن الرفعة وأيضا مناقشة اثنية وهى أن كالم 

مل و  القاضي عند العجز عن الشهود وذلك يوهم االكتفاء ابلشهود الغزايل يف الوسيط جعل احلضور إَل
من األصحاب فيما علمته عند القدرة على القاضي أو البائع ومناقشة اثلثة وهي أن ما  يقل به أحد

ذكره ال يدفع اعرتاض الرافعي يف قوله مل يسع إَل القاضي وال يسعى إَل البائع كما يقتضيه كالم الغزايل 
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ن حضور جملس احلكم قد يكون أسهل من إحضار الشهود فيكون احلضور إَل القاضي )وقوله( إ
مشروطا ابلعجز عن الشهود كما يقتضيه كالم الغزايل بعيد ما ادعاه ابن الرفعة من إرادة حضور جملس 
احلكم صحيح ولكن ال يدفع سؤال الشافعي رمحه هللا فقد ظهر أن إشكال كالم الغزايل ابق حباله فإن 

ضح بعض مراده وتلخيص احلكم على الصحيح الذي حتصل من كالم الرافعي وغريه ويف كل من ات
احلالتني جيب اإلشهاد إذا تيسر قبل االنتهاء إَل البائع أو احلاكم على األصح وال جيب التلفظ ابلفسخ 

رب عقبله على األصح وتلخيصه أبيسر من هذا على الصحيح وسأفرد للكالم يف ذلك فرعا ولك أن ت
بعبارة خمتصرة فنقول جتب املبادرة إَل البائع أو احلاكم فإن مر يف طريقه إَل أحدمها ابآلخر ولقي شهودا 
وجب إشهادهم قبل ذلك يف األصح وإذا أردت متييز املراتب فاعم أن الرتبة )األوَل( أن حيضر مع 

)الثانية(."  ة واقتضاه كالم اإلماماحلاكم يف جملس االطالع فيبادر وال يؤخر قطعا على ما قاله ابن الرفع
(1) 

"الرد وأن امتناع بقاء الولد على ملك املشرتي بعد الرد ألنه يصري مبيعا بغري عوض وهذا يفهم  .41
أن احملذور من القول بقاء الولد على ملك املشرتي أنه يصري ملكا ال سبب له على القول ابرتفاع العقد 

رمحه  العقد من أصله ليس هو بطريق السله بل كما قاله الغزايل من أصله وهو يفيد أن املقصود ابرتفاع
هللا يف كتاب الصداق أو أنه يرتفع من أصله ابإلضافة أو إَل حينه أي يف هذا الوقت حبكم ارتفاع مجلة 
آاثر العقد ومن مجلة آاثره ملك النتاج والكسب املوجود فريتفع امللك فيها على هذا القول ويعود إَل 

ريجع حاصل القول أبنه يرتفع من أصله إَل أن املراد ارتفاع مجلة آاثره من اآلن واملراد ابرتفاعه البائع ف
 من حيث إنه ال ترتفع آاثره وإمنا يرتفع امللك يف املبيع فقط وهذا تفسري ال يسبق الذهن إليه فإن ثبت

شرتي ملهر الشبهة يح وقبض املأن الزوائد اهلالكة غري مضمونة وأن قبوله اهلبة وتصرفه إبذن املشرتي صح
صحيح وجب احلمل على هذا املعىن وحينئذ ال يشكل عليه عدم وجوب أجرة االستخدام والسكىن 
والركوب ومل أجد األصحاب صرحوا يف هذه املسائل بشئ بل كالمهم يقتضي كالصريح أنه ال جيب 

 من نفس املبيع أجرة االستخدام وحنوها وإمنا اخلالف يف األكساب واألعيان احلادثة

* وأما احلنفية فعندهم االكتساب والصيد ال ميلك مبلك األصل بل ابليد فال مينع الرد عندهم وكذلك 
أجرة االستخدام وحنوها ال جتب على أصلهم ولكن إن وافقوان على عدم لزوم قيمة الولد اهلالك واملسائل 

 نا إليهاملتقدمة احتاجوا إَل احلمل على املعىن املذكور كما احتج

* وحنن إليه أحوج ألجل عدم لزوم أجرة املدة املاضية وال متنع الزايدة الرد عند أِب حنيفة رمحه هللا إال 
إذا كانت حادثة من نفس املبيع وقال زفر جيب رد مهر الشبهة الذي قبضه املشرتي معها )السادس( 

بض للبائع مث كون الزوائد قبل القأن مقتضى قوله اخلراج ابلضمان تبيعة اخلراج للضمان فينبغي أن ت
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ما  والثاين مل يقل به إال على وجه ضعيف يف بعض الصور وهي مل يقل به أحدالعقد أو الفسخ واألول 
 إذا حصل الرد قبل القبض فما وجه تعطيب داللة احلديث يف ذلك والعمل

لقبض إذا منا كان بعد اِبا فيما بعد القبض للمشرتي )واجلواب( أن حمل احلكم الذي ورد فيه النص إ
حصل فسخ على ما تقدم من ألفاظ االحاديث السيما قوله قضى يف مثل هذا أن اخلراج ابلضمان 

 فيكون اخلراج معلال ابلضمان يف امللك وذلك مفقود يف البائع وفيما قبل القبض

عها وجودا م * فإن قلت احملل ال أتثري له والعلة اليت ذكرها الشارع الضمان فيجب أن يدور احلكم
وعدما فيكون اخلراج قبل القبض للمشرتي فيه نقض للعلة يف جانب البائع ووجود احلكم بدوهنا يف 

 جانب املشرتي

 (1)* قلت قال الغزايل." 
"ابلغصب وأول كالم اإلمام وهو قوله ومل يصر أحد من األصحاب إَل أن املشرتي يرد الثوب  .42

ق الغزايل اب عليه كما جيب على الغاصب وعليه يستقيم فر ويبقى شريكا حمتمل له أي على سبيل اإلجي
وأييت اعرتاض ابن خلكان عليه بسبب أن املفلس جمرب على ذلك من جهة البائع وأييت اجلواابن 
املتقدمان لكن يف آخر كالم اإلمام ما يقتضي أن ذلك على سبيل اجلواز فإنه قال وهذه املسألة ذكرها 

العراقيون واالحتمال فيها من اجلهة اليت ذكرهتا وهو جتويز الرد مع ملك صاحب التقريب وأشار إليها 
املشرتي يف عني الصبغ فإان قد جنعل الغاصب إذا صبغ الثوب شريكا انتهى فقول اإلمام هنا جتويز الرد 
يدل على أن ذلك ليس على سبيل الجياب بل على سبيل اجلواز وحينئذ ال أييت أتويل الكالم الذي 

غزايل ألن مقتضى كالمه اآلخر واألول مل يقل أحد جبواز الرد مع الشركة فيتوقف التأويل املذكور قاله ال
وحينئذ ال يبقى فرق الغزايل بضرر املشرتي متجها ألنه قد خيتار ذلك فال يكون املنع حينئذ لضرره بل 

ل كالم الغزايل ن نصحح أتويلضرر البائع وهو مثل ضرر املغصوب منه واألوَل إذا انتهينا إَل هذا املقام أ
يف الوسيط فإنه أخرب لكالم إمامه وأول كالم اإلمام حمتمل ولفظة اجلواز يف آخره ليست ان صرحية يف 
نفي الوجوب فريد إليه فهذا أوَل من أن جيعل فرق الغزايل واقعا يف غري وجه كالم اإلمام ويكون الذي 

  أن يرد الثوب ويصري شريكااتفق األصحاب عليه أنه ال يتعني حق املشرتي يف

ويقتضي ذلك أنه لو دعي البائع ال جيب علي املشرتى وفيه شئ مما ذكره عن صاحب التهذيب التنبيه 
الثالث ان صاحب التهذيب قال انه مل ميكنه نزع الصبغ فإن رضي البائع أبن يرده ويكون معه شريكا 

لك عن صاحب التهذيب ذكره هناك فقوله ان يف الزايدة رده وإن أىب أمسكه وأخذ األرش وقد تقدم ذ
رضى البائع ابلشركة رده إن أراد جيوز للمشرتي أن يرده فصحيح ألهنما إذا اتفقا على ذلك ال إشكال 

 يقل مليف اجلواز وإن أراد أنه جيب على املشرتي الرد أو يسقط حقه فهو الذي نقل اإلمام والغزايل أنه 
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وإن أىب أمسكه فإن أراد أن البائع إذا امتنع من الشركة تعني حق من األصحاب )وأما( قوله  به أحد
املشرتي يف األرش وأنه ال جيوز للمشرتي إلزامه وهو ظاهر كالمه فهو موافق ملا قاله الرافعى رمحه هللا 
وخمالف ملا حكاه الغزايل يف الوسيط من جراين االوجه الثالثة لكنه موافق لألصح منها وهو إجابة من 

إَل األرش القدمي فينبغي أن يكون معىن كالم صاحب التهذيب أنه إن أراد البائع أن يرد ويصري يدعو 
 (1)شريكا جاز للمشرتي الرد وإن امتنع البائع تعني على املشرتي االمساك وأخذ." 

"وال سيم ان كانت املدة إمنا هي سنتان وأشهر، فان احليض قد يبطئ عن ذات االقراء لعارض،  .43
 أجاب البيهقى. ومبثل هذا

 قال احلافظ: وهو أوَل ما يعتمد يف ذلك.

وقال السهيلي يف شرح السرية: ان حديث عمرو بن شعيب هو الذى عليه العمل، وإن كان حديث 
من الفقهاء، الن االسالم قد كان فرق بينهما، قال هللا  مل يقل به أحدابن عباس أصح إسنادا لكن 

ن هلن( ومن مجع بني احلديثني قال: معىن حديث ابن عباس ردها تعاَل )ال هن حل هلم وال هم حيلو 
 عليه على النكاح االول يف الصداق واحلباء، ومل حيدث زايدة على ذلك من شرط وال غريه اه.

وقد أشار إَل مثل هذا اجلمع ابن عبد الرب، وقيل: إن زينب ملا أسلمت وبقى زوجها على الكفر مل 
له تعاَل ينهما إذ مل يكن قد نزل حترمي نكاح املسلمة على الكافر، فلما نزل قو يفرق النيب صلى هللا عليه ب

)ال هن حل هلم( اآلية أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابنته أن تعتد فوصل أبو العاص مسلما قبل انقضاء 
 بالعدة، فقررها النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنكاح االول فيندفع االشكال، وحديث عمرو بن شعي

تعضده االصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، واالخذ ابلصريح أوَل من االخذ ابحملتمل، ويؤيده 
 خمالفة ابن عباس ملا رواه كما حكى ذلك عنه البخاري.

قال احلافظ ابن حجر: وأحسن املسالك يف تقرير احلديثني ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه االئمة، 
 بني نزول آيةومحله على تطاول العدة فيما 

التحرمي واسالم أىب العاص، وال مانع من ذلك، وأغرب ابن حزم فقال: إن قوله: ردها إليه بعد كذا، 
مراده مجع بينهما، وإال فاسالم أىب العاص گان قبل احلديبية، وذلك قبل أن ينزل حترمي املسلمة على 

 املشرك هكذا زعم.

 ه أهل املغازى أن إسالمه كان بعد نزول آية التحرمي.قال احلافظ ابن حجر: وهو خمالف ملا أطبق علي

وقال ابن القيم يف اهلدى ما حاصله: إن اعتبار العدة مل يعرف يف شئ من االحاديث، وال كان النيب 
صلى هللا عليه وسلم يسأل املرأة هل انقضت عدهتا أم ال ولو كان االسالم مبجرده فرقة، لكانت طلقة 
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 يكون الزوج أحق ِبا إذا أسلم، وقد دل حكمه صلى هللا عليه وسلم أن النكاح ابئنة وال رجعة فيها، فال
 (1)موقوف." 

"وتبدأ ابالهم فاالهم من سعد ثغر وكفاية أهل وحاجة من يدفع عن املسلمني وعمارة القناطر  .44
 لورزق القضاة والفقهاء وغري ذلك، فإن فضل شئ قسم بني أحرار املسلمني غنيهم وفقريهم وبيت املا

 ملك للمسلمني ويضمنه متلفه وحيرم االخذ منه بال إذن االمام.

وأفضل ما قرأنه يف الفئ ما صنفه ابن رشد يف البداية، وأما الفئ عند اجلمهور فهو كل ما صار 
 للمسلمني من الكفار قبل الرعب واخلوف من غري أن يوجف عليه خبيل أو رجل.

وأن االمام  فقال قوم إن الفئ جلميع املسلمني، الفقري والغىن،واختلف الناس يف اجلهة الىت يصرف إليها، 
 يعطى منه للمقاتلة وللحكام وللوالة.

وينفق منه يف النوائب الىت تنوب املسلمني كبناء القناطر وإصالح املساجد غري ذلك، والمخس يف شئ 
 منه، وبه قال اجلمهور، وهو الثابت عن أىب بكر وعمر.

خلمس، واخلمس مقسوم على االصناف الىت ذكروا يف آية الغنائم وهم االصناف وقال الشافعي بل فيه ا
الذين ذكروا يف اخلمس بعنيه من الغنيمة وأن الباقي هو مصروف إَل اجتهاد االمام ينفق منه على نفسه 
ومن رأى، وأحسب أن قوما قالوا إن الفئ غري خممس، ولكن يقسم على االصناف اخلمس الذين يقسم 

 خلمس، وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب.عليهم ا

وسبب اختالف من رأى أنه يقسم مجيعه على االصناف اخلمسة أو هو مصروف إَل اجتهاد االمام 
 هو سبب اختالفهم يف قسمة اخلمس من الغنيمة.

مث قال: إن من جعل االصناف يف اآلية تنبيها على املستحقني له قال هو هلذه االصناف املذكورين 
فوقهم، ومن جعل ذكر االصناف تعديدا للذين يستوجبون هذا املال قال ال يتعدى ِبم هؤالء  ومن

 االصناف، أعىن أنه جعله من ابب اخلصوص ال من ابب التنبيه.

 قبل الشافعي، وإمنا محله على هذا القول أنه رأى الفئ قد قسم يف فلم يقل به أحدوأما ختميس الفئ 
ين قسم عليهم اخلمس، فاعتقد لذلك أنه فيه اخلمس، النه ظن أن هذه اآلية على عدد االصناف الذ
 (2)القسمة خمتصة ابخلمس،." 

"السادس قال يف الكتاب إذا علم يف صالته أنه احنرف عن القبلة ومل يشرق ومل يغرب استقام  .45
ال تكون  ةإَل القبلة وبىن وهو قول الشافعي وأِب حنيفة وقال بعض الشافعية تبطل ألن الصالة الواحد

إَل جهتني قال صاحب الطراز وهذا إذا مل يكن عند املسجد احلرام قال وأما لو اعتقد املأموم أن اإلمام 
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احنرف احنرافا بينا فارقه وأمت لنفسه ولو كانوا يف بيت مظلم مث تبني أهنم صلوا جلهات شىت فإن كان 
ه أعاد دون اإلمام السابع قال صاحب الطراز اإلمام إَل غري القبلة أعادوا كلهم تبعا لإلمام وإن كان غري 

الكافة على أن من حيسن االستدالل وال وجد دليال أنه يتحرى جهة تركن إليها نفسه يصلي إليها صالة 
واحدة وقال حممد بن مسلمة يصلي أربع صلوات إَل أربع جهات وهو مذهبه يف األواين يصلي بعددها 

 لنجسة ووجه قول اجلماعة قوله تعاَل }فأينما تولوا فثم وجهوزائد إحدى صلوات وكذلك يف الثياب ا
هللا{ وأن اليقني ال حيصل أبربع جهات الحتمال أن تكون الكعبة يف جهة بني اثنتني منها بل ال حيصل 

لة األواين الثامن ففارقت هذه املسئلة مسئ مل يقل به أحداليقني حىت يصلي ثالمثائة وستني صالة وهذا 
جمتهد جمتهدا وهو ثقة خبري عن جهة البلد رجع إليه فإن قبلة البلد ال بد فيها من قال لو أخرب 

اجتهادات فهي أقرب للصواب من اجتهاد واحد وإن أخربه عن اجتهاد نفسه سأله عن وجه االجتهاد 
 (1)فإن." 

"املدرك الثاين السبب املنري لليمني ويسمى البساط ويف اجلواهر هو عندن معترب يف ختصيص  .46
اللفظ لبعض معانيه وتعميمه فيما هو أهم من مسمى اللفظ حنو قول احلالف ال شربت لك ماء من 
عطش عقيب كالم يقتضي املنة فإان حنمله على عموم ما فيه منة ألجل السبب املؤثر لليمني وقاله ابن 

يه كالعرف لحنبل خالفا ل ش وح لنا إن اللفظ بعد انضمامه للسبب يصري ظاهرا فيما ذكرانه فيحمل ع
}فمن يعمل مثقال ذرة  77مع اللفظ جبامع موجب الظهور ولقوله تعاَل }وال تظلمون فتيال{ النساء 

واملراد العموم فالتنبيه ببعض أنواع الشيء أو إفراده  7خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره{ الزلزلة 
ىن بظهوره عن النية  يف ذلك املعىن يستغ عليه كالم عريف معلوم وقرينة تقدمي السبب تصريه نصا أو ظاهرا

كسائر الظواهر ومتسك بعض األصحاب بتخرجيه على خالف العلماء يف ورود اخلطاب عقيب السبب 
هل حيمل عليه أم ال وهو غري مستقيم ألن اخلالف مثة إمنا هو هل خيتص ابلسبب أو ينظر إَل عموم 

فريع يف مثة فال يستقيم التخريج ت يقل به أحد فلماللفظ أما تعميم احلكم فيما هو أعم من اللفظ 
الكتاب لو من عليه ِببة فحلف ال أيكل من لبنها وال حلمها حنث مبا اشرتى من مثنها أكال أو لباسا 
خبالف غري مثنها إال أن يكون نوى أن ال ينتفع منه بشيء املدرك الثالث العرف وهو قسمان فعلي 

ة واملركبات وعرف املفردات قسمان يف بعض أفراد احلقيقة اللغويوقويل والقويل قسمان يف املفردات 
وأجنيب منها فالفعلي هو غلبة مالبسة بعض أنواع مسمى اللفظ وهو غري مقدم على اللغة وال معارض 
للوضع كما لو حلف امللك ال أيكل خبزا وعادته أكل احلوارى وال نية له فإنه حينث ابجلريش ألن اللفظ 

 (2)رى واألصل." مل خيتص ابحلوا
                                         

 2/134الذخرية للقرايف، القرايف  (1)
 4/27الذخرية للقرايف، القرايف  (2)



44 

 

"ففي الثاين وال يتعدى قال ابن يونس وقال ابن حنبل جيوز تقدميها على السابع كتقدم الكفارة  .47
على احلنث والزكاة على احلول وجوابه أن اليمني والنصاب سببان واحلنث واحلول شرطان وتقدمي احلكم 

ه كالتقدمي على ضحية والتقدمي عليعلى شرطه إذا تقدم سببه جيوز والسابع ها هنا سبب كيوم النحر لأل
 ويف اجلواهر تذبح ضحى كالضحااي ورواه حممد وقال ابن حبيب ومل يقل به أحداليمني وملك النصاب 

ال تذبح سحرا وال عشاء بل من الضحى إَل الزوال قال صاحب البيان قال عبد امللك جتزئ بعد الفجر 
على اهلدااي أوَل من الضحااي ويف وقت حساب قال وهو األظهر لعدم ارتباطها ابلصالة فقياسها 

السابع أربعة أقوال سبعة أايم بلياهلا يبتدأ من غروب الشمس ويلغى ما قبل ذلك من ليل أو هنار وقاله 
عبد امللك وقال ابن القاسم ورواه يف الكتاب إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم أو قبله حسب وكان 

سب أو بعده ألغي وقال ابن أِب سلمة حيسب ولو كان قبل الغروب مالك يقول إن ولد قبل الزوال ح
ويكمل السابع إَل مثل تلك الساعة قال ابن يونس قال مالك ويعمل طعاما ويدعو إليه قال اللخمي 
قال مالك وابن القاسم ال يعجبين جعلها صنيعا يدعو إليه ويف اجلواهر اإلطعام كاألضحية أفضل من 

من مات ولده قبل السابع فال عقيقة عليه وال تسمية لفوات السبب قال ابن الدعوة قال ابن يونس 
حبيب يسمى وكذلك السقط ويف احلديث يقول السقط يوم القيامة تركتين بال اسم فلم يعرفه قال 

 (1)اللخمي من ال يعق عنه ال أبس أن يسمى." 
ري املسلمني ن هللا تعاَل خ"او اليمني لقوله تعإَل }فيقسمان ابهلل{ كما قال يف اللعان أو أل .48

فدل على نسخه وعن الثاين أهنم ال يقولون به ألن اإلحصان من شرطه اإلسالم  ومل يقل به أحدوغريهم 
مع أنه حيتمل أهنما اعرتفا ابلزىن فلم يرمجهم ابلشهادة وعن الثالث أن الفسق وإن انىف الشهادة عندان 

ندان ف الشهادة وازعها ديين فافرتقا وألن تزويج الكفار عفإنه ال ينايف الوالية ألن وازعها طبعي خبال
فاسد واإلسالم يصححه وعن الرابع أنه معارض بقوله تعاَل يف آخر اآلية }ذلك أبهنم قالوا ليس علينا 
يف األميني سبيل{ فأخرب تعاَل أهنم يستحلون مالنا ومجيع أدلتكم معارضة بقوله تعاَل }أم حسب 

ت أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات{ فنفى تعإَل التسوية فال تقبل الذين اجرتحوا السيئا
شهادهتم وال حصلت التسوية وبقوله تعاَل }ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة{ قال األصحاب 

 وانسخ اآلية قوله تعاَل }وأشهدوا ذوي عدل منكم{

 

 )فرع مرتب(

سخوط ال حيكم احلاكم بذلك قاله ابن القاسم املسألة من النوادر لو رضي اخلصمان بشهادة كافر أو م
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اخلامسة ال تقبل شهادة العبد وقاله ش وح وقبلها ابن حنبل إال يف احلدود لنا قوله تعإَل }هل لكم مما 
 (1)ملكت اميانكم من شركاء فيما." 

د من ب"الطريقة وما قاله بعضهم من أنه جيايف كفيه حترزا عن االستعمال ال يفيد؛ ألنه ال  .49
الوضع واملد فإن كان مستعمال ابلوضع األول فكذا ابلثاين فال يفيد أتخريه، وألن األذنني من الرأس 
ابلنص أي حكمهما حكم الرأس، وال يكون ذلك إال إذا مسحهما مباء مسح به الرأس، وألنه ال حيتاج 

لشافعي وله مرة مذهبنا، وقال اإَل جتديد املاء لكل جزء من أجزاء الرأس فاألذن أوَل لكونه تبعا له، وق
 -لم صلى هللا عليه وس -أن عثمان حكى وضوء رسول هللا »ثالاث كاملغسول، ولنا  -رمحه هللا  -

وألن التكرار يف الغسل ألجل املبالغة يف التنظيف، وال حيصل ذلك ابملسح فال يفيد التكرار « فمسح مرة
 فصار كمسح اخلف واجلبرية والتيمم.

)والرتتيب املنصوص( أي الرتتيب املنصوص عليه من جهة العلماء، وهو أن يبدأ مبا  - رمحه هللا -قال 
رمحه  -بدأ هللا بذكره، وال نص عليه من جهة الشارع على ما أييت بيانه، وهو سنة عندان وقال الشافعي 

[ اآلية 6ة: دفرض لقوله تعاَل لقوله }إذا قمتم إَل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم{ ]املائ -هللا 
فأوجب غسل الوجه عقيب القيام إَل الصالة من غري فصل؛ ألن الفاء للتعقيب، ومن أجاز البداءة 

هور مواضعه ال يقبل هللا صالة امرئ حىت يضع الط» -صلى هللا عليه وسلم  -بغريه فقد فصل، ولقوله 
لق اجلمع إبمجاع أن الواو ملطاحلديث وكلمة مث للرتتيب، ولنا « فيغسل يديه مث يغسل وجهه مث ذراعيه

أهل اللغة نص عليه سيبويه، وأما تعلقه ابلفاء قلنا إن الفاء وإن اقتضت الرتتيب لكن املعطوف على 
ما دخلت عليه الفاء ابلواو مع ما دخلت عليه كالشيء الواحدة فأفادت ترتيب غسل هذه األعضاء 

ومن قتل مما يعلم ابلبديهة قال هللا تعاَل }على القيام إَل الصالة ال ترتيب بعضها على بعض وهذا 
[ فللقاتل أن يبدأ أبيهما شاء 92مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إَل أهله{ ]النساء: 

 إمجاعا.

ولو قال لغالمه إذا دخلت السوق فاشرت حلما وخبزا وموزا ال يلزمه شراء اللحم أوال، وأما اجلواب عن 
ين ظاهر من وجهني: أحدمها أنه يوجب البداءة ابليدين وهو يوجبه ابلوجه، والثاتعلقه بثم فإنه مرتوك ال

{ فصارت مبعىن الواو كقوله تعاَل }ولقد خلقناكم مث صورانكم ومل يقل به أحدأن كلمة مث للرتاخي 
[ }وما أدراك ما العقبة{ 11[ أي وصورانكم، وقوله تعاَل }فال اقتحم العقبة{ ]البلد: 11]األعراف: 

[ }يتيما ذا 14[ }أو إطعام يف يوم ذي مسغبة{ ]البلد: 13[ }فك رقبة{ ]البلد: 12البلد: ]
[ 17[ }مث كان من الذين آمنوا{ ]البلد: 16[ }أو مسكينا ذا مرتبة{ ]البلد: 15مقربة{ ]البلد: 

عليه  - أي وكان من الذين آمنوا وقت اإلطعام؛ ألن إطعام الكافر ال ينفع ولو آمن بعده فإن قيل قوله
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وجب ي« هذا وضوء ال يقبل هللا الصالة إال به»يف حديث آخر حني توضأ مرة مرة وقال  -السالم 
شاق كان مرتبا قلنا الظاهر أنه كان ابملضمضة واالستن  -عليه السالم  -الرتتيب؛ ألن الظاهر أن وضوءه 

 -نيب )والوالء( ؛ ألن ال - رمحه هللا -قال  ومل يقل به أحدواالبتداء ابليمني وحنو ذلك من آدابه، 
واظب عليه وهو أن يغسل العضو الثاين قبل جفاف األول، وقيل أن ال يشتغل  -صلى هللا عليه وسلم 

 بينهما بعمل آخر غري الوضوء

 

صلى هللا عليه  -إن النيب » -رضي هللا عنها  -)ومستحبه التيامن( حلديث عائشة  -رمحه هللا  -قال 
)ومسح  -هللا  رمحه -قال « من يف شأنه كله حىت يف تنعله وترجله وطهورهكان حيب التيا  -وسلم 

 مسح عليها. -عليه السالم  -رقبته( ألنه 

 

ومن آداب الوضوء استقبال القبلة عنده ودلك أعضائه وإدخال خنصره يف صماخ أذنيه، ذكره يف 
 غريه وأنالغاية، وتقدمي الوضوء على الوقت وحتريك خامته، وأن ال يستعني فيه ب

                             Q قوله من أنه جيايف كفيه( أي ميد األصابع من مقدم الرأس إَل القفا، مث ميسح الفودين ابلكفني
انتهى حيىي السريامي )قوله ال بد من الوضع( أي وضع الكفني ومده انتهى. )قوله وقال الشافعي ثالاث( 

 قوله وألن التكرار( أي وألن تكرار املسح غسل فتغري وظيفةوهو رواية عن أِب حنيفة انتهى كايف )
قياس  املمسوح على املغسول ألنه -رضي هللا تعاَل عنه  -الرأس، وقياسنا أوَل من قياس الشافعي 

 املمسوح على املمسوح انتهى.

ابن فرشتة )قوله املنصوص عليه من جهة العلماء( ليخرج املنصوص عليه من جهة النص فإنه ال جتوز 
هو  إَل آخره( هذا احلديث ضعفه أبو بكر الرازي وقال النووي« ال يقبل هللا صالة امرئ»خمالفته )قوله 

لم فاغسلوا  أعضعيف غري معروف انتهى كاكي )قوله على القيام إَل الصالة( فصار كأنه قال: وهللا
هذه األعضاء )قوله وهو( أي نص القرآن أو الشافعي انتهى قوله تعاَل }ولقد خلقناكم مث صورانكم{ 

[ إَل قوله تعاَل }مث كان 11[ أي وصورانكم وقوله تعاَل }فال اقتحم العقبة{ ]البلد: 11]األعراف: 
طعام؛ ألن إطعام الكافر ال ينفع ولو [ أي وكان من الذين آمنوا وقت اإل17من الذين آمنوا{ ]البلد: 

آمن بعده كذا يف أصل نسخة الشيخ حيىي السريامي اليت خبط الشيخ مشس الدين الزراييت قال السريامي 
 مل يوجد هذا يف املسودة اليت خبط املصنف.

صل أل( أي مل يقل أحد بعدم قبول الصالة بدون آدابه فعلم أن عدم القبول راجع ومل يقل به أحد)قوله 
 الوضوء دون سننه وآدابه انتهى حيىي

 

 ]مستحبات الوضوء[
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. )قوله يف املنت ومسح رقبته( أي بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما واحللقوم بدعة انتهى كمال، وقال 
 يف االختيار ومسح الرقبة قيل سنة وقيل مستحب انتهى

 

 ]آداب الوضوء[

ند الفجر ليكون ختيار ويكره أن يستعني يف وضوئه بغريه إال ع)قوله وأن ال يستعني فيه بغريه( قال يف اال
صلى هللا  -أن أسامة صب املاء على النيب »أعظم لثوابه وأخلص لعبادته انتهى ويف صحيح البخاري 

، وكذلك املغرية بن شعبة ويف شرحه ملغلطاي قال يف الطربي صح عن ابن « يف وضوئه -عليه وسلم 
ر الوضوء وروي عن ابن عمر املنع عنه، والصحيح خالفه ألن راوي املنع عباس أنه صب على يدي عم

عنه أيقع وهو جمهول، وثبت أن جماهدا كان يسكب املاء على ابن عمر فيغسل رجليه، وكذا النهي عن 
علي ليس بصحيح؛ ألن رواية النضر بن منصور عن أِب اجلون عنه ومها غري حجة يف الدين، ولقائل 

وز أن يستدعي فهل جي -صلى هللا عليه وسلم  -ربع ابلصب وكذا غريه من غري أمر منه أن يقول أسامة ت
 (1)اإلنسان." 

"وهو مذهب عمر وابنه وعلي وابن مسعود وقال الفراء تقول العرب على فالن ثوب مصبوغ   .50
شفق ال ؛ وألن« وآخر وقت املغرب إذا اسود األفق» -عليه الصالة والسالم  -كأنه الشفق ولنا قوله 

من الرقة ومنه شفقة القلب وهي رقته ويقال ثوب شفيق إذا كان رقيقا وهو ابلبياض أليق؛ ألنه أرق من 
إذ  «وقت صالة املغرب ما مل يسقط نور الشفق»بقوله  -عليه الصالة والسالم  -احلمرة وإليه أشار 

 تدخل ما دام ليل فالالنور يطلق على البياض واحلديث صحيح رواه مسلم؛ وألن العشاء تقع مبحض ال
البياض ابقيا؛ ألنه من أثر النهار وهلذا خيرج بطلوع البياض املعرتض من الفجر؛ وألن فيه اختالفا بني 
الصحابة، وكذا بني أهل اللغة فال خترج املغرب ابلشك، وكذا ال تدخل العشاء ابلشك وما روي عن 

مول على لة فما ذهب إال بعد نصف الليل حماخلليل أنه قال راعيت البياض مبكة شرفها هللا تعاَل لي
بياض اجلو وذلك يغيب آخر الليل، وأما بياض الشفق وهو رقيق احلمرة فال يتأخر عنها إال قليال قدر 

 ما يتأخر طلوع احلمرة عن البياض يف الفجر.

 

َل طلوع إ )والعشاء والوتر منه إَل الصبح( أي وقت العشاء والوتر من غروب الشفق -رمحه هللا  -قال 
الفجر أما أوله فقد أمجعوا أنه يدخل مبغيب الشفق على اختالفهم يف الشفق، وأما آخره فإلمجاع 
السلف أنه يبقى إَل طلوع الفجر أال ترى أن احلائض إذا طهرت ابلليل قبل طلوع الفجر جيب عليها 

ء والوتر وقت العشا قضاء العشاء ابإلمجاع فلوال أن الوقت ابق ملا وجب عليها وجعل يف املختصر
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واحدا وهو قول أِب حنيفة وعندمها يدخل وقته بعدما صلى العشاء وهذا اخلالف مبين على أن الوتر 
 فرض عنده وعندمها سنة على ما سيجيء بيانه.

 

)وال يقدم على العشاء للرتتيب( أي ال يقدم الوتر على العشاء ألجل وجوب الرتتيب  -رمحه هللا  -قال 
لوتر مل يدخل حىت لو نسي العشاء وصلى الوتر جاز لسقوط الرتتيب به وهذا عند أِب ال ألن وقت ا

حنيفة؛ ألنه فرض عنده فصارا كفرضني اجتمعا يف وقت واحد كالقضاءين أو القضاء واألداء وعندمها 
تد عال جيوز؛ ألن الوتر سنة العشاء فيكون تبعا هلا فال يدخل وقته حىت يصلي العشاء كسنة العشاء ال ي

ِبا قبل أداء العشاء لعدم دخول وقتها ال للرتتيب، ومثرة اخلالف تظهر يف موضعني: أحدمها: أنه لو 
صلى الوتر قبل العشاء انسيا أو صالمها وظهر فساد العشاء دون الوتر فإنه يصح الوتر ويعيد العشاء 

ا فال يصح ألنه تبع هل وحدها عنده؛ ألن الرتتيب يسقط مبثل هذا العذر وعندمها يعيد الوتر أيضا؛
 قبلها.

والثاين: أن الرتتيب واجب بينه وبني غريه من الفرائض حىت ال جتوز صالة الفجر ما مل يصل الوتر عنده 
 وعندمها جيوز؛ ألنه ال ترتيب بني الفرائض والسنن.

 

يف بلد يطلع  ن)ومن مل جيد وقتهما مل جيبا( أي من مل جيد وقت العشاء والوتر أبن كا -رمحه هللا  -قال 
الفجر فيه كما تغرب الشمس أو قبل أن يغيب الشفق مل جيبا عليه لعدم السبب وهو الوقت وذكر 
املرغيناين أن الشيخ برهان الدين الكبري أفىت أبن عليه صالة العشاء، مث أنه ال ينوي القضاء يف الصحيح 

داء ذا إذا مل ينو القضاء يكون ألفقد وقت األداء وفيه نظر؛ ألن الوجوب بدون السبب ال يعقل، وك
 ومل يقل به أحدضرورة وهو فرض الوقت 

                             Q.قوله: وهلذا خيرج( أي لكونه من أثر النهار 

 

وأخر وقت » قال -صلى هللا عليه وسلم  -)قوله: فإلمجاع السلف إَل آخره( وحديث أِب هريرة أنه 
 أتقاين. اه .« . العشاء حني يطلع الفجر

 

صلى هللا عليه وسلم  -)قوله يف املنت: وال يقدم على العشاء للرتتيب( املأمور به يف احلديث وهو قوله: 
.  «إن هللا تعاَل زادكم صالة إَل صالتكم أال وهي الوتر فصلوها ما بني العشاء إَل طلوع الفجر» -

 اه . غاية.

 

ن بعض أهل بلغار ويذكر أ -رمحه هللا  -( قال العيين )قوله: أبن كان يف بلد يطلع الفجر فيه إَل آخره
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ال جيدون يف كل سنة وقت العشاء أربعني ليلة فإن الشمس كما تغرب من انحية املغرب يظهر الفجر 
 من املشرق اه .

)قوله: أفىت أبن عليه صالة العشاء إَل آخره( وردت هذه الفتوى من بلغار على مشس األئمة احللواين 
بلغ العشاء مث وردت خبوارزم على الشيخ الكبري سيف السنة البقايل فأفىت بعدم الوجوب ف فأفىت بقضاء

جوابه احللواين فأرسل من يسأله يف عامته جبامع خوارزم ما تقول فيمن أسقط من الصلوات اخلمس 
  واحدة هل يكفر فأحس به الشيخ فقال: ما تقول فيمن قطع يداه من املرفقني أو رجاله من الكعبني

كم فرائض وضوئه؟ قال: ثالث لفوات حمل الرابع قال وكذلك الصالة اخلامسة فبلغ احللواين جوابه 
راتب متأمل يف وال ي -رمحه هللا تعاَل  -فاستحسنه ووافقه فيه. اه . جمتىب قال العالمة كمال الدين 

في الثابت يف خلثبوت الفرق بني عدم حمل الفرض وبني سببه اجلعلي الذي جعل عالمة على الوجوب ا
نفس األمر وجواز تعدد املعرفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف وانتفاء الدليل على الشيء ال 
يستلزم انتفاء جلواز دليل آخر وقد وجد وهو ما تواطأت عليه أخبار اإلسراء من فرض هللا الصالة مخسا 

 أهل عاما ألهل اآلفاق ال تفصيل فيه بنيبعدما أمروا أوال خبمسني، مث استقر األمر على اخلمس شرعا 
ال قلنا ما لبثه يف األرض ق -صلى هللا عليه وسلم  -ذكر الدجال رسول هللا »قطر وقطر وما روي 

أربعون يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أايمه كأايمكم فقيل اي رسول هللا فذلك اليوم الذي  
ورة رواه مسلم فقد أوجب فيه ثلثمائة عصر قبل صري « ا لهكسنة أيكفينا فيه صالة يوم قال ال أقدرو 

الظل مثال أو مثلني وقس عليه فاستفدان أن الواجب يف نفس األمر مخس على العموم غري أن توزيعها 
 -صلى هللا عليه وسلم  -على تلك األوقات عند وجودها فال يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قال 

 ومن أفىت بوجوب العشاء جيب على قوله الوتر اه .« دمخس صلوات كتبهن هللا على العبا»

 (1))قوله: يكون أداء ضرورة( أي لعدم الواسطة بني األداء والقضاء اه ." 
"وابلعكس ضرورة، وإن احتمل تقديرمها فهو خمري كمائة وعشرين مثال إن شاء أدى ثالث  .51

 ر.مسنات، وإن شاء أدى أربعة أتبعة؛ ألن أحدمها ليس أبوَل من اآلخ

: )واجلاموس كالبقر( ؛ ألنه بقر حقيقة إذ هو نوع منه فيتناوهلما النصوص الواردة -رمحه هللا  -قال 
ابسم البقر خبالف ما إذا حلف ال أيكل حلم البقر حيث ال حينث أبكل حلم اجلاموس؛ ألن مبىن األميان 

و حلف ال عزاي إَل احمليط أنه لعلى العرف، ويف العادة أن أوهام الناس ال تسبق إليه وذكر يف الغاية م
يشرتي بقرا فاشرتى جاموسا حينث، وفيه نظر ملا قلنا، وأنواع البقر ثالثة العراب واجلاموس والدراينية، 
وهي اليت هلا أسنمة والبقر يشمل الكل فيكون حكمها واحدا يف قدر النصاب والواجب، وعند 

ا أكثر تؤخذ الزكاة من أغلبها إن كان بعضهاالختالط جيب ضم بعضها إَل بعض لتكميل النصاب مث 
                                         

 1/81تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب، الزيلعي ، فخر الدين  (1)



50 

 

من بعض، وإن مل يكن يؤخذ أعلى األدىن، وأدىن األعلى، وعلى هذا البخت والعراب والضأن واملعز. 
 وقوله: واجلاموس كالبقر ليس جبيد؛ ألنه يوهم أنه ليس ببقر.

 

ئة، وإحدى شاة، ويف ما : )يف أربعني شاة-رمحه هللا  -)فصل( يف الغنم، وهو مشتق من الغنيمة قال 
وعشرين شااتن، ويف مائتني وواحدة ثالث شياه، ويف أربعمائة أربع شياه مث يف كل مائة شاة( ِبذا 

 -ال وكتب أِب بكر وعمر، وعليه انعقد اإلمجاع ق -صلى هللا عليه وسلم  -اشتهرت كتب رسول هللا 
والغنم، وهو شامل هلما فكاان جنسا واحدا : )واملعز كالضأن( ؛ ألن النص ورد ابسم الشاة -رمحه هللا 

ه )ويؤخذ الثين يف زكاهتا ال اجلذع( والثين ما متت ل -رمحه هللا  -فيكمل نصاب أحدمها ابآلخر قال 
سنة واجلذع ما أتى عليه أكثرها، وهذا على تفسري الفقهاء، وعند أهل اللغة اجلذع: ما متت له سنة 

لضأن، وهو نتان وطعن يف الثالثة، وعن أِب حنيفة أنه جيزيه اجلذع من اوطعن يف الثانية والثين ما مت له س
 ا الزكاة؛ وألنه يتأدى به األضحية فكذ« إمنا حقنا يف اجلذع» -عليه الصالة والسالم  -قوهلما لقوله 

                             Q و آلف ال وحشي حىت ل)قوله: واجلاموس كالبقر( والبقر الوحشي ملحق بغري اجلنس كاحلمار ال
يلتحق ابألهلي حكما بدليل حل أكله فكذا البقر الوحشي، ويف املغين جتب الزكاة يف بقر الوحش يف 

غريه، والسوم والنصاب حوال كامال شرط عنده فكيف يتحقق  ومل يقل به أحدرواية عند ابن حنبل، 
ر ال ثون كالسائمة واسم البقفيه السوم وملك النصاب حوال كامال ومىت جيتمع من بقر الوحش ثال

يتناوله عند اإلطالق فكان القول به شرعا بال كتاب، وال سنة، وال قياس صحيح وهلذا ال جيزي يف 
األضحية واهلدي، وليس من ِبيمة األنعام فصار كالظباء بل أوَل فإن الظبية تسمى عنزا، وال تسمى 

افعي ال جيب تولد بني الوحشي واألهلي، وعند الشبقر الوحش بقرا بغري إضافة وجيب عند احلنابلة يف امل
مطلقا، وهو قول داود، وعندان إن كانت األم أهلية جيب، وإن كانت وحشية ال جيب وبه أخذ مالك 
قاسوا على املتولد بني السائمة والعلوفة وزعموا أن غنم مكة متولدة بني الظباء والغنم وفيها الزكاة، وألزمنا 

يف األضحية واإللزامان ابطالن، ويف احمللى قال إبراهيم النخعي ال جتب الزكاة إال النووي بعدم اإلجزاء 
يف إانث اإلبل والبقر والغنم. اه . غاية )قوله: ويف العادة أن أوهام الناس ال تسبق إليه( أي حىت لو كثر 

 يف موضع ينبغي أن حينث كذا يف مبسوط فخر اإلسالم. اه . كاكي.

نه ليس ببقر( أي خبالف قوله فيما سبق والبخت كالعراب؛ ألهنا فردان جلنس واحد، )قوله:؛ ألنه يوهم أ
 وهو اإلبل. اه .

 

 ]فصل يف الغنم[

)فصل يف الغنم وهو مشتق من الغنيمة إَل آخره( إذ ليس هلا آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب. 
)قوله: كالضأن( أي، وهو اسم لذات اه . فتح )قوله: واملعز( أي وهو اسم لذات الشعر. اه . ابكري 
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الصوف. اه . ابكري والضأن مهموز قال النووي وجيوز ختفيفه ابإلسكان كنظائره يعين كرأس وأبس 
)قلت( ختفيفه ليس ابإلسكان بل إببداهلا ألفا كما يف رأس فأبدلت حبرف حركة ما قبلها ملا كانت 

ة قال وهو مجع ضائن ِبمزة قبل النون كراكب ساكنة، وإسكان األلف حمال؛ ألهنا ال تكون إال ساكن
 وركب ويقال يف اجلمع أيضا ضأن بفتح اهلمزة كحارس وحرس وجيمع أيضا على ضئني كغاز وغزي.

)قلت( الركب واحلرس والغزى كل منها ليس جبمع على األصح بل هو اسم مجع ذكره ابن احلاجب يف 
نس ية قال واملعز بفتح العني، وإسكاهنا اسم جالنحو والتصريف، ولعل صناعة العربية عنده غري قو 

والواحد ماعز. )قلت( مها اسم مجع كركب وحلق، واملعيز بفتح امليم واألمعوز بضم اهلمزة مبعىن املعز. 
اه . غاية )قوله: ويؤخذ الثين يف زكاهتا إَل آخره( أي يف زكاة الغنم، وهذه الرواية األصل عند أِب حنيفة، 

هي رواية أنه جيزيه اجلذع إَل آخره( و  -رمحه هللا  -اه . غاية )قوله: وعن أِب حنيفة  وهي ظاهر الرواية.
احلسن. اه . غاية )قوله: وهو قوهلما( ، ويف املعز ال جيزي إال الثين ابتفاق الرواايت. اه . غاية )قوله: 

لنسائي، وأمحد داود واغريب بلفظه وأخرج أبو « ( إمنا حقنا يف اجلذع» -عليه الصالة والسالم  -لقوله 
 -ه وسلم صلى هللا علي -جاءين رجالن مرتدفان فقاال إان رسوال رسول هللا »يف مسنده عن سعد قال 

بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك قلت: وما هي قاال شاة قال فعمدت إَل شاة ممتلئة خماضا وشحما 
اليت يف  أن أنخذ شافعا والشافع -لم صلى هللا عليه وس -فقاال هذه شاة شافع، وقد هناان رسول هللا 

وروى  «بطنها ولدها قلت فأي شيء أتخذان قاال عناقا جذعا أو ثنية فأخرجت إليهما عناقا فتناوالها
عثه مصدقا ب -رضي هللا عنه  -مالك يف املوطإ من حديث سفينة بن عبد هللا أن عمر بن اخلطاب 

خذه فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال له عمر فكان يعد السخل فقالوا تعد علينا السخل وال أت
نعم تعد عليهم السخلة حيملها الراعي، وال أتخذها، وال تؤخذ األكولة وال الرىب، وال املاخض وال فحل 

 (1)الغنم، وتؤخذ اجلذعة والثنية وذلك عدل بني غذاء." 
عيني اجلهة عمال ت "التحلل ويقع يف اإلحرام من وجه فيشرتط فيه أصل النية وال يشرتط فيه .52

ابلشبهني وقال مالك: ال جيوز االكتفاء بوقوف النهار وال بد من الوقوف يف جزء من الليل ملا روينا 
 «احلج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو هنار فقد مت حجه» -عليه الصالة والسالم  -ولنا قوله 

ل والنهار أو مبعىن الواو؛ ألنه يؤدي بني الليرواه مبعناه أبو داود وغريه وصححه الرتمذي وال ميكن محل 
 ومل يقل به أحد

 

)ولو أهل عنه رفيقه إبغمائه جاز( وهذا عند أِب حنيفة وقاال ال جيوز ولو أمره أبن  -رمحه هللا  -قال 
حيرم عنه عند عجزه فأحرم عنه عند إغمائه جاز إمجاعا هلما أن اإلحرام شرط فال يسقط إال بفعله أو 
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 به والداللة تقف على العلم وجواز اإلذن به ال يعرفه كثري من العلماء فكيف يعرف العوام داللتهبفعل انئ
خبالف ما إذا أمره صرحيا؛ ألن االستنابة يف ابب احلج جائزة يف اإلحرام أال ترى أن الصغري حيرم عنه 

ا ِبا صح، وكذا كفه ورمو أبوه وكذا يف األفعال بدليل أن املريض إذا مروا به بعرفات وحطوا احلصى يف  
ماع للسفر أن االستنابة اثبتة داللة؛ ألن عقد الرفقة واالجت -رمحه هللا  -إذا طافوا به أبمره وألِب حنيفة 

الذي املقصود منه اإلحرام وفعل املناسك استعانة ابلرفقة فيما يعجز عن مباشرته بنفسه والثابت داللة  
ضع حلما يف قدر ووضعها على الكانون وطبخه إنسان ال كالثابت نصا كشرب ماء السقاية وكمن أو 

جيب عليه الضمان؛ ألنه مأذون له داللة؛ وألن األركان كالوقوف والواجبات كرمي اجلار جاز بفعل 
غريه به إذا عجز فألن جيوز اإلحرام بفعل غريه، وهو شرط أوَل ولو أحرم عنه رفقاؤه بغري أمره قيل جيوز 

 ولني يف احمليط والذخرية.وقيل ال جيوز وذكر الق

 

)واملرأة كالرجل( يعين يف مجيع ما ذكران من األحكام؛ ألن أوامر الشرع عامة مجيع  -رمحه هللا  -قال 
ان )غري أهنا تكشف وجهها ال رأسها( وك -رمحه هللا  -املكلفني ما مل يقم دليل على اخلصوص قال 

الفه الوجه؛ ألهنا ال ختالف الرجل يف الوجه، وإمنا خت األوَل أن يقول غري أهنا ال تكشف رأسها وال يذكر
يف الرأس فيكون يف ذكره تطويل بال فائدة وال يقال، إمنا ذكره ليعلم أهنا كالرجل فيه ولو سكت عنه ملا 
عرف؛ ألنه، إمنا ذكره على سبيل االستثناء، وهو غري صحيح، وإمنا ال تكشف رأسها ملا روينا؛ وألنه 

 -الرجل ووجهها ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز ملا روي عن عائشة عورة خبالف رأس 
حمرمات  -سلم صلى هللا عليه و  -أهنا قالت كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول هللا  -رضي هللا عنها 

 فإذا حاذوان سدلت إحداان جلباِبا من رأسها على وجهها فإذا جاوزوان كشفنا رواه أمحد وأبو داود
)وال تليب جهرا( بل تسمع نفسها ال غري إلمجاع العلماء على ذلك؛ ألن  -رمحه هللا  -وغريمها قال 

بسرت  )وال ترمل وال تسعى بني امليلني( ؛ ألنه خمل -رمحه هللا  -صوهتا عورة أو يؤدي إَل الفتنة قال 
 العورة؛ وألنه ال يطلب منها إظهار اجللد؛ ألن بنيتها غري صاحلة للحراب

 -رمحه هللا  -قال 
                             Q قوله وال يشرتط فيه تعيني اجلهة عمال ابلشبهني( وهذا الفرق ال يتأتى إال يف طواف الزايرة ال

العمرة واألول يعمهما. اه . فتح )قوله وال بد من الوقوف يف جزء من الليل( وركن الوقوف وقوف جزء 
 ه . غايةمن الليل دون النهار عنده. ا

 

)قوله يف املنت ولو أهل عنه رفيقه إبغمائه جاز( أي استحساان. اه . غاية )قوله وقاال ال جيوز( حىت لو 
أفاق فأدى املناسك بذلك اإلحرام جيوز عنده وعندهم ال جيوز. اه . غاية قوله وعندهم أي عامة 

النيابة حىت  صالة وعن الرفيق بطريقالفقهاء. اه . غاية )قوله فأحرم( يعين أحرموا عن أنفسهم بطريق األ
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لو قتل صيد جيب عليه دم واحد كذا يف املبسوط وصورة املسألة هذا؛ ألن الرفقاء إذا لبسوا الرداء وجتنبوا 
احملظورات صار هو حمرما ويتداخل اإلحرامان وصار إحرامهم عنه كإحرام األب عن ابن صغري له من 

فال  كعبارة ابنه فكذا عبارة الرفقاء كعبارته كما لو أمرهم إفصاحاحيث، إن عبارته يف اإلهالل عن ابنه  
يلزمهم اجلزاء ابعتبار إحرامه فيجب على الرفيق جزاء واحد؛ ألن احملرم إبحرام النيابة املغمى عليه ال 
النائب. اه . كاكي وكتب ما نصه يعين رفقاءه. اه . )قوله جاز إمجاعا( وقال األئمة الثالثة ال جيوز. 

ه . غاية )قوله وجواز اإلذن به( أي بعقد الرفقة وقيل ابإلحرام بسبب عند الرفقة واألول أظهر. اه .  ا
 كاكي

)قوله ال يعرفه كثري من العلماء( أي وهلذا أنكره مالك والشافعي وابن حنبل وداود الظاهري. اه . غاية 
وما  لغري خبالف ما حنن فيه)قوله كشرب ماء السقاية( أي بل هذا أوَل؛ ألن ذلك تصرف يف ملك ا

سافروا إال له. اه . غاية )قوله جاز بفعل غريه( قال الولواجلي: واملريض لو وضع يف يده مث رمى عنه أو 
رمى رجل عنه أجزأه إذ مل يقدر أما األول؛ فألنه أقرب إَل اجلواز من الثانية وأما الثانية فلعجزه. اه . 

ة غري ساقطة من خط الشارح والصواب إثباهتا. اه . )قوله قيل )قوله ولو أحرم عنه غري رفقائه( لفظ
جيوز( أي، وهو األوَل؛ ألن هذا من ابب اإلعانة ال الوالية وداللة اإلعانة قائمة عند كل من علم قصده 
رفيقا كان أو ال وأصله أن اإلحرام شرط عندان اتفاقا كالوضوء وسرت العورة، وإن كان له شبه الركن مع 

ت النيابة فيه بعد وجود نية العبادة منه عند خروجه من بلده. اه . فتح قوله كالوضوء إخل  ذلك فجاز 
كمن أجرى املاء على أعضاء احملدث، فإنه يصري بذلك متوضئا أو غطى عورة عراين، فإنه يصري بذلك 

بو عبد هللا أحمصال للشرط. اه . فتح )قوله وقيل ال جيوز( قال يف الفوائد الظهريية قال الشيخ اإلمام 
اجلرجاين وكان اجلصاص يقول: ال جيوز مث رجع وقال جيوز وال ختتص بذلك رفقاؤه بل هم وغريهم يف 

 ذلك سواء اه .

 

)قوله يف املنت واملرأة كالرجل( أي يف احلج والعمرة إال يف مخس عشرة خصلة واخلمس عشرة خصلة 
شارح.  مجيع املكلفني( لفظة يف ليست يف خط الهذه مذكورة فيها. اه . )قوله؛ ألن أوامر الشرع عامة يف

اه . )قوله غري أهنا ال تكشف رأسها( أي كما قال يف اهلداية. اه . )قوله ولو سدلت شيئا( أي أرسلت 
من سدل الثوب أرسله من ابب طلب ويف بعض النسخ أسدلت ويف املغرب أسدلت خطأ. اه . كاكي 

 (1)ذلك الشيء عن وجهها. اه . كاكي." )قوله وجافته( وجافيه ابجليم أي ابعدت 
"ويعيد السعي؛ ألنه تبع للطواف وال شيء عليه الرتفاع النقصان ابإلعادة، ولو أعاد الطواف،  .53

ومل يعد السعي فال شيء عليه على ما اختاره مشس األئمة؛ ألن الطهارة ليست بشرط يف السعي، وإمنا 
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اضي ث ِبذه الصفة أال ترى أنه يتحلل به وذكر قالشرط أن يقع عقيب طواف معتد به، وطواف احملد
خان وغريه من شراح اجلامع الصغري أنه جيب عليه دم؛ ألنه ملا أعاد الطواف صار الطواف األول غري 

فإذا  ه أحدومل يقل بمعترب كأن مل يكن، ولوال ذلك لكاان فرضني أو األول وحده وال يعتد ابلثاين، 
 واف.ارتفض األول بقي السعي قبل الط

على غري  فال يكون عبادة -عليه الصالة والسالم  -وهو ال جيوز؛ ألنه ما عرف كونه قربة إال بفعله 
ذلك الوجه فيكون اتركا له فيجب عليه الدم خبالف ما إذا مل يعد الطواف وأراق دما حيث ال جيب 

يكون متقررا به نقصانه ف عليه ألجل السعي شيء؛ ألن إبراقة الدم ال يرتفع الطواف األول، وإمنا ينجرب
يف موضعه فيكون السعي عقيبه فيعترب، ولو طاف الفرض يف جوف احلجر، وهو احلطيم فإن كان مبكة 
أعاده؛ ألنه من البيت فيجب الطواف وراءه، والطواف يف جوف احلجر أن يدور حول الكعبة، ويدخل 

 له على الوجه ة أعاده كله ليكون مؤدايالفرجة اليت بني الكعبة واحلطيم فيدخله بذلك نقص فما دام مبك
املشروع، وإن أعاده على احلجر خاصة جاز؛ ألنه تالىف ما هو املرتوك، وهو أن أيخذ عن ميينه خارج 
احلجر حىت ينتهي إَل آخره مث يدخل احلجر من الفرجة، وخيرج من اجلانب اآلخر هكذا يفعل سبع 

، وهو أنه إذا أتى آخر احلجر يرجع وال يدخل مرات وقال قاضي خان: وقد يكون ذلك بطريق آخر
يف احلجر مث يبتدئ من أول احلجر من املكان الذي بدأ منه أوال لكن ال يعد رجوعه إَل ذلك شوطا 
وهكذا سبع مرات ولو طاف على جدار احلجر من داخل احلطيم أبن تسور احلائط ينبغي أن جيوز؛ 

 ن قبل ولو عاد إَل أهله ومل يعد الطواف يلزمه الدم يفألن احلطيم كله ليس من البيت على ما بينا م
الفرض؛ ألن ترك شوط منه يوجب الدم، وهذا أوَل؛ ألنه قريب من الربع، وإن كان يف الواجب ينبغي 

عي )أو ترك السعي( أي جيب عليه دم برتك الس -رمحه هللا  -أن جيب فيه الصدقة على ما قدمنا قال 
 سعي من الواجبات عندان على ما بينا فيلزمه الدم برتكهبني الصفا واملروة؛ ألن ال

 

)أو أفاض من عرفات قبل اإلمام( أي جيب عليه الدم إبفاضته منها ابلنهار، وهو  -رمحه هللا  -قال 
املراد بقوله: قبل اإلمام حىت ال جيب عليه الدم إذا أفاض بعد غروب الشمس، وإن كان قبل اإلمام، 

: ال جيب عليه شيء ابإلفاضة من النهار؛ ألن الركن أصل الوقوف فال - رمحه هللا -وقال الشافعي 
 -يلزمه برتك االستدامة شيء، ولنا أن نفس الوقوف ركن، واستدامته إَل غروب الشمس واجب لقوله 

 أمر، وهو للوجوب وبرتك الواجب جيب اجلابر« فادفعوا بعد غروب الشمس» -عليه الصالة والسالم 
وقف ليال؛ ألان عرفنا االستدامة ابلسنة فيمن وقف هنارا ال ليال فبقي ما وراءه على أصل خبالف ما إذا 

ولو  «من وقف بعرفة ليال أو هنارا فقد أدرك احلج»، وهو قوله: -عليه الصالة والسالم  -ما روي عنه 
 حنيفة ِبعاد إَل عرفات بعد غروب الشمس ال يسقط عنه الدم يف ظاهر الرواية وروى ابن شجاع عن أ
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أنه يسقط؛ ألن الواجب اإلفاضة بعد الغروب، وقد حصل فصار نظري من طاف جنبا مث أعاده أو 
جاوز امليقات بغري إحرام مث عاد وأحرم منه وجه الظاهر أن االستدامة واجبة فال ميكن تداركها ابلعود 

 ما بيناه انبنيخبالف املستشهد به وإن عاد قبل الغروب ففيه اختالف املشايخ والوجه من اجل

 

ه )أو ترك الوقوف ابملزدلفة( يعين جيب عليه برتكه الدم؛ ألنه واجب فيجب الدم برتك -رمحه هللا  -قال 
)أو رمى اجلمار كلها أو رمى يوم( أي برتك رمي اجلمار يف األايم كلها، وهو أربعة  -رمحه هللا  -قال 

 أايم أو يف يوم واحد

                             Q قوله: ولو أعاد الطواف ومل يعد السعي فال شيء عليه( أي يف الصحيح. اه . هداية قال
األتقاين: وأكثر مشاخينا يف شروح اجلامع الصغري على خالف ما ذهب إليه صاحب اهلداية حيث 

قى بقالوا: إذا أعاد الطواف، ومل يعد السعي عليه دم؛ ألن اإلعادة جتعل املؤدى كأن مل يكن من وجه في
السعي قبل الطواف وذلك خالف املشروع؛ ألن املشروع يف السعي أن يكون بعد الطواف. اه . )قوله: 
ألنه قريب من الربع( أي ربع البيت اه  )قوله: جيب عليه الدم برتك السعي بني الصفا واملروة( أي بغري 

يما بني الصفا وإن ترك السعي فعذر كذا يف البدائع اه  قال احلاكم الشهيد يف خمتصره املسمى ابلكايف: 
واملروة رأسا يف حج أو عمرة كان عليه دم وكذلك إن ترك منه أربعة أشواط، وإن ترك ثالثة أشواط أطعم 
لكل شوط مسكينا نصف صاع من حنطة إال أن يبلغ ذلك دما فحينئذ يطعم منه ما شاء يعين نقص 

ر فيكون ترك األكثر كرتك كله يف وجوب منه ما شاء، وذلك؛ ألن السعي واجب كالرمي وطواف الصد
 -الدم، وجتب الصدقة برتك األقل ليكون الواجب برتك األقل دون ما جيب برتك األكثر. اه . أتقاين 

 -رمحه هللا تعاَل 
 

والدفع من عرفات هو اإلفاضة. اه . أتقاين )قوله: خبالف ما « ( فادفعوا بعد غروب الشمس»)قوله: 
ال يلزمه شيء. اه . )قوله: ال يسقط عنه الدم يف ظاهر الرواية( أراد به ما  إذا وقف ليال( أي حيث

ذكر يف األصل بقوله: وإن رجع ووقف ِبا بعد ما غربت الشمس مل يسقط عنه الدم وذلك؛ ألن املرتوك 
سنة الدفع مع اإلمام، ومل يستدرك ذاك اه  أتقاين )قوله: وروى ابن شجاع عن أِب حنيفة أنه يسقط( 

 القدوري: وهو الصحيح؛ ألنه استدرك املرتوك قاله األتقاين. اه . قال

 

)قوله يف املنت: أو ترك الوقوف ابملزدلفة( اعلم أن وقت الوقوف مبزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر 
إَل أن يسفر جدا فمن حضر املزدلفة يف هذا الوقت فقد أتى ابلوقوف ومن تركه يف هذا الوقت أبن 

دلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لرتك الواجب إال إذا جاوزها ليال عن علة وضعف فخاف جاوز املز 
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اه . « . يلرخص للضعفاء أن يتعجلوا بل» -صلى هللا عليه وسلم  -الزحام فال شيء عليه؛ ألن النيب 
 (1)أتقاين." 

ة احليض ل"يوجد دليل احلاجة فال يباح له وعلى هذا ال يكره له ختيريها قبل الدخول يف حا .54
 وأن ختتار نفسها وأن يفرق القاضي بينهما خبيار البلوغ وغريه.

 

)وفرق على األشهر فيمن ال حتيض( أي فرق الزوج الطالق على أشهر العدة إذا   -رمحه هللا  -قال 
كانت املرأة ممن ال حتيض لصغر أو كرب أو محل؛ ألن األشهر فصول عدة الصغرية والكبرية إلقامتها 

العدة وهي احليض يف حق من حتيض فيفرق عليها، وكذا يف حق احلامل يفرق على األشهر  مقام فصول
وإن مل تكن األشهر من فصول عدهتا لتتجدد الرغبة على ما جييء من قريب، مث قيل: األشهر قائمة 
 مقام احليض والطهر واألصح أهنا قائمة مقام احليض ال غري؛ ألن املعترب يف ذوات احليض احليض دون

الطهر إال أن تكرر احليض ال يتصور بدون ختلل الطهر فاحتيج إليه ضرورة وانعدم هذا املعىن يف حقهما 
 فال حاجة إليه فال يعترب وهلذا يعترب االسترباء ابلشهر وهو حبيضة.

وكذا الفصل بني التطليقتني يكون حبيضة بدليل جواز اإليقاع قبيل احليضة وبعدها فيقام مقام ما هو 
رب وال يقال على هذا وجب أن يكون الطالق واقعا يف حالة احليض يف أي شهر وقع من األشهر املعت

الثالثة؛ ألان نقول اخللف تبع لألصل حباله ال بذاته فإن ذاته طهر حقيقة وإمنا أقيم مقام احليض يف حق 
اخلالف إال  ةوال تظهر مثر  ومل يقل به أحدبعض األحكام وإال لزم الطالق يف حيض قد جامعها فيه 

يف حق لزوم احلجة حىت يكون أحدمها حمجوجا، ولو طلق الصغرية، مث حاضت وطهرت قبل مضي 
 الشهر فله أن يطلقها أخرى للسنة عند أِب حنيفة.

وكذا لو طلق احلائض، مث أيست فله أن يطلقها أخرى لتبدل احلال ذكره يف جوامع الفقه، مث إن كان 
ِب الشهور ابألهلة وإن كان يف وسطه فباألايم يف حق التفريق والعدة عند أالطالق يف أول الشهر تعترب 

حنيفة وهو رواية عن أِب يوسف، وعندمها يكمل األول ابألخري واملتوسطات ابألهلة وهي مسألة 
)وصح طالقهن بعد الوطء( أي جاز طالق ذوات األشهر واحلامل عقيب  -رمحه هللا  -اإلجارة قال 

 يف ذوات األشهر يفصل بينهما بشهر كما يفصل بني -رمحه هللا  -، وقال زفر الوطء من غري فصل
التطليقتني به، وهذا ألنه ابجلماع تفرت الرغبة فال بد من مضي املدة لتجددها كذوات األقراء خبالف 
احلامل؛ ألن الرغبة فيها وإن فرتت من وجه بقيت من وجه آخر؛ ألن احلبل يدعو إَل إمساكها ملكان 

لد منها. ولنا أن الكراهية يف ذوات احليض ابعتبار توهم احلبل؛ ألن عند ذلك يشتبه وجه العدة الو 
الحتمال العلوق ومل يوجد هذا املعىن هنا وصارت كاحلامل، والرغبة وإن فرتت من وجه كثرت من وجه 
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 آخر؛ ألنه يرغب يف وطء غري معلق؛ ألن الطباع متيل إليه فصارت كاحلامل على ما مر.

 ويف الذخرية قيل إذا كانت الصغرية يرجى منها احليض أو احلبل

                             Q ،قوله: إذا كانت املرأة ممن ال حتيض لصغر( أي أبن مل تبلغ سن احليض وهو تسع على املختار
هلما  وقيل مثان وسبع اه . فتح )قوله: أو كرب( أبن كانت آيسة بنت مخس ومخسني على األظهر أو ال

أبن بلغت ابلسن ومل تر دما أصال. اه . فتح )قوله: مث قيل األشهر قائمة مقام احليض والطهر( وإليه 
ذهب صاحب املنافع وغريه اه . أتقاين )قوله: واألصح أهنا قائمة مقام احليض ال غري( وإليه ذهب 

 مثرة له ليل اجلدوى الصاحب اهلداية تبعا لشمس األئمة يف املبسوط وكتب ما نصه، وهذا اخلالف ق
يف الفروع كذا يف فتح القدير قال األتقاين أقول ال نسلم أن الشهر قائم مقام احليض وحده ولئن كان 
ذلك مل حيتج إَل إقامة ثالثة أشهر مقام ثالث حيض، بل يكفي إقامة شهر واحد مقام ثالث حيض؛ 

رباء د )قوله: وهلذا يعترب االستألن احليض أكثره عشرة أايم ومدة ثالث حيض حتصل يف شهر واح
ابلشهر( أي فيمن ال حتيض لصغر أو كرب اه . )قوله: حىت يكون أحدمها حمجوجا( أي أحد املختلفني 

 اه .

)قوله: مث إن كان الطالق يف أول الشهر( أي وهو أن يقع يف أول ليلة رئي فيها اهلالل تعترب الشهور 
لقات ابالتفاق ان وقع يف وسطه فباألايم يف التفريق أي تفريق الطابألهلة اتفاقا يف التفريق والعدة وإن ك

فال يطلق الثانية يف اليوم املويف ثالثني من الطالق األول، بل يف احلادي والثالثني فما بعده؛ ألن كل 
شهر معترب ثالثني يوما فلو طلقها يف اليوم املويف ثالثني كان جامعا بني طالقني يف شهر واحد ويف حق 

دة كذلك عند أِب حنيفة تعترب ابألايم وهو رواية عن أِب يوسف فال تنقضي عدهتا إال مبضي تسعني الع
يوما، وعندمها يكمل األول ابألخري والشهران املتوسطان ابألهلة وقوله: يف الفتاوى الصغرى تعترب يف 

اق انقصا كان ي ابالتفالعدة ابألهلة ابإلمجاع خيالف نقل اخلالف اه . فتح )تعترب الشهور ابألهلة( أ
 الشهر أو كامال اه .

أتقاين )قوله: وهي مسألة اإلجارة( يعين إذا استأجر ثالثة أشهر يف رأس الشهر اعترب ابألهلة اتفاقا 
انقصة كانت أو كاملة وإن استأجرها يف أثناء شهر تعترب األشهر الثالثة ابألايم عنده، وعندمها يكمل 

ني ذلك ابألهلة، وقيل الفتوى على قوهلما؛ ألنه أسهل، وليس بشيء الشهر األول ابألخري وفيما ب
ووجه أبن األصل يف األشهر األهلة فال يعدل عنه إال لضرورة وهي مندفعة بتكميل األول ابألخري 
وميكن أن يقول ذلك يف األشهر العربية وهي املسماة ابألمساء وهو مل يستأجر مدة مجاديني ورجب 

يس يلزم من ذلك األهلة وحينئذ فال بد من تسعني؛ ألنه ملا مل يلزم من مسمى ثالثة أشهر مثال، ول
اللفظ األهلة صار معناه ثالثة أشهر من هذا اليوم فال ينقضي هذا الشهر حىت يدخل من اآلخر أايم 

 مث يبتدئ اآلخر من حني انتهاء األول فيلزم كذلك يف الثالثة اه .
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 ر يفصل بينهما( أي بني الوطء والطالق اه . )قوله: ألنه يرغبفتح )قوله: وقال زفر يف ذوات األشه
 (1)يف وطء غري معلق( أي فرارا عن مؤن الولد اه . فتح." 

"القصاص والرجعة واإليالء والفيء يف اإليالء والظهار واليمني والنذر؛ ألن هذه تصرفات ال  .55
السكران  ر الكرخي والطحاوي أن طالقيفتقر وقوعها إَل الرضا بدليل أهنا تصح مع اهلزل واخلطأ واختا

ال يقع؛ ألنه ال قصد له كالنائم، وهذا ألن شرط صحة التصرف العقل، وقد زال فصار كزواله ابلبنج 
[ 43وغريه من املباحات ولنا أنه خماطب شرعا لقوله تعاَل }ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى{ ]النساء: 

ملباح و معصية فيجعل ابقيا زجرا له خبالف ما إذا زال ابفوجب نفوذ تصرفه؛ وألنه زال عقله بسبب ه
حىت لو صدع رأسه وزال ابلصداع ال يقع طالقه وخبالف ردته حيث ال تعترب؛ ألنه ال يدل على تبدل 
االعتقاد يف هذه احلالة والذي يوضحه أن عقله ابق يف حق حكم ال يثبت مع الشبهة كحد القذف 

 حق حكم يثبت مع الشبهة واختلفوا فيما إذا شرب اخلمر مكرها والقصاص فأوَل أن جيعل ابقيا يف
فسكر وطلق منهم من قال ال يقع؛ ألن عقله زال ابملباح ومنهم من قال يقع لوجود التلذذ به وال إكراه 
عنده، ومثله إذا شرِبا للضرورة، ولو سكر من األنبذة املتخذة من احلبوب أو العسل ال يقع طالقه 

رمحه  -مد يقع بناء على أنه حرام أم ال، ولو زال عقله ابلبنج ال يقع، وعند أِب حنيفة عندمها، وعند حم
أنه إن كان يعلم حني يشرب أنه بنج يقع وإال فال وطالق األخرس ابإلشارة إن كانت تعرف؛  -هللا 

هو مدفوع و  ألنه حيتاج إَل ما حيتاج إليه الناطق، ولو مل جتعل إشارته كعبارة الناطق ألدى إَل احلرج
ابلنص وعلى هذا مجيع تصرفاته ابإلشارة إن كانت تعرف كإعتاقه وبيعه وشرائه وغريها ملا ذكران ويف 
الينابيع هذا إذا ولد أخرس أو طرأ عليه ودام وإن مل يدم ال يقع طالقه وإمنا وقع طالق العبد على امرأته 

 رجل فقال: اي رسول هللا -ه وسلم صلى هللا علي -جاء النيب »دون طالق مواله لقول ابن عباس 
املنرب فقال اي  -م صلى هللا عليه وسل -سيدي زوجين أمته وهو يريد أن يفرق بيين وبينها فصعد النيب 

 «أيها الناس ما ابل أحدكم يزوج عبده من أمته، مث يريد أن يفرق بينهما إمنا الطالق ملن أخذ ابلساق
 ضعيف. ورواه الدارقطين أيضا عن غريه رواه ابن ماجه من رواية ابن هليعة وهو

؛ وألن ملك  «ال ميلك العبد وال املكاتب شيئا إال الطالق» -عليه الصالة والسالم  -ويف املنافع قال 
النكاح من خصائص اآلدمية والعبد دخل يف ملك املوَل من حيث املالية دون اآلدمية وهلذا ميلك 

الة عليه فوقع طالقه لكونه مالكا إلطالق مواله على امرأته الستح اإلقرار ابلدم واحلدود وال ميلكه املوَل
 وقوعه بدون امللك

 

)واعتباره ابلنساء( أي اعتبار عدد الطالق ابلنساء حىت كان طالق احلرة ثالاث وطالق  -رمحه هللا  -قال 
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عليه الصالة  - لهاألمة ثنتني حرا كان زوجها أو عبدا، وقال الشافعي عدد الطالق معترب حبال الرجل لقو 
؛ وألن صفة املالكية كرامة واآلدمية مستدعية هلا ومعىن « الطالق ابلرجال والعدة ابلنساء» -والسالم 

عن رسول  -رضي هللا عنها  -اآلدمية يف احلر أكمل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر ولنا ما روته عائشة 
واه ابن ماجه ويروى قرآن ر « وعدهتا حيضتان طالق األمة ثنتان»أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

وأبو داود والرتمذي والدارقطين. قال الرتمذي حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب 
وغريهم ويف الدارقطين قال القاسم وسامل عمل به املسلمون وهذا  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 نة تغين عن صحة سندهإمجاع، وقال مالك شهرة احلديث ابملدي

وال يقال أراد به األمة اليت حتت العبد؛ ألان نقول عدة اإلماء ال ختتلف بني أن تكون حتت حر أو عبد 
حل احمللية  فكان ابطال؛ وألن ومل يقل به أحدوتقييده يف حق الطالق يوجب تقييده يف حق العدة 

ن متلك تزوج برجل ثالث مرات فوجب أنعمة يف حقها وللرق أثر يف تنصيف النعمة فاحلرة متلك ال
األمة مرة ونصفا، إال أن العدة ال تتجزأ فتتكامل، وما رواه موقوف على ابن عباس غري مرفوع ذكره أبو 

 الفرج وأتويله على تقدير

                             Q مرأته؛ ألن  اوكيلي فطلق الوكيل امرأته فقال مل أرد بقويل أنت وكيلي الطالق ال يصدق وتطلق
كالم الرجل خرج جوااب لقول السلطان وكلين بطالق امرأتك اه . قاضي خان يف الوكالة )قوله: فأوَل 
أن جيعل ابقيا يف حق حكم إخل( قال الكمال وعلى هذا لو شرِبا مكرها أو إلساغة لقمة ال يقع عند 

ل عند كمال أنه يقع؛ ألن عقله زااألئمة الثالثة وبه قال بعض مشاخينا وفخر اإلسالم وكثري منهم على 
التلذذ، وعند ذلك مل يبق مكرها واألول أحسن؛ ألنه موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إال التسبب 
يف زواله بسبب حمظور وهو منتف واحلاصل أن السكر بسبب مباح كمن أكره على شرب اخلمر أو 

 ومن سكر منها خمتارا اعتربت عبارته.األشربة األربعة احملرمة أو اضطر ال يقع طالقه وعتاقه، 

وأما من شرب من األشربة املتخذة من احلبوب والعسل فسكر وطلق ال يقع عند أِب حنيفة وأِب يوسف 
خالفا حملمد ويفىت بقول حممد؛ ألن السكر من كل شراب حمرم اه . وقال قاضيخان يف فتاويه: أما إذا 

ملكره  يقع كما ال حيد اه . وقال األتقاين قال يف التحفة اشربه مكرها وسكر اختلفوا فيه واألصح أنه ال
على شرب اخلمر أو املضطر إذا شرب فسكر فإن طالقه ال يقع فإن هذا ليس مبعصية، مث قال وبعض 
املشايخ قالوا يقع ويف اإليضاح يقع؛ ألن الزوال حصل بفعل هو حمظور يف األصل واألول هو الصحيح 

 اه .

اويه يف طالق من ال يعقل: ولو أكره على شرب اخلمر أو شرب اخلمر لضرورة قال قاضي خان يف فت
وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما ال يلزمه احلد ال يقع طالقه وال ينفذ تصرفه اه . )قوله: ولو 

 .زال ابلبنج( قال قاضي خان يف فتاويه: ومن زال عقله ابلبنج ولنب الرماك ال ينفذ طالقه وعتاقه اه 



60 

 

قال يف ابب حد الشرب من النهاية: الفتوى يف زماننا على أن من سكر من البنج يقع طالقه وحيد 
 (1)شاربه لفشو هذا الفعل فيما بني الناس، وكذا قال يف احمليط اه ." 

"تكون مريضة فريثها ألن حقه تعلق مباهلا يف مرضها فتصري فارة ابالرتداد كتقبيلها ابن الزوج  .56
اح خبيار البلوغ وحنوه ويرثها أقارِبا مجيع ماهلا حىت الكسب يف ردهتا ألنه ال حراب منها أو فسخها النك

 فلم يوجد سبب الفيء خبالف املرتد عند أِب حنيفة على ما بينا

 

)وإن حكم بلحاقه عتق مدبره وأم ولده وحل دينه( ألنه ابللحاق صار من أهل  -رمحه هللا  -قال 
ام أهل اإلسالم النقطاع والية اإللزام كما انقطعت عن املوتى فصار  احلرب وهم أموات يف حق أحك

كاملوت إال أنه ال يستقر حلاقه إال حبكم احلاكم الحتمال أن يعود إلينا فال بد من القضاء وفيه خالف 
 الشافعي بناء على أنه ال ختتلف الدار عنده إذ الدنيا كلها دار واحدة وحنن قد بينا املعىن فيه فإذا ثبت

أنه موت ثبتت أحكام املوتى من عتق املدبر وأم الولد وحلول الدين الذي عليه فيقضى كل دين من 
الكسب يف تلك احلالة من الردة واإلسالم على ما تقدم ألن املستحق ابلسببني خمتلف وحصول كل 

ة لواحد من الكسبني ابعتبار سببه الذي وجب فيه الدين فيقضى كل دين من الكسب يف تلك احلا
ليكون الغرم ابلغنم هذه رواية أِب حنيفة وعنه أنه يبدأ بكسب اإلسالم يف قضاء الدينني فإن مل يف 
بذلك يقضى من كسب الردة ألن كسب اإلسالم ملكه حىت خيلفه الوارث فيه ومن شرط هذه اخلالفة 

امللك ابلردة  ةالفراغ عن حق امليت فيقدم الدين عليه أما كسب الردة فليس مبملوك له لبطالن أهلي
عنده فال يقضى دينه منه إال إذا تعذر قضاؤه من حمل آخر فحينئذ يقضى دينه به كالذمي إذا مات 

 وال وارث له يكون ماله جلماعة املسلمني ولو كان عليه دين يقضى منه.

كذا هذا وعنه أنه يبدأ بكسب الردة فإن مل يف بذلك يقضى من كسب اإلسالم ألن كسب اإلسالم 
لورثة وكسب الردة خالص حقه فكان قضاء الدين منه أوَل إال إذا تعذر أبن مل يف به فحينئذ حق ا

يقضى من كسب اإلسالم تقدميا حلقه وعندمها تقضى ديونه منهما ألن الكل ملكه حىت جيري اإلرث 
الحتمال افيهما ويعترب كونه واراث عند حلاقه يف قول حممد ألن اللحاق هو السبب والقضاء لتقرره لقطع 

وقال أبو يوسف يعترب وقت القضاء ألنه يصري موات ابلقضاء واملرتدة إذا حلقت بدار احلرب فهي على 
هذا ملا ذكران وبطلت عنها العدة ألهنا صارت كاملوتى وال عدة على األموات ولزوجها أن يتزوج أختها 

 ة أو سبيت مل ينتقض نكاحوأربعا سواها من ساعته النعدام العدة عليها كامليتة وإن عادت مسلم
األخت واألربع ألن نكاحها ال يعود وهلا أن تتزوج من ساعتها لعدم العدة عليها ولو ولدت يف دار 
احلرب ألقل من ستة أشهر من وقت الردة ثبت نسبه من الزوج وإن كان ألكثر ال يثبت ويسرتق الولد 
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ه فإن أمن نفذ )وتوقف مبايعته وعتقه وهبت - رمحه هللا -تبعا هلا وكذا جيرب على اإلسالم ملا قلنا قال 
وإن هلك بطل( وهذا عند أِب حنيفة وقال أبو يوسف وحممد جيوز تصرفه يف الوجهني ألن صحة 
التصرف تعتمد األهلية وهي تثبت ابخلطاب وهو ابلعقل ونفاذ التصرف يعتمد امللك وهو اثبت ولو 

 ذا ال تنفذ تصرفاهتم يف ماله.وهل ومل يقل به أحدزال امللك لزال إَل ورثته 

أال ترى أنه لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر فصاعدا من امرأة مسلمة أو أمة مسلمة يرثه ولو مات 
ولده قبل حكم القاضي بلحاقه ال يرثه فدل على قيام ملكه فيصح تصرفه وينفذ مث اختلفا فيما بينهما 

ن الظاهر عوده إَل اإلسالم إذ الشبهة تزاح فال فعند أِب يوسف يصح مثل ما يصح من الصحيح أل
صح من يصح كما ي -رمحه هللا  -يقتل فصار كاملرتدة وال جيعل كاملشرف على اهلالك وعند حممد 

املريض ألنه ال يرجع إَل اإلسالم ظاهرا فيقتل ألن من انتحل إَل حنلة قل ما يرتكه ال سيما إذا كان 
 تل ظاهرا خبالف املرتدة ألهنا ال تقتل وألِب حنيفة أنه حرِبمعرضا عما نشأ فيه فيفضي إَل الق

                             Q إذا حلقت ابلدار كأهنا ماتت فإن خرجت إَل دار اإلسالم بعد ذلك مسلمة ال يفسد نكاح
أختها وإذا ارتدت املعتدة وحلقت بدار احلرب وقضى القاضي بلحاقها بطلت عدهتا لتباين الدارين 

انقطاع العصمة كأهنا ماتت فإن رجعت بعد ذلك إلينا مسلمة قبل انقضاء مدة العدة أو احليض قال و 
 .-رمحه هللا  -أبو يوسف ال تعود معتدة وقال حممد تعود معتدة كما كانت. اه . قاضي خان 

مة صوكتب ما نصه حتقيقه أن عصمة املال اتبعة لعصمة النفس ثبوات وسقوطا فبارتداد الرجل تسقط ع
النفس لكونه حراب علينا فيقتل وتسقط عصمة املال أيضا تبعا هلا فيكون كسب االرتداد أيضا فيئا عند 
أِب حنيفة كمال حرِب مقهور يف أيدينا أما ارتداد املرأة فال تسقط به عصمة النفس ألهنا ال تقتل لعدم 

بها يف ثتها املسلمني ككساحلراب فال تسقط عصمة املال أيضا ألن كسبها يف الردة مرياث بني ور 
اإلسالم. اه . أتقاين )قوله ال حراب منها( معىن هذا أن عصمة املال تبع لعصمة النفس فبالردة ال تزول 
عصمة نفسها حىت ال تقتل فكذا ال تزول عصمة ماهلا فكان الكسبان ملكها فيكون مريااث لورثتها 

للحاق. اه .  لكونه حماراب يف احلال أو يف املآل ابخبالف املرتد عند أِب حنيفة فإن كسبه يف الردة يفء 
وال جيوز اسرتقاقه بعد ما حلق بدار احلرب مرتدا مث أخذه  -رمحه هللا  -كاكي فرع قال قاضي خان 

 املسلمون أسريا وجيوز اسرتقاق املرتدة بعدما حلقت بدار احلرب. اه .

 

 -صية. اه . أتقاين وقبض الديون واإلجارة والو  )قوله يف املنت وتوقف مبايعته وعتقه وهبته( أي وكتابته
)قوله ألهنا ال تقتل( أي فلهذا كانت عقود املرتدة كلها جائزة إال مفاوضتها فإهنا موقوفة إن  -رمحه هللا 

رمحه  -أسلمت صحت وإال صارت عناان كما قاال يف املرتد كذا قال اإلمام اإلسبيجاِب. اه . أتقاين 



62 

 

حابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند )فرع( أمجع أص -هللا 
 (1)." -رمحه هللا  -الشافعي ال تقع الفرقة إال بقضاء القاضي. اه . قاضي خان 

"ووجهه أن هللا تعاَل رد شهادته على التأبيد فمن قال هو مؤقت إَل وجود التوبة يكون ردا  .57
ا، والقياس على الكفر وغريه من اجلرائم ال جيوز؛ ألن القياس املخالف ملا اقتضاه النص فيكون مردود

للنص ال يصح وألن رد الشهادة معطوف على اجلملة املتقدمة وهي حد فكذا هذا فصار من متام احلد 
إذ العطف لالشرتاك وتغايرمها ابألمر، والنهي ال مينع من ذلك كقوهلم: اجلس وال تتكلم فكان الكل 

وال نسلم أن اجلملة األخرية معطوفة على ما قبلها؛ ألن ما قبلها حدود وهلذا أمر األئمة به  جزاء جرميته
[ ليس حبد، وإمنا هو إخبار عن وصف قام ابلذات فال 4وقوله }وأولئك هم الفاسقون{ ]النور: 

ولو  ،يصلح حدا؛ ألن احلد يقع بفعل األئمة ال بوصف قائم ابلذات فال ينصرف االستثناء إَل اجلميع
النور: فتبني ِبذا أن الواو يف قوله تعاَل }وأولئك هم الفاسقون{ ] ومل يقل به أحدانصرف لبطل احلد 

[ واو نظم ال واو عطف فيكون منقطعا عن األول فينصرف االستثناء إَل ما يليه ضرورة كقوله تعاَل 4
 [ .7}والراسخون يف العلم{ ]آل عمران: 

ميته، واجللد ورد الشهادة يصلحان جزاء؛ ألن كل واحد منهما مؤمل زاجر أال ترى أنه ال يصلح جزاء جلر 
عن ارتكاب هذه اجلرمية فصار رد الشهادة قطعا لآللة اجلانية معىن وهي اللسان كقطع اليد حقيقة يف 
السرقة فصار الرد من متام احلد، واحلد ال يرتفع ابلتوبة، فإذا مل تكن الواو للعطف ال ينصرف االستثناء 
إَل اجلميع خبالف ما ذكر من املثال؛ ألن الواو فيه للعطف أال ترى أن كلها مجل إنشائية فيتوقف كلها 
على آخرها حىت إذا وجد املغري يف األخري تغري الكل، والقياس على الكفر وغريه ممتنع لفقد شرطه وهو 

ليه وال جائز القياس عأن ال يكون يف الفرع نص ميكن العمل به وهنا نص على التأبيد فكيف ميكن 
أن يكون رد شهادته لفسقه؛ ألن الثابت ابلنص يف خرب الفاسق هو التوقف بقوله تعاَل }إن جاءكم 

[ ال الرد وألنه لو كان الرد ألجل فسقه للزم عطف العلة على حكمها 6فاسق بنبإ فتبينوا{ ]احلجرات: 
أنه  فسق وهلذا لو أقام أربعة بعدما حد علىوهو ال جيوز فتبني ِبذا أن رد الشهادة ألجل أنه حد ال لل

 زىن تقبل شهادته بعد التوبة يف الصحيح؛ ألنه بعد إقامة البينة ال حيد فكذا ال ترد شهادته.

)إال أن حيد الكافر يف قذف مث أسلم( ، فإنه تقبل شهادته بعد اإلسالم؛ ألن هذه  -رمحه هللا  -قال 
شهادة استفادها بعد احلد ابإلسالم فلم يلحقها رد؛ ألن اليت ردت غري هذه أال ترى أن املردودة ال 

عتق حيث مل تقبل د مث أتقبل على املسلم وهذه تقبل فربد األوَل ال ترتد الثانية خبالف العبد إذا ح
شهادته؛ ألنه مل يكن له شهادة على أحد وقت اجللد فلم يتم الرد إال بعد اإلعتاق يف حقه فال يتصور 
قبوهلا من غري إقامة البينة على املقذوف أنه زىن على ما مر، وهذا ألن الرد من تتمة احلد ففي الكافر 
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مث ضرب  ة، ولو ضرب الذمي يف حد القذف سوطا فأسلممت يف حال كفره ويف العبد مل يتم إال بعد احلري
الباقي بعد اإلسالم تقبل شهادته؛ ألن رد الشهادة من متام احلد، واملوجود بعد اإلسالم ليس حبد بل 

رب السوط األخري أنه إذا ض -رمحه هللا تعاَل  -هو بعضه فال يرتتب عليه رد الشهادة وعن أِب حنيفة 
دته؛ ألن احلكم إذا تعلق بعلة ذات أجزاء تعلق احلكم ابجلزء األخري ملا عرف بعد اإلسالم ال تقبل شها

يف موضعه وعنه أنه إذا ضرب األكثر بعد اإلسالم ال تقبل شهادته، وإن كان دون ذلك تقبل؛ ألن 
 لألكثر حكم الكل.

دة، واحلد اويف املبسوط ال تسقط شهادة القاذف ما مل يضرب متام احلد؛ ألن إقامة احلد مسقطة للشه
ال يتجزأ فما دونه ال يكون حدا بل يكون تعزيرا وهو ال يسقط الشهادة وروي عنه أهنا تسقط إذا أقيم 
عليه األكثر وروي عنه أنه إذا ضرب سوطا سقطت شهادته وهي نظري مسألة إسالم الذمي يف حالة 

 احلد على ما بينا

 

قوله الزوجني لآلخر، والسيد لعبده ومكاتبه( ل )والولد ألبويه وجديه وعكسه وأحد -رمحه هللا  -قال 
ال تقبل شهادة الولد لوالده وال الوالد لولده وال املرأة لزوجها وال الزوج » -عليه الصالة والسالم  -

ء متصلة وهلذا وألن املنافع بني هؤال« المرأته وال العبد لسيده وال املوَل لعبده وال األجري ملن استأجره
 ضهم الزكاة إَل بعض فتكون شهادة لنفسه من وجه فال تقبل والال جيوز أداء بع

                             Q قوله: ألجل أنه حد إخل( شهادة احملدود يف السرقة وغريها من اجلناايت سوى احملدود يف القذف
الشهادة  دتقبل إذا اتب فرق بني هذا وبني شهادة احملدود يف قذف إذا اتب حيث ال تقبل والفرق أن ر 

هلؤالء كان ألجل الفسق وابلتوبة يرتفع الفسق أما شهادة احملدود يف القذف إمنا ال تقبل؛ ألنه من متام 
احلد وأصل احلد ال يرتفع ابلتوبة فكذا ما هو من متامه. اه . ولواجلي يف أواخر الفصل الثالث من أدب 

 نسخته على وقد شطب يف -رمحه هللا  -ية القاضي )قوله: بعد التوبة( زائد مفسد كذا خبط قارئ اهلدا
يف املبسوط قال يف الدراية ما نصه و  -رمحه هللا  -قوله بعد التوبة وقد شاهدته اثنيا يف خط الشارح 

والصحيح من املذهب عندان أنه إذا أقام أربعة من الشهود على صدقه بعد احلد عليه تقبل شهادته اه  
داية. اه . )قوله: يف املنت إال أن حيد الكافر يف قذف( اعلم أن وهو كما ترى يؤيد ما قاله قارئ اهل

الذمي إذا حد يف قذف مل جتز شهادته بعد ذلك على أهل الذمة مث إذا أسلم جازت شهادته على أهل 
 الذمة وعلى أهل اإلسالم مجيعا. اه . غاية

 

تاذه يه إذا شهد األجري ألسيف فتاو  -رمحه هللا  -)قوله: وال األجري ملن استأجره( قال قاضي خان 
بشيء اختلفت الرواايت فيه ذكر يف كتاب الكفالة أنه ال جيوز وذكر يف الدايت: أجري القاتل إذا شهد 
على ويل القتيل ابلعفو جازت شهادته وذكر اخلصاف أن شهادة األجري ألستاذه مردودة وهي رواية 



64 

 

ا وما جري مشرتكا جتوز شهادته يف الرواايت كلهقالوا: إن كان األ -رمحه هللا  -احلسن عن أِب حنيفة 
ذكر يف الدايت حممول على هذا الوجه، وإن كان أجري واحد مشاهرة أو مساهنة أو مياومة ال تقبل 
شهادته ألستاذه ال يف جتارته وال يف شيء آخر وما ذكر يف الكفالة حممول على هذا كذا ذكر الناطفي 

 (1)ألن أجري الوحد."  واإلمام الصدر الشهيد ووجهه ظاهر؛
"وهو إهنار الدم، والتقييد ابحللق واللبة يفيد أنه لو ذبح أعلى من احللقوم، أو أسفل منه حيرم  .58

ألنه ذبح يف غري املذبح ذكره يف الواقعات ويف فتاوى مسرقند وذكر يف النهاية ما خيالف هذا عن اإلمام 
بقى مما لقوم مما يلي الصدر وكان جيب أن تالرستغفين فإنه قال سئل عمن ذبح شاة فبقيت عقدة احل

يلي الرأس أتؤكل أم ال قال هذا قول العوام من الناس وليس هذا مبعترب وجيوز أكلها سواء بقيت العقدة 
مما يلي الرأس، أو مما يلي الصدر؛ ألن املعترب عندان قطع أكثر األوداج وقد وجد، مث حكى أن شيخه  

، وإن -هللا  رمحهم - يوجد فيه قطع احللقوم وال املريء وأصحابنا كان يفيت به وهذا مشكل فإنه مل
اشرتطوا قطع األكثر فال بد من قطع أحدمها عند الكل، وإذا مل يبق شيء من عقدة احللقوم مما يلي 
الرأس مل حيصل قطع واحد منهما فال يؤكل ابإلمجاع، ويف الواقعات لو قطع األعلى أو األسفل، مث علم 

خرى احللقوم قبل أن ميوت ابألول ينظر: فإن كان قطع بتمامه ال حيل ألن موته ابألول فقطع مرة أ
أسرع منه ابلقطع الثاين، وإال حل وذكر يف فتاوى مسرقند: قصاب ذبح الشاة يف ليلة مظلمة فقطع 

 أعلى من احللقوم أو أسفل منه حيرم أكلها.

 

أفر »قال  -صلى هللا عليه وسلم  -جان( ملا روي أنه )واملذبح املريء واحللقوم والود -رمحه هللا  -قال 
وهي عروق احللق يف املذبح، واملريء جمرى الطعام والشراب، واحللقوم جمرى النفس « األوداج مبا شئت

واملراد ابألوداج كلها، وأطلق عليه تغليبا، وإمنا قلنا ذلك؛ ألن املقصود حيصل بقطعهن وهو التوحية، 
طع املريء واحللقوم حيصل التوحية وبقطع الودجني حيصل إهنار الدم ولو قطع وإخراج الدم؛ ألنه بق

األوداج وهي العروق من غري قطع املريء واحللقوم ال ميوت فضال عن التوحية فال بد من قطعهما، أو 
 قطع أحدمها ليحصل التوحية وال بد من قطع الودجني أو أحدمها ليحصل إهنار الدم.

 

وقطع الثالث كاف ولو بظفر وقرن وعظم وسن منزوع وليطة ومروة وما أهنر الدم ) -رمحه هللا  -قال 
و قول أِب يوسف وه -رمحه هللا  -إال سنا وظفرا قائمني( وهذا االكتفاء ابلثالث مطلقا قول أِب حنيفة 

 أوال وعن أِب يوسف أنه يشرتط قطع

                             Q ]موضع الذبح[ 
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الصدر( يعين أن الذبح وقع فوق العقدة اه . )قوله: مث حكى( أي صاحب النهاية اه . قوله: مما يلي 
ق واللبة عند قوله يف اهلداية الذبح بني احلل -رمحه هللا  -)قوله: وهذا مشكل إخل( قال اجلالل اخلبازي 

ع الصغري ميعين حمله، وفيه دليل على أن أعلى احللق ووسطه وأسفله يف ذلك سواء كما هو رواية اجلا
إال أن رواية اجلامع تدل على أن الذبح فوق احللق قبل العقدة ال جيوز ألنه جعل احللق حمال للذبح وإنه 
ينتهي ابلعقدة وهكذا روى يف الفتاوى ووضع األصل يقتضي احلل ألنه بني اللبة واللحيني، وإن كان 

د و ما ذكر يف اجلامع فكان املرافوق العقدة إال أن مشس األئمة السرخسي فسر رواية األصل على حن
 واز اه .من عدم اجل -رمحه هللا  -مبا أطلق يف األصل املقيد يف اجلامع اه  وهو يؤيد ما ذكره الشارح 

ا سواء بعد حكاية قول الرستغفين وجيوز أكله -رمحه هللا  -)قوله: فال يؤكل ابإلمجاع( قال األتقاين 
ي الصدر، وإمنا املعترب عندان قطع أكثر األوداج ما نصه وهذا بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يل

صحيح ألنه ال اعتبار لكون العقدة من فوق أو من حتت أال ترى إَل قول حممد بن احلسن يف اجلامع 
الصغري ال أبس ابلذبح يف احللق كله أسفل احللق أو وسطه أو أعاله فإذا ذبح يف األعلى ال بد أن تبقى 

 ومل يلتفت إَل العقدة ال يف كالم هللا وال يف كالم رسوله بل الذكاة بني اللبة واللحينيالعقدة من حتت 
لثالث من فإنه يكتفي اب -رضي هللا عنه  -ابحلديث وقد حصلت ال سيما على مذهب أِب حنيفة 

بقيت و األربع أي ثالث كانت وجيوز ترك احللقوم أصال فبالطريق األوَل أن حيل الذبيح إذا قطع احللقوم 
العقدة إَل أسفل احللقوم وبلغنا أن واحدا ممن يتسمى فقيها يف زعم العوام وقد كان مشتهرا بينهم أمر 
رمي الذبيح إَل الكالب حيث بقيت العقدة إَل الصدر ال إَل ما يلي الرأس فيا ليت شعري ممن أخذ 

ومل ألمة فيه نبأ أو من إمجاع اهذا أمن كتاب هللا وال أثر له فيه أو من حديث رسول هللا ومل يسمع له 
من الصحابة والتابعني أو من إمامه الذي هو أبو حنيفة ومل ينقل عنه ذلك أصال بل  يقل به أحد

املنقول عنه وعن أصحابه ما ذكرانه أو ارتكب الرجل هواه فضل وأضل قال تعاَل }وال تتبع اهلوى 
لباطل إَل احلق وخجل من العوام كي [ أو استحى عن الرجوع عن ا26فيضلك عن سبيل هللا{ ]ص: 

ال يفسد اعتقادهم فيه إذا عمل خبالف ما أفىت أوال فالرجوع إَل احلق خري من التمادي يف الباطل اه  
 .-رمحه هللا  -ما قاله األتقاين وهو صريح يف خمالفة ما ذهب إليه الشارح الزيلعي 

لذبح إذا مسكني، ويف ذابئح الذخرية فإن ا )قوله: وذكر يف فتاوى مسرقند قصاب ذبح إخل( قال الشيخ
 وقع أعلى من احللقوم أو أسفل منه ال حيل. اه . .

 

 )قوله: وهو التوحية( هي ابحلاء املهملة تفعلة من وحاه إذا عجله. اه . غاية.

 

)قوله يف املنت: ولو بظفر إخل( قال يف اجلامع الصغري حممد عن يعقوب عن أِب حنيفة يف الرجل يذبح 
شاة بظفر منزوع أو بقرن أو عظم أو سن منزوعة فينهر الدم ويفري األوداج قال أكره هذا، وإن فعل ال
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فال أبس أبكله إَل هنا لفظ أصل اجلامع الصغري. اه . غاية. )قوله: وهو قول أِب يوسف أوال( قال 
صغري ال أبس ال الكرخي يف خمتصره والذكاة يف اللبة وما فوق ذلك أي اللحيني وقال حممد يف اجلامع

ابلذبح يف احللق كله أسفل احللق أو وسطه أو أعاله فإذا كانت الذكاة يف هذه املواضع اليت وصفنا 
 (1)مقدورا عليها وهي فري األوداج واألوداج أربعة احللقوم واملريء والعرقان اللذان بينهما." 

ها حبل ، ويتوجه مثل"موضع جنس مما ال ميكن جره معه كالفيل مل يصح، كحمله ما يالقيها .59
بيده طرفه على جناسة ايبسة، وأن مقتضى كالم الشيخ الصحة، وهلذا أحال صاحب احملرر عدم الصحة 
يف اليت قبلها عليها، تسوية بينها، وفيه نظر، وهلذا جزم يف الفصول بعدم الصحة حلمله للنجاسة، وظاهر  

 وهو أوَل.كالمهم أن ما ال ينجس يصح لو اجنر، ولعل املراد خالفه، 

ولو جرب كسرا له بعظم جنس فجرب قلع، فإن خاف ضررا فال، على األصح "ق" خلوف التلف "و" وإن 
 مل يغطه حلم تيمم له، وقيل: ال.

ولو مات من يلزمه قلعه قلع "ش" وأطلقه مجاعة، قال أبو املعايل وغريه: ما مل يغطه حلم، للمثلة، وإن 
 نه جنسة، كعظم جنس.أعاد سنه حبرارهتا فعادت فطاهرة، وع

وال يلزم شارب مخر قيء، نص عليه "وه  م" ويتوجه يلزمه "وش" إلمكان إزالتها، وادعى يف اخلالف 
 من مل يقل به أحديف املسألة قبلها أنه 

                             Q ".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 
جائز عند أِب حنيفة وحممد رمحهما هللا، ألن  -رمحه هللا  -هو سنة عند أِب يوسف "وقيل  .60

 السنة إكمال الفرض يف حمله والداخل ليس مبحل الفرض.

                             Q وأما إذا أفاد الوجوب فال مانع عنه كخرب الفاحتة. واحلق أن الوجوب ومل يقل به أحدالفرضية ،
 -النيب »بة من غري ترك ومل يثبت ذلك، فإنه روي عن أِب حنيفة أنه قال: ما روي أن يثبت ابملواظ

ت إال مرة واحدة. ، مل يثب« أخذ كفا من ماء خلل به حليته وقال ِبذا أمرين رِب -صلى هللا عليه وسلم 
 وعن هذا نقل عنه أنه قال: مسح اللحية جائز ليس بسنة.

ما ذكر يف ك  -رمحه هللا  -إَل البدعة، وهو املنقول عن حممد  ومعىن قوله جائز أن صاحبه ال ينسب
الكتاب، وقوله: )؛ ألن السنة( يعين يف الوضوء )إكمال الفرض يف حمله والداخل( أي داخل اللحية 
)ليس مبحل الفرض( لعدم وجوب إيصال املاء إليه ابالتفاق. واعرتض أبن املضمضة واالستنشاق 
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ليس حمل الفرض يف الوضوء. وأجيب أبن الفم واألنف من الوجه من وجه؛ سنتان، وداخل الفم واألنف 
 (1)إذ هلما حكم اخلارج من وجه، والوجه." 

"وهذا خالف يف األولوية، وأييت بتسليمتني هو الصحيح صرفا للسالم املذكور إَل ما هو  .61
 املعهود.

ن الدعاء السهو هو الصحيح أل والدعاء يف قعدة -عليه الصالة والسالم  -وأييت ابلصالة على النيب 
 موضعه آخر الصالة.

 قال )ويلزمه السهو

                             Q لينجرب النقصان به )وهذا اخلالف( بيننا وبني الشافعي )يف األولوية( أما لو أتى ِبا قبل السالم
ل أنه لو مل وجه رواية األصو جاز عندان أيضا يف رواية األصول. وروي أنه ال جيزئه؛ ألنه أداه قبل وقته. 

علماء ، فألن يكون فعله على وجه قال به بعض الومل يقل به أحدجنزه ألمران ابإلعادة وتكرر السجود 
 منهم. مل يقل به أحدأوَل من أن يكون على وجه 

وقوله: )هو الصحيح( احرتاز عما اختاره فخر اإلسالم وشيخ اإلسالم وصاحب اإليضاح، وهو أن 
مة واحدة تلقاء وجهه عند فخر اإلسالم؛ ألن التحريف ملعىن التحية ال التحليل: يعين أن يسلم تسلي

للسالم حكمني: التحية للقوم، والتحليل، واألول ليس مبراد يف هذا السالم؛ ألنه قاطع لإلحرام، 
ما  حوالتحليل ال يتكرر فال حاجة إَل تكرار السالم، وإذا بطل معىن التحية ال ينحرف. وجه الصحي

قاله املصنف صرفا للسالم املذكور: يعين يف احلديث إَل ما هو املعهود يف الصالة، ونسب صدر 
 اإلسالم قائل التسليمة الواحدة إَل البدعة.

صلى هللا  -يب ( اختلفوا يف الصالة على الن-صلى هللا عليه وسلم  -وقوله: )وأييت ابلصالة على النيب 
قعدة الصالة أو يف قعدة السهو، فقال الطحاوي أييت ِبا فيهما؛ ألن   والدعوات أهنا يف -عليه وسلم 

يف قعدة  . وقال الكرخي-صلى هللا عليه وسلم  -كل قعدة يف آخرها سالم ففيها صالة على النيب 
السهو: واختاره فخر اإلسالم واملصنف وقال وهو الصحيح؛ ألن الدعاء موضعه آخر الصالة. ومنهم 

اختالف بني العلماء عند أِب حنيفة وأِب يوسف يف القعدة األوَل، وعند حممد يف من قال يف املسألة 
األخرية بناء على أصله، وهو أن سالم من عليه السهو خيرجه من الصالة عندمها فكانت القعدة األوَل 

ية نقعدة اخلتم، وعند حممد على خالفه وفيه نظر؛ ألن األصل املذكور متقرر، فلو كانت هذه املسألة مب
 على ذلك لكان الصحيح مذهبهما.

 (2)قال )ويلزمه السهو( هذا بيان ما ذكر يف أول الباب بقوله يسجد." 
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")ولو قال: أنت طالق من واحدة إَل ثنتني أو ما بني واحدة إَل ثنتني فهي واحدة. ولو قال:  .62
األوَل هي  وقال يف من واحدة إَل ثالث أو ما بني واحدة إَل ثالث فهي ثنتان. وهذا عند أِب حنيفة.

ثنتان ويف الثانية ثالث( وقال زفر: األوَل ال يقع شيء، ويف الثانية تقع واحدة، وهو القياس ألن الغاية 
 ال تدخل حتت املضروب له

                             Q ألن ثالثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة ونصف تطليقة فصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف
وقال بعض املشايخ: يقع ثالثة ألن كل نصف يكون طلقة واحدة ألن الطالق ال يقبل التجزئة تطليقة. 

 فيصري ثالثة أنصاف تطليقة ثالث طلقات ال حمالة. .

قال )ولو قال أنت طالق من واحدة إَل ثنتني( إذا طلقها مشتمال كالمه على الغايتني، فإما أن تدخل 
و قول زفر أو يدخل االبتداء دون االنتهاء وهو قول أِب حنيفة، الغايتان وهو قوهلما أو ال تدخال وه

ال  . وجه قول زفر أن غاية الشيءمل يقل به أحدوالقسم الرابع وهو أن يدخل االنتهاء دون االبتداء 
تدخل فيه وإال مل يكن غاية كما يف احملسوسات كقوله بعت منك من هذا احلائط إَل هذا احلائط، وهو 

أن أاب حنيفة حاجه حيث قال له كم سنك؟ فقال ما بني ستني إَل سبعني، فقال  قياس حمض. وروي
 (1)له إذن أنت ابن." 

"قال: )والصدقة كاهلبة ال تصح إال ابلقبض( ؛ ألنه تربع كاهلبة )فال جتوز يف مشاع حيتمل  .63
كذا إذا تصدق و القسمة( ملا بينا يف اهلبة )وال رجوع يف الصدقة( ؛ ألن املقصود هو الثواب وقد حصل. 

على غين استحساان؛ ألنه قد يقصد ابلصدقة على الغين الثواب. وكذا إذا وهب الفقري؛ ألن املقصود 
 الثواب وقد حصل.

                             Q جبوازها ال ِبذا التفسري. بل بتفسري آخر وهو أن جيعلها من الرقبة كما ذكران. وقيل عليه أن
ندوحة ، وإبداع الشيء يف اللغة بعد استقرارها ألجل ما عنه ممل يقل به أحدرقبة مما اشتقاق الرقىب من ال

صلى هللا  -أن النيب » -رضي هللا عنه  -ليس مبستحسن. فإن قيل: فما جواِبما عن حديث جابر 
سئل عن  -صلى هللا عليه وسلم  -أجيب أبنه حممول على أنه « أجاز العمرى والرقىب؟ -عليه وسلم 

 ىب مفسرا بوجه واضح صحيح فأجاب جبوازه، وهللا تعاَل أعلم.الرق

 

 ]فصل يف الصدقة[

ملا كانت الصدقة تشارك اهلبة يف الشروط وختالفها يف احلكم ذكرها يف كتاب اهلبة وجعل هلا فصال. قال 
عا، ملا ا)الصدقة كاهلبة( الصدقة ال تتم إال مقبوضة ألهنا تربع كاهلبة فال جتوز فيما حيتمل القسمة مش

بينا يف اهلبة أن الشيوع مينع متام القبض املشروط، وال رجوع فيها ألن املقصود هو الثواب وقد حصل 
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فصارت كهبة عوض عنها، وفيه أتمل فإن حصول الثواب يف اآلخرة فضل من هللا تعاَل ليس بواجب 
 (1)ق." فال يقطع حبصوله. وميكن أن يقال: املراد به حصول الوعد ابلثواب فإذا تصد

"أمة أو صغرية أو جمنونة أو كتابية وقد دخل ِبا ال يكون حمصنا وكذا لو دخل ابألمة مث  .64
أعتقت أو أسلمت الكتابية ومل يوجد بعد ذلك وطء حىت زىن فإنه ال يكون حمصنا وقيد إبحصان الرجم 

لعقل، غ، وااحرتازا عن إحصان ملقذوف فإنه هناك عبارة عن اجتماع مخس شرائط ال غري وهو البلو 
 واإلسالم، واحلرية، والعفة عن فعل الزان وينقص عن إحصان الرجم بشيئني النكاح، والدخول.

 

 ]مسألة الشهادة على اإلحصان[

)مسألة( الشهادة على اإلحصان تثبت بشهادة رجل وامرأتني وابلشهادة على الشهادة كالشهادة على 
لزان وأما ا شهادة ال يثبت ِبا القتل قلنا القتل يثبت اباألموال، وقال زفر ال تثبت بشهادة النساء ألهن

اإلحصان فإمنا هو سبب فيه فلو وجب اعتبار الذكورية فيه كما وجب يف الزان لوجب اعتبار العدد 
وألن اإلحصان هو النكاح، والبلوغ، والعقل، واإلسالم،  مل يقل به أحدالذي يثبت به الزان وهذا 

 ألشياء يثبت بشهادة النساء مع الرجال عند االنفراد فكذا عند االجتماع.والدخول وكل واحد من هذه ا

 

. قوله: )وال جيمع يف احملصن بني اجللد، والرجم وال جيمع يف البكر بني اجللد، والنفي إال أن يرى اإلمام 
 ريف ذلك مصلحة فيعزر به على مقدار ما يراه( من ذلك وإن رأى اإلمام ذلك فعله على طريق التعزي

 ال على طريق احلد،.

وقال الشافعي جيمع بينهما على طريق احلد لنا قوله تعاَل }الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
[ وهذا بيان جلميع احلد فال يزاد عليه فلو كان التغريب معه حدا لكانت الغاية بعض 2جلدة{ ]النور: 

 مقدار يف مسافة البلدان.احلد وألن احلدود معلومة املقادير وليس للنفي 

 

قوله: )فإن زىن املريض وحده الرجم رجم( ألن اإلتالف مستحق عليه فال معىن لالمتناع بسبب املرض 
قوله: )وإن كان حده اجللد مل جيلد حىت يربأ( كي ال يفضي للهالك وهو غري مستحق عليه وهلذا إذا  

 كان احلر شديدا أو الربد شديدا انتظر به زوال ذلك.

 

قوله: )وإذا زنت احلامل مل حتد حىت تضع محلها( كي ال يؤدي إَل هالك الولد وهو نفس حمرتمة قوله: 
)وإن كان حدها اجللد فحىت تتعلى من نفاسها( ، ويف بعض النسخ: تتعاَل وهو سهو، والصواب تتعلى 

يض ألن احليض حلبغري ألف أي ترتفع يريد به خترج منه ألن النفاس نوع مرض وجتلد احلائض يف حال ا
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ليس مبرض. قوله: )وإن كان حدها الرجم رمجت يف النفاس( ألن التأخري إمنا كان ألجل الولد وقد 
انفصل وعن أِب حنيفة تؤخر إَل أن يستغين ولدها عنها إذا مل يكن أحد يقوم برتبيته مث احلبلى حتبس 

 ال يفيد احلبس.رار ألن الرجوع عنه مقبول فإَل أن تلد إذا كان الزان اثبتا ابلبينة كي ال هترب خبالف اإلق

 

. قوله: )وإذا شهدوا حبد متقادم ومل يقطعهم عن إقامته بعدهم عن اإلمام مل تقبل شهادهتم إال يف حد 
القذف خاصة( يعين إذا شهدوا بسرقة أو شرب مخر أو زان بعد حني مل يؤخذ به ويضمن يف السرقة 

ال يبطل ابلتقادم ألهنما من حقوق العباد وحقوق العباد ال تبطل املال وأما حد القذف، والقصاص فإنه 
 (1)ابلتقادم، ولو ثبت هذا كله ابإلقرار فإنه يصح وال يبطل.." 

65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Qِب بكر وحممد بن إدريس الشافعي، واجلر قرأ وقال األزهري وهي قراءة األعمش وحفص عن أ
به ابن عباس يف رواية عكرمة ومحزة وابن كثري، وقال احلافظ أبو بكر بن املغرِب: وقرأ يونس، وعلقمة، 
وأبو جعفر ابخلفض، واملشهور قراءة اجلر، والنصب وبينهما تعارض فاحلكم يف تعارض القراءتني كاحلكم 

ن أمكن العمل ِبما يعمل مطلقا، وإن مل ميكن.. يعمل ِبما ابلقدر يف تعارض اآليتني، وهو أنه إ
 قل به أحدمل ياملمكن، وهاهنا ال ميكن اجلمع بني الغسل واملسح يف عضو واحد يف حالة واحدة؛ ألنه 

من السلف، وألنه يؤدي إَل تكرار املسح؛ ألن الغسل يتضمن املسح، واألمر املطلق ال يقتضي التكرار، 
، فيعمل يف حالتني، فيحمل قراءة النصب على ما إذا كانت الرجالن ابديتني وحيمل على وال حيتمله

قراءة اجلر على ما إذا كانتا مستورتني ابخلفني توفيقا بني القراءتني وعمال ِبما ابلقدر املمكن، وقد يقال 
 لوجود املعارضة[ ابخلفض معارضة ملن نصبها فال حاجة إذن 6إن قراءة من قرأ }وأرجلكم{ ]املائدة: 

فإن قيل: حنن حنمل قراءة اجلر على أهنا منصوبة احملل فإذا محلناه على ذلك مل يكن بينهما تعارض بل 
يكون معنامها النصب، وإن اختلف اللفظ فيهما، ومىت أمكن اجلمع مل جيز احلمل على التعارض، 

ه واألرحام{ ا هللا الذي تساءلون بواالختالف، والدليل على جواز العطف على احملل قوله تعاَل: }واتقو 
 ( وقال الشاعر:1[ )النساء: اآلية 1]النساء: 

 أال حي عثمان عمرو بن عامر ... إذا ما تالقينا اليوم أو غدا

رضي هللا  -فنصب " غدا " على احملل، وجياب أبن العطف على احملل خالف السنة وإمجاع الصحابة 
« كعبنيمث يغسل قدميه إَل ال»نة الذي أخرجه مسلم، وفيه: أما السنة: فحديث عمرو بن عيي -عنهم 

 ، احلديث.

 -وأما اإلمجاع فهو ما روى عاصم عن أِب عبد الرمحن السلمي قال: بينما يوم واحلسن يقرأ على علي 
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وجلس قاعدا إَل علي حيازيه فسمع قارائ يقرأ: وأرجلكم، ففتح عليه احلسن ابخلفض،  -رضي هللا عنه 
زجره: إمنا هو فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم يف القرآن تقدمي للتعظيم وأتخريه. وكذلك فقال علي و 

عن عروة وجماهد، واحلسن، وحممد بن احلسن، وعبد الرمحن بن األعرج، والضحاك، وعبد الرمحن بن 
 نعمرو بن غيالن، زاد البيهقي، وعطاء، ويعقوب احلضرمي، وإبراهيم بن زيد التميمي، وأِب بكر ب

عباس. وذكر ابن احلاجب يف " أماليه " أنه نصب على االستئناف وقيل: املراد ابملسح يف حق الرجل: 
الغسل، ولكن أطلق عليه لفظ املسح للمشاكلة كقوله تعاَل: }وجزاء سيئة سيئة مثلها{ ]الشورى: 

ئر األعضاء ( ، وقيل: إمنا ذكر بلفظ املسح ألن األرجل من بني سا40[ )سورة الشورى: اآلية 40
 (1)مظنة إسراف املاء ابلصب فعطف على املمسوح." 

 "واملراد بيان احلكم دون اخللقة .66

                             Q أذنيه ظاهرمها وابطنهما مباء جديد ثالاث، وأيخذ لصماخه ماء جديدا، وهو قول أِب ثور، وقال
ية االستيعاب وجيزئ مسحهما مباء مسح مالك: األذانن من الرأس إال وميسحهما مع الرأس على روا

الرأس، وقال الشعيب واحلسن بن صاحل: ما أقبل منهما من الوجه فيغسل معه، وما أدبر منهما من الرأس 
فيمسح معه، وعن ابن شريح أنه كان يغسلهما مع الوجه وميسحهما من الرأس احتياطا يف العمل، هذا 

، فإن الشافعي استحب غسل مل يقل به أحداجلمع مذهب العلماء، وقد غلط من غلطه زاعما أن 
األذنني مع الوجه وأهنما ميسحان مع الرأس، وقال ابن املنذر: روايتان األذانن من الرأس عن ابن عباس، 
وابن عمر، وأِب موسى، وبه قال عطاء، وابن املسيب، واحلسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، 

جبري، وقتادة، ومالك وهو قول أصحابنا، وقال أبو عيسى الرتمذي: وهو وابن سريين، واحلسن، وابن 
قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم وبه قال السدي وابن املبارك، وأمحد، وروي عن إسحاق 

 بن راهويه أن من تركها عمدا مل تصح صالته وعن الشعيب ال يستحب مسحها.

األذانن »من قوله:  -صلى هللا عليه وسلم  -أي مراد النيب م: )واملراد بيان احلكم دون اخللقة( ش: 
 -م صلى هللا عليه وسل -بيان حكم مسح األذنني دون خلقتهما؛ ألهنما مشاهدة والنيب « من الرأس

 بعث ببيان األحكام دون حقائق األشياء.

ه وإهنما حيتاج إلي املراد إما أن يكون احلقيقة وهو مشاهد ال -رمحه هللا  -قال مشس األئمة السرخسي 
ممسوحتان كالرأس وهذا بعيد؛ ألن اتفاق العضوين يف وظيفة ال يوجب إضافة أحدمها إَل اآلخر، فتعني 

 أهنما ممسوحتان ابملاء الذي مسح به الرأس.

 جعل األذنني من أبعاض الرأس -صلى هللا عليه وسلم  -وقال شيخ اإلسالم خواهر زاده: أن النيب 
بكلمة " من "، ولو كان من أبعاض الرأس حقيقة يسن مسحهما مباء واحد فكذا حكما حيث قرهنما 
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إذا كانتا من أبعاضه حكما إذ احلكمي يلحق ابحلقيقي. ووجه اثلث: أن استيعاب الرأس ابملسح مباء 
 واحد سنة وال يتم بدوهنما حيث جعلتا من الرأس.

 فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن جيزئ مسحهما عن مسح الرأس.

قلت: كون األذنني من الرأس ثبت خبرب الواحد فال يقع جمزائ عما ثبت ابلكتاب، كما أن التوجه إَل 
احلطيم ال جيزئ ألن كونه من البيت ثبت خبرب الواحد والتوجه إَل البيت اثبت ابلكتاب فال جيزئ عنه 

ه من ذلك ال لسنن أنيف ا -عليه السالم  -ما ثبت خبرب الواحد، لئال يلزم نسخ الكتاب به، وقوله 
 (1)يقتضي إال املشاركة إايه يف حكم، وال يقتضي مساواة األول للثاين يف." 

 حني عد األحداث مجلة أو دسعة متأل الفم -رضي هللا عنه  -"وقول علي  .67

                             Q جيوز أن ذكران، والالغاية تعقب املغيا أبدا، فكذلك حالة القطرة تعقب حالة السيالن على ما 
تعقب حالة السيالن حالة القطرة كذلك وهذا كما إذا قال الرجل المرأته وهي خارجة الدار إذا قعدت 
وسط الدار فأنت طالق إال إذا دخلت تلك الدار أو دخلت فإنه ال يصح ألن حال الدخول سابقة 

كون ختيار قطع الصالة إال أن يعلى حال القعود، نظريه ليس يف اللقمة واللقمتني من أكل اجلزء، وا
 املصلي أدخله يف فيه ال يصح.

 وحاصل معىن احلديث ليس يف القطرة والقطرتني ابلقود من الدم وضوء لكن إذا سال الدم ففيه الوضوء.

ويف " املغين " ال وضوء يف الدم القليل لكن يف الكثري وضوء وهو السليل فاالستثناء منقطع، ألن حقيقته 
ة حلصوهلا بعد السيالن، واجملاز وهو القليل ال يتناول السائل فال يكون متصال، وال جيوز أن ليست مبراد

يكون املراد قطر الدم من رأس اجلرح من غري أن يسيل فإنه قول خارق لإلمجاع لعدم القائل ابلفصل 
من قال و فال يصح، ألن كل من قال ابنتقاض الطهارة ابلسيالن، فقائل ابنتقاضها يف هذه الصورة 

بعدم االنتقاض مطلقا ال يقول ابالنتقاض يف هذه الصورة، فالقول ابلتناقض ابلسيالن وبعدم االنتقاض 
 مل يقل به أحد.ابلقطر قول 

حني عد األحداث مجلة أو وسعة متأل الفم( ش: هذا غريب مل يثبت  -رضي هللا عنه  -م: )وقول علي 
لى هللا ص -ل قال: الظاهر أنه قاله مساعا من النيب ، والعجب من األكم-رضي هللا عنه  -عن علي 

 .-رضي هللا عنه  -وهذا بعد ثبوته عن علي  -عليه وسلم 
عد األحداث وقال: يعاد  -رضي هللا عنه  -وأعجب من هذا قول األترازي أورده ]......[ أن عليا 

لى لفظه: وال وقف عالوضوء من كذا مث قال: أو وسعة متأل الفم، ومل يقف على أصل األثر كيف 
صحته، وال عرف هل هو موقوف، أم مرفوع حىت يصرف فيه من عنده، مث قال وذكر الناطقي يف 

بع: من يعاد الوضوء من س»قال  -صلى هللا عليه وسلم  -األجناس وقال، روى زيد بن اثبت أن النيب 
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 ديث.احل« يف الصالةنوم غالب، والقيء، وغائط، وبول، ودسعة متأل الفم، ودم سائل، والقهقهة 

أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم  -قال "صاحب الدراية " روى البيهقي و "صاحب احمليط " عن النيب 
 إَل آخره، حنوه وليس فيه واحلدث.« يعاد الوضوء ... »

وذكر السروجي يف شرحه كما ذكره صاحب " الدراية " وقال يف آخره ال يصح وكلهم أظهروا العجز 
صلى هللا عليه  -ديث أخرجه البيهقي يف " اخلالفيات " عن أِب هريرة قال: قال رسول هللا يف ذلك واحل

يعاد الوضوء يف سبع: من إقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن وسعة متأل الفم، ونوم » -وسلم 
." نفأضعفه فإن فيه سهل بن عفان واجلارود ب« املضطجع، وقهقهة الرجل يف الصالة، وخروج الدم

(1) 
 "من غري فصل. .68

 -رمحه هللا  -والذي رواه مالك 
                             Q كل موضع: السنة يف بلدان كذا فإمنا أراد سليمان بن بالل وكان عريفا ابملدينة. قوله: "مث يغتسل

فيه" برفع الالم ألنه خرب ملبتدأ أي: وهو يغتسل فيه، وجيوز اجلزم عطفا على حمل ال يبولن ألنه جمزوم، 
ذا كم الواو، قلت: هوعدم ظهور اجلزم ألجل النون، وقد قيل: جيوز النصب إبضمار أن ويعطى له ح

بل  به أحد مل يقلفاسد ألنه يقتضي أن يكون املنهي عنه هو اجلمع بينهما دون إفراد أحدمها، وهلذا 
البول فيه منهي سواء أراد االغتسال فيه أو منه أو ال. وقال القرطيب: الصحيح يغتسل برفع الالم وال 

تنبط ك ابن مالك وأجازه الذي ذكرانه، ويسجيوز نصبها إذ ال ينصب إبضمار أن بعد مث وخالفه يف ذل
 منه أحكام:

األول: أن أصحابنا احتجوا به أن املاء الذي ال يبلغ الغدير العظيم إذا وقعت فيه جناسة مل جيز الوضوء 
 به قليال كان أو كثريا.

ه، ويف يالثاين: استدل به أبو يوسف على جناسة املاء املستعمل فإنه قرن فيه بني الغسل وبني البول ف
داللة القران بني الشيئني على استوائهما يف احلكم خالف بني العلماء، فاملذكور عن أِب يوسف واملزين 

 ذلك، وخالفهما غريمها.

الثالث: أن هذا احلديث عام فال بد من ختصيصه اتفاقا ابملاء املستبحر الذي ال يتحرك أحد طرفيه 
ب إليه الشافعي، أو ابلعمومات الدالة على طهارة بتحريك الطرف اآلخر، وحبديث القلتني كما ذه

 املاء ما مل يتغري أحد أوصافه الثالثة كما ذهب إليه مالك.

الرابع: أن املذكور فيه البول فيلحق به اغتسال احلائض والنفساء قياسا، وكذلك يلحق به اغتسال 
 اجلمعة، واالغتسال عند غسل امليت عند من يوجبها.
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لغسل املسنون أم ال، قلت: من اقتصر على اللفظ فال إحلاق عنده كأهل الظاهر، فإن قلت: يلحق به ا
وأما من يعمل ابلقياس فمن زعم أن العلة االستعمال فاإلحلاق صحيح، ومن زعم أن العلة رفع احلدث 

املاء مستعمال   يف كون -رمحهما هللا  -فال إحلاق عنده، فاعترب ابخلالف الذي بني أِب يوسف وحممد 
لى إخل. فإنه ع« ال يبولن أحدكم»ا علم يف موضعه. م: )من غري فصل( ش: أي حجتنا حديث: كم

 العموم من غري فصل بني دائم ودائم، وبني ما يتغري لونه وبني ما ال يتغري.

 فإن قلت: ما حمل هذا من اإلعراب.

ونه من حال ك - عليه السالم -قلت: النصب على احلال من قوله: ال يبولن، أي حجتنا عموم قوله 
 غري فصل كما ذكران.

 

وهذا جواب « املاء طهور ال ينجسه شيء: »-عليه السالم  -م: )والذي رواه مالك( ش: وهو قوله 
عن احتجاج مالك ِبذا احلديث فيما ذهب إليه من جواز الطهارة من املاء القليل الذي وقعت ما مل." 

(1) 
69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . 

                             Q قال اتج الشريعة قريبا منه، مث قال: وإمنا كان كذلك ألنه ليس من السنن املشهورة يف األذان
وهو غري مذكور يف حديث الرؤاي وهو السبب الظاهر فشرع األذان والكل أخذوه من كالم السغناقي 

صلى هللا  -ذكور يف " الفوائد الظهريية " قال الشيخ نظري هذا ما قال النيب وإسناد احلسن إَل األذان م
 -أي عادوا إَل اإلكراه فعد إَل ختليص نفسك ال لسب النيب « إن عادوا فعد»لعمار  -عليه وسلم 

 يعين به يظهر من حيث إن العدول ابلضمري عن الظاهر إَل مدلول الظاهر. -صلى هللا عليه وسلم 

رازي: وجيوز أن يقال إن األفضل جعل اإلصبعني يف األذنني وذاك يقتضي الفاضل والفاضل وقال األت
 حسن، فإذا كان فعله أفضل يكون تركه فاضال حسنا.

قلت: الكل أخرجوه من الدائرة، ألن الرتكيب وإن كان غريبا فال يقتضي معناه هذا لتأويالت بيانه أن 
عل ملؤذن ومفعوله حمذوف. والتقدير: وإن مل يفعل املؤذن جقوم مل يفعل فيه ضمري مرفوع يرجع إَل ا

 أصبعيه يف أذنيه.

وقوله: فحسن جواب الشرط تقديره فهو حسن واملعىن عدم فعله حسن ألن اجلزاء يرتتب على الشرط، 
والشرط هنا عدم الفعل. فكيف يكون ذا حسن؟ فيكون نظري ما ذكروا إن مل يفعل خريا فاملاء موجود 

 اية اهلجانة.وهذا يف غ

وقوله من قال مل يكن من السنن األصلية إَل آخره غري موجه ألن مراد هذا القائل أن السنة على نوعني: 
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إذ فعله  -لم صلى هللا عليه وس -بل كما أمر به النيب  مل يقل به أحدسنن أصلية، وسنن فرعية. وهذا 
ا من أهل احلديث أخبارا كثرية وفيهسنة أصلية وكيف ال يكون من السنن األصلية؟ وقد روى مجاعة 

 بذلك. وقد ذكران نبذة من ذلك. -صلى هللا عليه وسلم  -أمر النيب 

وقال السروجي: أي األذان بدونه حسن أيضا غري موجه ألنه كيف يكون بدونه حسنا، وقد أمر النيب 
سنن املشهورة من الومل يقل بذلك أحد. وكذلك قول اتج الشريعة: ألنه ليس  -صلى هللا عليه وسلم  -

يف األذان غري سديد، ألنه كيف ال يكون من السنن املشهورة وقد رواه مجاعة من الصحابة. وقول 
السغناقي وأشار احلسن األذان مذكور يف كالم " الفوائد الظهريية " كالم ال طائل حتته؛ ألن نسبة 

 ائد الظهريية ".احلسن إَل األذان غري مستبعد وال مستغرب حني ثبت ذلك يف " الفو 

مث قوله: وقال الشيخ إَل آخره كالم واه وال خيفى ذلك على من له أدن ذوق من أحوال الرتكيب، 
كفار ، ألن معناه إن عاد ال« إن عادوا فعد: »-صلى هللا عليه وسلم  -وكيف يكون نظري هذا ما قاله 

وا إَل ان. وتفسره بقوله إن عادأي أكثر أهل ما يتكلم بكلمة الكفر فعد إليها، وأنت مطمئن ابإلمي
اإلكراه فعد إَل ختليص نفسك أتويل بعيد. ولئن سلمنا أن تقدير اخلرب مثل ما قال، ولكنه ال يقدر 

 (1)على ختليص نفسه ابإلتيان ما هو أكرهوه به من أي مكان.." 
 "ألهنا ليست بسنة أصلية، .70

                             Q يقال إَل آخره خارج عن الدائرة ابلكلية، ألن الذي ذكره قط ال يقتضي وقول األترازي وجيوز أن
 الرتكيب فكأنه ملح ما قاله من قول املصنف.

واألفضل للمؤذن أن جيعل، وذلك ألن األفضل أفعل التفضيل وهو يقتضي الفاضل فإذا كان فعله ذاك 
ال خملص هاهنا ن تركه فاضال و أفضل كان فاضال وحنن نقول تركه غري فاضل ألنه مأمور به. فكيف يكو 

إال أن يقول تقدير الرتكيب وإن مل يفعل وضع أصبعيه يف أذنيه بل وضعهما عليهما فحسن ذلك ألنه 
روى أمحد يف حديث أِب حمذورة ضم أصابعه األربعة ووضعها على أذنيه. وقد ذكران هذا فيما مضى، 

 إحدى يديه على أذنيه حسن فهذا يزيل وذكران أيضا أن أاب يوسف روى عن أِب حنيفة أنه إن جعل
 اإلشكال.

 

م: )ألهنا ليست بسنة أصلية( ش: أي ألن هذه الفعلة ليست سنة أصلية قال اتج الشريعة، وغريه ألنه 
 مل يذكر يف أصل احلديث وهو حديث الرؤاي.

فقام  "قلت: هذا غري صحيح ألان قد ذكران أن الشيخ األصبهاين روى حديث عبد هللا بن زيد وفيه 
على سطح املسجد فجعل أصبعيه يف أذنيه واندى "، وقال األترازي السنة نوعان: اهلدى واتركها مبتدع 

                                         
 2/94البناية شرح اهلداية، بدر الدين العيين  (1)



76 

 

فال يكون تركها حسنا وزائدة وتركها ال يكون بدعة ألن اإلنسان ينتقل من تركها وفعلها، وما ال يكون 
 آخره. ست من سنة اهلدى إَلبدعة ال يكون حسنا، وهذا معىن قوله ألهنا ليست بسنة أصلية، أي: لي

قلت: تفسريه قول املصنف ألهنا ليست بسنة أصلية. فقوله: أي ليست من سنن اهلدى غري صحيح 
به.  ألنه مأمور به يف أحاديث وردت ومل يقل به أحدفإذا مل يكن من سنن اهلدى يكون فعله بدعة، 

م أن ما قد هو الذي ذكرانه مث اعلوكيف يكون اتصافها أبهنا ليست من سنن اهلدى؟ بل تفسري كالمه 
ذكران يف أول الباب أن لألذان تفسري لغة وشرعا، وثبوت، وسبب، ووصف، وكيفية، وحمل شرع فيه 

 ووقت وسنن وفيما جيب على سامعه. أما الوقت لألذان فدخول وقت املكتوبة.

ع إَل نفس ن، فالذي يرجوأما سننه فستة أنواع: نوع يرجع إَل صفة األذان، ونوع يرجع إَل صفة املؤذ
ويف  «ارفع من صوتك ومد من صوتك»األذان أن يرتفع املؤذن صوته وجاء يف حديث أِب حمذورة 

مت فيه وألن املقصود منه اإلعالم وهو أ« ألقه على بالل فإنه أندى صوات منك»حديث عبد هللا بن زيد 
سلمي، ة وحنوها حلديث أِب بردة األوهلذا كان األفضل أن يؤذن يف موضع يكون أمسع للجريان كاملئذن

اسم رواه أبو الشيخ األصبهاين واحلافظ أبو الق« . من السنة األذان يف املنارة واإلقامة يف املسجد»قال 
متام بن حممد الرازي، وال ينبغي أن حيمل نفسه ألنه خياف حدوث الفتق والضعف يف الصوت قال عمر 

 (1)ت أن تفيق." ألِب حمذورة أما خشي -رضي هللا عنه  -
"فإن تركهما مجيعا يكره، ولو اكتفى ابإلقامة جاز؛ ألن األذان الستحضار الغائبني، والرفقة  .71

حاضرون. واإلقامة إلعالم االفتتاح، وهم إليه حمتاجون، فإن صلى يف بيته يف املصر يصلي أبذان وإقامة، 
 ليكون األداء على هيئة اجلماعة، وإن تركهما مجيعا جاز

                             Q وأما األترازي فإن مع دعواه الفريضة حفظ كثريا ألنه ذكر احلديث أوال على أصله مث كالم
صاحب " اهلداية " عليه بتأويل أعجبه غري مقبولة، فقال وجيوز أن يسمي أحد األخوين صاحبا من 

 الثالثة وليس مراده أصال أنه كانالناس األجانب، وإما ابن عمه وإما عبد هللا بن عمر على الرواايت 
أخاه من النسب، وإمنا محل األترازي على ذلك قول صاحب " اهلداية " ألِب مليكة فأوله ابلتأويل 
املذكور تصحيحا لكالم اهلداية وهو غلط يف نفس األمر، والصواب مالك بن احلويرث وصاحب له 

 الثالث. على الرواايت -رضي هللا عنه  -وابن عم له أو ابن عمر 

فزاد غلطا  امل يقل به أحدمث أكد األترازي غلطه بقوله وجيوز أن يكون كنية احلويرث أاب مليكة وهذا 
على غلط مث استدرك كالمه بقوله ولكن لفظ " مبسوط مشس األئمة " إَل آخره هو الصواب، وأوله 

 بقوله فعلى هذا جيوز تسمية االبنني إَل آخره توفيقا للفظ احلديث.

صاحب " اهلداية " وال جواز هاهنا وال توفيق ال كل وقوع األصل على الغلط على أن صاحب  ولفظ
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" اهلداية " ذكر هذا احلديث يف كتاب الصرف على الصواب فقال يف مسألة السيف احمللى ألن االثنني 
( 22محن: آية [ )الر 22قد يراد ِبما الواحد. قال هللا تعاَل: }خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان{ ]الرمحن: 

،  «إذا سافرمتا فأذان وأقيما»ملالك بن احلويرث وابن عمه:  -عليه السالم  -، واملراد أحدمها وقال 
 واملراد ِبما أحدمها وفيه نظر أيضا.

 

م: )فإن تركهما مجيعا يكره( ش: أي فإن ترك املسافر األذان واإلقامة مجيعا يكره تركه إايمها ملخالفة 
فى ابإلقامة جاز؛ ألن األذان الستحضار الغائبني والرفقة حاضرون واإلقامة إلعالم السنة م: )ولو اكت

 االفتتاح( ش: أي الفتتاح الصالة والشروع فيها م: )وهم( ش: أي الرفقة بضم الراء مجع رفيق.

املسافر  -رضي هللا عنه  -م: )إليه حمتاجون( ش: أي إَل إعالم االفتتاح حيتاجون. وروي عن علي 
يار إن شاء أذن وإن شاء أقام ومل يؤذن والقوم حاضرون يف السفر خبالف احلضر؛ ألن الناس يف ابخل

املصر لتفرقهم واشتغاهلم أبنواع املكاسب واحلرف ال يعرفون وقت الصالة، ويف اإلقامة ال فرق بني 
 املسافر واملقيم.

ألذان ى هيئة اجلماعة( ش: ابم: )فإن صلى يف بيته يف املصر يصلي أبذان وإقامة ليكون األداء عل
واإلقامة م: )وإن تركهما مجيعا جاز( ش: أي وإن ترك املصلي يف بيته األذان واإلقامة مجيعا جاز، ألن 
مؤذن احلي انئب عن أهل احمللة يف األذان واإلقامة ألهنم هم الذين نصبوه هلا فكان أذانه وإقامته كأذان 

 (1)وبني املسافر الذي يصلي وحده وترك." الكل وإقامتهم، وهذا يوجد الفرق بينه 
72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q ويف  -رضي هللا عنه  -قلت: يف الطريق األول ألِب داود انقطاع؛ ألن احلسن مل يدرك عمر
يفان، ويف حديث ابن عدي أبو عاتكة وهو ضعيف. وقال الثاين جمهول. وقال النووي: الطريقان ضع

 البيهقي: هذا حديث ال يصح إسناده.

وقال األترازي: فإن قلت: أِب بن كعب كان يؤمهم يف رمضان وكان ال يقنت إال يف النصف األخري، 
قلت: تقليد الصحاِب عند الشافعي ال جيوز فكيف جتعل فعل أِب حجة علينا. قلت: الشافعي يورد 

 ذا علينا؛ ألان نقلد الصحاِب. واجلواب املخلص ما ذكرانه.ه

مث قال أيضا فإن قلت: ال نقلد أيضا بل نستدل ابإلمجاع؛ ألن أبيا كان يؤم حبضرة الصحابة من غري 
 ملنكري فحل حمل اإلمجاع، قلت: ال نسلم اإلمجاع أال ترى إَل ما ذكره الطحاوي من أن هذا القول 

 عي والليث بن سعد.. إخل.إال الشاف يقل به أحد

قلت: هذا يدل على عدم إطالعه يف هذا الفن كما ينبغي؛ ألان قد ذكران عن قريب أنه روي عن علي 
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وأِب وابن سريين وأمحد ومالك كما روي عن الشافعي، وقد جاء يف دعاء القنوت وجوه كثري منها ما 
ول بعد الركوع: " اللهم اغفر لنا كان يق  -عليه السالم  -أنه » -رضي هللا عنه  -روي عن عمر 

وللمؤمنني وللمؤمنات، واملسلمني واملسلمات، وألف بني قلوِبم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على 
عدوك وعدوهم، اللهم العن الكفرة من أهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسولك، 

وم ، وأنزل ِبم أبسك الذي ال ترده عن القويقاتلون أوليائك، اللهم خالف بني كلمتهم، وأزل أقدامهم
 اجملرمني، بسم هللا الرمحن الرحيم، اللهم إان نستعينك ونستغفرك ".

ويف رواية: " ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثين عليك اخلري كله "، ويف رواية: " 
رمحن الرحيم رك، بسم هللا الونتوب إليك مث نتوكل عليك، ونشكرك وال نكفرك، وخنلع ونرتك من يفج

اللهم إايك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى وحنفد، نرجو رمحتك وخناف عذابك، إن عذابك 
ون يف غري وخنلع، ومعىن خننع ابلن« ابلكفار ملحق "، ويف رواية بعد قوله: " وال نكفرك ": " خننع لك

 الفعل نتواضع.

1 - 
ن مسعود أهنما سوراتن من القرآن عنده، وأما على قول أِب بن  أما التسمية يف القنوت فعلى قول اب

كعب فإهنما ليستا من القرآن وهو الصحيح فال حاجة إَل التسمية، وبه أخذ عامة العلماء، ولكن 
 االحتياط أن جيتنب احلائض والنفساء واجلنب عن قراءته.

اء املهملة فقوله عن احلوراء بفتح احل مث لنتكلم ما يف هذه األحاديث من األلفاظ احملتاجة إَل البيان.
وسكون الواو وبعدها راء مهملة ]وألف[ ممدودة، وقد ذكران امسه. قوله فيمن هديت أي فيمن هديتهم، 

 (1)وحذف املفعول كثري يف الكالم ألنه فضلة، وكذلك حذف يف بقية." 
73.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". 

                             Q قلت: اجلاموس أهلي وذلك وحشي، والوحشيات من البقر والغنم وغريمها ال يعتد به يف
النصاب، وكذا املتولد بني أهلي ووحشي، كذا قاله الكاكي، ويف " مغين احلنابلة ": جتب الزكاة يف بقر 

 -ه هللا رمح -جتب مطلقا، وبه قال داود ال  -رمحه هللا  -، وعند الشافعي ومل يقل به أحدالوحش 
 (2)" ..-رمحه هللا  -وعندان إن كانت األم أهلية جتب، وإن كانت وحشية ال جتب، وبه قال مالك 

"ولكن احلجة عليه ما رويناه. ومن اجتاز بعرفات انئما أو مغمى عليه، أو ال يعلم أهنا عرفات  .74
الوقوف، وال مينع ذلك ابإلغماء والنوم، كركن جاز عن الوقوف؛ ألن ما هو الركن قد وجد، وهو 

 الصوم،
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 خبالف الصالة؛ فإهنا ال تبقى مع اإلغماء، واجلهل خيل ابلنية، وهي ليست بشرط لكل ركن.

                             Q ب، قال مالك : قوله يف الكتا-رمحه هللا  -ال جيزئه إال أن يقف يف الليل، قال السروجي  -هللا
: -محه هللا ر  -، وقال الطرطوسي يف معرفة قول مالك ومل يقل به أحد: إَل آخره سهو، -ه هللا رمح -

أن من ترك الوقوف ابلليل بطل حجه عندان، وعندهم يلزمه الدم، ولو تركه هنارا أو وقف ليال ال يلزمه 
 شيء، فدل على أن املعترب الوقوف ابلليل دون النهار.

لصالة عليه ا -م: )ما رويناه( ش: وهو قوله  -رمحه هللا  -ي على مالك م: )ولكن احلجة عليه( ش: أ
 م: )ومن اجتاز« احلج عرفة، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو هنار فقد مت حجه: »-والسالم 

بعرفات( ش: حال كونه م: )انئما أو مغمى عليه، أو ال يعلم أهنا عرفات جاز عن الوقوف( ش: وكذا 
كراان أو هاراب أو طالب غرمي أو كان جنبا أو حمداث أو حائضا أو نفساء، أو مل ينو من كان جمنوان أو س

 لو حصر يف جزء يسري من أجزاء عرفات يف حلظ يسري من وقت -رمحه هللا  -الوقوف، وعند الشافعي 
 نالوقوف وال يعلم أهنا عرفات، ومل يثبت وقوع الغفلة، والنوم، واجتاز ِبا يف طلب غرمي له هارب م

، وهو -ه هللا رمح -يديه، أو ِبيمة صح وقوفه، خبالف السكران واجملنون واملغمى عليه، ذكره النووي 
وابن حنبل، واحلسن البصري، وأبو ثور، وقال عطاء يف املغمى عليه: جيزئه،  -رمحه هللا  -قول مالك 

صح من النائم، ور: ال ي: يبطل حجه، وعن التوقف فيه، وقال أبو ث-رمحه هللا  -وقال احلسن البصري 
 : ومن وقف مغمى عليه حىت وقع أجزأه وال دم عليه.-رمحه هللا  -وقال يف " الذخرية ": عن مالك 

م: )ألن ما هو الركن قد وجد، وهو الوقوف، وال مينع ذلك ابإلغماء والنوم( ش: ألن املقصود من 
فعل الصوم، وأفعال احلج،   الوقوف حصوله من ذلك املكان، وقد وجد م: )كركن الصوم( ش: أي

كالمها اختياري، لوجود النية، فكذا هاهنا إذا اجتاز بعرفات، ونوى، بل أوَل ألن هذا الوقوف لو 
 جعل كاملعدوم يلزمه التوقف إَل العام القابل، وفيه ضرر عظيم

 

إلغماء، م: )خبالف الصالة، فإهنا ال تبقى مع اإلغماء( ش: ألن شرط الصالة أعين الطهارة تنتفي اب
فينتفي املشروط م: )واجلهل خيل ابلنية( ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: ينبغي أن ال 
جيوز الوقوف بعرفات إذا اجتاز ِبا، وهو ال يعلم لعدم النية، فأجاب وقال: سلمنا أن اجلهل خيل ابلنية 

 (1)هال ابملوضع.." م: )وهي ليست بشرط لكل ركن( ش: فألجل هذا جاز الوقوف، وإن كان جا
"ولو قال هلا أنت طالق ثالثة أنصاف تطليقتني فهي طالق ثالاث ألن نصف التطليقتني تطليقة،  .75

فإذا مجع بني ثالثة أنصاف تطليقتني تكون ثالث تطليقات ضرورة. ولو قال: أنت طالق ثالثة أنصاف 
ات ألن كل نصف تطليق تطليقة قيل يقع تطليقتان، ألهنا طلقة ونصف فيتكامل. وقيل يقع ثالث
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يتكامل يف نفسها، فتصري ثالاث. ولو قال: أنت طالق من واحدة إَل ثنتني أو ما بني واحدة إَل ثنتني 
فهي واحدة، ولو قال من واحدة إَل ثالث أو ما بني واحدة إَل ثالث فهي ثنتان، وهذا عند أِب حنيفة 

يف األوَل ال يقع  -رمحه هللا  -ية ثالث، وقال زفر وقاال يف األوَل: يقع ثنتان، ويف الثان -رمحه هللا  -
 شيء، ويف الثانية تقع واحدة

                             Q وقال بعض املشايخ: يقع ثنتان وبه قال الشافعي يف أحد قوليه. ولو قال ألربع نسوة بينكن
ان أو ثالث ن تطليقتتطليقة طلقت كل واحدة منهن تطليقة واحدة، وبه قال الشافعي. وكذلك بينك

أو أربع، إال إذا نوى أن كل تطليقة بينهن مجيعا يقع على كل واحدة منهن ثالث تطليقات، إال أن 
التطليقتني. فإنه يقع على كل واحدة منهن تطليقتان، وإن قال بينكن مخس تطليقات وال نية له طلقت  

إن تسع طلقت كل واحدة منهن ثالاث، ف كل تطليقتني، وكذا ما زاد إَل مثان. فإن زاد من الثمان فقال
 زاد على الثمان فكل واحدة منهن طالق ثالاث.

 

 ]قال هلا أنت طالق ثالثة أنصاف تطليقتني[

م: )ولو قال هلا أنت طالق ثالثة أنصاف تطليقتني فهي طالق ثالثة. ألن نصف التطليقتني تطليقة، 
امع ت ضرورة( ش: وهذه من خواص " اجلفإن مجع بني ثالثة أنصاف تطليقتني تكون ثالث تطليقا

الصغري " وهو ظاهر م: )ولو قال: أنت طالق ثالثة أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان( ش: وهذا هو 
املنقول يف " اجلامع الصغري " عن حممد، وإليه ذهب الناطقي يف األجناس والعتاِب يف شرح " اجلامع 

 الصغري ".

ا طلقة ونصف فيتكامل( ش: أي النصف فيصري تطليقتني. م: وقال العتاِب: هو الصحيح؛ م: )ألهن
)وقيل: يقع ثالث تطليقات ألن كل نصف يتكامل يف نفسها فتصري ثالاث( ش: أي ثالث تطليقات. 
م: )ولو قال: أنت طالق من واحدة إَل ثنتني أو ما بني واحدة( ش: أي لو قال: أنت طالق ما بني 

ش: أي طلقة واحدة م: )ولو قال من واحدة إَل ثالث أو ما بني واحدة م: )إَل ثنتني فهي واحدة( 
واحدة إَل ثالث فهي ثنتان( ش: أي طلقتان م: )وهذا( ش: أي املذكور يف احلكم م: )عند أِب حنيفة. 
وقاال يف األوَل( ش: أي من املسألة األوَل م: )يقع ثنتان( ش: أي طلقتان م: )ويف الثانية( ش: أي يف 

 ية م: )ثالث( ش: أي يقع ثالث تطليقات.املسألة الثان

م: )وقال زفر: يف األوَل ال يقع شيء، ويف الثانية تقع واحدة( ش: هذا الكالم مشتمل على الغايتني 
والقسم  -فعندمها تدخل الغايتان وعند زفر ال يدخالن، وعند أِب حنيفة يدخل االبتداء دون االنتهاء 
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ة، ، واختلفوا فيه؛ قال: من واحدة إَل واحدومل يقل به أحدبتداء الرابع هو أن يدخل االنتهاء دون اال
 (1)والصحيح أنه يقع واحدة ويلغو آخر كالمه، ذكره قاضي خان،." 

 "فال يدين يف القضاء .76

قال: ومن حلف ال يشرب من دجلة فشرب منها إبانء مل حينث حىت يكرع منها كرعا عند أِب حنيفة 
منها إبانء حينث؛ ألنه املتعارف املفهوم، وله أن كلمة " من " للتبعيض  ، وقاال: إذا شرب-رمحه هللا  -

 وحقيقته يف الكرع، وهي مستعملة. وهلذا حينث ابلكرع إمجاعا

                             Q م: )فال يدين يف القضاء( ش: أي فال يصدق يف احلكم، ألن يف املتصدق فيه ختفيف له، فال
يل له: إنك تريد أن تغتسل الليلة يف هذه الدار عن اجلنابة، فقال: إن اغتسلت يصدق، خبالف ما إذا ق

 فعبدي حر، فهو عن اجلنابة، ألنه جواب متقيد ابلسؤال.

ولو قال: إن اغتسلت الليلة يف هذه الدار ومل يقل يف هذا الدار فهو على كل اغتسال قضاء ألنه زاد 
 يصدق داينة، ألنه حيتمل أنه أراد به اجلواب.على حرف اجلواب، فيكون مبتدأ ولكن مع هذا 

 

 ]حلف ال يشرب من دجلة فشرب منها إبانء[

م: )قال( ش: أي القدوري: م: )ومن حلف ال يشرب من دجلة( ش: وهو هنر بغداد م: )فشرب منها 
، هإبانء مل حينث حىت يكرع منها كرعا( ش: والكرع يتناول املاء ابلفم من موضعه من غري أن أيخذ بيد

يقال كرع الرجل يف املاء إذا مد عنقه حنو يشرب منه، ومنه كره عكرمة الكرع من النهر، ألنه فعل 
( -عاَل رمحه هللا ت -البهيمة تدخل فيها أكارعها، والكراع مستدق الساق م: )وهذا عند أِب حنيفة 
ني رف املفهوم( ش: بم: )وقاال( ش: أي أبو يوسف وحممد م: )إذا شرب منها إبانء حينث، ألنه املتعا

الناس من الشرب من دجلة وهو الشرب من ماء جمرى دجلة، وهو اجملاز، فيعمل لعموم اجملاز. فيحنث  
كيفما شرب، كما إذا حلف ال يضع قدمه يف دار فالن حينث يف ميينه إذا دخلها راكبا أو ماشيا أو 

كما إذا حلف ال يشرب من هذه حافيا أو مستعمال، لعموم اجملاز، وهو الدخول، فكذا هنا، فصار  
 البئر فشرب من مائها إبانء حينث.

م:  -م: )أن كلمة " من "( ش: يف قوله من دجلة  -رمحه هللا  -م: )وله( ش: أي وألِب حنيفة 
د به أنه وضع يري -رمحه هللا  -)للتبعيض( ش: اعلم أن " من " أتيت ملعان كثرية، فإن كان املصنف 

من أئمة اللغة، وإن كان يريد أنه قد يستعمل للتبعيض، فمن أين  ل به أحدمل يقلبعض وحده، فهذا 
 أنه يلزم أنه هنا للتبعيض، قاله األترازي مع تطويل الكالم فيه.

قلت: دلت القرينة اللفظية واحلالة هنا أن " من " هنا للتبعيض، وهذا ظاهر ال خيفى م: )وحقيقته( 
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ألن احلقيقة ابتداء أن يكون ابتداء الشرب متصلة بدجلة، ش: أي وحقيقة الشرب م: )يف الكرع( ش: 
 وذلك ابلشرب منها كرعا: )وهي( ش: احلقيقة م: )مستعملة( ش: مهجورة.

م: )وهلذا( ش: أي وألجل هذا أن احلقيقة مستعملة م: )حينث ابلكرع إمجاعا( ش: دعوى اإلمجاع فيها 
 (1)مام العتاِب يف " شرح." نظر، ألنه اختلف املشايخ يف الكرع عندمها. قال اإل

"وقال يف الرعاية قبيل صالة املريض ويكره أخذ األجرة على اإلمامة ابلناس وعنه: حيرم. انتهى.  .77
واختار ابن شاقال الصحة يف احلج، ألنه ال جيب على أجري، خبالف أذان وحنوه. وذكر يف الوسيلة 

منع اإلمامة بال شرط أيضا. وقيل: يصح  ،-رمحه هللا  -الصحة عنه وعن اخلرقي. لكن اإلمام أمحد 
، واختاره. وقال: ال يصح االستئجار على القراءة، -رمحه هللا  -للحاجة. ذكره الشيخ تقي الدين 

وإهدائها إَل امليت، ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة اإلذن يف ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا 
يهدى إَل امليت؟ وإمنا يصل إَل امليت العمل الصاحل.  قرأ ألجل املال فال ثواب له. فأي شيء

 من األئمة، وإمنا تنازعوا يف االستئجار على التعليم، مل يقل به أحدواالستئجار على جمرد التالوة 
واملستحب: أن أيخذ احلاج عن غريه ليحج، ال أن حيج ليأخذ. فمن أحب إبراء ذمة امليت أو رؤية 
املشاعر أيخذ ليحج. ومثله كل رزق أخذ على عمل صاحل، يفرق بني من يقصد الدين فقط، والدنيا 

ليس له يف اآلخرة من خالق. قال: وحجه عن غريه ليستفضل وسيلة، وعكسه. فاألشبه: أن عكسه 
ما يويف دينه: األفضل تركه. مل يفعله السلف. ويتوجه فعله حلاجة. قاله صاحب الفروع، ونصره أبدلة. 

 ونقل ابن هانئ: فيمن عليه دين، وليس له ما حيج، أحيج عن غريه ليقضي دينه؟ قال: نعم.

ن ديث ملحق مبا تقدم، على الصحيح. اختاره القاضي يف اخلالف، وابفوائد: األوَل: تعليم الفقه واحل
 (2)عبدوس يف تذكرته. وجزم به يف احملرر، واهلداية، واملذهب،." 

ي هللا رض -"ومنها: ما قيل " إنه مشكوك فيه "، ومنها: ما قيل " إنه توقف فيه اإلمام أمحد  .78
مام ضهم " اختياري " ومل يذكر له أصال من كالم اإلومل يذكر لفظه فيه "، ومنها: ما قال فيه بع -عنه 

أو غريه، ومنها: ما قيل " إنه خرج على رواية كذا " أو " على قول كذا " ومل  -رضي هللا عنه  -أمحد 
رضي هللا  -فيه، وال تعليله، ومنها: أن يكون مذهبا لغري اإلمام  -رضي هللا عنه  -يذكر لفظ اإلمام 

ا: ، لكن القول به ال يكون خرقا إلمجاعهم، ومنهمل يقل به أحدومنها: أن يكون ومل يعني ربه،  -عنه 
أن يكون حبيث يصح خترجيه على وفق مذاهبهم، لكنهم مل يتعرضوا له بنفي وال إثبات. انتهى كالم ابن 

 محدان.

ية اويف بعضه شيء وقع هو فيه يف تصانيفه، ولعله بعد تصنيف هذا الكتاب، ووقع للمصنف وغريه حك
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هذه األلفاظ األخرية يف كتبهم، وتقدم التنبيه على ما هو أكثر من ذلك وأعظم فائدة يف اخلطبة يف 
الكالم على مصطلح املصنف يف كتابه هذا، مع أين مل أطلع على كتابه وقت اخلطبة، وهللا أعلم، وصلى 

 (1)هللا على حممد وعلى آله وسلم.." 
رف على أخذ حصن وتيقن أخذه فأمنهم رجل مسلم ")كتأمني غريه إقليما( سحنون: لو أش .79

فلإلمام رده )وإال فهل جيوز وعليه األكثر أو ميضي من مؤمن مميز ولو صغريا أو رقا أو امرأة أو خارجا 
على اإلمام ال ذميا وخائفا منهم أتويالن( اللخمي عن ابن حبيب: ال ينبغي أن يؤمن واحد من اجليش 

 مام خمري.واحدا من احلصن. فإن فعل فاإل

وقال مالك: ميضي أتمينه. وقال ابن بشري: املشهور أن من كملت فيه مخسة شروط وهي اإلسالم 
 والعقل والبلوغ واحلرية والذكورية، فإذا أعطى أماان فهو كأمان اإلمام.

 .ومن املدونة قال مالك: أمان املرأة جائز وكذلك عندي أمان العبد والصيب إذا كان الصيب يعقل األمان
 وقال غريه: ينظر فيه اإلمام ابجتهاده. ابن يونس: جعل عبد الوهاب قول الغري خالفا وغريه وفاقا.

 ى.من أئمة الفتو  مل يقل به أحدوعزا أبو عمر قول الغري البن املاجشون وسحنون قال: وهو شاذ 

الف ن أهل اخلقال حيىي: سألت ابن القاسم عن انس من العدو كانوا خرجوا إَل رجل كان يف الثغر م
 (2)لإلمام وكان يلي مدينة من الثغر قد غلب عليها فأعطاهم عهدا فأمنوا بذلك." 

"املعاطف ومير إِباميه على ظهورمها، مث يلصق كفيه مبلولتني ابألذنني استظهارا ونقلها يف  .80
 اجملموع عن اإلمام والغزايل ومجاعات.

  وابملسبحتني ابطنهما، ومير رأس اإلصبع يفمث نقل عن آخرين أنه ميسح ابإلِبامني ظاهر األذنني
املعاطف ويدخل اخلنصر يف صماخيه وكالمه يف نكت التنبيه يقتضي اختيار هذه الكيفية واملراد من 
األوَل أن ميسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن أمنلتيهما ابطن األذنني ومعاطفهما فاندفع ما قيل إهنا 

جديد وحمل مسح ذلك بعد مسح الرأس، فلو قدمه عليه مل  ال تناسب سنية مسح الصماخني مباء
حيصل على الصحيح، وال يشرتط ترتيب أخذ املاء فلو بل أصابعه ومسح رأسه ببعضها وأذنيه ببعضها  

فضعيف  «األذانن من الرأس»كفى، وعلم مما تقرر أن األذنني ليستا من الوجه، وال من الرأس، وأما خرب 
ل من الرأس وكان ابن سريج يغسلهما مع وجهه وميسحهما مع رأسه ومنفردتني وقيل إهنما من الوجه وقي

احتياطا ليخرج من اخلالف املذكور قال يف اجملموع وهو حسن وما اعرتض به ابن الصالح من أنه مل 
ن سريج ال مردود؛ ألن اب مل يقل به أحدخيرج ِبذا من اخلالف، بل زاد فيه، فإن اجلمع بني اجلميع 

بل يفعله نداب واحتياطا وهو جائز ابإلمجاع، بل حمبوب، وكم موضع اتفقوا على سنيته  يوجب ذلك
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للخروج من اخلالف، وإن مل حيصل إال بفعل أشياء ال يوجبها كلها أحد كما نص الشافعي واألصحاب 
على سنية غسل النزعتني مع الوجه مع أهنما ميسحان يف الرأس ومل يقل أحد بوجوب غسلهما 

 ومسحهما.

 -رضي هللا عنهما  -وألثر عن ابن عمر « مسح الرقبة أمان من الغسل»)و( سن مسح )عنق( خلرب 
من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة )ببل مسح األذن، أو رأسه( ال مباء جديد؛ ألنه غري 

 من تعبري َلمقصود، بل اتبع للرأس واألذن يف املسح إطالة للغرة وتعبريه كاملاوردي وغريه ابلعنق، أو 
أصله وغريه ابلرقبة؛ ألهنا كما يف الصحاح مؤخر أصل العنق، والعنق الوصلة بني الرأس واجلسد وظاهر 
أنه يسن مسح مجيعه على القول بسنية مسحه وما ذكره من سنية مسحه وهو ما صححه الرافعي يف 

املذكور  هو بدعة واخلربالشرح الصغري ونقل النووي عن األكثرين أنه ال يسن قال وهو الصواب، بل 
 موضوع واألثر غري معروف

 

)و( سن )االبتدا ابألمين( على األيسر من األعضاء )لعسر( أي عند عسر )إمرار( ابملاء )عليهما معا  
« نكمإذا توضأمت فابدءوا مبيام»كاليد والرجل( اليمنيني )وخد( شخص )أقطعا( لشرف األمين وخلرب 

يعجبه التيمن  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »وخلرب الصحيحني  رواه ابنا خزمية وحبان وصححاه
وحلق  أي مما هو من ابب التكرمي كتسوك واكتحال ونتف إبط« يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله

رأس وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء واأليسر لضد ذلك كامتخاط ودخول خالء ونزع ملبوس خلرب 
لطهوره وطعامه  اليمىن -صلى هللا عليه وسلم  -كانت يد النيب » اجملموع أِب داود وهو صحيح كما يف

، فلو عكس ذلك كره وخرج بقول الناظم من زايدته لعسر إَل آخره « واليسرى خلالئه وما كان من أذى
ما إذا سهل إمرار املاء عليهما معا فالسنة غسلهما معا وذلك يف الكفني واألذنني واخلدين لغري األقطع 

ما غريها فالظاهر فيه تقدمي اليمىن على اليسرى، وإن سهل غسلهما معا كأن يكون يف حبر، وإن أ
ى هللا عليه صل -كان النيب »اقتضى كالمه خالفه )و( سن )املد( من املاء أي التوضؤ به خلرب مسلم 

ضأ أبقل منه و أي تقريبا وزنة املد رطل وثلث ابلبغدادي، ولو ت« يغتسل ابلصاع ويتوضأ ابملد -وسلم 
قال « دتوضأ إبانء فيه قدر ثلثي م -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »أجزأ خلرب أِب داود إبسناد حسن 

الشافعي قد يرفق ابلقليل فيكفي وخيرق ابلكثري فال يكفي وسنية املد محلها ابن عبد السالم على من 
ن وقضية كالم دة ونقصا وهو حسوإال فيعترب ابلنسبة زاي -صلى هللا عليه وسلم  -حجمه كحجم النيب 

 الناظم وأصله سنية االقتصار على املد.

 قال ابن الرفعة ويدل له اخلرب وكالم األصحاب؛ ألن الرفق حمبوب اه .

فتعبري كثري أبنه يسن أن ال ينقص ماء الوضوء عن مد حممول على ذلك لكن انزع اإلسنوي ابن الرفعة 
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إطالتها أبن يغسل مع وجهه من مقدم رأسه وعنقه زائدا على  فيما نسبه لألصحاب )والطول لغرة( أي
 أن أميت يدعون يوم القيامة غرا حمجلني من»اجلزء الواجب )أحب( مبعىن حمبوب خلرب الصحيحني 

                             S.لعل هذا إمنا حيتاج إليه إذا مسحهما وحدمها ال مع األذنني 

اجملموع عن القاضي أِب الطيب واملاوردي أهنما قاال انعقد اإلمجاع على )قوله وقيل من الرأس( نقل يف 
 أن البياض الدائر حول األذن ليس من الرأس مع قربه منها فاألذن أوَل بذلك بر.

)قوله: موضوع( هذا متعقب أبنه ضعيف ال موضوع إال أن يقال إنه شديد الضعف فال يعمل به يف 
 الفضائل

 

ن( عبارة العراقي يف شرح ذلك ومنها االبتداء ابلعضو األمين؛ ألنه يعسر إمرار املاء )قوله واالبتداء ابألمي
على العضوين معا فكان تقدمي األمين أوَل من األيسر وفهم من قوله وخد أقطعا أن غري األقطع يغسل 

 خديه دفعة واحدة وكذا الكفان واألذانن اه .

قد يؤخذ من كالمه أنه يكره تقدمي إحدى األذنني )قوله: فلو عكس ذلك كره( قال يف شرح الروض و 
 أو اخلدين أو الكفني لغري أقطع حبمل العكس على ما يشمل ذلك إذ عكس املعية الرتتيب اه .

 )قوله: أما غريها( أي كاليدين والرجلني.

)قوله: لغرة أحب( لو اغتسل عن حنو جنابة ومل يتوضأ فينبغي حصول الغرة والتحجيل بسبب الوضوء 
 املندرج يف الغسل

                             Q. مسح العمامة اه 

 

 )قوله: لكن انزع إخل( ؛ أبن سنن الوضوء ال يتصور معها عادة االقتصار على ذلك اه  إيعاب.

 )قوله: أي إطالتها( أما أصلها وهو ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ومثلها التحجيل اه .

 (1))قوله:." 
"الصالة على )اآلل يف اثنيه( أي: اثين التشهد األول أي: يف األخري لتأكدها كالتشهد األول،  .81

وصورته أن يتيقن ترك إمامه هلا )أو( برتكه )القنوت( للصبح، والوتر يف رمضان؛ ألنه ذكر مقصود يف 
بعض األركان  لنفسه كالتشهد األول؛ ألنه شرع له حمل خاص به خبالف بقية األذكار فإهنا كاملقدمة 

كدعاء االفتتاح، أو كالتابع كالسورة وأذكار الركوع والسجود فال يسجد لرتك شيء منها؛ ألنه مل ينقل، 
وال هو يف معىن ما نقل، أما القنوت للنازلة فال سجود لرتكه على األصح يف الروضة؛ ألنه سنة فيها ال 

بعاضا رات املقتضي تركها للسجود تسمى أمنها ولعدم أتكده خبالف قنوت الصبح والوتر، وهذه املأمو 
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 -ليه وسلم صلى هللا ع -ملا مر يف صفة الصالة، وبقي منها القيام للقنوت، وكذا الصالة على النيب 
فيه كما حبثه اإلسنوي وغريه، وبه جزم الشارح تبعا البن الفركاح، وصورة السجود لرتك القيام للقنوت، 

ا استحباِبما عنه لكونه ال حيسنهما فيستحب القيام والقعود فإذأو القعود للتشهد دوهنما أن يسقط 
ترك شيئا منهما سجد. واعلم أن ترك بعض القنوت كرتك كله كما قاله الغزايل، وغريه ويقاس به ترك 
بعض التشهد )وبشك فصال لواحد( أي: ويسن سجوده بشكه يف ترك واحد )من هذه( األبعاض 

فعله )ال( ابلشك فيه )جممال( أبن شك هل ترك مأمورا أم ال فال مفصال أي: معينا إذ األصل عدم 
يسجد له كما لو شك هل سها أم ال، خبالف ما إذا علم مقتضيه وشك يف أنه مأمور، أو منهي أو 

 علم أنه ترك بعضا

                             S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                             Q.األول عندهم ولو إلمام املخالفني فليحرر 

)قوله: أي: يف األخري( أي: وإن مل يسبقه تشهد أول كالصبح. )قوله: إن يتيقن ترك إمامه هلا( أبن 
تى أأخربه اإلمام بعد سالمه برتكه هلا، وكالتيقن غلبة الظن فيتطرق اخللل للمأموم من صالة إمامه ولو 

هو ِبا، مث إن مل يكن املأموم سلم فاألمر ظاهر فإن كان قد سلم اشرتط يف سجوده أن ال يطول الفصل. 
 عليه وسلم صلى هللا -. اه . شرقاوي. )قوله: ال منها( أي فليس بعضا )قوله: وكذا الصالة على النيب 

قال حمشيه:  هلا يف القنوت فيه( قال حجر يف شرح ابفضل: وكذا الصالة على آله وأصحابه، والقيام -
ل ، وال يقاس األصحاب ابآلل. وقامل يقل به أحدمل يذكر األصحاب أحدا غري الشارح. قال ابن زايد: 

وآله وصحبه  -صلى هللا عليه وسلم  -ق ل يف حاشية اجلالل: زاد املتأخرون الصالة والسالم على النيب 
ها على بعده واحدا واثنا عشر ابعتبار كل منها فجملتبعد القنوت، وهذه ستة إبسقاط القيام هلا وسبعة 

 هذا عشرون واخلالف يف عده لفظي. اه .

صلى  -وقوله عشرون؛ ألنه ذكر قبل هذا القنوت وقيامه، والتشهد األول وقعوده، والصالة على النيب 
: فيستحب القيام( هبعده وعلى آله بعد األخري، والقعود هلما فهذه مثانية. ا. ه . )قول -هللا عليه وسلم 

أي: الذي يسع قنوات جمزائ زايدة على ما أتى به من ذكر االعتدال فإن مل يسع ذلك أبن قصر جدا 
سجد على األوجه فإن مل أيت بذكر االعتدال حسب الوقوف للقنوت؛ ألن عدم إتيانه بذكر قرينة على 

عه القنوت إخل( أي: ما مل يقط إرادة صرفه للقنوت. ا. ه  شرقاوي وع ش. )قوله: واعلم أن ترك بعض
 ويعدل إَل آية تتضمن ثناء، ودعاء خبالف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه. اه .

 -ع ش وقوله آية ليس قيدا بل مثلها كل دعاء، وثناء غري ما ورد، أما هو كأن شرع يف قنوت النيب 
ما ملا  به، ولو كله فإنه يسجد؛ ألهن أو عمر، مث قطعه وعدل إَل اآلخر وأتى -صلى هللا عليه وسلم 

كاان واردين صارا مبنزلة الواحد والواحد يسجد برتك بعضه خبالف غري الوارد ملا مل يرد خبصوصه كان 
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قنوات مستقال فأسقط العدول إليه حكم القنوت الذي شرع فيه وقطعه. ا. ه  ع ش وفيه أنه يقتضي 
بتمامه؛ ألنه مبنزلة االقتصار على ترك بعض القنوت  السجود عند ترك أحد الواردين إذا فعل اآلخر

الواحد مع أنه ليس كذلك، وجياب أبن حمل تنزيلهما منزلته إذا تعرض هلما معا خبالف ما إذا أعرض 
عنهما معا، أو عن أحدمها ابتداء، وأتى ابآلخر اتما، أو أكمله بغري ما ورد فإنه ال تنزيل حينئذ فال 

. )قوله: أبن شك هل ترك مأمورا أم ال( املأمور يشمل -رمحه هللا  -يب سجود. ا. ه  شيخنا الذه
البعض، وغريه ومثل هذا ما إذا شك هل فعل مجيع األبعاض، أو ترك شيئا منها الجتماع مضعفني: 
الشك، واإليهام، وهذا هو ما يف شرح املنهج وهو املعتمد. ا. ه  ق ل. )قوله: فال يسجد له( أي: 

 (1)ووي يف اجملموع وغريه واملعتمد أنه." على ما صححه الن
 "وال يتقيد ذلك مبا قاله من حبلها بل يكفي فيه جمرد الوطء بشبهة كما يف الروضة. .82

 

)أو مع زوج( أو إَل أن )أكلت( مع زوجها على العادة وهي رشيدة أو غري رشيدة وأذن وليها يف أكلها 
النووي  رر وأحسنهما يف الشرح الصغري وصححهمعه فتسقط بذلك نفقتها وهذا أوَل الوجهني يف احمل

الكتفاء الزوجات به يف األعصار وجراين الناس عليه فيها قال اإلمام: فكأن نفقتها مرتددة بني الكفاية 
إن أرادت وبني التمليك على قياس األعواض إن طلبت قال وهو حسن غامض وأقيسهما يف الشرحني 

واملعتمد األول وقول الرافعي وليكن السقوط مفرعا على جواز  املنع إذ مل يؤد الواجب وتطوع بغريه
اعتياض اخلبز وأن جيعل ما جرى قائما مقام االعتياض يعين إن مل يالحظ ما جرى عليه الناس يف 
األعصار كما مر قال يف املهمات: والتصوير ابألكل معه على العادة يشعر أبهنا إذا أتلفته أو أعطته 

 ا إذا أكلت معه دون الكفاية مل تسقط وبه صرح يف النهاية وهل هلا املطالبة ابلكلغريها مل تسقط وأبهن
أو التفاوت فقط فيه نظر قال ابن العماد وينبغي القطع ابملطالبة ابلتفاوت فإن كان الذي أكلته غري 

شيدة فال ر معلوم وتنازعا يف قدره رجح قوهلا؛ ألن األصل عدم قبضها الزائد أما إذا مل أيذن ويل غري ال
تسقط نفقتها بذلك وخالف البلقيين فأفىت بسقوطها به، مث قال وما قيده النووي غري معتمد، وقد ذكر 

 األئمة يف األمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس يف األعصار واألمصار.

 

اقلة وغريها ع)أو وطئا أو متتعا ِبا أبت( أي أو إَل أن منعته وطأها أو التمتع ِبا بغري الوطء سواء ال
لنشوزها بذلك هذا )إن مل يضر( ِبا الوطء والتقييد به من زايدته فإن أضر ِبا الوطء ملرض أو قرح ِبا 
أو عبالة زوجها مل تسقط نفقتها وكذا لو منعته لتقبض املهر حيث هلا املنع فإن أنكر الضرر بذلك فلها 

 لك.شار ذكره وإرادة الوطء ليشهدن بذإثباته أبربع نسوة فينظرن إليهما مكشويف العورة حال انت
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)أو دون إذن ذهبت( أي أو إَل أن خرجت من منزهلا بغري إذن الزوج ولو غضبا؛ ألن له عليها حق 
احلبس يف مقابلة وجوب النفقة نعم لو خرجت إلشراف املنزل على االهندام أو إلزعاج مالكه أو خرجت 

 يف غيبته إَل بيت أبيها لزايرة أو عيادة

                             S.قوله: كما يف الروضة( النتفاء التمكني إذ حيال بينه وبينها إَل انقضاء العدة 

 

)قوله مل تسقط( أي وتضمن ما أتلفته أو أعطته غريها بغري إذنه ولو سفيهة ألن السفيه يف ضمان 
الواجب شرعا كلته وكفايتها أو و اإلتالف وحنوه كالرشيد )قوله: ابلتفاوت( هل املراد التفاوت بني ما أ

فيه نظر ويتجه الثاين إذ الالزم له هو الواجب شرعا دون ما زاد إَل حد الكفاية، وقد يقال يشكل على 
 الثاين قوله: دون كفايتها مع أن ما دون كفايتها قد يكون قدر الواجب شرعا أو أكثر.

 

 يدخل ِبا شرح الروض.)قوله: حيث هلا املنع( وهو أن يكون معينا أو حاال ومل 

 

 )قوله: ولو غصبا( كاحلبس ظلما حجر د.

                             Q أو غري رشيدة وأذن( فإن مل أيذن مل تسقط نفقتها وال رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان
ا يف مرشيدا وإن قصد به جعله عن نفقتها فإن كان غري رشيد فلوليه الرجوع. اه . كرخي على احمللي و 

ق ل فيه نظر )قوله: وأذن( وليها وال بد من كون املصلحة يف أكلها معه وإال فال تسقط نفقتها وال 
يرجع عليها إن كان رشيدا وال على الويل اآلذن ألن غايته أنه تغرير وهو ال يوجب تضمينا كما قاله 

سقط مع و كانت ال تول -صلى هللا عليه وسلم  -سم ونقله عنه ع ش )قوله: فيها( حىت يف زمنه 
إبطباق الناس عليه ألعلمهم بذلك وأمضاه من تركة من مات ومل يوفه.  -صلى هللا عليه وسلم  -علمه 

اه . روضة )قوله: بني الكفاية( ظاهره ولو زادت على الواجب شرعا عند التمليك ومل يرض الزوج وفيه 
ه: وتطوع معه كما يف الروضة وغريها )قول بعد فلرياجع )قوله: إن أردت( فليس له إجبارها على أن أتكل

إذا فعله على  دومل يقل به أحبغريه( كذا قاله الرافعي قال اإلمام البلقيين ومقتضاه عدم رجوعه عليها 
أنه نفقتها بل إذا مل تسقط وجب له بدل ما أتلفته فيتحاسبان ويؤدي كل منهما ما عليه وممن جزم 

 بذلك أبو حامد والبندنيجي. اه . .

اه . عراقي )قوله: مفرعا إخل( يف الروضة الذي جيب متليكه من الطعام احلب كما يف الكفاية ال اخلبز 
والدقيق مث قال ولو اعتاضت خبزا أو دقيقا أو سويقا فاملذهب أنه ال جيوز وهو الذي رجحه العراقيون 

له. اه . واملعتمد الحه، وقد فعوالروايين وغري هم؛ ألنه راب وقطع البغوي ابجلواز ألهنا تستحق احلب وإص
عدم جواز اعتياض الدقيق عن احلب حيث كان من جنسه كما يف ع ش على م ر وكل هذا غري حمتاج 
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وعنا به )قوله: يعين إن مل يالحظ إخل( وأما إذا لوحظ ذلك  -رضي هللا عنه  -إليه على ما قاله اإلمام 
ددة فريعه على جوازه بل نفقتها كما قاله اإلمام مرت فال حاجة إَل جعل ما جرى قائما مقام االعتياض وت

بني الكفاية إن أرادت وبني التمليك وهذا هو املعتمد )قوله: دون الكفاية( أما إذا أكلت قدر الكفاية 
سقطت نفقتها ولو كانت كفايتها دون الواجب هلا كما أهنا إذا مل يكفها الواجب وجبت كفايتها 

واجب وهذا أحد قولني حكامها ح ل وهو الظاهر فلرياجع )قوله: ويل غري فتطالب بباقي الكفاية ال ال
الرشيدة( مثله ما إذا مل أيذن سيد األمة خالفا للبلقيين كما يف شرح م ر )قوله: فأفىت بسقوطها به( أي 

 (1)أخذا." 
"خالف من أوجبه، واحلكم عليه ابلسنية ال ينايف وقوعه فرضا على القول به كما سيأيت يف  .83

فة الصالة )و( أن يبدأ يف مسحه )من مقدمه فليلصق بني سبابتيه( أي طرفيهما )وإِباماه يف صدغيه( ص
لو قال كالروضة، وإِباميه كانت إفادته لسنيته إلصاقهما ابلصدغ أظهر )مث يذهب ِبما( أي بسبابتيه 

أي  ألذن )بردمها()إَل قفاه، وذو الوفرة( وحنوها مما ينقلب قال اجلوهري، وهي الشعر إَل شحمة ا
السبابتني إَل ما بدأ منه لالتباع رواه الشيخان فيصل املاء ابلذهاب إَل ابطن القدم، وظاهر املؤخر، 
وابلرد إَل عكس ذلك )وال حيسب الرد مرة( لعدم متام املرة األوَل )فإن مل ينقلب( شعره )لظفره أو 

رح لعدم الفائدة فإن ردمها مل حتسب اثنية كما صطوله( أو قصره أو عدمه كما فهما ابألوَل )مل يرد( مها 
 به األصل ألن املاء صار مستعمال.

والضفر ابلضاد ال ابلظاء، وإن عرب ِبا املصنف يف مواضع كما هنا )وميسح( نداب )الناصية( ، وهي 
 -أنه »الشعر الذي بني النزعتني )ويتمم على العمامة( أو حنوها، وإن لبسها على حدث خلرب مسلم 

م ال كما سواء عسر عليه تنحيتها أ« توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته -صلى هللا عليه وسلم 
اقتضاه كالم املصنف كالروضة، والتحقيق، وصرح به يف اجملموع نقال عن األصحاب، ووقع يف املنهاج 

في االقتصار كتبعا ألصله، والشرحني تقييد ذلك ابلعسر، وأفهم قوله، ويتمم ما صرح به األصل أنه ال ي
 على مسح العمامة

 

مسح يف وضوئه برأسه، وأذنيه  -صلى هللا عليه وسلم  -ألنه »)و( منها )مسح، وجهي كل أذن( 
رواه أبو داود إبسناد حسن أو صحيح، وحمل « ظاهرمها، وابطنهما، وأدخل أصبعيه يف صماخي أذنيه

ة قال، فيه شيء قال النووي بل هو بدعذلك بعد مسح الرأس )ال( مسح )الرقبة( فال يسن إذ مل يثبت 
فموضوع، وأثر ابن عمر من توضأ، ومسح عنقه وقي الغل يوم « مسح الرقبة أمان من الغل»وأما خرب 

القيامة غري معروف )مباء( أي، ومسح وجهي األذنني مباء )جديد( أي غري ماء الرأس لالتباع رواه 
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ني كفى ه فلم ميسحه مباء بعضها بل مسح به األذنالبيهقي إبسناد صحيح فلو أخذ أبصابعه ماء لرأس
ألنه ماء جديد )وغسلهما أيضا مع الوجه، ومسحهما مع الرأس حسن( للخروج من اخلالف فيهما 

 فقد قيل إهنما من الرأس، وقيل من الوجه، واملشهور ال، وال.

، وفعله يف الروضة فضعيف، وكان ابن سريج يفعل ذلك ملا قلناه قال« األذانن من الرأس»وأما خرب 
ص ، ودليل ابن سريج نمل يقل به أحدهذا حسن، وقد غلط من غلطه فيه زاعما أن اجلمع بينهما 

الشافعي، واألصحاب على استحباب غسل النزعتني مع الوجه مع أهنما ميسحان يف الرأس أي، ومل 
يقل بذلك أحد )مث أيخذ( األوَل ليوافق ما يف الروضة، وغريها، وأيخذ )لصماخيه( ، ومها خرقا األذنني 

ذنني لظاهر خرب البيهقي، وألهنما من )ماء( خلرب أِب داود السابق )جديدا( أي غري ماء الرأس، واأل
األذنني كالفم، واألنف من الوجه )ثالاث( هذا علم من قوله، وتثليث مغسول، وممسوح قال الرافعي، 
واألحب يف كيفية مسحهما مع األذنني أن يدخل مسبحتيه يف صماخيه، ويديرمها على املعاطف، ومير 

اعات مث ابألذنني استظهارا، ونقلهما يف اجملموع عن مجإِباميه على ظهورمها مث يلصق كفيه مبلولتني 
نقل عن آخرين أن ميسح ابإلِبامني ظاهر األذنني ابملسبحتني ابطنهما، ومير رأس األصبع يف املعاطف، 

 ويدخل اخلنصر يف صماخيه، وكالمه يف نكت التنبيه يقتضي اختيار هذه الكيفية.

اندفع ماخيه، وبباطن أمنلتيهما ابطن األذنني، ومعاطفهما فواملراد من األوَل أن ميسح برأس مسبحتيه ص
ما قيل أهنا ال تناسب سنية مسح الصماخني مباء جديد، واستشكل الزركشي امتناع مسحهما ببلل 
مسح األذنني، وببلل الرأس يف الثانية، والثالثة مع أن املستعمل يف ذلك طهور مث قال، والظاهر أن املراد 

 نة فإنه حيصل بذلك، وبه يزول اإلشكالاألكمل ال أصل الس

 

عن »)ومنها ختليل أصابع الرجلني( خلرب لقيط السابق، وروى البيهقي إبسناد جيد كما يف اجملموع 
صلى هللا عليه  -أنه توضأ فخلل بني أصابع قدميه، وقال رأيت رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عثمان 
نصر يده اليسرى( بكسر الصاد أشهر من فتحها فيخللها )من أسفل خب« فعل كما فعلت -وسلم 

 )يبدأ خبنصر الرجل اليمىن، وخيتم خبنصر( الرجل

                             Q وركوع وسجود وبعري عن مخس وبدنة عن دم شاة وفائدته يف الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل
ة وصحح الروضة يف ابب األضحيانذر شاة انتهى صحح األول أيضا يف اجملموع يف ابب الوضوء، ويف 

يف الروضة واجملموع والتحقيق يف ابب صفة الصالة أن اجلميع فرض وصحح يف الروضة يف ابب الدماء، 
ويف اجملموع يف النذر يف البدنة أو البقرة املخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح يف اجملموع يف الزكاة 

اق يف بعري الزكاة فرض، ويف بقية الصور نفل وادعى اتف ما أفهمه كالم الروضة وأصلها هناك أن الزائد
األصحاب على تصحيحه وفرق أبن االقتصار على بعض البعري ال جيزئ خبالف بعض البقية اه  وهذا 
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 هو الراجح.

)قوله ألن املاء صار مستعمال( أي ألنه اتفه فليس يف اإلعراض عنه تفويت مالية فال يشكل مبا لو 
كرب يف ماء قليل ونوى فإنه ال يصري مستعمال ابلنسبة إليه حىت ينفصل عنه. انغمس ذو احلدث األ

)قوله ابلضاد ال ابلظاء( هو كذلك يف بعض النسخ. )قوله ويتمم على العمامة( سنية التتميم ابلعمامة 
نب ك  لغري احملرم املتعدي بلبسها أما هو فعاص فال يتمم ِبا إذ الرخص ال تناط ابملعاصي كذا جزم به ابن

يف نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم املغصوبة واملسروقة ابألوَل قال شيخنا ما ذكره 
فيه نظر إذ احملرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس وال كذلك لغاصب  -رمحه هللا تعاَل  -الوالد 

( أشار إَل ألصحابوالسارق كما سيأيت نظريه يف مسح اخلف )قوله وصرح به يف اجملموع نقال عن ا
 تصحيحه. )قوله تقييد ذلك ابلعسر( قال شيخنا هو مثال فقط

 

)قوله واستشكل الزركشي( أي كاألذرعي )قوله مث قال والظاهر أن املراد األكمل إخل( أشار إَل تصحيحه 
 (1))قوله فإنه حيصل بذلك( ذكره السبكي يف فتاويه." 

قلل ل عنه أيضا ال ليوافق ما مر لعدم اطراده بل لي"الورثة وتبع يف هذا أصله وكان حقه أن يعد .84
املأخوذ فيقول وإن دخل ببعضهن أخذ مسمى أربع لعدم جواز الزايدة عليهن ومهر مثل من عداهن 
ممن دخل ِبن فلو دخل بثالث أخذ مسمى أربع ومهر مثل ثالث وذلك مخسمائة ومخسون نعطي 

خل بسبع أخذ مسمى أربع ومهر مثل ست وذلك املدخول ِبن مائة ومخسني وتوقف أربعمائة ولو د
سبعمائة نعطي املدخول ِبن نصفها ونوقف نصفها ولو عملنا مبا يف الكتاب أخذ ألف يف املثالني 
نعطي منه املدخول ِبن يف األول مائة ومخسني وتوقف مثامنائة ومخسون ويف الثاين ثلثمائة ومخسني 

سابق )هو قياس ما سبق قريبا( يف أواخر الباب الرابع ويوقف ستمائة ومخسون )وقول ابن احلداد( ال
)من أنه إذا( وقع على امرأة عقدان وقد )جهل السابق بطل العقد( الصادق ابلعقدين )والسابق منهما 
قد أشكل هنا( كما مر )وإليه أشار اإلسنوي يف املهمات( قلت يفرق أبن املعقود عليه مث واحدة والزوج 

 .أصال بل ممنوع منه وهنا ابلعكس وقد عهد جوازه فاغتفر فيه ما مل يغتفر يف ذاكمتعدد ومل يعهد جوازه 
 

)النوع الثالث استيفاء عدد الطالق فإن طلق العبد طلقتني أو احلر ثالاث( يف نكاح أو أنكحة قبل 
الدخول أو بعده )حرمت عليه حىت تغيب حشفة غريه أو قدرها من مقطوعها ولو( مل ينزل أو )بقي( 

ذكره بعد قطعها )أكثر( من قدرها فال يشرتط تغييب مجيع الباقي ولتكن غيبة ذلك )يف قبلها( ال من 
يف غريه كدبرها كما ال حيصل به التحصني )يف نكاح صحيح( ال يف غريه كنكاح فاسد وملك ميني 

                                         
 1/41أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكراي األنصاري  (1)



92 

 

 )انئما( ريوشبهة لذلك وألنه تعاَل علق احلل ابلنكاح وهو إمنا يتناول النكاح الصحيح )وإن كان( الغ
أو هي انئمة وحيتمل مشول كالمه هلا أبن يقال وإن كان أحدمها انئما ويوجه أبن هذا الوطء يف ذاته 
يلتذ به وإمنا مل حيس به لعارض غيبة العقل )أو عليها( أي احلشفة )حائل( كأن لف عليها خرقة فإنه 

 يكفي تغييبها كما يكفي يف حتصينها )بشرط االنتشار( لآللة.

ضعف( االنتشار واستعان أبصبعه أو أصبعها ليحصل ذوق العسيلة اآليت يف اخلرب خبالف ما إذا )وإن 
مل ينتشر لشلل أو عنة أو غريمها فاملعترب االنتشار ابلفعل ال ابلقوة على األصح كما أفهمه كالم األكثرين 

صبعه بال ذكره أبوصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا املهذب والبيان وغريهم حىت لو أدخل السليم 
عليه مبا ذكر  ممنوع وإمنا حرمت مل يقل به أحدانتشار مل حيلل كالطفل فما قيل من أن االنتشار ابلفعل 

[ أي الثالثة }فال 230إَل أن تتحلل )تنفريا من الطالق الثالث( ولقوله تعاَل }فإن طلقها{ ]البقرة: 
جاءت امرأة »خرب الصحيحني عن عائشة  [ مع230حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه{ ]البقرة: 

قي فتزوجت فقالت كنت عند رفاعة فطلقين فبت طال -صلى هللا عليه وسلم  -رفاعة القرظي إَل النيب 
بعده عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إَل رفاعة ال حىت تذوقي 

فقهاء د اللغويني اللذة احلاصلة ابلوطء وعند الشافعي ومجهور الواملراد ِبا عن« عسيلته ويذوق عسيلتك
الوطء نفسه مسي ِبا ذلك تشبيها له ابلعسل جبامع اللذة وقيس ابحلر غريه جبامع استيفاء ما ميلكه من 

 الطالق.

 

 )فرع وحتل( له )بوطء كبري وكذا صغري غري رقيق يتأتى منه(

                             Q د على ست بثالث وجهل السابق من العقود[]فرع عق 

قوله وإليه أشار اإلسنوي يف املهمات( قال شيخنا وهذا هو املعتمد وإن كان فرق الشارح يقتضي اعتماد 
 خالفه

 

 ]النوع الثالث استيفاء عدد الطالق[

اث مث نكحها )قوله فإن طلق العبد طلقتني أو احلر ثالاث إخل( قال القاضي يف فتاويه أو طلق امرأته ثال
يف مرض موته بعد مضي زمن حيتمل انقضاء العدة والتزويج بزوج آخر وانقضاء العدة واختلف الورثة 
والزوجة فقالت الورثة ما تزوجت زوجا آخر بعدما طلقك املورث مل تسمع دعواهم ألن إقدام الزوجني 

اث من مورثهم ال هنا تستحق املري على النكاح الثاين دليل على جوازه ولو طلب الورثة ميينها مل حتلف أل
منهم اه  وسئل القفال عمن طلق امرأته رجعيا مث انقضت عدهتا أو وطئها بعدها مث طلقها ثالاث مث أراد 
نكاحها فأجاب أبهنا ال حتل له ولو صدقته املرأة على ذلك حلق هللا تعاَل فإن الظاهر من تطليقه إايها 

الثة ليه( التحرمي ابلثالث املتفرقة هل ينسب إَل الكل أو إَل الثأنه إمنا طلق منكوحته )قوله حرمت ع
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فقط فيه تردد يؤثر فيما لو شهدا عليه ابلثالثة وحكم القاضي مث رجعا هل يغرمان الثلث أو الكل 
وجهان املعتمد أن التحرمي ابلطالق الثالث ينسب إَل الكل وإهنما يغرمان كل املهر ألهنما منعاه ِبا 

 ضع كالثالث.من مجيع الب

)قوله حىت تغيب حشفة غريه( ألن احلشفة هي اآللة احلساسة وِبا االلتذاذ وِبذا مسيت يف احلديث 
العسيلة )قوله أو قدرها من مقطوعها( واملعترب احلشفة اليت كانت هلذا العضو املخصوص قال املاوردي 

احليض  ن مدخل الذكر من خمرجهنا إن التقاء اخلتانني شرط يف اإلابحة وال حيصل بدون االفتضاض أل
وهو يف البكر يضيق عن مدخل الذكر فإذا دخل اتسع الثقب واخنرقت به اجللدة فزالت البكارة اليت 
هي ضيق املنفذ اه  قال األذرعي وإمنا تغيب احلشفة وال تزول البكارة يف الغوراء )قوله بشرط االنتشار 

ريه لنا وطء يتوقف أتثريه على االنتشار سوى هذا وأما غلآللة( أي وإزالة البكارة ِبا وكتب أيضا ليس 
من أحكام الوطء فيرتتب على جمرد االستدخال من غري انتشار )قوله فما قيل من أن االنتشار إخل( 

[ إخل( قيل ال شك أن 230قاله السبكي وغريه )قوله ولقوله تعاَل }فإن طلقها فال حتل له{ ]البقرة: 
ى صل احلل لألول حىت يطلقها الثاين وتنقضي عدهتا منه فكيف مل ينص علابلنكاح والوطء فيه ال حي

 ذلك يف اآلية الكرمية أو السنة.

واجلواب أن ابلنكاح والوطء يرتفع التحرمي من الطالق الثالث وخيلفه التحرمي إَل الطالق لكوهنا زوجة 
طالق الثالث رميان عن غري حترمي الالغري ومن الطالق إَل انقضاء العدة كسائر املعتدات من غريه فهما حت

ال حيتاج إَل النص عليهما هنا )قوله واملراد ِبا اللذة احلاصلة إخل( العسيلة اجلماع كما ورد تفسريها به." 
(1) 

"ابن فرحون: والتعليالن ضعيفان )أما الثاين( فألن اإلجالة مطلوبة لتحصيل الدلك ال لوصول  .85
ل. وأما القياس على اخلف فباطل؛ ألن الرخص ال يقاس عليها، املاء فإنه حينئذ مسح واألصل الغس

 انتهى. ومل يقل به أحدوعلى صحته فيلزم أن ال يلبسه إال على طهارة 

)قلت( والظاهر أن يقال: إنه عفي عنه لكون لبسه مطلواب وليسارة حمله، ويف كالم ابن رشد يف املسألة 
إجالته  ه فلذلك اقتصر عليه املصنف، وقال ابن شعبان جتباملذكورة تقوية هلذا القول وكذا يف كالم غري 

مطلقا؛ ألن تعميم اليد واجب وذلك ال حيصل إال ابإلابحة، وقال ابن عبد السالم: إنه الظاهر وقيل: 
جتب إجالة الضيق دون الواسع قاله ابن حبيب وعبد العزيز بن أِب مسلمة وابن عبد احلكم ووجهه 

أيضا أنه ينزعه. قال ابن بشري: وهو حيتمل الندب والوجوب قال ابن راشد ظاهر، وعن ابن عبد احلكم 
إن أراد الندب فله وجه لتيقن حصول الدلك وإن أراد الوجوب فال معىن له. قال ابن انجي: قول ابن 
بشري حمتمل الوجوب والندب يرد أبن لفظ ابن يونس عن ابن عبد احلكم عليه أن ينزعه وظاهره 
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 ال: وهو خالف قول مالك وأصحابه وجعل القابسي الثالث تفسريا انتهى.الوجوب، وهلذا ق

وأكثر شيوخ املذهب على أنه خالف وحكى ابن فرحون عن اجلزويل قوال بعكس الثالث وأنه إن كان 
 ضيقا ال جتب إجالته، وإن كان واسعا وجبت إجالته وهو غريب.

أن يغسل  ه وكان ضيقا فينبغي إذا نزعه بعد وضوئه)تنبيهات األول( قال يف الطراز: إذا جوزان املسح علي
حمله وإن مل يغسله مل جيزه كاجلبرية، إال إن كان يتيقن إيصال املاء وإصابته ملا حتته انتهى. وجزم بذلك 
يف الذخرية انقال عن صاحب الطراز فقال: وإذا جوزان املسح عليه وكان ضيقا فنزعه بعد وضوئه فإن مل 

 إال أن يتيقن إصابة املاء ملا حتته انتهى. يغسل موضعه مل جيزه

)قلت( وهذا يفهم من كالم ابن رشد املتقدم فإنه جعله كاجلبرية وعرب عن غسل اخلامت ابملسح؛ ألنه ملا  
 كان الفرض غسل ما حتته صار كاجلبرية اليت حكمها املسح وهللا تعاَل أعلم.

ل ما ذهبا مل جيز للرجل لبسه وال يعفى عن غس )الثاين( قال يف الطراز هذا حكم خامت الفضة فإن كان
حتته ودلكه؛ ألنه ممنوع من لبسه فال تتعلق به رخصة حىت قال سحنون: يعيد البسه يف الصالة يف 
الوقت انتهى. ونقله صاحب الذخرية وغري واحد وقبلوه وحنوه ما حكى ابن انجي يف شرح املدونة عن 

بلبسه  لة يف خامت الفضة مطلقا وخيصص ذلك مبا إذا مل يقصدشيخه الشبييب أنه كان يفيت بعدم اإلجا
املعصية فإن قصدها فال بد من إجالته ونزعه. قال: وما ذكره جار على املشهور أن العاصي ال يرتخص 

 ابلقصر والفطر، وقد يقال: ال خيتلف فيه هنا انتهى.

عصية هو إذا مل يقصد بلباسه املوقال يف شرح الرسالة: وكان بعض من لقيناه يقول هذا اخلالف إمنا 
وأما إن قصد ذلك فاالتفاق على النزع وما ذكره من االتفاق ال أعرفه، وأصول املذهب تدل على 
اخلالف عموما، أال ترى أن املسافر العاصي اختلف فيه هل جيوز له القصر وهل يباح له أكل امليتة 

 انتهى.

و هو اجلاري على املشهور وقوله: " ال بد من إجالته أ)قلت( وما قاله ظاهر لكن ما أفىت به الشبييب 
نزعه " الظاهر أنه أبو فإن أحدمها كاف وأييت الكالم إن شاء هللا على كل من صلى خبامت الذهب يف 
فصل سرت العورة. والظاهر أن خامت احلديد والنحاس والرصاص ال ينتهي إَل عدم اإلجزاء كما يف خامت 

 بنزعه ابتداء ملا تقدم من كراهة لبس ذلك وهللا تعاَل أعلم.الذهب والظاهر أنه يؤمر 

 ص )ونقص غريه(

 (1)ش: قال البساطي هذه." 
"فما بقي يف اجمللس إال من استحسن ذلك وبلغ ذلك القرايف فاستحسنه وقال يف الذخرية:  .86

بني كما حينئذ كعلو كان املراد ما يف ظهر القدم لقال إَل الكعاب كما قال إَل املرافق؛ ألن لكل رجل 
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أن لكل يد مرفقا فيقابل اجلمع ابجلمع، فلما عدل عنه إَل التثنية محل على أن املراد الكعبان اللذان يف 
 طرف الساق فيصري املعىن اغسلوا كل رجل إَل ساقها.

)تنبيهات األول( قال ابن فرحون: كالم ابن احلاجب وابن شاس وابن بشري والباجي وغريهم من الذين 
ن اخلالف يف الكعبني يقتضي أن اخلالف يف ذلك خالف يف منتهى الغسل وأن يف املذهب من حيكو 

ال خارجه يف املذهب و  مل يقل به أحديقول: ينتهي الغسل إَل الكعب الذي عند معقد الشراك، وهذا 
، ونقل عونقل ابن الفرس أن الكعبني اللذين إليهما انتهى حد الوضوء مها الناتئان يف الساقني ابإلمجا 

الزانيت أيضا اتفاق العلماء على أهنما اللذان يف جنيب الساقني، وعلى هذا فال فائدة يف ذكر اخلالف؛ 
ألنه على تقدير ثبوته راجع إَل اللغة وكذا قال الزانيت فثبت أنه ال خالف يف وجوب غسل الكعب 

، وكالم من والزانيت من اإلمجاع الناتئ عند معقد الشراك وما فوقه إَل الكعبني على ما نقله ابن الفرس
 تقدم يؤذن ابخلالف فيه انتهى.

ونقله الشيخ زروق يف شرح الرسالة وقال: أتمله فإنه حسن وقال الشارح يف الكبري: وعلى القول أبهنما 
 اللذان عند معقد الشراك فال خالف يف دخوهلما يف الغسل انتهى.

لني بن دقيق العيد على ابن احلاجب أنه عد غسل الرج )الثاين( قال ابن فرحون أورد الشيخ تقي الدين
يف الفرائض مع أن غسلهما على التعيني ليس بفرض جلواز تركه ابملسح على اخلفني فينبغي أن يقال: 

 الواجب أحد أمرين إما الغسل أو املسح على اخلفني.

ني غسل الرجل )قلت( وهذا ليس بظاهر؛ ألن مسح اخلفني ليس بواجب وإمنا هو رخصة، والواجب
 فتأمله وهللا تعاَل أعلم.

 ص )وندب ختليل أصابعهما(

ش: يعين أن ختليل أصابع الرجلني مستحب وهذا القول عزاه املصنف يف التوضيح البن شعبان وقال 
الشارح يف الكبري والوسط: أنه املشهور قال: وهو مقتضى قول الرسالة والتخليل أطيب للنفس وقال 

الرسالة: أنه املشهور وعزاه ابن عرفة البن حبيب قال وللباجي وابن رشد عن ابن الشيخ زروق يف شرح 
 وهب كابن احلاجب قال: ويف أول مساع ابن القاسم مثله ويف أثنائه إنكاره.

)قلت( يشري ابألول لقوله يف رسم اغتسل ونصه وسئل مالك عمن توضأ ومل خيلل أصابع رجليه قال: 
هذه الرواية أن ختليلهما حسن، وكذلك قال ابن حبيب أنه مرغب فيه  جيزئ عنه قال ابن رشد: ظاهر

 ويف رسم نذر سنة بعد هذا أنه ال خيلل وحنوه.

روى ابن وهب عن مالك يف اجملموعة قال: وال خري يف اجلفاء والغلو انتهى. ونص ما يف رسم نذر سنة 
، وهذا صابع الرجل واليد ال ختللقال يف اللحية: حيرك ظاهرها من غري أن يدخل يده فيها وهو مثل أ

هو الثاين وهو القول ابإلنكار الذي أشار إليه ابن عرفة بقوله: ويف أثنائه إنكاره. عزا يف التوضيح القول 
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ابإلنكار لرواية أشهب فقط وقد تقدم أنه يف مساع ابن القاسم وقيل بوجوب التخليل. قال يف التوضيح: 
 -أنه »لسالم الوجوب يف ختليل أصابع اليدين والرجلني ملا روي رجح اللخمي وابن بزيزة وابن عبد ا

التخليل  وذكر ابن وهب أنه مسع مالكا ينكر« كان خيلل أصابع رجليه خبنصره  -صلى هللا عليه وسلم 
قال: فأخربته ابحلديث فرجع إليه انتهى. يعين احلديث املتقدم وهكذا ذكره يف خمتصر الواضحة عن ابن 

هللا عليه  صلى -عن النيب  -رضي هللا تعاَل عنهما  -مذي من حديث ابن عباس هليعة وروى الرت 
وقال: حديث حسن غريب مث قال يف « إذا توضأت فخلل بني أصابع يديك ورجليك» -وسلم 

 (1)التوضيح: وإمنا أتى يف أصابع الرجلني قول ابإلنكار ومل أيت يف اليدين اللتصاق أصابع الرجلني." 
، ه أحدمل يقل بخالف يف املعىن إال أن يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد إذ "الرهوين وال  .87

والنزاع يف التسمية وقال القرايف يف الفرق السادس والستني: )فائدة( اتضح مبا حترر أن املكلف إذا غلب 
على ظنه أنه ال يعيش إَل آخر الوقت مث عاش أن الفعل يكون منه أداء؛ ألن تعيني الوقت مل يكن 

 صلحة فيه بل تبع للظن الكاذب، وقيل: هو قضاء قوالن للقاضي والغزايل انتهى.مل

وقال يف الفرق التاسع والستني: )فرع( إذا قلنا ابلتوسع فهل ذلك مشروط بسالمة العاقبة فإن مات قبل 
كية لالفعل وقد أخر خمتارا أيمث وهو قول الشافعي، أو ال أيمث إلذن الشرع يف التأخري وهو مذهب املا

وهو الصحيح من جهة النظر اه . ويريد ِبذا مع ظن السالمة وانظر كالم الشيخ حلولو فإنه نقل عن 
 الفهري واألنباري كالما فيه طول والفهري الطرطوشي.

 

)فرع( قال يف الطراز ملا تكلم على اترك الصالة يف آخر ابب األوقات من حلف على صالة أنه ال 
قبل خروجه فال خيتلف أنه غري معاقب الذي ما صالها، وال يكفر  يفعلها فلما دخل وقتها مات

 بتصميمه على أنه ال يصلي انتهى.

)قلت:( هو وإن كان غري معاقب على ترك الصالة فإنه معاقب على تصميمه على ترك الصالة فإن 
وهللا  ةالعزم على املعصية والتصميم عليها معصية فيؤاخذ بذلك، وهذا إذا مات فجأة مع ظن السالم

 أعلم. -تعاَل  -

 

 ص )واألفضل لفذ تقدميها مطلقا( .

عة من بيان الوقت املختار وتقدم أنه ينقسم إَل وقت فضيلة ووقت توس -رمحه هللا تعاَل  -ش ملا فرغ 
شرع يبني وقت الفضيلة منه ويعلم بذلك أن بقيته وقت توسعة فذكر أن األفضل للفذ وهو املنفرد تقدمي 

[ ومن احملافظة عليها 238يف أول وقتها لقوله تعاَل: }حافظوا على الصلوات{ ]البقرة: الصالة مطلقا 
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رواه  «أفضل األعمال الصالة ألول وقتها: »-صلى هللا عليه وسلم  -اإلتيان ِبا أول وقتها ولقوله 
رضوان  قتالصالة أول الو : »-صلى هللا عليه وسلم  -الرتمذي وقال ليس ابلقوي ورواه احلاكم ولقوله 

رواه الرتمذي والدارقطين وقال النووي يف خالصة األحكام إن هذين احلديثني « هللا وآخر الوقت عفو هللا
ضعيفان وذكر يف األحاديث الصحيحة الدالة على فضيلة أول الوقت حديث ابن مسعود يف الصحيحني 

احلديث « الصالة على وقتهأي العمل أحب إَل هللا قال ا: »-صلى هللا عليه وسلم  -قال سألت النيب 
 ذكره البخاري يف كتاب الصالة ويف مواضع أخر وذكره مسلم يف كتاب اإلميان.

)تنبيه( قوله الصالة على وقتها كذا وقع يف بعض رواايت الصحيحني ويف بعضها لوقتها وإيراد النووي 
ن بطال أن ال فيه ابله يف ابب فضيلة أول الوقت يدل على أنه فهم منه الداللة على ذلك، وهكذا ق

فيه البدار إَل الصالة يف أول وقتها أفضل من الرتاخي؛ ألنه إمنا شرط فيها أن تكون أحب األعمال 
إذا أقيمت لوقتها املستحب قال ابن حجر: يف أخذ ذلك من اللفظ املذكور نظر، قال ابن دقيق العيد 

احلث  وي يف شرح مسلم يف هذا احلديثليس يف هذا اللفظ ما يقتضي أوال وال آخرا انتهى. وقال النو 
على احملافظة على الصالة يف وقتها وميكن أن يؤخذ منه استحباِبا يف أول الوقت لكونه احتياطا هلا 

 ومبادرة إَل حتصيلها انتهى.

)فائدة( زاد إبراهيم بن عبد امللك يف احلديث الثاين: " ويف وسطه رمحة هللا " قال احلافظ ابن حجر يف 
حاديث الرافعي وقال التيمي يف الرتغيب والرتهيب ذكر وسط الوقت ال أعرفه إال يف هذه الرواية ختريج أ

 أنه قال ملا مسع هذا احلديث رضوان هللا -رضي هللا تعاَل عنه  -قال ويروى عن أِب بكر الصديق 
 أحب إلينا من عفوه انتهى.

ة لقاضي عبد الوهاب يف شرح الرسالذكره ا -رضي هللا تعاَل عنه  -)قلت:( ما ذكره عن الصديق 
وجزم به وقال وقوله: " وآخره عفو هللا " يريد به التوسعة ال على معىن العفو عن الذنب إلمجاعنا على 

 أن مؤخرها إَل آخر الوقت ال يلحقه إمث وال ينسب إَل التقصري يف واجب انتهى.

 (1)العفو يشبه أن يكون." وقال الدمريي قال الشافعي رضوان هللا إمنا يكون للمحسنني و 
"إهنا جائزة وال كراهة فيها " خرق إلمجاع الصحابة والقرن الثاين والثالث والرابع واخلامس  .88

والسادس إَل حني ظهور هذه البدعة، مث قال يف موضع آخر بعد أن تكلم على املسألة: وإهنا ممنوعة 
 على مذهب مالك وغريه، ورد على من أفىت خبالفه.

فكفاان يف املسألة مهمة فإنه منع من إقامة صالة واحدة جبماعتني يف املسجد احلرام الذي فأما أمحد 
 -صلى هللا عليه وسلم  -الكالم فيه ومسجد الرسول 

وقد حكي لك أن مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي الذين منهم أبو حنيفة إهنم ال يرون إقامة 
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ة واحدة إبمامني راتبني حيضر كل واحد من اإلمامني صالة إبمامني يف مسجد واحد، فأما إقامة صال
فيتقدم أحدمها، وهو الذي رتب ليصلي أول وجتلس اجلماعة األخرى وإمامهم عكوفا حىت يفرغ األول 

 مل يقل به أحد.مث يقيمون صالهتم فهذا مما 

قيمان امني يوال ميكن أحد أن حيكي مثل هذا القول عن أحد من الفقهاء ال فعال وال قوال فكيف إبم
الصالة يف وقت واحد يقول كل واحد منهما حي على الصالة ويكرب كل واحد منهما وأهل القدوة 
خمتلطون ويسمع كل واحد قراءة اآلخر فهؤالء زادوا على اخلالف الذي لسلف األمة وخلفها وخمالفة 

مل يرض هذا  وهللا« ال جيهر بعضكم على بعض ابلقرآن» -صلى هللا عليه وسلم  -قول رسول هللا 
فصلى خلفه  ملتنفلني تنفال يف املسجد، بل مل يرضه ملقتد اقتدى به -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

فكيف يرضى ذلك إلمامني منفردين هذا مما ال نعلم له نظريا يف قدمي وال حديث، مث قال يف موضع 
قت واحد فلم يستحسنها أحد من آخر: فأما إقامة صالة املغرب وصالة العشاء يف شهر رمضان يف و 

العلماء بل استقبحها كل من سئل عنها ومنهم من ابدر ابإلنكار من غري سؤال، مث قال: وأما إذن 
اإلمام يف ذلك فال يصريه جائزا كما لو أذن اإلمام للمالكي يف بيع النبيذ أو التوضؤ به أو يف أن يؤم 

كر  النكاح بغري ويل وأطال يف ذلك، وذكر أن الشيخ أاب بقوما وال يقرأ " احلمد هلل رب العاملني " أو يف
الطرطوشي والشيخ حيىي الزانيت أنكرا هذه الصالة، وإهنما مل يصليا خلف إمام املالكية يف احلرم الشريف 
ركعة واحدة، قال وكان إمام املالكية يف ذلك الوقت غري مغموص عليه بوجه من وجوه الفساد، وهو 

يت والقابسي يف أايم الطرطوشي، مث قال وحال هذين الرجلني مشهور عن أقراننا ومن رزين يف أايم الزان
قبلنا بيسري، مث ذكر عن مجاعة من علماء وردوا إَل مكة يف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة، وإهنم 

ة الأنكروا صالة األئمة األربعة مرتتبني على الصفة املعهودة، وإنه عرض ما أماله يف عدم جواز هذه الص
وأنكر إقامتها على مجاعة من العلماء، وإهنم وافقوه على أن املنع من ذلك هو مذهب مالك والشافعي 

 وأِب حنيفة انتهى خمتصرا غالبه ابملعىن

وقال الشيخ أبو إبراهيم الغساين: إن افرتاق اجلماعة عند اإلقامة على أئمة متعددة: إمام ساجد وإمام 
عليه  -محده مل يوجد من ذكره من األئمة وال أذن به أحد بعد الرسول  راكع وإمام يقول مسع هللا ملن

ال من صحت عقيدته وال من فسدت ال يف سفر وال يف حضر وال عند تالحم  -الصالة والسالم 
 السيوف وتضام الصفوف يف سبيل هللا وال يوجد يف ذلك أثر ملن تقدم فيكون له به أسوة انتهى.

ن ظهرية عن إقامة األئمة األربعة لصالة املغرب يف وقت واحد، وقال القائل وسئل القاضي مجال الدين ب
يف السؤال: إن ذلك مل يكن يف زمن النبوة وال اخللفاء الراشدين وال يف زمن األئمة األربعة وعن قول 
بعض فقهاء اإلسكندرية: إن املسجد احلرام كأربعة مساجد، وإن ذلك خمالف لقول هللا تعاَل }سبحان 

صلى  -[ ولقول الرسول 1ذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إَل املسجد األقصى{ ]اإلسراء: ال
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ومل يقل  «صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام» -هللا عليه وسلم 
مور الشنيعة ة واألاملساجد احلرام )فأجاب( أبن صالة األئمة األربعة املغرب دفعة واحدة من البدع الفظيع

 (1)اليت." 
"بني نزوله من املنرب والصالة على قولني للرماح وأِب احلسن العبديل )قلت( وخرجه ابن عرفة  .89

على جواز الكالم حينئذ وحكى فيه روايتني ومذهب املدونة اجلواز وعليه مشى املصنف مث قال وأما 
 املشي بني الصفوف فيجوز ولو كان اإلمام خيطب.

 

 )واحتباء فيها(ص 

دونة: وال أبس إَل قوله يف امل -وهللا أعلم  -ش: يعين أنه جيوز االحتباء واإلمام يف اخلطبة ويشري به 
ابحتباء واإلمام خيطب وأما احتباء اإلمام إذا جلس بني اخلطبتني فهو وإن كان جائزا فال يقال فيه 

 احتباء فيها.

له مالك ال أبس أن حيتيب الرجل يوم اجلمعة واإلمام خيطب و وقال الباجي يف املنتقى روى ابن انفع عن 
 أن ميد رجليه وقال يف النوادر وله أن حيتيب واإلمام خيطب.

قال ابن حبيب ويلتفت ميينا ومشاال وميد رجليه؛ ألن ذلك معونة له على ما يريده فليفعل من ذلك ما 
 هو أرفق له انتهى.

هنى عن » -صلى هللا عليه وسلم  -كم وابن ماجه أن رسول هللا )تنبيه( روى أبو داود والرتمذي واحلا 
قال أبو داود وكان ابن عمر حيتيب واإلمام خيطب وكان أنس وجل « احلبوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب

الصحابة والتابعني قالوا: ال أبس ِبا ومل يبلغين أن أحدا كرهه إال عبادة بن نسي وقال الرتمذي: وكره 
ت اخلطبة ورخص فيها آخرون؛ قال النووي وال يكره عند الشافعي ومالك واألوزاعي قوم احلبوة وق

 وأصحاب الرأي وغريهم وكرهها بعض أهل احلديث للحديث املذكور.

 وقال اخلطاِب واملعىن فيه أهنا جتلب النوم فتعرض طهارته للنقض ومتنع من استماع اخلطبة.

د إَل بطنه بثوب جيمعهما به مع ظهره ويشد عليهما وق )فائدة( االحتباء هو أن يضم اإلنسان رجليه
يكون االحتباء ابليدين عوض الثوب قال يف النهاية يقال احتىب حيتيب احتباء واالسم احلبوة ابلضم 

اري حيطان يعىن ليس يف الرب « االحتباء حيطان العرب»والكسر واجلمع حبا وحباء، قال: ويف احلديث 
 وا؛ ألن االحتباء مينعهم من السقوط ويصري هلم كاجلدار انتهى.فإذا أرادوا االستناد احتب

 

 ص )كتأمني وتعوذ عند السبب(
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ش: ليس هذا مثاال للذكر القليل؛ ألن هذا جائز بال خالف والذكر اخلفيف فيه قوالن ومذهب املدونة 
مام خيطب فال اجلواز ولكن تركه أحسن قال يف املدونة ومن أقبل على الذكر شيئا يسريا يف نفسه واإل

 أبس وترك ذلك أحسن وأحب إيل أن ينصت ويستمع قال ابن انجي ما ذكره هو أحد القولني.

د ذكر والتعوذ من النار والتأمني عن -صلى هللا عليه وسلم  -وال خالف يف جواز الصالة على النيب 
 اإلمام أسباب ذلك وإمنا اختلف هل جيهر أو يسر على قولني انتهى.

طراز غري أنه ذكر أن القسم األول يستحب تركه كما يفهم من املدونة وذكر يف التوضيح ومثله يف ال
االتفاق على إجازة الثاين وأن اخلالف إمنا هو يف صفة النطق به قال والقول إبسرار ذلك ملالك وصححه 
 بعضهم والقول ابجلهر البن حبيب وذكر القولني يف الطراز ونص قول ابن حبيب على ما نقل يف

الطراز: ال أبس أن يدعو اإلمام يف اخلطبة املرة بعد املرة ويؤمن الناس وجيهروا بذلك جهرا ليس ابلعايل 
 وال يكثروا منه انتهى.

 وقد صرح يف املدخل أبنه بدعة. مل يقل به أحد)قلت( فعلم أن اجلهر العايل 

ستحب فال." لطرفني؛ ألن الرتك م)تنبيه( علم من هذا أن اجلواز يف القسم األول ليس هو مبعىن استواء ا
(1) 

ة "يف الثانية كرب مخسا ويف القضاء سبعا وعنه أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها ويف القضاء والسابع .90
تقدمت يف اإلحرام ويف اجلواهر إن وجده قائما يف الثانية فليكرب مخسا وقال ابن وهب: ال يكرب إال 

تا  قراءة الثانية كرب مخسا غري اإلحرام، وإذا قضى كرب سواحدة ويف اجلواهر قال ابن حبيب إن أدركه يف
 والسابعة قد كربها لإلحرام انتهى.

ونقله يف الذخرية وقال يف الشامل: فإن كان يف قراءة الثانية كرب مخسا وقضى ركعة بسبع ابلقيام وقيل: 
 يكرب ستا ويقضي ركعة بست انتهى.

أن قول ابن حبيب خالف لألول فتأمله وميكن أن  فظاهر كالم اجلواهر وابن عرفة وصاحب الشامل
يقال: إن مراده من قال: يكرب مخسا أن ال يعد تكبرية اإلحرام، وأما جعل صاحب اجلواهر وابن عرفة 
وصاحب الشامل القول أبنه يكرب ستا خالفا لألول فإمنا ذلك من حيث إنه يقول: يكرب يف الثانية 

قط ظاهر العبارة يصري التكبري الواقع يف األوَل أربع تكبريات ف أيضا ستا وهذا هو الظاهر؛ ألنه على
 فتأمله وهللا أعلم. ومل يقل به أحد

 )فرع( فلو مل يعلم املسبوق هل الركعة أوَل أو اثنية؟ مل أر فيه نصا

 ص )مث سبعا ابلقيام(

م بغري و ش: هذا خالف أصله يف صالة الفريضة أن من جلس مع اإلمام يف غري موضع جلوس أنه يق
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 تكبري وهللا أعلم.

 ص )وإن فاتت قضى األوَل بست(

ش: أي فإن فاتت الثانية أيضا فإنه يكرب مث جيلس فإذا سلم اإلمام قام يقضي األوَل بست وفهم منه 
أنه ال يقطعها وذكر يف الطراز يف استحباب قطعها وابتدائها إبحرام قولني مث أتول املدونة على أنه يكرب 

 ة القيام.ستا غري تكبري 

 

 ص )وندب إحياء ليلته(

 من أحيا ليليت العيدين وليلة النصف من»ش: قال يف مجع اجلوامع للشيخ جالل الدين السيوطي 
 قال: رواه احلسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه ولفظ« شعبان مل ميت قلبه يوم متوت القلوب

اين عن عبادة قال رواه الطرب « متوت القلوب من أحيا ليلة الفطر وليلة األضحى مل ميت قلبه يوم»آخر: 
من أحيا الليايل األربع وجبت له اجلنة ليلة العروبة وليلة عرفة وليلة النحر »بن الصامت ولفظ آخر: 

تسبا من قام ليلة العيد حم»رواه الديلمي وابن عساكر وابن النجار عن معاذ ولفظ آخر: « وليلة الفطر
 .رواه ابن ماجه وقال الدارقطين احملفوظ أنه موقوف على مكحول انتهى «مل ميت قلبه يوم متوت القلوب

وقال ابن الفرات: استحب إحياء ليلة العيد بذكر هللا تعاَل والصالة وغريها من الطاعات للحديث 
أحاديث  وروي مرفوعا وموقوفا وكالمها ضعيف لكن« من أحيا ليلة العيد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب»

 تسامح فيها.الفضائل ي

واختلف العلماء فيما حيصل به اإلحياء؛ فاألظهر أنه ال حيصل إال مبعظم الليل وقيل: حيصل بساعة 
 انتهى.

يا ليلة العيد من أح»وأصله للنووي يف األذكار رواه ابن احلاج يف مدخله واملصنف يف مناسكه بلفظ 
ح املنهاج لكن ذكره الدمريي أيضا يف شر  وابللفظ الذي ذكره املصنف« أحيا هللا قلبه يوم متوت القلوب

قال الدمريي إثره: رواه الدارقطين يف علله قال: واحملفوظ وقفه على مكحول ورواه ابن ماجه عن أِب 
 أمامة مرفوعا بعنعنة بقية انتهى.

 فتأمل ما قاله الدمريي مع ما تقدم عن السيوطي فإهنما اتفقا يف رواية احلديث واختلفا يف لفظه.

 ذكره السيوطي موافق ملا للنووي يف األذكار فتأمل ذلك وهللا أعلموما 

 

 ص )وغسل(

ش: يعين أن الغسل للعيدين مستحب وهو املشهور وهكذا قال يف التوضيح: إن املشهور أن غسل 
 العيدين مستحب خالف ظاهر كالم ابن احلاجب انتهى.

ه يف شرح الرسالة يف ابب ما جيب من)قلت( ورجح اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة وقال الفاكهاين 



102 

 

الوضوء والغسل: إن املشهور أنه سنة قال اللخمي: ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه 
 االغتسال إلزالة ذلك

 ص )وبعد الصبح(

ش: يعين أنه يستحب أيضا يف غسل العيدين أن يكون بعد صالة الصبح فإن اغتسل قبل صالة الصبح 
 (1)ستحباب." فقد فاته هذا اال

"جيب وقت إمكانه يف اجلملة فهو كوجوب رد املغصوب والعارية ملا مل خيتص بوقت كأن فعله  .91
أول وقت وجوبه كفعله فيما بعده يف تسميته أداء، خبالف اإلحرام إذا أوقعته يف وقت معني فإنه قد 

 تعني بوقوعه فإذا أفسد فسمينا عزمته له قضاء انتهى.

ى ذلك ابن احلاج يف مناسكه وهللا أعلم. وأما على القول ابلرتاخي فتقدم عن وكذلك حكى اإلمجاع عل
ابن احلاج وغريه أنه لو اخرتمته املنية قبل أن يغلب على ظنه الفوات مل يعص وإن أخره بعد أن غلب 

 على ظنه الفوات عصى.

وبه ع كان وج)الرابع( قال سند: إذا وجدت شرائط احلج وجب فإن كان بينه وبني زمانه وقت واس
موسعا فمىت سعى فيه سعى يف واجبه وإن مات قبل فوت وقته سقط عنه، وإن مل خيرج حىت فات احلج 
فقد استقر الوجوب عليه فإن مات سقط الوجوب مبوته وال يلزم ورثته وال ماله إذا مل يوص به وبه قال 

عد يء عليه وإن مات بأبو حنيفة، وقال الشافعي وابن حنبل: إن مات قبل مضي زمن احلج فال ش
 فذلك يف رأس ماله انتهى.

)اخلامس( قال أشهب يف مسألة الزوجة: فإن أرادت احلج وهي صرورة أنه يقضى عليه بذلك يفهم منه 
أهنا لو مل تكن صرورة أنه ال يقضى عليه وهو كذلك، ولو نذرته وله منعها قال يف التوضيح يف كتاب 

ظر نذرت املشي كما مينعها من التطوع؛ ألهنا متعدية عليه انتهى. وان النذور فيها: وللزوج منع زوجته إذا
 النوادر وهللا أعلم.

 

 ص )وصحتهما إبسالم(

ش: يعين أن شرط صحة احلج والعمرة اإلسالم فال يصحان من غري مسلم وهذا متفق عليه وفهم من  
ن وجوبه، بناء على أكالم املصنف هنا ومما ذكر يف شروط وجوب احلج أن اإلسالم ليس شرطا يف 

الكفار خماطبون بفروع الشريعة وهذا هو املشهور صرح مبشهوريته يف الذخرية ونقله عنه يف التوضيح 
وقال يف التنقيح أمجعت األمة على خطاِبم ابإلميان واختلفوا يف خطاِبم ابلفروع قال الباجي: وظاهر 

 تفسريه إلسفراييين انتهى وقال القرطيب يفمذهب مالك خطاِبم ِبا خالفا جلمهور احلنفية وأِب حامد ا
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يف سورة آل عمران: الكفار عندان خماطبون بفروع الشريعة وال خالف فيه يف قول مالك انتهى. والظاهر 
أن مراد القرطيب نفي اخلالف فيه يف قول مالك نفسه ال بني أصحابه فقد نقل مجاعة فيه اخلالف منهم 

الم شرط يف وجوب احلج، بناء على أن الكفار غري خماطبني بفروع ابن رشد كما سيأيت وقيل: إن اإلس
الشريعة. قال ابن رشد يف شرح املسألة الثالثة من مساع عبد امللك من كتاب اجلامع: وهو الصحيح من 
األقوال، وقال يف كتاب الصالة من املقدمات: الظاهر من مذهب مالك أنه يرى أن الكفار خماطبون 

كى يف الزكاة واحلج القولني من غري ترجيح ويف كالمه يف الصيام ميل إَل عدم بشرائع اإلسالم وح
اخلطاب، وكأنه وهللا أعلم يرجح القول بعدم اخلطاب من حيث الدليل. ويرجح القول ابخلطاب ابلنظر 

 إَل مسائل مذهب مالك وهللا أعلم.

من  ل أحد: إن العبادة تصحوإذا قلنا: إنه شرط يف الوجوب فيكون شرطا يف الصحة أيضا إذ مل يق
الكفار، وعلى هذا فما ذكره الشارح يف الكبري ويف الشامل وتبعه عليه غريه من حكاية ثالثة أقوال: 
قول أبنه شرط يف الصحة وقول أبنه شرط يف الوجوب وقول أبنه شرط فيهما يوهم أن الثاين يقول 

ب فهو ب اجلمعة: ما هو شرط يف الوجو ، وقد قال ابن عرفة يف ابومل يقل به أحدبصحته من الكافر 
شرط يف األداء، وإال أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده، وال ينقض إبجزاء الزكاة قبل احلول بيسري؛ ألنه 

 بناء على أن ما قارب الشيء مثله وإال أجزأت قبله مطلقا اه .

ن تبعه ما خالف وممونص كالمه يف الشامل وهل اإلسالم شرط يف صحته ورجح أو يف وجوبه أو فيه
الشيخ زروق يف شرحه فقال: يعين أن اإلسالم شرط يف صحة احلج والعمرة، وقيل: شرط يف الوجوب، 

 (1)وقيل: شرط فيهما، انتهى.." 
"الصنع منه وال يرد الوضوء على الوضوء، فإنه طهارة وبدون الزوال املذكور ابعتبار إزالة اآلاثر  .92

ال والتعريف للحقيقة وعرفها يف السراج الوهاج مبا يدخله فقال إيص احلاصلة؛ ألن تسميته طهارة جماز
مطهر إَل حمل جيب تطهريه أو يندب، ولو عرب ابلوصول لكان أوَل ملا ذكران يف اإلزالة مع ما فيه من 
لزوم الدور، وهو توقف مطهر على الطهارة، وهي عليه؛ ألنه بعض التعريف ويف البدائع ما يفيد أن 

زوال املذكور توسع وجماز فقال الطهارة لغة وشرعا هي النظافة والتطهري التنظيف، وهو إثبات تعريفها ابل
النظافة يف احملل، فإهنا صفة حتدث ساعة فساعة، وإمنا ميتنع حدوثها بوجود ضدها، وهو القذر فإذا 

ال املانع ب زو أزال القذر أي امتنع حدوثه إبزالة العني القذرة حتدث النظافة فكان زوال القذر من اب
 من حدوث الطهارة ال أن يكون طهارة، وإمنا مسي طهارة توسعا حلدوث الطهارة عند زواله اه .

 

وأما سبب وجوِبا فقيل احلدث واخلبث ونسبه األصوليون إَل أهل الطرد قالوا للدوران وجودا وعدما 
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حته عنه؛ ي يف األصل ويبعد صوعزاه يف السراج الوهاج إليهم ويف اخلالصة أنه أخذ به اإلمام السرخس
ألنه مردود أبن الدوران وجودا غري موجود؛ ألنه قد يوجد احلدث وال جيب الوضوء قبل دخول الوقت  
كذا يف غاية البيان وقد يدفع أبنه جيب به الوضوء وجواب موسعا إَل القيام إَل الصالة ملا نقله السراج 

 مجاع وهكذا يف الغسل على ما نبينه فيه أن شاء هللاالوهاج من أنه ال أيمث ابلتأخري عن احلدث ابإل
 تعاَل فحينئذ مل يتخلف الدوران ورد أيضا إبهنما ينقضاهنا فكيف يوجباهنا ودفعه يف فتح القدير وغريه

 أبهنما ينقضان ما كان ويوجبان ما سيكون فال منافاة.

فضي َل الوجود واملفضي إَل املوأجاب عنه العالمة السريامي أبن احلدث مفض إَل الوجوب والوجوب إ
إَل الشيء مفض إَل ذلك الشيء، فاحلدث مفض إَل وجود الطهارة ووجودها مفض إَل زوال احلدث، 

 فاحلدث مفض إَل زوال نفسه اه .

 ويف فتح القدير

 واألوَل أن يقال السببية إمنا تثبت بدليل اجلعل ال مبجرد التجويز، وهو مفقود اه .

وء إال عن ال وض» -عليه الصالة والسالم  -د ملا رواه يف الكشف الكبري عنه وقد يدفع أبنه موجو 
؛ ولذا كان الرأس بوصف املؤنة « أدوا عمن متونون»وحرف عن يدل على السببية كقوله « حدث

والوالية سببا لوجوب صدقة الفطر، وميكن أن جياب عنه أبن الدليل ملا دل على عدم صالحية احلدث 
بية ول عن على احلدث ابعتبار أنه شبيه ابلسبب ابلنظر إَل التوقف والتكرر دليل السبللسببية كان دخ

عند الصالحية، وهي منتفية، فال تدل وقيل سببها إقامة الصالة فهو، وإن صححه يف اخلالصة فقد 
 نسبه يف العناية إَل أهل الظاهر، وصرح يف غاية البيان بفساده لصحة االكتفاء بوضوء واحد لصلوات

ما دام متطهرا وقد يدفع أبن اإلقامة سبب بشرط احلدث، فال يلزم ما ذكر خصوصا أنه ظاهر اآلية، 
وقيل سببها إرادة الصالة، وهو وإن صححه يف الكشف وغريه مردود أبن مقتضاه أنه إذا أراد الصالة، 

ح القدير، وقد يدفع  فتكما أشار إليه يف  مل يقل به أحدومل يتوضأ أمث، ولو مل يصل والواقع خالفه؛ ألنه 
 مبا ذكره الزيلعي يف ابب الظهار أبنه إذا أراد الصالة وجبت عليه الطهارة

فإذا رجع وترك التنفل سقطت الطهارة؛ ألن وجوِبا ألجلها ويف العناية سببها وجوب الصالة ال وجودها؛ 
 ه .ألن وجودها مشروط ِبا فكان متأخرا عنها واملتأخر ال يكون سببا للمتقدم ا

يعين: األصل أن يكون وجودها هو السبب بدليل اإلضافة حنو طهارة الصالة، وهي عندهم من أمارة 
السببية لكن منع مانع من ذلك، وظاهره أنه بدخول الوقت جتب الطهارة لكنه وجوب موسع كوجوب 

داء أالصالة فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا وحينئذ فال حاجة إَل جعل سببها وجوب 
الصالة كما يف فتح القدير ملا علمت أن أصل الوجوب كاف للسببية إال أنه مشكل لعدم مشوله سبب 

 الطهارة للصالة النافلة إذ ال وجوب
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                             Q .قوله: ابلزوال واملذكور( أي بزوال احلدث أو اخلبث( 

 

 ]سبب وجوب الطهارة[

ر أن الصواب إسقاط أو إبدال لفظة قبل بلفظة بعد ليناسب ما بعده )قوله: قبل دخول الوقت( الظاه
أتمل )قوله: وأجاب عنه العالمة السريامي( أي عن دفع صاحب فتح القدير فهو أتييد للرد السابق 
وحاصله لزوم إفضاء الشيء إَل زوال نفسه وذلك ابطل )قوله: لصلوات ما دام متطهرا( مع أن ظاهره 

ل كلما قام إَل الصالة يلزمه الوضوء )قوله وظاهره أنه بدخول الوقت جتب الطهارة أنه ال يكفيه ذلك ب
 إخل( قال الشيخ عالء الدين ابن احلصكفي يف الدر املختار على تنوير األبصار:.

واعلم أن أثر اخلالف يظهر يف حنو التعاليق حنو إن وجب عليك طهارة فأنت طالق دون اإلمث لإلمجاع 
ري عن احلدث ذكره يف التوشيح وبه اندفع ما يف السراج من إثبات الثمرة من جهة على عدمه ابلتأخ

اإلمث بل وجوِبا موسع بدخول الوقت كالصالة فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا هذه 
 (1)القولة قد ضرب عليها املؤلف ِبامش البحر." 

 يفسد لتعذر القليل أفسده وقيل ال"إنه جنس عند أِب حنيفة وأِب يوسف حىت لو وقع يف املاء  .93
صون األواين عنه وصحح الشارح ومجاعة رواية اهلندواين فالتخفيف عنده لعموم البلوى وهي موجبة 
للتخفيف، وأما التغليظ عندمها فاستشكله الشارح الزيلعي أبن اختالف العلماء يورث التخفيف عندمها، 

  يوسف فكان لالجتهاد فيه مساغ. اه .وقد وجد فإنه طاهر يف رواية عن أِب حنيفة وأِب

وقد جياب عنه بضعف رواية الطهارة كما قدمناه، وإن صححها بعضهم كما سيأيت فلم يعد اختالفا 
وصحح صاحب املبسوط رواية الكرخي وهي الطهارة عندمها وكذا صححه يف الدقائق واألوَل اعتماد 

ح النجاسة ارح املنية تلميذ احملقق ابن اهلمام تصحيالتصحيح األول ملوافقته ملا يف املتون وهلذا قال ش
أوجه ووجهه احملقق يف فتح القدير أبن الضرورة فيه ال تؤثر أكثر من ذلك فإنه قل أن يصل إَل أن 

 يفحش فيكفي ختفيفه. اه .

 واخلرء واحد اخلروء، مثل قرء وقروء وعن اجلوهري ابلضم كجند وجنود والواو بعد الراء غلط واهلندواين
بضم اهلاء يف نسخة معتربة ويف املنظومة للنسفي بكسرها وهذه النسبة إَل اهلندوان بكسر اهلاء حصار 
ببلخ يقال له ابب اهلندواين ينزل فيه الغلمان واجلواري اليت جتلب من اهلندوان فلعله ولد هناك كذا يف 

 ا للغليظة. اه . .عل اخلفيفة تبعاحلقائق ويف الفتاوى الظهريية، وإن أصابه بول الشاة وبول اآلدمي جت

 

)قوله ودم السمك ولعاب البغل واحلمار وبول انتضح كرءوس اإلبر( أي وعفي دم السمك وما عطف 
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عليه، أما دم السمك فألنه ليس بدم على التحقيق، وإمنا هو دم صورة؛ ألنه إذا يبس يبيض والدم 
قه فلو كان للسمك دم مل يدم سكونه يف املاء، أطل يسود وأيضا احلرارة خاصية الدم والربودة خاصية املاء

فشمل السمك الكبري إذا سال منه شيء، فإن ظاهر الرواية طهارة دم السمك مطلقا وعن أِب يوسف 
جناسته مطلقا وأنه مقدر ابلكثري الفاحش وعنه جناسة دم الكبري وما عن أِب يوسف ضعيف ذكره يف 

اء وأحكامها، وأما لعاب البغل واحلمار فقد قدمنا الكالم عليه املبسوط وتقدم الكالم على أنواع الدم
يف األسآر ويف اجملمع ويلحق ابخلفيفة لعاب البغل ذو احلمار وطهراه والظاهر من غاية البيان أنه رواية 

 عن أِب يوسف وإن ظاهر الرواية عنه كقوهلما

وب تأل الثوب وعن أِب يوسف وجوأما البول املنتضح قدر رءوس اإلبر فمعفو عنه للضرورة، وإن ام
غسله أطلقه فشمل ما إذا أصابه ماء فكثر فإنه جيب غسله أيضا ومشل بوله وبول غريه وقيد برءوس 
اإلبر؛ ألنه لو كان مثل رءوس املسلة منع ويف الكايف قيل قوله رءوس اإلبر يدل على أن اجلانب اآلخر 

ل يف فتح وبه اندفع ما يف التبيني وحكى القول األو من اإلبر معترب وليس كذلك بل ال يعترب اجلانبان 
 القدير عن اهلندواين قال وغريه من

                             Q يعرف ابلتأمل. اه . -رمحه هللا  -على قول الشافعي 

ورد يف العناية كال من الوجهني فرد األول بقوله هو فاسد؛ ألن اشتمال القصة على املثلة يدل على أن 
عبارة منسوخة فال تعارض والثاين بقوله هو أيضا فاسد؛ ألن حديث العرنيني الدال على طهارة بول ال

ما يؤكل حلمه إما أن يكون منسوخا أو ال، فإن كان األول انتفى التعارض وإن كان الثاين مل يثبت 
فه. اه . أي مل العنده واألمر خب« استنزهوا» -صلى هللا عليه وسلم  -جناسة بول ما يؤكل حلمه بقوله 

 تثبت النجاسة يقينا بل يثبت الشك ابلتعارض

)قوله واألوَل اعتماد التصحيح األول( قال يف النهر وال خيفى أهنا بقوهلما أنسب إذ ال وجه للتغليظ 
مع ثبوت االختالف وما يف البحر من أن رواية الكرخي ضعيفة وإن رجحت فمنعه ظاهر إذ لو اعترب 

ت ختفيف ابختالف أصال وقول التخالف بعد إثبات ضعف دليله ورده مؤثر يف هذا املعىن ملا ثب
 التخفيف. اه .

ن أئمتنا أصال. م مل يقل به أحدوال خيفى أنه وجيه كيف، وقد اعترب االختالف يف مذهب الغري وإن 
 ان. اه .ع)قوله: ويف الفتاوى الظهريية إخل( أقول: يف القنية نصف النجاسة اخلفيفة ونصف الغليظة جيم

ويف القهستاين جتمع النجاسة املتفرقة فتجعل اخلفيفة غليظة إذا كانت نصفا أو أقل من الغليظة كما يف 
 املنية. اه .

أقول: والظاهر أن ما يف الظهريية فيما إذا اختلطا فرتجح الغليظة ولو كانت أقل كما لو اختلطت مباء 
إذا بلغ وضعني ومل يبلغ كل منهما ابنفراده القدر املانع فأو ما يف القنية والقهستاين فيما إذا كان يف م
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نصف القدر املانع من الغليظة ونصفه من اخلفيفة منع ترجيحا للغليظة وكذا إذا زادت الغليظة خبالف 
 ما إذا كانت اخلفيفة أكثر هذا ما ظهر يل.

 

 ]طهارة دم السمك ولعاب البغل واحلمار[

اإلبر( قيده  )قوله: قدر رءوس -رمحهم هللا  -اه( أي أبو حنيفة وحممد )قوله: ويف اجملمع إَل قوله وطهر 
العالمة احلليب مبا ال يدركه الطرف، مث قال والتقييد به ذكره املعلى يف النوادر عن أِب يوسف قال إذا 
انتضح من البول شيء يرى أثره ال بد من غسله وإن مل يغسل حىت صلى وهو حبال لو مجع كان أكثر 

 الدرهم أعاد الصالة. اه . من قدر

قال وإذا صرح بعض األئمة بقيد مل يرد عن غريه منهم تصريح خبالفه جيب أن يعترب سيما واملوضع 
احتياط وال حرج يف التحرز عن مثله خبالف ما ال يرى كما يف أثر رجل الذابب فإن يف التحرز عنه 

 (1)حرجا ظاهرا، وكذا نقله القهستاين." 
 على اإلمام يف كل تكبرية اه . "الحتمال التقدم .94

مث قال األصل أن املنفرد يتبع رأي نفسه يف التكبريات واملقتدي يتبع رأي إمامه، ومن أدرك اإلمام راكعا 
يف صالة العيد فخشي أن يرفع رأسه يركع ويكرب يف ركوعه عندمها خالفا ألِب يوسف، ولو أدركه يف 

إلمام وع على الصحيح كما لو ركع اإلمام قبل أن يكرب فإن االقيام فلم يكرب حىت ركع ال يكرب يف الرك
ال يكرب يف الركوع، وال يعود إَل القيام ليكرب يف ظاهر الرواية، ومن فاتته أول الصالة مع اإلمام يكرب 

 يف احلال ويكرب برأي نفسه.

 

ت جمتمعة؛ ألهنا من اولتكون التكبري  -رضي هللا عنه  -)قوله يوايل بني القراءتني( اقتداء اببن مسعود 
أعالم الشريعة ولذلك وجب اجلهر ِبا واجلمع حيقق معىن الشعائر واإلعالم هذا إال أن يف الركعة األوَل 
ختللت الزوائد بني تكبرية االفتتاح وتكبرية الركوع فوجب الضم إَل إحدامها والضم إَل تكبرية االفتتاح 

رورة كذا يف فيه تكبرية الركوع ال غريه فوجب الضم إليها ض أوَل؛ ألهنا سابقة، ويف الركعة الثانية األصل
احمليط واهلداية، والظاهر أن املراد ابلوجوب يف عبارهتما الثبوت ال املصطلح عليه؛ ألن املواالة بينهما 
مستحبة ملا تقدم من أن اخلالف يف األولوية مث املسبوق بركعة إذا قام إَل القضاء فإنه يقرأ مث يكرب؛ 

بدأ ابلقراءة يصري  من الصحابة، ولو ومل يقل به أحدلو بدأ ابلتكبري يصري مواليا بني التكبريات، ألنه 
فعله موافقا لقول علي فكان أوَل كذا يف احمليط، وهو خمصص لقوهلم إن املسبوق يقضي أول صالته 

؛ ألنه خلف هيف حق األذكار ويكرب املسبوق على رأي نفسه خبالف الالحق فإنه يكرب على رأي إمام
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اإلمام حكما كذا يف السراج الوهاج، ويف اجملتىب األصل أن من قدم املؤخر أو أخر املقدم ساهيا أو 
 اجتهادا، فإن كان مل يفرغ مما دخل فيه يعيد، وإن فرغ ال يعود اه .

الته، ص ويف احمليط إن بدأ اإلمام ابلقراءة سهوا مث تذكر، فإن فرغ من قراءة الفاحتة والسورة ميضي يف
وإن مل يقرأ إال الفاحتة كرب وأعاد القراءة لزوما؛ ألن القراءة إذا مل تتم كان امتناعا عن اإلمتام ال رفضا 
للفرض، ولو حتول رأيه بعد ما صلى ركعة وكرب ابلقول الثاين، فإن حتول إَل قول ابن عباس بعدما كرب 

، وإن ي من تكبريات ابن عباس ويعيد القراءةبقول ابن مسعود وقرأ إن مل يفرغ من القراءة يكرب ما بق
 فرغ من القراءة كرب ما بقي، وال يعيد القراءة.

 

)قوله ويرفع يديه يف الزوائد( توضيح ملا أِبمه سابقا بقوله، وال يرفع األيدي إال يف " فقعس صمعج " 
فإن تكبرييت الركوع  الركوعفإن العني األوَل لإلشارة إَل العيدين فبني هنا أنه خاص ابلزوائد دون تكبرية 

ملا أحلقت ابلزوائد يف كوهنما واجبتني حىت جيب السهو برتكهما ساهيا كما صرح به يف السراج الوهاج 
رمبا توهم أهنما التحقتا ِبما يف الرفع أيضا فنص على أنه خاص ابلزوائد وعن أِب يوسف ال يرفع يديه 

ما ذكره لكونه مسبوقا كما قدمناه فإنه ال يرفع يديه ك فيها، وهو ضعيف ويستثىن منه ما إذا كرب راكعا
اإلسبيجاِب وقيل يرفع يديه وأشار املصنف إَل أنه يسكت بني كل تكبريتني؛ ألنه ليس بينهما ذكر 
مسنون عندان؛ وهلذا يرسل يديه عندان وقدره مقدار ثالث تسبيحات لزوال االشتباه، وذكر يف املبسوط 

م بل خيتلف بكثرة الزحام وقلته؛ ألن املقصود إزالة االشتباه، ومل يذكر هنا أن هذا التقدير ليس بالز 
اجلهر ابلقراءة ملا علم سابقا يف فضل القراءة ويقرأ فيهما كما يقرأ يف اجلمعة، ويف الظهريية لو صلى 

 خلف إمام ال يرى رفع اليدين عند تكبريات الزوائد يرفع يديه، وال يوافق اإلمام يف الرتك اه .

 

 )قوله وخيطب بعدها خطبتني(

                             Q  قوله كما لو ركع اإلمام إخل( هذا خمالف ملا ذكره يف ابب الوتر، والنوافل من أنه يكرب يف(
الركوع وذكر هناك الفرق بينه وبني القنوت إذا تذكره يف الركوع حيث ال يعود إليه؛ ألن القنوت مل يشرع 

يام، وخمالف ملا يف شرح املنية من أنه يعود إَل القيام ويكرب وتكلف للفرق بينه وبني إال يف حمض الق
القنوت فإنه على هذا القول يشكل أكثر منه على األول، وأما على ما هنا فال فرق بينهما، فال إشكال 

اهر ظ أصال، وما هنا صرح مبثله ابن أمري حاج يف شرح املنية حيث قال: وإن تذكر يف الركوع ففي
الرواية ال يكرب وميضي على صالته، وعلى ما ذكره الكرخي ومشى عليه صاحب البدائع، وهو رواية 

 النوادر يعود إَل القيام ويكرب ويعيد الركوع، وال يعيد يف الفصلني القراءة اه .

 

سهو، ل)قوله فإن تكبرييت الركوع إخل( ظاهره أن تكبري الركوع يف الركعتني واجب جيب برتكه سجود ا
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وهكذا فهمه يف الشرنباللية من عبارة املؤلف فاعرتضه أبن الكمال صرح يف ابب سجود السهو أبنه ال 
 جيب برتك تكبريات االنتقال إال يف تكبرية ركوع الركعة الثانية من صالة العيد. اه .

ع التكبرياتن و قلت واملؤلف أيضا صرح بذلك هناك فيتعني محل كالمه هنا على أن املراد بتكبرييت الرك
يف ركوعي الركعة الثانية من صاليت العيدين وهذا، وإن كان فيه نوع بعد لكنه يرتكب توفيقا بني  

 (1)كالميه." 
"اختاروا رفع اليد يف كل تكبرية فيها، وكان نصري بن حيىي يرفع اترة، وال يرفع أخرى وال جيهر  .95

ته ابلتسليم مل املخافتة كذا يف البدائع وفيه هل يرفع صو مبا يقرأ عقب كل تكبرية؛ ألنه ذكر والسنة فيه 
يتعرض له يف ظاهر الرواية وذكر احلسن بن زايد أنه ال يرفع؛ ألنه لإلعالم، وال حاجة له؛ ألن التسليم 

 مشروع عقب التكبري بال فصل ولكن العمل يف زماننا على خالفه اه .

يف حمله، وهو  لتكبري مث علم أنه مل يتم فإنه يبين؛ ألنه سلمويف الفوائد التاجية إذا سلم على ظن أنه أمت ا
القيام فيكون معذورا، ويف الظهريية وغريها رجل كرب على جنازة فجيء جبنازة أخرى فكرب ينويه ونوى 
أن ال يكرب على األوَل فقد خرج من األوَل إَل صالة الثانية، وإن كرب الثانية ينوي ِبا عليهما مل يكن 

 أِب يوسف إذا كرب ينوي به التطوع وصالة اجلنازة جاز عن التطوع اه . . خارجا وعن

 

)قوله فلو كرب اإلمام مخسا مل يتبع( ؛ ألنه منسوخ، وال متابعة فيه، ومل يبني ماذا يصنع وعن أِب حنيفة 
م لروايتان يف رواية يسلم للحال، وال ينتظر حتقيقا للمخالفة، ويف رواية ميكث حىت يسلم معه إذا س

حرمة  ليكون متابعا فيما جتب فيه املتابعة وبه يفىت كذا يف الواقعات ورجحه يف فتح القدير أبن البقاء يف
الصالة بعد فراغها ليس خبطأ مطلقا إمنا اخلطأ يف املتابعة يف اخلامسة، ويف بعض املواضع إمنا ال يتابعه 

اس ع إال من املبلغ فيتابعه وهذا حسن، وهو قييف الزوائد على األربعة إذا مسع من اإلمام أما إذا مل يسم
 ما ذكروه يف تكبريات العيدين اه .

وذكر ابن امللك يف شرح اجملمع قالوا وينوي االفتتاح عند كل تكبرية جلواز أن تكبرية اإلمام لالفتتاح 
تبع؛ ألنه جمتهد ياآلن وأخطأ املنادي وقيد بتكبريات اجلنازة؛ ألن اإلمام يف العيد لو زاد على ثالث فإنه 
 فيها حىت لو جتاوز اإلمام يف التكبري حد االجتهاد ال يتابع أيضا كذا يف شرح اجملمع.

 

ه لنا اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعل»)قوله، وال يستغفر لصيب، وال جملنون ويقول 
 ألنه ال ذنب هلماو  -صلى هللا عليه وسلم  -كذا ورد عن رسول هللا « ( شافعا ومشفعا

                             Q وال مقطوعا بعدم سنيته بل هو جمتهد فيه، وقد نص علماؤان احلنفية على أن املقتدي يف صالة
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العيد يتبع اإلمام فيما زاد على الثالث يف تكبريات الزوائد ما مل جياوز املأثور كما مر أي؛ ألنه جمتهد 
 قنوت ا قنت للوتر بعد الركوع وعللوه أيضا أبنه جمتهد فيه، وال يتابعه يففيه، وكذا يتبع الشافعي إذ

الفجر خالفا ألِب يوسف؛ ألنه إما منسوخ على تقدير أنه كان سنة مث ترك أو مقطوع بعدم سنيته بناء 
 هعلى أنه كان دعاء على قوم شهرا وعد يف الدر املختار من واجبات الصالة متابعة اإلمام يف اجملتهد في

 ال يف املقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كقنوت فجر. اه .

وظاهره وجوب املتابعة يف رفع اليدين هنا؛ ألنه جمتهد فيه ليس مقطوعا بنسخه، وال بعدم سنيته بدليل 
اختالف علمائنا فيه، وقد نص يف البدائع على وجوب متابعة اإلمام يف تكبريات الزوائد يف العيد ما مل 

رأي اإلمام من الصحابة قال؛ ألنه تبع إلمامه فيجب عليه متابعته وترك رأيه ب يقل به أحدمل يكرب تكبريا 
 -عليه السالم  - وقوله« إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه» -عليه الصالة والسالم  -لقوله 

أيت بعد ر  فما مل يظهر خطؤه بيقني كان اتباعه واجبا إخل لكن« اتبع إمامك على أي حال وجدته»
ذلك يف شرح املقدمة الكيدانية للقهستاين نقال عن اجلالِب أنه ال يتابع إمامه يف رفع اليدين يف اجلنازة 

 فتأمل.

 

)قوله قالوا وينوي االفتتاح عند كل تكبرية إخل( إن كان املراد بقوله عند كل تكبرية ما زاد على الرابعة 
الث لتتم تضى كونه ينوي بذلك االفتتاح أن أييت بعده بثفهل يكرب بعد سكوت املنادي شيئا أم ال ومق

صالته إال أن يقال إن نية االفتتاح لالحتياط فال ينايف أن تكون صالته اتمة بدون زايدة لكن لو كرب 
املنادي مخسا وقلنا إنه ينوي ابخلامسة االفتتاح يكون ال فائدة فيه؛ ألن نيته لالفتتاح يف اخلامسة ال 

فيه ت بعدها بثالث أخر وإن كان املراد أنه ينوي االفتتاح جبميع التكبريات اليت أتى ِبا فتفيده ما مل أي
أن النية ال تكون بعد املنوي بل معه ومن أين يعلم املقتدي أن املنادي يزيد على األربعة حىت ينوي 

ه ال يسمع تكبريه م أناالفتتاح عند كل تكبرية كربها إال أن حيمل على أنه مىت كان بعيدا عن اإلمام ويعل
بل أيخذ من املنادي يلزمه أن ينوي بكل تكبرية االفتتاح الحتمال خطئه يف األوَل وأن الثانية هي 
الصواب أو أنه أخطأ يف الثانية أيضا، وأن الثالثة هي الصواب، وهكذا فينوي ابلكل االفتتاح ليكن هذا 

انت األوَل علة وحينئذ فما فائدة هذه النية؛ ألنه لو كمع بعده ال يتقيد حبال الزايدة على األربع لوجود ال
أو الثانية خطأ من املنادي سبق ِبا اإلمام كانت الثالثة هي الصواب، وكذا الرابعة فيلزم صالة اجلنازة 

 بتكبريتني، وال تصح بدون األربع واحلاصل أنه مل يظهر لنا وجه هذا القول فليتأمل ولرياجع.

 

ملنية عله لنا فرطا إخل( أي بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان كما يف شرح ا)قوله ويقول اللهم اج
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إلبراهيم احلليب وظاهر كالم غريه االقتصار على قوله اللهم اجعله لنا فرطا مث اعلم أن قول املصنف." 
(1) 

رأة أبن مل"شيء يلزمه ألنه ال حينث إال بقرابن مجيعهن، وركنه احللف املذكور وشرطه حملية ا .96
تكون منكوحة وقت تنجيز اإليالء فال يرد ما لو قال إن تزوجتك فوهللا ال أقربك فتزوجها فإنه يصري 
موليا عندان كما يف املبسوط، وأهلية الزوج للطالق عنده، وللكفارة عندمها فيصح إيالء الذمي عنده مبا 

بال قرابن  ة كونه موليا أن املدة لو مضتفيه كفارة حنو، وهللا ال أقربك فإن قرِبا تلزمه كفارة، وفائد
ابنت بتطليقة، وال يصح عندمها أما لو آَل مبا هو قربة كاحلج ال يصح اتفاقا أو مبا ال يلزم كونه قربة  
كالعتق فإنه يصح اتفاقا فإيالء الذمي على ثالثة أوجه، وعدم النقص عن أربعة أشهر يف احلرة من 

ة كفارة أو اجلزاء املعلق بتقدير احلنث ابلقرابن، ووقوع طلقة ابئنالشرائط فهي ثالث، وحكمه لزوم ال
 بتقدير الرب.

)قوله كقوله وهللا ال أقربك أربعة أشهر أو، وهللا ال أقربك( لقوله تعاَل }للذين يؤلون من نسائهم تربص 
تأبيد، نه كال[ وأفاد ابملثالني أنه ال فرق بني تعيني املدة أو اإلطالق أل226أربعة أشهر{ ]البقرة: 

وإبطالقه إَل أن هذا اللفظ صريح فيه ألنه مل يشرتط فيه النية، ومثله ال أجامعك ال أطؤك ال أابضعك 
ال أغتسل منك من جنابة فلو ادعى أنه مل يعن اجلماع ال يصدق قضاء، ويصدق داينة، والكناية كل 

غشاك ال ال أمسك، وال آتيك، وال ألفظ ال يسبق إَل الفهم معىن الوقاع، وحيتمل غريه ما مل ينو حنو 
أملسك ألغيظنك ألسوءنك ال أدخل عليك ال أمجع رأسي، ورأسك ال أضاجعك ال أدنو منك ال 
أبيت معك يف فراش ال ميس جلدي جلدك ال أقرب فراشك فال يكون إيالء بال نية، ويدين يف القضاء، 

ن ض ال يكون موليا ألن الزوج ممنوع عويف غاية البيان معزاي إَل الشامل حلف ال يقرِبا، وهي حائ
 الوطء ابحليض فال يصري املنع مضافا إَل اليمني اه .

وِبذا اعلم أن الصريح وإن كان ال حيتاج إَل النية ال يقع به لوجود صارف، وقيد املصنف ابلقسم ألنه 
 من امرأته مث لو آَل لو قال ال أقربك، ومل يقل، وهللا ال يكون موليا كذا ذكر اإلسبيجاِب، ويف البدائع

قال المرأته األخرى أشركتك يف إيالئها مل يصح فإن كان يف مكان اإليالء ظهار صح، والفرق أن 
الشركة يف اإليالء لو صحت لثبتت الشركة يف املدة فيصري كل واحد منهما أقل من أربعة أشهر، وهذا 

آَل منها مدة لو قسمت خص كل مينع صحة اإليالء انتهى، والطالق كالظهار، وهو يفيد أنه لو 
واحدة منهما أربعة أشهر فأكثر فإنه يكون موليا من الثانية ابلتشريك، وذكر الكرخي لو قال المرأته 
أنت علي حرام مث قال المرأته األخرى قد أشركتك معها كان موليا من كل منهما ألن إثبات الشركة ال 

رام كان موليا من كل واحدة منهما على حدة، وتلزمه يغري موجب اليمني هنا فإنه لو قال أنتما علي ح

                                         
 2/198البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري، ابن جنيم  (1)



112 

 

الكفارة بوطئهما خبالف قوله، وهللا ال أقربكما ألن هذا صار إيالء ملا يلزمه من هتك حرمة االسم، 
 وذلك ال يتحقق إال بقرابهنما.

جد يف  و وأما قوله أنتما علي حرام صار إيالء ابعتبار معناه، وهو إثبات التحرمي، وإثبات التحرمي قد 
كل واحدة منهما فيثبت اإليالء يف حق كل واحدة منهما، ولو حلف ال يقرِبا يف زمان أو مكان معني 
ال يكون موليا خالفا البن أِب ليلى ألنه ميكنه قرابهنا يف مكان آخر أو زمان آخر، ولو حلف ال يقرب 

 يلزمه ألن اإليالء ن امرأته من غري شيءامرأته، وأجنبية ال يصري موليا ما مل يقرب األجنبية ألنه ميكنه قراب

                             Q.قوله ألغيظنك ألسوءنك( ابلالم يف جواب القسم فيهما، وليست ال النافية كما يف نظائرمها 

)قوله حلف ال يقرِبا، وهي حائض( أي أبن قال وهللا ال أقربك، ومل يقيد مبدة أما لو قال وهللا ال 
أشهر يكون موليا، وإن كانت حائضا كما ذكره يف احلواشي السعدية قال يف النهر ألنه إذا أقربك أربعة 

قيد أبربعة أشهر يكون قرينة على إضافة املنع إَل اليمني، وقيد األول يف الشرنباللية حبثا مبا إذا كان 
ألة يف شرحه سعاملا حبيضها، وقال بعضهم، وينبغي أن يكون النفاس كذلك هذا، وقد قرر املقدسي امل

على خالف ما هنا حيث قال بعد نقل كالم غاية البيان أقول: الظاهر أن اجلملة أعين، وهي حائض 
حال من مفعول يقرِبا ال من فاعل حلف، وعلى هذا لو حلف ال يقرِبا، وهي حمرمة أو صائمة فرضا  

ن قال: وِبذا علم أ كذلك ألن مدة احليض، وحنوها ال تدوم أربعة أشهر فلم يوجد شرطه، وقول من
الصريح، وإن كان ال حيتاج إَل نية ال يقع به لوجود صارف ظاهره أنه ملا كانت حائضا، وحلف كان 
حيضها مانعا من الوطء ال اليمني فإن أراد أن األربعة أشهر اليت مينع نفسه فيها تكون خالية من 

نا اه . يف كالم أحد، وإمنا املراد ما بي، ومل يقيد بذلك مل يقل به أحداحليض، وحنوه من املوانع فهذا 
 فليتأمل.

مث رأيت يف الولواجلية ما يشري إَل أتييد حبثه حيث قال ولو حلف ال يقرِبا، وهي حائض مل يكن موليا 
 ألنه منع نفسه عن قرابهنا يف مدة احليض، وأنه أقل من أربعة أشهر اه .

مل يقيد مبدة كما مر عن سعدي وكذا هو كذلك يف نعم قوله فإن أراد إخل غري وارد ألن الكالم فيما 
 (1)تصوير املسألة املنقولة عن غاية البيان." 

"ليس بقذف؛ ألن اجلماع ال يستلزم الزان وقيد بطلبها؛ ألهنا لو مل تطالبه فال لعان؛ ألنه حقها  .97
ه طلبها إذا كان دلدفع العار عنها فيشرتط طلبها وال بد من كونه يف جملس القاضي كذا يف البدائع ومرا

القذف بصريح الزان إما بنفي الولد فالطلب حقه أيضا الحتياجه إَل نفي من ليس ولده عنه وأشار 
بعدم اشرتاط الفور يف الطلب إَل أن سكوهتا ال يبطل حقها وإن طالت املدة؛ ألن تقادم الزمان ال 

اد، ويف اجلوهرة وحقوق العبيوجب بطالن احلق يف القذف والقصاص كما ذكره اإلسبيجاِب وزاد يف 
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خزانة الفقه، ولو سكتت ومل ترفع إَل احلاكم كان أفضل وينبغي للحاكم أن يقول هلا اتركي وأعرضي 
عن هذا؛ ألنه دعاء إَل السرت فإن تركت مدة مث خاصمت فلها ذلك كما يف البدائع وال خيفى أن 

 .إكذاب نفسه بعده وعدم تصديقها لهوجوب اللعان مقيد بعجزه عن إقامة البينة على زانها وعدم 
 

فإن أقام بينة على زانها فإن كانوا أربعة رجال رمجت لو حمصنة وجلدت لو غري حمصنة وإن كاان رجلني 
فقط على إقرارها ابلزان يندرئ اللعان وال حتد املرأة، وكذا لو كاان رجال وامرأتني شهدوا على تصديقها 

إذا أقر ابلقذف فإن أنكره فأقامت رجلني وجب اللعان ال رجال  فال حد عليهما وال لعان، وهذا كله
وتقبل شهادة  -رمحه هللا  -وامرأتني وإن مل يكن هلا بينة ال يستحلف الزوج ذكره اإلمام اإلسبيجاِب 

الزوج على زانها مع ثالثة إن مل يكن قذفها وإال فال تقبل وحتد الثالثة حد القذف ويالعن الزوج، ولو 
وشهد مع ثالثة غري عدول فال حد عليه وال على الثالثة وال لعان كذا يف احمليط وفيه أيضا،  مل يقذفها

ولو شهدا على أبيهما أنه قذف ضرة أمهما ال تقبل؛ ألهنما بشهادهتما يشهدان ألمهما خبلوص الفراش 
وجب للحد مهلا؛ ألن اللعان سبب الفرقة حىت لو كان أبومها حمدودا يف قذف تقبل؛ ألن هذا القذف 

 دون اللعان.

قال وال بد يف وجوب اللعان من أن ال يقذف أمها فلو قال هلا اي زانية بنت الزانية وجب احلد لقذف 
أمها واللعان لقذفها فإن اجتمعا على املطالبة بدأ حبده ليسقط اللعان خبروجه عن أهلية الشهادة وإن 

أنه ال  م بطلبها بعده يف ظاهر الرواية وذكر الطحاويمل تطالب األم وطالبته املرأة وجب اللعان وحيد لأل
حيد بعد اللعان، وهذا غري سديد لعدم املانع من إقامته وإن كانت أمها ميتة فلها املطالبة ِبما فإن 
خاصمته فيهما بدأ ابحلد ليسقط اللعان وإن بدأت ابخلصومة لنفسها وجب اللعان مث هلا املطالبة بقذف 

د  ذا التفصيل لو قذف أجنبية ابلزان مث نكحها مث قذفها فلها املطالبة ابللعان واحلأمها فيحد له وعلى ه
 كذا يف البدائع.

واحلاصل أنه إذا اجتمع قذفان، ويف تقدمي موجب أحدمها إسقاط اآلخر بدأ ابملسقط كما إذا قذفها 
 وقذفته فإنه يبدأ حبدها ليسقط اللعان كما سيأيت يف ابب حد القذف.

 

ط لو قال هلا أنت طالق ثالاث اي زانية وجب احلد وال لعان، ولو قال اي زانية أنت طالق ثالاث ويف احملي
 فال حد وال لعان اه . .

 

ولو قال قذفتك قبل أن أتزوجك أو قد زنيت قبل أن أتزوجك فهو قذف يف احلال فيالعن وما يف خزانة 
ح القدير ل أن أتزوجك أوجه كذا يف فتاألكمل من أنه يالعن يف قوله زنيت وحيد يف قوله قذفتك قب

)قوله فإن أىب حبس حىت يالعن أو يكذب نفسه فيحد( ؛ ألنه حق مستحق عليه وهو قادر على 
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إيفائه فيحبس حىت أييت مبا هو عليه أو يكذب نفسه لريتفع السبب يف اللعان وهو التكاذب هكذا 
وجوب احلد ابإلكذاب لعدم وجوبه قالوا والتحقيق أن القذف هو السبب فإن التكاذب شرط قيد 

مبجرد االمتناع من اللعان، وهذا هو املذكور يف ظاهر الرواية كما نص عليه احلاكم يف الكايف وبه علم 
أن ما ذكره الولواجلي من وجوب احلد عليه مبجرد امتناعه سهو ليس مذهبا ألصحابنا ومحله يف غاية 

بعد لعانه  ه على النقل وألن الولواجلي ذكر أهنا لو امتنعتالبيان على أنه قول بعض املشايخ بعيد لتوقف
 من أصحابنا كما سنوضحه )قوله فإن العن ومل يقل به أحدحتد حد الزان 

                             Q .قوله فالطلب حقه أيضا( أي: حق القاذف ال حق الولد كما فهمه شارح التنوير( 

 

حد وال تقبل شهادة النساء يف احلدود كما يف كايف احلاكم وغريه فقوله )قوله ال رجال وامرأتني( ؛ ألنه 
 (1)يف النهر أو رجال وامرأتني سبق قلم." 

"والذي جرى به الرسم يف زماننا أهنم يكتبون إقرارا لواقف أن قاضيا من قضاة املسلمني قضى  .98
اضي الذي صري حجة على القبلزوم هذا الوقف فذاك ليس بشيء وال حيصل به املقصود ألن إقراره ال ي

يريد إبطاله ولو مل يكن القاضي قضى بلزوم الوقف فإقراره يكون كذاب حمضا وال رخصة يف الكذب وبه 
ال يتم املقصود ومن املتأخرين من مشاخينا من قال إذا كتب يف آخر الصك وقد قضى بصحة هذا 

 الوقف ولزومه قاض من قضاة املسلمني ومل يسم القاضي جيوز.

ومتسك هذا القائل بقول حممد يف الكتاب إذا خاف الواقف أن يبطله القاضي فإنه يكتب يف صك 
الوقف إن حاكما من حكام املسلمني قضى بلزوم هذا الوقف ومل يذكر الكاتب اسم القاضي ونسبه 

ضي اومىت علم بتاريخ الوقف يصري القاضي يف ذلك الزمان معلوما كذا يف الظهريية وقد وسع يف ذلك ق
خان أيضا وقيد زوال امللك ابلقضاء ليفيد عدمه قبله وهو قول اإلمام لكن قيل ال جيوز الوقف عنده 
أصال كما صرح به يف األصل ألن املنفعة معدومة والتصدق ابملعدوم ال يصح واألصح أنه جائز عنده 

 إال أنه غري الزم مبنزلة العارية كذا يف اهلداية وغريها.

ذا مل يزل عند أِب حنيفة قبل احلكم يكون موجب القول املذكور حبس العني على ويف فتح القدير وإ
ملك الواقف والتصدق ابملنفعة ولفظ حبس إَل آخره ال معىن له ألن له بيعه مىت شاء وملكه مستمر 
فيه كما لو مل يتصدق ابملنفعة فلم حيدث الواقف إال مشيئة التصدق مبنفعته وله أن يرتك ذلك مىت شاء 

هذا القدر كان اثبتا قبل الوقف بال ذكر لفظ الوقف فلم يفد الوقف شيئا وهذا معىن ما ذكر يف و 
املبسوط من قوله كان أبو حنيفة ال جييز الوقف وحينئذ فقول من أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال الوقف 

كن له أثر ي عند أِب حنيفة ال جيوز صحيح ألنه ظهر أنه مل يثبت به قبل احلكم حكم مل يكن وإذا مل
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زائد على ما كان قبله كان كاملعدوم واجلواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود ومعلوم أن قوله ال جيوز 
وال جييز ليس املراد التلفظ بلفظ الوقف بل ال جييز األحكام اليت ذكر غريه أهنا أحكام ذكر الوقف فال 

م ألحكام اليت ذكرت له إال أن حيكم به حاكخالف إذا فأبو حنيفة قال ال جيوز الوقف أي ال تثبت ا
وقوله مبنزلة العارية ألنه ليس له حقيقة العارية ألنه إن مل يسلمه إَل غريه فظاهر وإن أخرجه إَل غريه 

 فذلك الغري ليس هو املستويف ملنافعه اه .

 يصح مل وفيه نظر ألن قوله مل يفد الوقف شيئا غري صحيح ألنه يصح احلكم به ولوال صحة الوقف
احلكم به وحيل للفقري أن أيكل منه ولوال صحته مل حيل ويثاب الواقف عليه ولوال صحته ما أثيب فكيف 
يقال مل يفد شيئا ويف البزازية معىن اجلواز جواز صرف الغلة إَل تلك اجلهة ويتبع شرطه ويصح نصب 

مل يكن وقوله من   يثبت به حكماملتويل عليه فإذا ثبتت هذه األحكام كيف يقال مل يفد شيئا أو أنه مل
ن ال يصح وإال لزم أ ومل يقل به أحدأخذ بظاهر اللفظ إَل آخره ليس بصحيح ألن ظاهره عدم الصحة 

 احلكم به ولذا رد مشس األئمة على من ظن أنه غري جائز عنده أخذا من ظاهر املبسوط.

زومه  خالف يف صحته وإمنا اخلالف يف لقال وإمنا املراد أنه غري الزم كما يف الظهريية واحلاصل أنه ال
فقال بعدمه وقاال به فال يباع وال يورث ولفظ الواقف ينتظمهما والرتجيح ابلدليل وقد أكثر اخلصاف 

وقد كان  -رضي هللا عنهم  -وأصحابه  -صلى هللا عليه وسلم  -من االستدالل هلما بوقوف النيب 
ة ونواحيها ابملدين -رضي هللا عنهم  -وقوف الصحابة  أبو يوسف مع اإلمام حىت حج مع الرشيد ورأى

رجع وأفىت بلزومه ولقد استبعد حممد قول أِب حنيفة يف الكتاب هلذا ومساه حتكما على الناس من غري 
حجة وقال ما أخذ الناس بقول أِب حنيفة وأصحابه إال لرتكهم التحكم على الناس ولو جاز تقليد أِب 

ى قبيل أِب حنيفة مثل احلسن البصري وإبراهيم النخعي أحرى أن يقلدوا حنيفة يف هذا لكان من مض
 ومل

                             Q والذي جرى الرسم به إخل( قال القهستاين يف شرح النقاية وال تشرتط املرافعة فإنه لو كتب كاتب
ق ليس بكذب مبطل حل من إقرار الواقف أن قاضيا من قضاة املسلمني قضى بلزومه وصار الزما وهذا

ومصحح لغري صحيح فإنه منع املبطل عن اإلبطال فال أبس به وهذا مل خيتص ابلوقف فإن كل موضع 
حيتاج فيه إَل حكم حاكم مبجتهد فيه كإجارة املشاع وغريه جاز فيه مثل هذه الكتابة كما يف اجلواهر 

 ونظريه يف املضمرات وغريه. اه .

 صك الوقف أن قاضيا من القضاة قد قضى بلزوم هذا الوقف وبطالن ويف الدرر والغرر وما يذكر يف
 (1)حق الرجوع ليس بشيء يف الصحيح كذا يف الكايف واخلانية اه .." 
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"املكره معوضا، ولكن ال يكون عوضا إال إذا كان العوض ماال كما إذا أكره على أكل طعام  .99
ء حكم املال كما يف منافع البضع والوال الغري فأكله فال ضمان على املكره إذ عوضه ما هو يف حق

 ليس مبال؛ ألنه مبنزلة النسب.

أال ترى أن شاهدي الوالء إذا رجعا ال يضمنان ورد هذا مبا إذا أكره املوَل على شراء ذي حمرم رحم منه 
فعتق عليه فإن املكره ال يرجع هناك بقيمة العبد على املكره؛ ألنه حصل له عوض وهو صلة الرحم كذا 

 يقل به مل البدائع وال خيفى أن الرحم صلة ليست مبال كالوالء أما حقيقة فظاهر، وأما حكما؛ فألنه يف
كما قالوا يف منافع البضع عند الدخول ويف احمليط، ولو أكره على أن يعتق على أقل من قيمته   أحد

ه، مث يرجع هو ه قيمتعلى مائة وقيمته ألف والعبد غري مكره يقع بتمام قيمته، مث إن شاء ضمن املكر 
على العبد مبائة السعاية؛ ألنه أبداء الضمان قام مقام املوَل وإن شاء املوَل ضمن املكره تسعمائة، مث 
يرجع بتسعمائة وأخذ من العبد مائة؛ ألن السيد طائع يف التزام املال واملكره يتلف عليه تسعمائة بغري 

ضمن  ى ألفني إَل سنة وقيمته ألف ففعل فإن شاءعوض فيأخذ منه، ولو أكره على أن يعتق عبده عل
املكره قيمته للحال وهي ألف ويرجع املكره على العبد أبلفني إَل سنة ويتصدق ابلفضل وإن شاء اختار 

 العتق وكان له ألفان إَل سنة.

 هولو أكره العبد على قبول العتق على مال مل يلزمه شيء ويضمن للمكره ملا بينا عبد بني رجلني أكر 
أحدمها على عتقه فأعتقه جاز والوالء كله للمعتق عندمها فإن كان املكره موسرا ضمن قيمته بينهما 
وإن كان معسرا ضمن نصف قيمته للمكره ويسعى العبد لآلخر يف نصف قيمته؛ ألن املكره يف حق 

مان على ض املكره متلف ويف حق الساكت مبنزلة العتق، وعند اإلمام يعتق نصيب املكره ال غري وال
املكره للساكت وإن كان موسرا فإن اختار الساكت تضمني شريكه فالوالء كله له وإن اختار اإلعتاق 
أو السعاية فالوالء بني الشريكني، ولو قتل عبد رجال خطأ وأكره على عتقه وهو يعلم ابجلناية ضمن 

كان اإلكراه   هذا اإلعتاق، ولو املكره قيمته وأيخذها املوَل فيدفعها إَل ويل اجلناية؛ ألنه مضطر يف
حببس أو قيد يضمن املوَل اجلناية دون الدية وال يضمن املكره شيئا؛ ألن هذا اإلكراه ال يعد إكراها يف 
حق إتالف املال ويعترب إكراها يف حق التزام املال، ولو أكره على أن يعتق عبده عن رجل أبلف درهم 

من ا فإن شاء ضمن املكره وإن شاء ضمن املعتق عنه فلو ضوقيمته ألف فأعتق وقبل املعتق عنه طائع
األول يرجع على املعتق عنه والوالء للمعتق، وقال الكرخي ينبغي أن يقع العتق عن املعتق عنه؛ ألنه 
 مبعىن البيع وبيع املكره قبل التسليم ال يفيد امللك وأجيب أبن اإلكراه ورد على العتق ال على البيع الذي

اإلعتاق، ولو ورد على البيع إمنا يرد ضمنا وتبعا واإلكراه ال يؤثر فما ثبت ضمنا وتبعا يف ضمن طلب 
 ويعتقد يف الضمين مبا ال يعتقد يف القصدي.

ولو أكره حببس جتب القيمة على املعتق عنه دون املكره، ولو أكره املعتق ابلقتل واملعتق عنه ابحلبس 
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 على عكس هذا ضمن املكره قيمته للموَل ومل يضمن املعتقفاملعتق عنه غري مكره، ولو كان اإلكراه 
عنه شيئا والويل للمعتق عنه؛ ألن اإلكراه بوعيد تلف صري الفاعل هو املكره واإلعتاق وإن وجد يف 
ملك املعتق فقد أتلف املكره ابإلعتاق عليه حق االسرتداد بغري رضاه، ولو أكره على أن يدبر عبده 

مته مدبرا ابخليار إن شاء ضمن املكره قيمته قنا ورجع املكره على قابل التدبري بقيعنه أبلف فدبر فاملوَل 
وإن شاء ضمن القابل قيمته مدبرا ورجع على املكره بنقصان التدبري وال يرجع املكره به على القابل، 

إلكراه اولو أكره على اإلعتاق حببس أو قيد مل يضمن املكره شيئا ويضمن القابل قيمته قنا؛ ألن هذا 
غري معترب يف حق إتالف املال، ولو أكره املوَل ابلقتل والقابل ابحلبس ضمن القابل قيمته قنا وال يرجع 
على املكره بشيء فإن ضمن املكره ورجع به على القابل، ولو وهب املوَل من املكره قيمته أو أبرأه منها  

موَل أن يضمن بس والقابل بوعيد تلف فللكان للمكره أن يرجع على القابل بقيمته، ولو أكره املوَل حب
 املكره ما نقص ابلتدبري ويضمن القابل قيمته مدبرا ملا عرف.

ولو أكره بقتل على أن يقبل من رجل عتق عبده على ألف وقيمته مخسمائة ورب العبد طائع ففعل  
راء وقبضا ن شكان الوالء للقابل وال ضمان عليه وال على املكره؛ ألن قبول العتق عنه أبلف يتضم

وإعتاقا واملشرتي مكره يف مجيع ذلك واملكره ال يضمن شيئا للموَل، ولو أكره على أن يعتق نصف 
عبده فأعتق كله مل يضمن عند اإلمام، وعندمها يضمن؛ ألن عنده العتق يتجزأ، وعندمها ال يتجزأ 

 (1)فاإلكراه." 
ثل صلي ويف ظهر قدميه ملعة مرأى رجال ي» -صلى هللا عليه وسلم  -"حيث ال عذر؛ ألنه  .100

بن وأجابوا عنه أبن اخلرب ضعيف مرسل وأبنه صح عن ا« الدرهم مل يصبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء
 التفريق بعد اجلفاف حبضرة الصحابة ومل ينكروا عليه -رضي هللا عنهما  -عمر 

 

نة، وإن مل يطلبها فهي خالف الس)وترك االستعانة( ابلصب عليه لغري عذر؛ ألهنا ترفه ال يليق مبتعبد 
والسني إما للغالب أو التأكيد أما هي يف غسل األعضاء فمكروهة، وجيب طلبها ولو أبجرة مثل فاضلة 
عما أييت يف الفطرة وقبوهلا على من تعينت طريقا لطهره، فإن فقدها تيمم وصلى وأعاد، وهي يف إحضار 

 حنو املاء مباحة

 

لتربي من العبادة فهو خالف السنة كما يف التحقيق وشرحي مسلم والوسيط )و( ترك )النفض( ؛ ألنه كا
وصحح يف الروضة واجملموع إابحته والرافعي كراهته خلرب فيه ورد أبنه ضعيف )وكذا( كأن حكمتها مع 
 أن اخلالف بقوته فيما قبله أيضا متيز مقابله بصحة حديث احلاكم اآليت به فال اعرتاض عليه )التنشيف(
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و أخذ املاء بنحو خرقة فال إيهام يف عبارته خالفا ملن زعمه يسن تركه يف طهر احلي )يف األصح( ، وه
 -صلى هللا عليه وسلم  -؛ ألنه يزيل أثر العبادة فهو خالف السنة؛ ألنه 

                             Qطول التفريق أما  قوله: حيث ال عذر إخل( عبارة املغين وحمل اخلالف يف التفريق بغري عذر ويف
 ابلعذر فال يضر قطعا وقيل يضر على القدمي.

وأما اليسري فال يضر إمجاعا اه  وكذا يف النهاية إال قوله وقيل يضر على القدمي )قوله: فأمره أن يعيد 
إخل( وجه االستدالل أنه لوال أن التفريق يضره ألمره مبجرد غسل اللمعة ال إبعادة الوضوء سم )قوله 

سه توضأ يف السوق فغسل وجهه، ويديه ومسح رأ» -صلى هللا عليه وسلم  -ح إخل( وأبنه وأبنه ص
تفريق   قال اإلمام الشافعي وبينهما« فدعي إَل جنازة فأتى املسجد فمسح على خفيه وصلى عليها

 كثري مغين وهناية

 

عليه إخل( ،  ابلصبقول املنت )وترك االستعانة( أي ولو كان املعني كافرا شرح ابفضل وهناية )قوله 
وينبغي أن ال يكون من ذلك الوضوء من احلنفية؛ ألهنا معدة لالستعمال على هذا الوجه حبيث ال يتأتى 
االستعمال منها على غريه فليس املقصود منها جمرد الرتفه بل يرتتب على الوضوء منها اخلروج من 

غالب عن ماء غريها ع ش )قوله:؛ خالف من منع الوضوء من الفساقي الصغرية ونظافة مائها يف ال
ألهنا ترفه إخل( وليس من الرتفه املنهي عنه يف العبادة عدوله من املاء املاحل إَل العذب على املعتمد 

 برماوي وحليب.

)قوله: خالف السنة( عرب النهاية واملغين هنا ويف املوضعني اآلتيني خبالف األوَل وقال عبد الرءوف يف 
لفرق بينهما أن خالف األوَل من أقسام املنهي عنه وخالف السنة ال هني فيه شرح خمتصر اإليضاح ا

 اه .

)قوله: وإن مل يطلبها( أي اإلعانة حىت لو أعانه غريه، وهو ساكت كان احلكم كذلك مغين )قوله: 
ر جوالسني إخل( عبارة النهاية وتعبريه ابالستعانة جري على الغالب على أن السني ترد لغري الطلب كاستح

 الطني أي صار حجرا فلو أعانه غريه مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها اه .

)وقيد ابلقدرة على املنع( الشارح أيضا يف اإلمداد واإليعاب وأقره سم على املنهج كردي )قوله للغالب( 
ن اهلدي{ مأي من أن اإلنسان يطلب الصب عليه أو التأكيد أي كما يف قوله تعاَل }فما استيسر 

[ أي تيسر كردي )قوله: طلبها( أي اإلعانة وكذا ضمري تعينت )قوله: أما هي( أي 196]البقرة: 
االستعانة لغري عذر )قوله: عما أييت يف الفطرة( أي من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته يومه وليلته ومن 

 أي  ة على من تعينت إخلدينه ومسكن وخادم حيتاج إليهما )قوله وقبوهلا( أي، وجيب قبول اإلعان
 كاألقطع )قوله: يف إحضار حنو املاء( أي كاإلانء والدلو إيعاب اه  كردي.
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)قوله: مباحة( قد أطبقوا على هذا ورأيت يف شرح صحيح البخاري للقسطالين ما نصه وأما إحضار 
ال يقال لي و املاء فال كراهة أصال قال ابن حجر أي العسقالين لكن األفضل خالفه وقال اجلالل احمل

 أهنا خالف األوَل انتهى اه  كردي

 

)قوله: كما يف التحقيق( هو املعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا ال ينايف ما يف التحقيق بناء 
على مذهب األقدمني من إطالق املكروه على خالف األوَل سم وفيه أن الرافعي من املتأخرين ال من 

( يعين حكمة الفصل بكذا وقوله بقوته حال من اخلالف وقوله فيما قبله األقدمني )قوله: كان حكمتها
إخل خرب أن أي موجود يف النفض كالتنشيف وقوله متيز مقابله إخل خرب كان )قوله متيز ما قبله إخل( لو  

منا واملقابل  مل يقل به أحدكان املقابل ندب التنشيف لتم ما قاله لكن املفهوم من صنيع الشراح أنه 
ابحة، وأن فعله وتركه سواء وعليه فحديث احلاكم بردها ال يؤيدها وبتسليم ما ذكر فحديث النفض اإل

 املؤيد ملقابل ما قبله خمرج يف الصحيحني فأي متيز يفيده حديث احلاكم مع ما ذكر بصري.

لتنشيف( ا)قوله: فال اعرتاض( أي أبنه كان األوَل ترك قوله كذا ليعود اخلالف إَل النفض قول املنت )
ابلرفع خبطه هناية )قوله: وهو( إَل قوله وخرب يف النهاية واملغين )قوله فال إيهام يف عبارته إخل( عبارة 

و  النهاية واملغين والتعبري ابلتنشيف ال يقتضي أن املسنون تركه إمنا هو املبالغة فيه خالفا ملن تومهه إذ ه
هنا  ا هو املناسب وأما النشف مبعىن الشرب فال يظهركما يف القاموس أخذ املاء خبرقة والتعبري به هن

 إال بنوع تكلف اه .

 )قوله: يسن إخل( خرب التنشيف )قوله: يف طهر احلي( وسيأيت

                             Sرجليه فانغسلتا 

دم غسلها عأنه ال بد أن يكون ذاكرا للنية لكن الشارح رده )قوله مل يصبها املاء( ال يقال إن املتبادر 
مطلقا فيشكل االستدالل؛ ألن هذا ليس من ابب التفريق بل من ترك غسل بعض العضو؛ ألان نقول 

 وجه االستدالل أنه أمره إبعادة الوضوء ولوال أن التفريق يضره ألمره مبجرد غسل اللمعة

 

 التحقيق بناء على يف )قوله كما يف التحقيق( هو املعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا ال ينايف ما
 (1)مذهب األقدمني من." 

صلى هللا  -"أي الذكر )ثالثة( يعم كل منها البدن غري رأس حمرم ووجه حمرمة اتباعا ملا فعل به  .101
)وجيوز( بال كراهة لكنه خالف املستحب )رابع وخامس( برضا الورثة املطلقني التصرف  -عليه وسلم 

 يقل مله قال يف اجملموع وال يبعد حترميه ألنه إضاعة مال إال أنه وكذا أكثر لكن مع الكراهة كما أطلقو 
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اه  وقال األذرعي جزم ابن يونس ابلتحرمي وهو قضية أو صريح كالم كثريين فهو األصح )و(  به أحد
األفضل )هلا( أي املرأة ومثلها اخلنثى )مخسة( لطلب زايدة السرت فيها وتكره الزايدة عليها هذا كله 

، وكفن من ماله وإال وجب االقتصار على ثوب ساتر لكل البدن إن طلبه غرمي مستغرق حيث ال دين
 أو كفن ممن تلزمه نفقته ومل يتربع ابلزائد أو من بيت املال أو وقف األكفان

                             Q رابع  زالرتكة ألهنا وإن كانت واجبة فاالقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا قال وجيو
 وخامس هناية ومغين )قوله: أي الذكر( إَل قوله كما أطلقوه يف النهاية واملغين إال قوله " وجه حمرمة "

)قوله: أي الذكر( أي ابلغا كان أو صبيا أو حمرما مغين وهناية قال ع ش أي أو ذميا كما هو ظاهر 
 إطالقه اه .

إن زيد لكنه خالف املستحب( عبارة الروض و  )قوله: ووجه حمرمة( استطرادي بل ينبغي إسقاطه )قوله:
الرجل على الثالثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال يف شرحه وليست زايدهتما مكروهة لكنها خالف 

 األوَل كما يف اجملموع اه .

)قوله: املطلقني التصرف( أفهم امتناع الرابع واخلامس إذا كانوا أو بعضهم حمجورا عليهم ويوافقه قوله 
وهلم الزايدة عليها إال إن كان فيهم حمجور عليه واحلاصل امتناع الزايدة على الثالث حيث كان اآليت: 

فيهم حمجور عليه وإال جازت هلم بال حصر سم عبارة النهاية نعم حمل ذلك أي جواز الرابع واخلامس 
فه أو غائب فال سإذا كان الورثة أهال للتربع ورضوا به فإن كان فيهم صغري أو جمنون أو حمجور عليه ب

 اه  زاد املغين أو كان الوارث بيت املال فال اه .

)قوله: لكن مع الكراهة( عبارة املغين وأما الزايدة على ذلك أي الرابع واخلامس فهي مكروهة وإن أشعر  
 كالم املصنف حبرمتها وحبثه يف اجملموع اه .

كالم   ( أي األكثر سم )قوله فهو األصح( من)قوله: كما أطلقوه( اعتمده النهاية واملغين )قوله: حترميه
األذرعي )قوله ألنه إضاعة مال إخل( مينع استلزامه للتحرمي مبا تقدم عن سم وغريه يف دفن املرأة مع 
حليها من أنه تضييع لغرض وهو إكرام امليت وتضييع املال لغرض جائز وأييت عن البجريمي ما يوافقه 

 ظري ما تقرر " يف النهاية واملغين إال قوله أو من مال املوسرين لفقد ما ذكر)قوله: أي املرأة( إَل قوله " لن
وقوله: لتأكد أمره إَل وإذا قلنا )قوله: أي املرأة( قضية إطالقه وما مر عن النهاية يف الرجل ولو صغرية 

ها قال يف ري )قوله: وتكره الزايدة إخل( عبارة الروض وتكره الزايدة على اخلمسة قال يف شرحه للمرأة وغ
 اجملموع ولو قيل بتحرميها إخل.

)فرع( هل اخلمسة للمرأة كالثالثة للرجل فال شيء منها يسقط وإن كان فيهم حمجور عليه سم أقول 
يصرح ابلثاين قول شرحي الروض واملنهج أما منعه أي الوارث من الزائد على الثالثة ولو يف املرأة فجائز 

علم أن اخلمسة ليست متأكدة يف حق املرأة كتأكد الثالثة يف حق ابالتفاق كما حكاه اإلمام وبه 
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الرجل حىت جيرب الوارث عليها كما جيرب على الثالثة وبه صرح يف الروضة اه  قال البجريمي قوله: وليست 
اخلمسة يف حق غري الذكر كالثالثة إخل فتلخص من هذه العبارة ومن عبارة م ر أن اخلمسة يف حق 

ى حد سواء فال جيوز إال برضا الورثة وال جيوز إذا كان فيهم حمجور عليه وأن الثالثة يف الرجل وغريه عل
 حق الرجل وغريه على حد سواء فتجرب الورثة عليها وال تتوقف على رشدهم اه .

)قوله: وتكره الزايدة عليها( قال يف اجملموع ولو قيل بتحرميها مل يبعد شرح املنهج قال البجريمي قوله: 
قيل بتحرميها إخل ضعيف واملعتمد ال حرمة يف الزايدة على اخلمسة ألنه لغرض شرعي وهو إكرام ولو 

 امليت اه .

)قوله: هذا كله إخل( أي األفضل واجلائز يف الرجل وغريه )قوله: ممن تلزمه نفقته( أي من سيد وزوج 
لم من كالم بيت املال كما يع وقريب هناية ومغين )قوله: أو من بيت املال إخل( فتحرم الزايدة عليه من

الروضة وكذا لو كفن مما وقف للتكفني كما أفىت به ابن الصالح وال يعطى احلنوط والقطن فإنه من قبيل 
األمور املستحبة اليت ال تعطى على األظهر هناية ومغين قال ع ش قوله: م ر فتحرم الزايدة عليه إخل أي 

فقرار الضمان على ويل امليت دون أمني بيت املال لكنه  وحيرم على ويل امليت أخذه وإذا اتفق ذلك
طريق يف الضمان وال جيوز لواحد منهما نبشه لتقصريمها ابلدفن وقوله: م ر وال يعطى احلنوط إخل أي 

 من

                             S ل جحقا له وحده بل فيه حق هلل م ر )قوله: لكنه خالف املستحب( عبارة الروض وإن زيد الر
على الثالثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال يف شرحه وليست زايدهتما مكروهة لكنها خالف األوَل  

 كما يف اجملموع اه .

)قوله: املطلقني التصرف( أفهم امتناع الرابع واخلامس إذا كانوا أو بعضهم حمجورا عليهم ويوافقه قوله 
ان ه واحلاصل امتناع الزايدة على الثالثة حيث كاآليت وهلم الزايدة عليها إال إن كان فيهم حمجور علي

 فيهم حمجور عليه وإال جازت هلم بال حصر م ر )قوله: لكن مع الكراهة( أي لألكثر.

)قوله: وتكره الزايدة عليها( عبارة الروض وتكره الزايدة على اخلمسة قال يف شرحه للمرأة وغريها قال 
 (1)يف اجملموع ولو قيل بتحرميها." 

يذائها احلرائر بظن أهنن هي إذ اإلماء كن يقصدن للزان واحلرائر كن يعرفن ابلسرت وانزع "أنه إل .102
 فيه البلقيين وأطال مبا أشار األذرعي لرده بذكر مجع حمققني صرحوا بذلك وأبن األدلة شاهدة له

 

كبتها وما ر )واملرأة مع املرأة كرجل ورجل( فيحل حيث ال خوف فتنة وال شهوة هلا نظر ما عدا سرهتا و 
بينهما؛ ألنه عورة )واألصح حترمي نظر ذمية( وكل كافرة ولو حربية )إَل( ما ال يبدو يف املهنة من 
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[ ؛ وألهنا قد تصفها لكافر 31)مسلمة( غري سيدهتا وحمرمها ملفهوم قوله تعاَل }أو نسائهن{ ]النور: 
دخول الذميات على أمهات منعها من دخول محام معها و  -رضي هللا عنه  -يفتنها وصح عن عمر 

املؤمنني الوارد يف األحاديث الصحيحة دليل ملا صححاه من حل نظرها منها ما يبدو يف املهنة واعتمد 
مجع ما اقتضاه املنت من أهنا معها كاألجنيب وأفىت املصنف أي بناء على ما يف املنت حبرمة كشف حنو 

حمرم إذ  فسدة، وهو وصفها ملن قد تفتنت به وعلىوجهها للذمية؛ ألهنا تعينها به على ما خيشى منه م
الكافر مكلف ابلفروع على ما مر وال حيرم نظر املسلمة هلا خالفا ملن توقف فيه إذ ال حمذور بوجه 

 ومثلها فاسقة بسحاق، أو غريه كزان، أو قيادة فيحرم التكشف هلا

 

 كبته( وسوامها أيضا كما مر )إن مل)و( األصح )جواز نظر املرأة إَل بدن أجنيب سوى ما بني سرته ور 
 -د والنيب احلبشة يلعبون يف املسج -رضي هللا عنها  -لنظر عائشة »ختف فتنة( وال نظرت بشهوة 

وفارق نظره إليها أبن بدهنا عورة ولذا وجب سرته خبالف بدنه )قلت « يراها -صلى هللا عليه وسلم 
أمر » -سلم صلى هللا عليه و  -( للخرب الصحيح أنه األصح التحرير كهو( أي كنظره )إليها وهللا أعلم

ميمونة وأم سلمة وقد رآمها ينظران البن أم مكتوم ابالحتجاب منه فقالت له أم سلمة أليس هو أعمى 
داهنم وليس يف حديث عائشة أهنا نظرت وجوههم وأب« ال يبصر فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه

يلزم منه تعمد نظر البدن، وإن وقع بال قصد صرفته حاال، أو أن ذلك  وإمنا نظرت لعبهم وحراِبم وال
 قبل نزول آية احلجاب، أو وعائشة مل تبلغ مبلغ النساء.

 يقل به ملقال اجلالل البلقيين وما اقتضاه املنت من حرمة نظرها لوجهه ويديه بال شهوة وعند أمن الفتنة 
 قصة ابن أم مكتوم واجلواب من حديث عائشة من األصحاب ورد أبن استدالهلم مبا مر يف أحد

                             Q أنه إخل( عبارة النهاية واملغين الحتمال قصده بذلك نفي اإليذاء عن احلرائر؛ ألن اإلماء كن إخل
فخشي أنه إذا استرتت اإلماء حصل اإليذاء للحرائر فأمر اإلماء ابلتكشف وحيرتزن يف الصيانة عن 

 فجور اه .أهل ال

)قوله: وانزع فيه إخل( عبارة املغين قال البلقيين يف تصحيحه وما ادعاه املصنف أنه األصح عند احملققني 
ال يعرف، وهو شاذ خمالف إلطالق نص الشافعي يف عورة األمة وخمالف ملا عليه مجهور أصحابه انتهى، 

 وهذا ما عليه عمل الناس ولكن األول أحوط اه .

 نعت اثن جلمع )قوله: بذلك( أي مبا ادعاه املصنف وكذا ضمري له )قوله: صرحوا(

 

)قوله فيحل حيث( إَل قوله ومثلها يف النهاية واملغين إال قوله سرهتا وركبتها وقوله ودخول الذميات إَل 
واعتمد مجع )قوله: ألنه عورة( أي ما ذكر من السرة والركبة وما بينهما )قوله: غري سيدهتا وحمرمها( 

 رة املغين والنهاية.عبا
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 )تنبيه(

 حمل ذلك يف كافرة غري حمرم للمسلمة وغري مملوكة هلا أما مها فيجوز هلما النظر إليها اه .

[ فلو جاز هلا النظر مل يبق للتخصيص فائدة اه  31)قوله ملفهوم قوله تعاَل }أو نسائهن{ ]النور: 
املسلمات اه  مغين )قوله: دليل ملا صححاه( قد مغين )قوله: منعها( أي الكتابيات وقوله معها أي 

يقال الدخول ال يستلزم النظر بل املنع أي لالستلزام هنا وجه منه فيما سيأيت يف قصة نظر عائشة إَل 
احلبشة كما هو ظاهر اه  سيد عمر )قوله: ملا صححاه( أي يف الروضة وأصلها اه  هناية )قوله: من حل 

تمد هناية ومغين )قوله أي بناء إخل( اعتمده م ر اه  سم أي واملغين )قوله: نظرها منها إخل( ، وهو املع
حبرمة كشف إخل( يعين أبنه حيرم على املسلمة متكني الكافرة من النظر إليها )قوله: وعلى حمرم( عطف 
على قوله على ما خيشى إخل )قوله: إذ الكافر إخل( قد يقال الذي استظهره مث مكلف ابلفروع اجملمع 

ليها وهذا ليس منها كما هو واضح فليتأمل اه  سيد عمر )قوله ومثلها إخل( خالفا للنهاية واملغين ع
ورجح ع ش ما اختاره الشارح عبارته وما قاله أي حج ظاهر؛ ألن ما عللوا به حرمة نظر الكافرة موجود 

 فيها وينبغي أنه حيرم على األمرد التكشف ملن هذه حالته ملا ذكر اه .

فاسقة إخل( قد يقال عدم تقييده املنظور إليه ابلعفة يقتضي حرمة نظرها لفاسقة أخرى، وهو  )قوله:
 متجه اه  سيد عمر

 

)قوله: وسوامها إخل( خالفا للنهاية واملغين )قوله: كما مر( أي مرارا )قوله أي كنظره( إَل قوله ورد يف 
لك إخل( عطف ابعتبار الشخصني )قوله: أو أن ذاملغين وإَل املنت يف النهاية )قوله ينظران( لعل التذكري 

على وليس إخل )قوله: أو وعائشة إخل( عطف على قوله قبل نزول إخل أي أو بعده ولكن كانت عائشة 
مل تبلغ إخل وكان األوَل إسقاط واو العطف عبارة النهاية، أو أن عائشة إخل وعبارة املغين، أو كانت 

أبن مل تراهق إذ ذاك اه  رشيدي )قوله: ورد أبن استدالهلم إخل( يف  عائشة إخل )قوله: مل تبلغ إخل( أي
وأم سلمة  على ميمونة -صلى هللا عليه وسلم  -هذا الرد كالذي بعده نظر ظاهر الحتمال إنكار النيب 

لنظرمها غري الوجه والكفني، وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السالم ملنع النساء من رؤية غري الوجه 
ني اه  رشيدي أقول، أو من النظر املؤدي إَل الفتنة كما يشري إليه قوله اآليت أي، وقد علم منها والكف

 إخل )قوله: يف أنه ال فرق(

                             Sتتقيد حرمة املس به 

 

لروض ا . )قوله: ولو حربية( أي، وإن كانت قريبة غري حمرم كنز )قوله: غري سيدهتا وحمرمها( قال يف شرح
أما مها فيجوز هلما النظر إليهما انتهى )قوله: من حل نظره منها إخل( اعتمد احلل م ر )قوله أي بناء 
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إخل( اعتمده م ر )قوله: وال حيرم نظر املسلمة هلا( كذا م ر )قوله: ومثلها فاسقة بسحاق إخل( وقول 
 (1)كما قاله البلقيين." ابن عبد السالم والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع املسلمة مردود  

"ابلتفاوت كما رجحه الزركشي وقطع به ابن العماد قال وتصدق هي يف قدر ما أكلته ألن  .103
وبعده  -م صلى هللا عليه وسل -األصل عدم قبضها للزائد )يف األصح( إلطباق الناس عليه يف زمنه 

ن مات وقضية  وال قضاه من تركة مبني أن هلن الرجوع  -صلى هللا عليه وسلم  -ومل ينقل خالفه وال أنه 
اسبان ويؤدي كل ما بل يتح ومل يقل به أحدكالم الرافعي أنه على املقابل ال يرجع عليها قال البلقيين 

عليه قيل للشافعي احلكم برضاها ابألكل معه ألنه ليس فيه حكم بنفقة مستقبلة ومن مث جاز هلا الرجوع 
نعه دة هلذا احلكم فهو ابلعبث أشبه نعم إن كان هناك خمالف ميعنه انتهى وفيه نظر إذ ال مسوغ وال فائ

ذلك احلكم اجته تنفيذه لذلك )قلت إال أن تكون( قنة أو )غري رشيدة( لصغر أو جنون أو سفه وقد 
حجر عليها أبن استمر سفهها املقارن للبلوغ وطرأ حجر عليها وإال مل حيتج إلذن الويل )ومل أيذن( 

وإال فوليه أو )وليها( يف أكلها معه فال تسقط قطعا ألنه متربع )وهللا أعلم(  سيدها املطلق التصرف
واستشكل إبطباق السلف السابق إذ ليس فيه استفصال ويرد أبن غايته أنه كالوقائع الفعلية وهي تسقط 
ابالحتماالت فاندفع أخذ البلقيين بقضيته من سقوطها أبكلها معه مطلقا واكتفى إبذن الويل مع أن 
قبض غري املكلفة لغو ألن الزوج إبذنه يصري كالوكيل يف اإلنفاق عليها وظاهر أن حمله إن كان هلا فيه 
حظ وإال مل يعتد إبذنه فريجع عليه مبا هو مقدر هلا ولو قالت له قصدت إبطعامي التربع فنفقيت ابقية 

 فقال بل قصدت النفقة صدق بال ميني على ما يف االستقصاء والقياس وجوِبا

 

 )وجيب( هلا )أدم غالب البلد(

                             Q وهو حمل أتمل فإن صح هذا اإلطالق كان املراد ابلتفاوت التفاوت بني ما أكلته وبني كفايتها
وإن قيد مبا إذا كان ما أكلته بقدر الواجب فاملراد به التفاوت بني ما أكلته وبني الواجب ولعل هذا 

وي د ابلتفاوت أوَل من إطالق الفاضل احملشي لرتجيح الثاين مث رأيت صنيع اإلمام النو التفصيل يف املرا
يف زوائد الروضة يشعر ابالكتفاء ابلكفاية وإن كان دون الواجب ابإلمداد سيد عمر أي فيتعني األول 

ي يف هويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب تسليم النفقة هلا )قوله قال( أي ابن العماد )قوله وتصدق 
قدر إخل( أي إذا كان ما أكلته غري معلوم وتنازعا يف قدره مغين )قوله وال أنه إخل( أي ومل ينقل أنه إخل 
)قوله وال قضاه( مجلة فعلية عطف على بني إخل )قوله من مات( أي ومل يوفه مغين )قوله أنه( أي الزوج 

الرجوع عنه(  واجب وتطوع بغريه هناية )قوله)قوله على املقابل( أي القائل أبهنا ال تسقط ألنه مل يؤد ال
أي عن رضاها ابألكل معه )قوله مينعه( أي املخالف وقوله ذلك احلكم فاعل مينع )قوله لذلك( أي 
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 ملنع املخالف.

 )قوله قنة( إَل قوله بال ميني يف النهاية وإَل قوله والقياس يف املغين إال قوله يرد إَل أخذ البلقيين )قوله
ي سفهها بعد رشدها )قوله وإال( أي أبن طرأ سفهها ومل حيجر عليها )قوله مل حيتج إخل( أي أو طرأ( أ

السقوط ابألكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما مل يتصل ِبا حجر احلاكم مغين )قوله وإال( أي أبن كان 
ليه وإن ع السيد حمجورا عليه )قوله ألنه متربع( فال رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غري حمجور

ومثل نفقتها  - رمحه هللا تعاَل -قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإال فلوليه ذلك كما أفىت به الوالد 
فيما ذكر كسوهتا هناية وأقره سم وعبارة الزايدي هذا إن كان أهال للتربع وإن كان غري أهل له رجع وليه 

 عليها أو على وليها إن كانت حمجورا عليها اه .

د البلقيين إخل( عبارة املغين وأفىت البلقيين بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غري معتمد وق)قوله أخذ 
 ذكر األئمة يف األمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس يف األعصار واألمصار اه .

)قوله أبكملها( أي الزوجة )قوله مطلقا( أي رشيدة أم ال اه  ع ش )قوله واكتفى إخل( أي على ما 
ختاره املصنف من السقوط إبذن الويل )قوله مع أن قبض غري املكلفة( األنسب ملا قبله قبض احملجور ا

 عليها )قوله إبذنه( أي الويل.

)قوله عليها( أي غري املكلفة )قوله أن حمله( أي االكتفاء إبذن الويل )قوله مل يعتد إبذنه( أي فهو كما 
يها إن كان غري حمجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الويل لو مل أيذن وقياس ذلك أنه ال رجوع له عل

أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه جمرد التقدير وهو ال يوجب شيئا م ر اه  سم وعبارة املغين أما لو  
كان احلظ يف أخذ املقدر فال ويكون وجود إذنه كعدمه لبخس حقها إال إن رأى الويل املصلحة يف 

 ضايقة إَل املفارقة اه  )قوله صدق بال ميني على ما يف االستقصاء( أقره املغينذلك فيجوز فقد تؤدي امل
عبارته قال يف االستقصاء صدق بال ميني كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد به اهلدية وقال بل 

 قصدت به املهر اه .

عى كونه عن املهر يئا مث اد)قوله والقياس وجوِبا( وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع هلا ش
وادعت هي اهلدية اه  وقال سم بعد ذكرها أي فإنه املصدق ابليمني خالفا ملن زعم التصديق بال ميني 

 فال بد من اليمني يف املقيس واملقيس عليه م ر اه  وقوله ملن زعم إخل أي كاملغين

 

 )قوله

                             Sتجه اوت بني ما أكلته وكفايتها أو بينه وبني الواجب شرعا فيه نظر ويابلتفاوت( هل املراد التف
الثاين إذ الواجب شرعا هو الالزم له دون ما زاد عليه إَل حد الكفاية إذ كانت أكثر منه )قوله فال 
تسقط قطعا ألنه متربع( فال رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غري حمجور عليه وإن قصد به 
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نفقتها وإال فلوليه ذلك كما أفىت به شيخنا الشهاب الرملي ومثل نفقتها فيما ذكر  جعله عوضا عن 
كسوهتا م ر ش )قوله ألنه متربع( قضيته عدم رجوعه مبا أكلته وعليه لعل حمله إذا كان الزوج كامال 

جور )قوله وإال مل يعتد إبذنه( أي فهو كما لو مل أيذن وقياس ذلك أنه ال رجوع عليها إن كان غري حم
عليه والظاهر عدم رجوعه على الويل أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه جمرد التعزير وهو ال يوجب 
شيئا ولو قال قصدت النفقة صدق بيمينه كما لو دفع هلا شيئا مث ادعى كونه عن املهر وادعت هي 

 (1)." مني يفاهلدية أي فإنه املصدق ابليمني خالفا ملن وهم التصديق بال ميني فال بد من الي
 "النساء مؤمتنات على أرحامهن .104

وخرج ابنقضاء العدة غريه كنسب واستيالد فال يقبل قوهلا إال ببينة وبغري األشهر انقضاؤها ابألشهر 
وابإلمكان ما إذا مل ميكن لصغر أو أيس أو غريه فيصدق بيمينه وميكن انقضاؤها بوضع لتمام بستة 

ما بعد النكاح واملصور مبائة وعشرين يوما وحلظتني وملضغة أشهر وحلظتني من حني إمكان اجتماعه
 بثمانني يوما وحلظتني وأبقراء حلرة طلقت يف طهر سبق حبيض ابثنني وثالثني يوما وحلظتني ويف حيض

بسبعة وأربعني يوما وحلظة ولغري حرة طلقت يف طهر سبق حبيض بستة عشر يوما وحلظتني ويف حيض 
 إبحدى وثالثني يوما وحلظة

)و( إذا انقضت عدهتا مث جدد نكاحها )تكون معه على ما بقي( له )من( عدد )الطالق( ملا روى 
البيهقي عن عمر رضي هللا تعاَل عنه أنه أفىت بذلك ووافقه عليه مجاعة من الصحابة ومل يظهر هلم 

 خمالف

ا أو مرتبا قبل طلقتني معالقول فيما إذا طلقها ثالاث )فإن طلقها( أي احلر )ثالاث( أو العبد ولو مبعضا 
الدخول أو بعده يف نكاح أو أنكحة )مل حتل( أي املطلقة )له إال بعد وجود مخسة أشياء( يف املدخول 
ِبا وعلى وجود ما عدا األول منها يف غريها األول )انقضاء عدهتا منه( أي املطلق )و( الثاين )تزوجيها 

ِبا وإصابتها( بدخول حشفته أو قدرها من مقطوعها بغريه( ولو عبدا أو جمنوان )و( الثالث )دخوله 
ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرقة فإنه يكفي تغييبها يف قبلها خاصة ال يف غريه كدبرها كما 

 ال حيصل به التحصني وسواء أوجل هو أم نزلت عليه يف يقظة أو نوم أو أوجل فيها وهي انئمة

الثاين بطالق أو فسخ أو موت )و( اخلامس )انقضاء عدهتا منه( )و( الرابع )بينونتها منه( أي الزوج 
 السترباء رمحها الحتمال علوقها من إنزال حصل منه

تنبيه يشرتط انتشار اآللة وإن ضعف االنتشار واستعان أبصبعه أو أصبعها خبالف ما مل ينتشر لشلل 
صرح به الشيخ ا أفهمه كالم األكثرين و أو عنة أو غريه فاملعترب االنتشار ابلفعل ال ابلقوة على األصح كم

أبو حامد وصاحبا املهذب والبيان وغريهم حىت لو أدخل السليم ذكره أبصبعه بال انتشار مل حيلل  
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 كالطفل

 ممنوع مل يقل به أحدفما قيل إن االنتشار ابلفعل 

شبهة ألنه طء الوال بد أيضا من صحة النكاح فال حيلل الوطء يف النكاح الفاسد وال ملك اليمني وال و 
 تعاَل علق احلل ابلنكاح وهو إمنا يتناول النكاح الصحيح بدليل ما لو حلف ال ينكح ال حينث مبا ذكر

وكون الزوج ممن ميكن مجاعه ال طفال ال يتأتى منه ذلك أو يتأتى منه وهو رقيق ألن نكاحه إمنا يتأتى 
احها واجلهال من احليلة لدفع العار من إنكابإلجبار وقد مر أنه ممتنع فليحذر مما وقع لبعض الرؤساء 

مملوكه الصغري مث بعد وطئه ميلكه هلا لينفسخ النكاح وقد قيل إن بعض الرؤساء فعل ذلك وأعادها فلم 
يوفق هللا بينهما وتفرقا وإمنا حرمت عليه إَل أن تتحلل تنفريا من الطالق الثالث ولقوله تعاَل }فإن 

 (1)ه من بعد حىت تنكح زوجا غريه{." طلقها{ أي الثالثة }فال حتل ل
"القول يف املطلقة قبل الدخول ِبا )واملطلقة قبل الدخول ِبا ال عدة }طلقتموهن من قبل أن  .105

 متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا{ واملعىن فيه عدم اشتغال رمحها مبا يوجب استرباءه

)ابحلمل( أي بوضعه بشرط نسبته إَل ذي العدة حيا  القول يف عدة األمة )وعدة األمة( أو من فيها رق 
 كان أو ميتا أو مضغة )كعدة احلرة( يف مجيع ما مر فيها من غري فرق لعموم اآلية الكرمية

)و( عدهتا )ابألقراء( عن فرقة طالق أو فسخ ولو مستحاضة غري متحرية )أن تعتد بقرأين( ألهنا على 
 النصف من احلرة يف كثري من األحكام

منا كملت القرء الثاين لتعذر تبعيضه كالطالق إذ ال يظهر نصفه إال بظهور كله فال بد من االنتظار وإ
إَل أن يعود الدم فإن عتقت يف عدة رجعة فكحرة فتكمل ثالثة أقراء ألن الرجعية كالزوجة يف كثري من 

كأهنا عتقت ألجنبية فاألحكام فكأهنا عتقت قبل الطالق خبالف ما إذا عتقت يف عدة بينونة ألهنا كا
بعد انقضاء العدة أما املتحرية فهي إن طلقت أول الشهر فبشهرين وإن طلقت يف أثناء شهر والباقي 
أكثر من مخسة عشر يوما حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هاليل وإال مل حيسب قرءا فتعتد بعده بشهرين 

لوفاة( قبل ( عدهتا )ابلشهور عن اهالليني على املعتمد خالفا للباذري يف اكتفائه بشهر ونصف )و
 الدخول أو بعده )أن تعتد بشهرين( هالليني )ومخسة أايم( بلياليها وأييت يف االنكسار ما مر

)و( عدهتا )عن الطالق( وما يف معناه مما تقدم )بشهر( هاليل )ونصف( شهر إلمكان التنصيف يف 
 عتدت بشهرين كان أوَل( أي ألهنا تعتداألشهر وهذا هو األظهر وقال املصنف من عند نفسه )فإن ا

 مليف األقراء بقرأين ففي اليأس تعتد بشهرين بدال عنهما قال بعض املتأخرين وما ادعاه من األولوية 
من األصحاب القائلني ابلتنصيف مث قال ومجلة ما يف املسألة ثالثة أقوال أظهرها ما تقدم  يقل به أحد
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 ثالثة أشهرواثنيها وجوب شهرين والثالث وجوب 

فاخلالف يف الوجوب فإن أراد األولوية من حيث االحتياط على القول الراجح فاالحتياط إمنا يكون 
 ابلقول الثالث ومل يقولوا به أيضا انتهى

وقد يقال إن املصنف قد اطلع على ذلك يف كالمهم وال شك أن االحتياط ابلشهرين أوَل من االقتصار 
 ثة أوَل ويراعي األول الوجه الضعيف فيجعله من ابب االحتياطعلى شهر ونصف وإن كان ابلثال

تتمة لو طلق زوجته وعاشرها بال وطء يف عدة أقراء أو أشهر فإن كانت ابئنا انقضت عدهتا مبا ذكر 
وإن كانت رجعية مل تنقض عدهتا بذلك وإن طالت املدة وال رجعة له بعد األقراء أو األشهر وإن مل 

 (1)حقها الطالق ولو طلق زوجته." تنقض بذلك العدة ويل
 "أو من الثانية، فإن مل يطل تدارك، وإال فباطلة وال مجع، ولو جهل أعادمها لوقتيهما .106

 

وإذا أخر األوَل مل جيب الرتتيب واملواالة، ونية اجلمع على الصحيح وجيب كون التأخري بنية اجلمع وإال 
 فيعصي. وتكون قضاء.

 

 ولو مجع تقدميا

                             Q )ال يؤثر وهو كذلك إذ ال أثر له بعد الفراغ من الصالة )أو( علم تركه )من الثانية فإن مل يطل
أي الفصل )تدارك( ومضت الصالاتن على الصحة )وإال( أي وإن طال )فباطلة( أي الثانية لرتكه 

وك من األوَل هل( أبن مل يدركون املرت املواالة بتخلل الباطلة )وال مجع( فيلزمه إعادهتا يف وقتها )ولو ج
أو من الثانية )أعادمها لوقتيهما( الحتمال أنه من األوَل، وامتنع اجلمع تقدميا الحتمال أنه من الثانية، 

 فيطول الفصل ِبا وابألوَل املعادة بعدها، أما مجعهما أتخريا فجائز إذ ال مانع منه.

 

ما ر أنه نواه، فإن كان عن قرب جاز له اجلمع وإال امتنع كولو شك بني الصالتني يف نية اجلمع مث تذك
 قاله الزركشي.

 

)وإذا أخر( الصالة )األوَل( إَل وقت الثانية )مل جيب الرتتيب( بينهما )و( ال )املواالة، و( ال )نية 
ل عاجلمع( يف األوَل )على الصحيح( يف املسائل الثالث. أما عدم الرتتيب فألن الوقت للثانية فال جت

اتبعة. وأما عدم املواالة فألن األوَل خبروج وقتها األصلي قد أشبهت الفائتة بدليل عدم األذان هلا وإن 
مل تكن فائتة، وينبين على عدم وجوب املواالة عدم وجوب نية اجلمع. والثاين: جيب ذلك كما يف مجع 

موع، ووقع ا صرح به يف اجملالتقدمي، وفرق األول مبا تقدم من التعليل، وعلى األول يستحب ذلك كم
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، بل قال: قل به أحدومل ييف احملرر اجلزم بوجوب نية اجلمع، وتبعه يف احلاوي الصغري. قال يف الدقائق: 
يف املسألة وجهان: الصحيح أن الثالثة سنة. والثاين: أهنا كلها واجبة )و( إمنا )جيب( للتأخري أمران 

 انية )بنية اجلمع( قبل خروج وقت األوَل بزمن لو ابتدئتفقط: أحدمها: )كون التأخري( إَل وقت الث
فيه كانت أداء، نقله يف الروضة كأصلها عن األصحاب. ويف اجملموع وغريه عنهم وتشرتط هذه النية يف 
وقت األوَل حبيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، فإن ضاق وقتها حبيث ال يسعها عصى وصارت 

ارح إن املراد ابألداء يف الروضة األداء احلقيقي أبن يؤتى جبميع الصالة قضاء وهو مبني كما قال الش
 قبل خروج وقتها، خبالف اإلتيان بركعة منها يف الوقت والباقي بعده، فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت
ملا فيه كما تقدم يف كتاب الصالة، وال ينايف ذلك قول اجملموع صارت قضاء خالفا لبعض املتأخرين  
كما قاله شيخي؛ ألنه مل يوقع ركعة يف الوقت؛ ألن هذا جمرد نية فال يؤثر )وإال( أي وإن أخر من غري 
نية اجلمع أو بنيته يف زمن ال يسعها )فيعصي وتكون قضاء( خللو الوقت عن الفعل أو العزم. وقول 

 يعص، وليس قوله مل الغزايل: لو نسي النية حىت خرج الوقت مل يعص، وكان جامعا ألنه معذور ظاهر يف
 بظاهر يف قوله وكان جامعا لفقد النية. .

 

الشرط الرابع من شروط التقدمي دوام سفره إَل عقد الثانية كما يؤخذ من قوله )ولو مجع تقدميا( أبن 
 (1)صلى األوَل يف وقتها انواي." 

لو فدرهم، و "واملذهب أنه لو قال كذا وكذا درمها ابلنصب وجب درمهان، وأنه لو رفع أو جر  .107
 حذف الواو فدرهم يف األحوال.

                             Q.يلزمه عشرون يف حال النصب كما قيل به؛ ألنه أقل عدد مييز مبفرد منصوب 

أجيب أبن اإلقرار ال ينبين على هذا املأخذ، وإال للزم يف حالة اجلر مائة؛ ألنه أقل عدد مييز مبفرد جمرور، 
 ن قيل: يف حال اجلر ينبغي أن يلزمه بعض درهم كما قيل به وتقديره كذا من درهم.فإ ومل يقل به أحد

أجيب أبن كذا إمنا تقع على اآلحاد ال على كسورها )واملذهب أنه لو قال: كذا وكذا( أو كذا مث كذا 
أنه  ر)درمها ابلنصب( متييزا )وجب درمهان( ؛ ألنه أقر بشيئني مبهمني وعقبهما ابلدرهم منصواب فالظاه

تفسري لكل منهما، وعلله يف املطلب أبن التمييز وصف، والوصف املتعقب لشيئني يعود إليهما عند 
الشافعي، وال حيسن التأكيد مع وجود عاطف، ويف قول يلزمه درهم جلواز أن يريد تفسري اللفظني معا 

 ابلدرهم، ويف قول يلزمه درهم وشيء.

إن قيل: فلألول الباقي على إِبامه، والطريق الثاين القطع ابألول ف أما الدرهم فلتفسري الثاين. وأما الشيء
 ينبغي أن يلزمه أن يقول: أحد وعشرون كما قيل؛ ألنه أقل عدد معطوف مييز مبنصوب.
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أجيب مبثل ما مر )و( املذهب )أنه لو رفع أو جر( الدرهم )فدرهم( واملعىن يف الرفع مها درهم، والطريق 
 : درمهان؛ ألنه يسبق إَل الفهم أنه تفسري هلما، وأنه أخطأ يف إعراب التفسري. وأماالثاين قوالن اثنيهما

يف اجلر؛ فألنه ملا كان ممتنعا عند مجهور النحاة، وكان ال يظهر له معىن يف اللغة ويف العرف يفهم منه 
لرافعي يف اتفسري ما سبق محل عليه خبالف النصب فإنه متييز صحيح، فيعود إليهما كما مر ومل ينقل 

هذه خالفا بل جزم بدرهم، لكن نقل املاوردي عن الشافعي وجوب درمهني )ولو حذف الواو فدرهم 
 يف األحوال( املذكورة رفعا ونصبا وجرا الحتمال التأكيد.

قال اإلسنوي ومل يتعرض الشيخان وال ابن الرفعة للسكون يف هذا القسم أي: حذف الواو، وال الذي 
ق عن الرافعي يف اإلفراد من جعله كاملخفوض؛ ألنه أدون أن يكون كذلك يف قبله، وقياس ما سب

الرتكيب، والعطف أيضا. قال: ويتحصل من ذلك اثنتا عشرة مسألة؛ ألن كذا إما أن يؤتى ِبا مفردة 
أو مركبة أو معطوفة، والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو جير أو يسكن ثالثة يف أربعة حيصل ما ذكر، 

يف مجيعها درهم إال إذا عطف ونصب متييزها فدرمهان، وجزم ابن املقري تبعا للبلقيين أبن مث  والواجب 
كالواو أي: والفاء كذلك، ولو قال: كذا بل كذا ففيه وجهان حكامها املاوردي: أحدمها يلزمه شيء 

 (1)واحد، والثاين: يلزمه شيئان، وهذا أوجه؛ ألنه ال يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عىن." 
"ولو قال: ألف ودرهم قبل تفسري األلف بغري الدراهم، ولو قال: مخسة وعشرون درمها فاجلميع  .108

 دراهم على الصحيح.

 

ولو قال: الدراهم اليت أقررت ِبا انقصة الوزن، فإن كانت دراهم البلد اتمة الوزن فالصحيح قبوله إن 
 ذكره متصال،

                             Q يصح إذ عىن غريه.األول، وإمنا 

 

)ولو قال( : له علي )ألف ودرهم قبل تفسري، األلف بغري الدراهم( من املال كألف فلس كما يف عكسه 
وهو درهم وألف؛ وألن العطف، إمنا وضع للزايدة ومل يوضع للتفسري، وسواء أفسره جبنس واحد أم 

 . ن األلف أيضا فضة. اه .أجناس. قال القاضي حسني: ولو قال ألف ودرهم فضة، فينبغي أن يكو 
وهو ظاهر خبالف ما لو قال له علي ألف وقفيز حنطة فإن األلف مبهمة إذ ال يقال: ألف حنطة 
ويقال: ألف فضة، ولو قال: له علي ألف درهم برفعهما أو نصبهما أو خفضهما منونني، أو نصب 

 أو سكنه كان له تفسريالدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب األلف منوان، ورفع الدرهم أو خفضه 
األلف مبا عدده ألف وقيمته درهم، وكأنه قال: ألف مما قيمة األلف منه درهم )ولو قال( له علي )مخسة 
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وعشرون، درمها( أو ألف ومائة ومخسة وعشرون درمها، أو ألف ومخسة عشر درمها، أو ألف ونصف 
 لصحيح( ؛ ألنه جعل الدرهم متييزا،درهم )فاجلميع( من اخلمسة والعشرين، وما بعدها )دراهم على ا

فالظاهر أنه متييز لكل من املذكورات مبقتضى العطف، والظاهر كما قال شيخنا: أنه لو رفع الدرهم أو 
نصبه يف األخرية كان احلكم كذلك، وال يضر فيه اللحن، وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين 

ف ا عدده العدد املذكور وقيمته درهم أخذا مما مر يف ألنصف أو رفعه أو خفضه يف بقية الصور لزمه م
درهم منونني مرفوعني. والوجه الثاين يقول: اخلمسة يف مثال املصنف جمملة، والعشرون مفسرة ابلدراهم 
ملكان العطف فأحلقت أبلف ودرهم. قال املتويل وعلى هذا لو قال: بعتك هذا الثوب مبائة ومخسني 

 . اه . يقل به أحدوملدرمها ال يصح البيع، 

ولو قال: له علي مخسة عشر درمها فالكل دراهم جزما؛ ألهنما امسان جعال امسا واحدا، فالدرهم تفسري 
له )و( املعترب يف الدراهم املقر ِبا دراهم اإلسالم، وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزان ما مل يفسره 

 املقر مبا يقبل تفسريه، فعلى هذا.

 

دراهم اليت أقررت ِبا انقصة الوزن( كدراهم طربة كل درهم منها أربعة دوانق )فإن كانت )لو قال: ال
دراهم البلد( أو القرية اليت أقر ِبا )اتمة الوزن( أي: كاملة أبن يكون وزن كل درهم منها ستة دوانق 

 (1)الثاين: ال." و )فالصحيح قبوله( أي: التفسري ابلناقصة )إن ذكره متصال( ابإلقرار كما يف االستثناء، 
"وجواز نظر املرأة إَل بدن أجنيب سوى ما بني سرته وركبته إن مل ختف فتنة. قلت: األصح  .109

 التحرمي كهو إليها، وهللا أعلم.

 

 ونظرها إَل حمرمها كعكسه.

                             Q.البلقيين والرد ظاهر وإن جزم به الزركشي 

 

البالغة األجنبية )إَل بدن( رجل )أجنيب سوى ما بني سرته وركبته إن مل )و( األصح )جواز نظر املرأة( 
أهنا نظرت إَل » -رضي هللا تعاَل عنها  -ختف فتنة( وال نظرت بشهوة ملا يف الصحيحني عن عائشة 

، وألن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه يف الصالة )قلت: األصح « احلبشة وهم يلعبون يف املسجد
حترمي نظرها تبعا جلماعة من األصحاب وقطع به يف املهذب وغريه )كهو( أي كنظر  التحرمي( أي

[ ]النور[ 31األجنيب )إليها، وهللا أعلم( لقوله تعاَل: }وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن{ ]النور: 
صلى  -كنت عند ميمونة عند رسول هللا »قالت:  -رضي هللا تعاَل عنها  -وقد روي عن أم سلمة 
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ا منه، فقلت اي احتجب -صلى هللا عليه وسلم  -إذ أقبل ابن أم مكتوم فقال النيب  -عليه وسلم  هللا
ي وقال: حديث رواه الرتمذ« رسول هللا أليس هو أعمى ال يبصر؟ فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟

 صحيح.

صح. قال اجلالل األمن على األ تنبيه قضية كالمه أنه حيرم على املرأة أن تنظر إَل وجه الرجل وكفيه عند
من األصحاب، واتفقت األوجه على جواز نظرها إَل وجه الرجل وكفيه  مل يقل به أحدالبلقيين: وهذا 

 عند األمن من الفتنة. اه .

ويدل له حديث عائشة املار، لكن املصنف أجاب عنه يف شرح مسلم أبنه ليس فيه أهنا نظرت إَل 
للعبهم وحرابتهم، وال يلزم منه تعمد النظر إَل البدن وإن وقع بال قصد  وجوههم وأبداهنم وإمنا نظرت

 صرفته يف احلال.

 -نها رضي هللا تعاَل ع -وأجاب عنه غريه أبن ذلك لعله كان قبل نزول احلجاب، أو كانت عائشة 
اجة إَل ح مل تبلغ مبلغ النساء؛ إذ ذاك، ويف وجه اثلث أهنا تنظر منها ما يبدو يف املهنة فقط؛ إذ ال

غريه، وقواه بعضهم لعموم البلوى يف نظرهن يف الطرقات إَل الرجال، ويستثىن على ما صححه املصنف 
 ما إذا قصدت نكاحه فلها النظر إليها قطعا، بل يندب كما مر، وقول املصنف كهو إليها قد يقتضيه

 

ني بال شهوة ما عدا ما ب )ونظرها إَل حمرمها( حكمه )كعكسه( وهو نظر الرجل إَل حمرمه فتنظر منه
 السرة والركبة، وقيل: ما يبدو منه يف املهنة فقط.

تنبيه عبارة الروضة: ال حيرم إال ما بني السرة والركبة على املذهب، وبه قطع احملققون، وقيل: كنظره 
 إليها، وهذا الذي ضعفه هو الذي جزم به هنا. .

 

ه نساء رجال ومع الرجال امرأة إذا كان يف سن حيرم فيوأما اخلنثى املشكل فيعامل ابألشد فيجعل مع ال
نظر الواضح كما جزم به املصنف يف ابب األحداث من اجملموع، وال جيوز أن خيلو به أجنيب وال أجنبية، 
ولو كان مملوكا المرأة فهو معها كعبدها، وقيل: يستصحب فيه حكم الصغر، ويؤيده تصحيح اجملموع 

 (1)ل والنساء. وأجاب األول بضعف الشهوة بعد املوت." أنه يغسله بعد موته الرجا
"وصحة النكاح، وكونه ممن ميكن مجاعه ال طفال على املذهب فيهن، ولو نكح بشرط إذا  .110

 وطئ طلق أو ابنت أو فال نكاح بطل،

                             Q بد أيضا شيخنا )و( الممنوع كما قاله  مل يقل به أحدكالطفل، فما قيل: إن االنتشار ابلفعل 
من )صحة النكاح( فال حيلل الوطء يف النكاح الفاسد وال ملك اليمني وال وطء الشبهة؛ ألنه تعاَل 
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علق احلل ابلنكاح، وهو إمنا يتناول النكاح الصحيح بدليل ما لو حلف ال ينكح ال حينث مبا ذكر 
احه لك أو يتأتى منه وهو رقيق؛ ألن نك)وكونه( أي الزوج )ممن ميكن مجاعه، ال طفال( ال يتأتى منه ذ

إمنا يتأتى ابإلجبار، وقد مر أنه ممتنع )على املذهب فيهن( ويف وجه قول قطع اجلمهور خبالفه أنه حيصل 
التحليل بال انتشار لشلل أو غريه حلصول صورة الوطء وأحكامه، وأنكره بعضهم ويكفي الوطء يف 

ويف وجه نقل اإلمام اتفاق األصحاب على خالفه أن الطفل  النكاح الفاسد؛ ألن اسم النكاح يتناوله،
الذي ال يتأتى منه اجلماع حيلل، وإمنا حرمت عليه إَل أن تتحلل تنفريا من الطالق الثالث ولقوله تعاَل: 

[ ]البقرة[ أي الثالثة: }فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه{ 230}فإن طلقها{ ]البقرة: 
رأة جاءت ام: »-رضي هللا تعاَل عنها  -رة[ مع خرب الصحيحني عن عائشة [ ]البق230]البقرة: 

قي فتزوجت فقالت: كنت عند رفاعة فطلقين فبت طال -صلى هللا عليه وسلم  -رفاعة القرظي إَل النيب 
بعده عبد الرمحن بن الزبري وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إَل رفاعة؟ ال حىت 

هور واملراد ِبا عند اللغويني: اللذة احلاصلة ابلوطء، وعند الشافعي ومج« عسيلته ويذوق عسيلتك تذوقي
الفقهاء الوطء نفسه، مسي بذلك تشبيها له ابلعسل جبامع اللذة، وقيس ابحلر غريه جبامع استيفاء ما 

 ميلكه من الطالق.

لة ال ميكن بل وطؤها حملل وإن كانت طفتنبيه: قوله: ال طفال قد يفهم أنه ال يشرتط يف الزوجة ذلك، 
مجاعها وبه صرح يف أصل الروضة، وجزم يف الذخائر ابملنع كالطفل، ونقله األذرعي من نص الشافعي 
وصوبه، واملعىن يدفعه؛ ألن القصد بذلك التنفري كما مر، وهو حاصل بذلك، خبالف غيبوبة حشفة 

أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها  الطفل، ويكفي وطء حمرم بنسك وخصي ولو كان صائما
أو معتدة من شبهة وقعت يف نكاح احمللل أو حمرمة بنسك؛ ألنه وطء زوج يف نكاح صحيح، وال يكفي 
مجاع رجعية وإن راجعها، وال معتدة لردة منه أو منها وإن أسلم املرتد يف العدة، وتتصور العدة بال وطء 

دخلته مث ارتدت مث وطئها، فهذا الوطء ال حيلل لوجوده يف حال أبن استدخلت ماءه مث طلقها أو است
ضعف النكاح. ويشرتط يف حتليل البكر االفتضاض كما نقاله وأقراه. وحكى عن النص وإن أوله 
بعضهم، وحتل كتابية ملسلم بوطء جموسي ووثين يف نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا )ولو نكح( الزوج 

ذا وطئ طلق( ها قبل الوطء أو بعده )أو ابنت( منه )أو فال نكاح( بينهما وشرط الثاين )بشرط( أنه )إ
ذلك يف صلب العقد )بطل( أي مل يصح النكاح؛ ألنه شرط مينع دوام النكاح فأشبه التأقيت، فإن 

 (1)تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد مث عقدا بذلك القصد بال شرط كره خروجا." 
ريه للخرب املار الدال على ذلك، ويعترب سبعة أنواع من الذكر كما قاله البغوي "يف اجملموع وغ .111

 يقل به أحد. وملوهو املعتمد خالفا البن الرفعة، واحلديث ال حجة فيه ألن ظاهره وجوب ثالثة أنواع 
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 إَل آخره أقرب يف الداللة لكالم البغوي.« سبحان هللا»نعم حديث 

قال اإلمام: ولو مل يعرف غري الدعاء املتعلق ابلدنيا أتى به وأجزأه وهو املعتمد ابإلدغام خالفا لبعضهم، 
ألن غايته أن جيعل املدغم مشددا وهو حرفان من الفاحتة والبدل، ومنها البسملة والتشديدات األربعة 

ع اجملموع ال ينقص عن اجملمو  عشر، ومجلة احلروف مائة وستة ومخسون حرفا بقراءة مالك، واملراد أن
 وإن تفاوتت اآلايت، وحيسب املشدد حبرفني من الفاحتة والبدل.

والثاين جيوز سبع آايت أو سبعة أذكار من حروف الفاحتة، ال جيوز صوم يوم قصري قضاء عن صوم يوم 
ة ال ختتلف حتطويل، ورد أبن الصوم خيتلف زمانه طوال وقصرا فلم يعترب يف قضائه مساواة، خبالف الفا

فاعترب يف بدهلا املساواة، وال يشرتط يف البدل قصد البدلية بل الشرط أن ال يقصد به غريها فقط )فإن 
مل حيسن شيئا( مما تقدم )وقف( وجواب )قدر الفاحتة( يف ظنه ألنه واجب يف نفسه فال يسقط بسقوط 

 غريه.

 

ا االفتتاح ها، وللفاحتة سنتان سابقتان ومهويسن أن يقف بعد ذلك زمنا يسع قراءة السورة يف حمل طلب
 والتعوذ. وسنتان الحقتان ومها التأمني والسورة

وملا فرغ من ذكر السابقتني شرع يف الالحقتني فقال )ويسن عقب الفاحتة( بعد سكتة لطيفة أو بدهلا 
 إن تضمن دعاء فيما

                             Sة: كل مذكور، وشرعا: قول سيق لثناء أو دعاء، وقد يستعمل من األذكار إخل وهو: أي الذكر لغ
 شرعا أيضا لكل قول يثاب قائله انتهى.

 -أنه »وعليه فالذكر شامل للدعاء )قوله: للخرب املار( انظر يف أي حمل مر، ولعل مراده ما قدمه من 
ابالستدالل  د جزم حجإخل، وق« أمر من مل حيسن الفاحتة أبن يقول سبحان هللا -عليه الصالة والسالم 

به هنا على ما ذكر )قوله وال جيوز نقص حروف البدل( هل يكتفي بظنه يف كون ما أتى به قدر حروف 
 الفاحتة كما اكتفى به يف كون وقوفه بقدرها كما سيأيت انتهى سم على حج.

قوله: بقراءة ) وينبغي االكتفاء ملشقة عد ما أييت به من احلروف بل قد يتعذر ذلك على كثري من الناس
مالك( أي ابأللف )قوله: والبدل( أي حيث مل تزد التشديدات يف البدل على تشديدات الفاحتة وإال 
حسب حرفا واحدا )قوله: أو تعوذ بقصد السنية والبدل مل يكف( ينبغي أن مثل ذلك ما لو قرأ آية 

دال، وال يف لواجب إن كانت بتشتمل على دعاء فقصد ِبا الدعاء لنفسه والقرآن، فال تكفي يف أداء ا
أداء السورة إن مل تكن ألنه ملا نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجهما ابلقصد عن كوهنا قرآان حكما فال 

 يعتد ِبا فيما يتوقف حصوله على القرآن.

 

 )قوله: ويسن عقب الفاحتة( أي لقارئها حملي )قوله: إن تضمن دعاء(
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                             Qرحالشا 

 

، إذا قمت إَل الصالة فتوضأ كما أمرك هللا»)قوله: واحلديث ال حجة فيه( مراده به حديث الرتمذي 
وهم أنه تقدم يف  فكأنه ت« مث تشهد وأقم مث كرب، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإال فامحد هللا وهلله وكربه

يأيت ، واجلواب؛ ألنه سكالمه، وقد ساقه يف شرح الروض، وليس مراده احلديث املتقدم يف السؤال
اإلشارة إليه بقوله: نعم حديث سبحان إخل، ويدل ملا ذكرته قوله:؛ ألن ظاهره وجوب ثالثة أنواع؛ ألن 
ذاك فيه مخسة أنواع )قوله: بقصد السنية، والبدل مل يكف( حبث الشيخ يف احلاشية أن مثله ما إذا شرك 

ني ، وفيه وقفة للفرق الظاهر، إذ هو هنا شرك بيف آية تتضمن الدعاء بني القرآنية والدعاء لنفسه
 (1)مقصودين لذاهتما للصالة مها السنية، والفرضية فإذا قصد." 

ول مجع ، وقومل يقل به أحد"ودعوى لزوم عشرين لنحوي ألهنا أقل عدد مييز مبفرد جمرور  .112
ا تقع على كذا إمن  بوجوب بعض درهم يف اجلر إذ التقدير كذا من درهم مردود، وإن نسب لألكثرين أبن

اآلحاد دون كسورها )واملذهب به لو قال كذا وكذا( أو مث كذا أو فكذا أو أراد العطف ابلفاء ملا أييت 
فيها مع الفرق بينها وبني بل )درمها ابلنصب وجب درمهان( إلقراره بشيئني مبهمني وتعقيبهما ابلدرهم 

 املعىن يد مينعه العاطف، وألن التمييز وصف يفمنصواب فالظاهر أنه تفسري لكل منهما، واحتمال التأك
وهو يعود لكل ما تقدمه كما سيأيت يف الوقف ولو زاد يف التكرير كما يف نظريه اآليت، ويف قول يلزمه 

 درهم جلواز إرادته تفسريا للفظني معا ابلدرهم ويف قول: درهم وشيء

ألول )و( إِبامه والطريق الثاين القطع اب أما الدرهم فلتفسريه الثاين وأما الشيء فلألول الباقي على
املذهب )أنه لو رفع أو جر( الدرهم أو سكنه )فدرهم( أما الرفع فألنه خرب عن املبهمني: أي مها درهم 
وجيوز كونه بدال منهما أو بياان هلما نظري ما مر وهو األوَل، وأما اجلر فألنه وإن امتنع ومل يظهر له معىن 

ه يفهم منه عرفا أنه تفسري جلملة ما سبق فحمل على الضم، وأما السكون عند مجهور النحاة لكن
فواضح، والطريق الثاين قوالن اثنيهما درمهان ألنه يسبق إَل الفهم أنه تفسري هلما وأنه أخطأ يف إعراب 
التفسري )ولو حذف الواو فدرهم يف األحوال كلها( رفعا ونصبا وجرا الحتمال التأكيد حينئذ ويتحصل 

ا تقرر اثنتا عشرة مسألة؛ ألن كذا إما أن يؤتى ِبا مفردة أو مركبة أو معطوفة، والدرهم إما أن يرفع مم
أو ينصب أو جير أو يسكن ثالثة يف أربعة حيصل ما ذكر، والواجب يف مجيعها درهم إال إذا عطف 

وغ رأيت ال يسونصب متييزها فدرمهان، ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيئني، إذ 
 زيدا بل زيدا إذا عىن األول، فإن عىن غريه صح.
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)ولو( )قال( له )علي ألف ودرهم( )قبل تفسري األلف بغري الدراهم( من املال احتد اجلنس أو اختلف 
ألنه مبهم، والعطف إمنا يفيد زايدة عدد ال تفسريا كألف وثوب، ولو قال ألف ودرهم فضة فاجلميع 

ضي، وهو ظاهر ما مل جيرها إبضافة درهم إليها، ويبقى تنوين ألف فاألوجه حينئذ فضة كما قاله القا
بقاء األلف على إِبامها، ولو قال: ألف وقفيز حنطة ابلنصب، مل يعد لأللف إذ ال يقال ألف حنطة، 
ولو قال ألف درمها أو ألف درهم ابإلضافة فظاهر، وإن رفعهما ونوهنما أو نون األلف فقط فله تفسري 

 األلف مبا ال تنقص قيمته عن درهم فكأنه قال ألف مما قيمة األلف منه درهم.

                             S :أي يف قوله مث نقل عن ذلك وصار يكىن به عن املبهم وغريه إخل )قوله: أبن كذا( متعلق بقوله
اآلحاد  شيء، وهو كما يشملمردود )قوله: إمنا تقع( يتأمل وجه ذلك فإن املفهوم مما سبق أهنا مبعىن 

يشمل األبعاض، إال أن يكون املراد أهنا تقع على اآلحاد يف االستعمال أو يثبت أهنا إمنا نقلت لآلحاد 
دون غريها )قوله: أو أراد العطف( أما مث والواو فال حيتاجان إَل اإلرادة )قوله: ملا أييت( أي من أنه 

العطف إال  ا أتيت للتفريع وتزيني اللفظ كثريا فال حتمل علىجيب فيها درهم واحد إن مل يرد العطف ألهن
بقصده )قوله: كما يف نظريه اآليت( أي يف قول املصنف ولو حذف الواو فدرهم يف إخل )قوله: وأما 
السكون فواضح( أي إلمكان أن التقدير مها درهم )قوله: وجرا( أي وسكوان )قوله: ثالثة يف أربعة( أي 

بعة حيصل ما ذكر إخل )قوله: ولو قال كذا( هذا خمالف ملا أييت يف قوله على أن وضرب ثالثة يف أر 
 األوجه يف بل اعتبار إخل إال أن حيمل ما هنا على قصد االستئناف.

 

)قوله: مل يعد لأللف( أي لفظ حنطة )قوله: فظاهر( أي لزوم األلف من الدراهم يف كل منهما )قوله: 
 أو نون األلف( أي

                             Q. ابألوَل اه 

 

)قوله: أوجههما لزوم شيئني( ظاهره مطلقا خصوصا ابلنظر للتعليل، لكن سيأيت له يف الفصل اآليت ما 
 خيالفه يف غري موضع

 

 (1))قوله: فاجلميع فضة( لكن ال يلزم أن تكون دراهم كما هو واضح فلرياجع." 
و أن ذلك كان قبل نزول آية احلجاب، أو أن "البدن وإن وقع من غري قصد صرفته حاال، أ .113

عائشة مل تبلغ مبلغ النساء، وقول اجلالل البلقيين إن ما اقتضاه املنت من حرمة نظرها لوجهه ويديه بال 
 من األصحاب رد أبن استدالهلم مبا مر يف قضية ابن أم مكتوم. مل يقل به أحدشهوة وعند أمن الفتنة 
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يف أنه ال فرق، ويرده أيضا قول ابن عبد السالم جازما به جزم واجلواب عن حديث عائشة صريح 
املذهب جيب على الرجل سد طاقة تشرف املرأة منها على الرجال إن مل تنته بنهيه وقد علم منها تعمد 
النظر إليهم، ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها )ونظرها إَل حمرمها كعكسه( أي كنظره إليها فتنظر 

 وة ما عدا ما بني السرة والركبة، وعلم مما مر أهنما ملحقان مبا حيل نظره.منه بال شه

أما اخلنثى املشكل فيعامل ابألشد فيكون مع النساء رجال ومع الرجال امرأة إذا كان يف سن حيرم فيه 
 نظر الواضح كما جزم به املصنف يف ابب األحداث من اجملموع، وال حيل ألجنيب وال أجنبية اخللوة به،

فإن كان مملوكا المرأة فهو معها كعبدها، وال ينايف ما تقرر ما يف اجملموع أنه يغسله بعد موته الرجال 
 والنساء لضعف الشهوة بعد املوت خبالفها قبله.

 

)ومىت حرم النظر حرم املس( ؛ ألنه أبلغ يف إاثرة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر، خبالف ما لو نظر فأنزل 
رم مس األمرد كما حيرم نظره ودلك فخذ الرجل من غري حائل، وجيوز به إن مل خيف فإنه ال يفطر، فيح

فتنة ومل تكن شهوة، وقد حيرم النظر دون املس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة ابملس فقط، وكعضو 
أجنبية مبان فيحرم نظره فقط على ما ذكره يف اخلادم واألصح حرمة مسه أيضا، أما دبر احلليلة فيحل 

ره ومسه خالفا للدارمي، وما أفهمه كالم املصنف من أنه حيث حل النظر حل املس أغليب أيضا نظ
فال حيل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره بنحو خطبة أو شهادة أو تعليم، وال لسيدة مس شيء 

 من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر.

                             Sأي الكافرة فاسقة بسحاق أو غريه كزان أو قيادة فيحرم التكشف خالفا حلج حيث قال ومثلها :
 هلا اه .

وما قاله ظاهر؛ ألن ما عللوا به حرمة نظر الكافرة موجود فيها، وينبغي أنه حيرم على األمرد التكشف 
 ملن هذه حالته ملا ذكر

 

ه: تعمد والكفني وغريمها )قول)قوله: من حرمة نظرها( أي املرأة )قوله: يف أنه ال فرق( أي بني الوجه 
النظر إليهم( قد يقال: ميكن محل كالم ابن عبد السالم على ما إذا علم أهنا تنظر منهم غري الوجه 
والكفني )قوله: وعلم مما مر أهنما( أي السرة والركبة )قوله: ملحقان( أي خالفا حلج )قوله: أما اخلنثى( 

لسن املذكور حل فلعله ذكره هنا للتصريح ابلتقييد ببلوغ اتقدم له ذكره بعد قول املصنف وحيرم نظر ف
 وعزوه للمجموع )قوله: اخللوة به( أي اخلنثى )قوله: الرجال والنساء( أي حيث ال يوجد له حمرم يغسله

 

)قوله: ألنه أبلغ إخل( يفيد أنه يلتذ بنظر الشعر كمسه غايته أن املس أبلغ يف اللذة وأورد عليه أهنم عللوا 
 نتقاض الوضوء مبس الشعر والظفر والسن أبنه ال لذة فيه، وهو خمالف ملا هنا.عدم ا
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وقد جياب أبن املنفي مث اللذة القوية اليت من شأهنا حتريك الشهوة واملثبت هنا مطلق اللذة، وهي كافية 
من  غيف التحرمي احتياطا )قوله: كما حيرم نظره( أي بل حيرم، وإن جاز النظر كما مر؛ ألن املس أبل

 النظر يف إاثرة الشهوة )قوله: فخذ رجل( أي غري األمرد ملا مر أنه حيرم مسه ولو حبائل

                             Q قوله: أو أن عائشة مل تبلغ مبلغ النساء( أي أبن مل تراهق )قوله: رد أبن استدالهلم إخل( يف هذا
لمة على ميمونة وأم س -لى هللا عليه وسلم ص -الرد كالذي بعده نظر ظاهر الحتمال إنكار النيب 

لنظرمها غري الوجه والكفني، وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السالم ملنع النساء من رؤية غري الوجه 
والكفني )قوله: فهو معها كعبدها( أي فينظر إليها بشرط العدالة، فاملراد كعبدها الذي تقرر حكمه 

ة تشبيه الشيء بنفسه وقد علم أن ما عرب به أصوب من قوله جاز له فيما مر، فال يقال إن يف العبار 
 نظرها أو حنو ذلك

 

 (1))قوله: ودلك فخذ رجل إخل( قد مر هذا." 
"خلرب الرتمذي بذلك فهي مغلظة من هذا الوجه ومن حيث كوهنا على اجلاين دون عاقلته  .114

طأ عشرون بنت خماض وكذا بنات وحالة ال مؤجلة وال يضر كون أحد األقسام أكثر )وخممسة يف اخل
لبون( عشرون )وبنو لبون( كذلك ومر تفسريمها مث أيضا )وحقاق( كذلك )وجذاع( كذلك واملراد من 

قل مل ياحلقاق واجلذاع اإلانث كما أفاده قول الروضة وعشرون حقة وجذعة؛ ألن إجزاء الذكور منهما 
إلانث فإن اجلذاع خمتصة ابلذكور ومجع من أصحابنا، واحلقاق وإن أطلقت على الذكور وا به أحد

 اجلذعة جذعات وهذه خمففة من ثالثة أوجه ختميسها وأتجيلها وكوهنا على العاقلة.

)فإن( )قتل خطأ( ولو صبيا أو جمنوان حال كون القاتل أو املقتول )يف حرم مكة( وإن خرج منه اجملروح 
ا من مث يتأتى هنا كل ما ذكروه مث كمفيه ومات خارجه خبالف عكسه نظري ما مر يف صيد احلرم و 

اقتضاه كالم الروضة، فلو رمى من بعضه يف احلل وبعضه يف احلرم أو من احلل إنساان فيه فمر السهم 
يف هواء احلرم غلظ وال تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله املتويل وغريه وجزم به يف األنوار ألن سبب 

ح ممكن من دخول احلرم، وال خيتص التغليظ ابلقتل فإن اجلرا التغليظ ثبوت زايدة األمن، والذمي غري 
يف احلرم مغلظة وإن مل ميت منها أو مات منها خارجه خبالف عكسه فيما يظهر )أو( قتل يف )األشهر 
احلرم ذي القعدة وذي احلجة( بفتح القاف وكسر احلاء على األفصح فيهما )واحملرم( خصوه ابلتعريف 

 كذا قيل، والظاهر أن أل فيه للمح الصفة ال للتعريف، وخصوه أبل  إشعارا أبنه أول السنة

                             S. احلوامل من النوق الواحدة خلفة بوزن نكرة اه 

ويف املصباح اخللفة بكسر الالم هي احلامل من اإلبل ومجعها خماض وهي اسم فاعل، يقال: خلفت 
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 مثل تعبة، ورمبا مجعت على لفظها فقيل خلفات، وحتذفخلفا من ابب تعب إذا محلت فهي خلفة 
اهلاء أيضا فيقال خلف، فلعل قول الشيخ عمرية بكسر اخلاء سبق قلم فإن املوافق للغة فتح اخلاء )قوله 

من قتل عمدا رجع إَل أولياء املقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، »خلرب الرتمذي( ع لفظه 
 اه  سم على منهج« وثالثون جذعة وأربعون خلفةوهي ثالثون حقة 

 )قوله: وحالة( أي وكوهنا حالة إخل

)قوله: فإن اجلذاع خمتصة ابلذكور( خيالفه قول املختار اجلذع بفتحتني الثين واجلمع جذعان وجذاع 
 ابلكسر األنثى جذعة واجلمع جذعات وجذاع أيضا، وقوله: فإن اجلذاع إخل خرب لقوله واحلقاق ودخول

 الفاء بتقدير أما، وال يصح النظر للتعريف هنا؛ ألنه مل يقصد به العموم بل جمرد لفظه

 )قوله: ولو صبيا( أي ولو كان القاتل صبيا إخل

 )قوله: ومات خارجه( أي سراية

 )قوله: وجزم به يف األنوار( أي احلل

 )قوله: غري ممكن من دخول احلرم( أي مطلقا لضرورة أم ال

منها خارجه( أي بغري السراية أبن مات خارجه فورا فال تكرار هلذه مع ما تقدم يف قوله )قوله: أو مات 
 ومات خارجه، وعليه )فمن( يف قوله: منها مبعىن مع

 )قوله: خبالف عكسه فيما يظهر( تقدم

                             Q بلفظ  ينبغي أن يعربقوله: واحلقاق، وإن أطلقت( كأن مراده االعرتاض على املنت أبنه كان
خيتص ابإلانث وما عرب به، وإن كان صحيحا يف احلقاق إلطالقها على اإلانث كالذكور، وإن كان 
خالف األوَل إال أنه ال يصح يف اجلذاع ألهنا ليست إال للذكور لكن نقل شيخنا يف حاشيته عن 

 املختار إطالق اجلذاع على اإلانث أيضا.

ا بلفظ خاص ابإلانث املراد، ويف حاشية الشيخ أن فإن اجلذاع إخل. خرب نعم كان األوَل التعبري فيهم
احلقاق قال وسوغ دخول الفاء يف اخلرب تقدير أما يف املبتدإ إَل آخر ما ذكره وال خيفى عدم صحته 
خللو اجلملة الواقعة خربا حينئذ عن ضمري يعود للمبتدأ فالصواب أن اخلرب حمذوف معلوم من قوله، وإن 

إخل. املعطوف عليه والتقدير واحلقاق تطلق على الذكور واإلانث، وإن أطلقت إخل. وقد مر  أطلقت
الكالم على نظري هذا الرتكيب يف اخلطبة )قوله: يقتل الذمي فيه( أي أبن كان الذمي فيه بداللة التعليل 

شرح املنهج."  على )قوله: فإن اجلراح يف احلرم مغلظة( أي اليت هلا أرش مقدر كما نقله سم يف حواشيه
(1) 

                                         
 7/316هناية احملتاج إَل شرح املنهاج، الرملي، مشس الدين  (1)
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"مث يسمي سرا، مث يقرأ الفاحتة مث سورة وندب أن تكون }َسبِ ِح اْسَم َربِ َك اأْلَْعَلى{ ]األعلى:  .115
 [ ، مث يركع1

فإذا قام للثانية ابتدأ ابلبسملة مث ابلفاحتة مث ابلسورة وندب أن تكون سورة الغاشية مث يكرب تكبريات 
نية على كما يف األوَل وهذا أوَل من تقدمي تكبريات الزوائد يف الركعة الثا  الزوائد ثالاث ويرفع يديه فيها

 القراءة فإن قدم التكبريات على القراءة فيها جاز؛ مث خيطب اإلمام بعد الصالة خطبتني يعلم فيهما

                              

 اأْلَْعَلى{ سورة " }َسبِ ِح اْسَم َربِ كَ  يسمي سرا مث يقرأ" اإلمام "الفاحتة مث" يقرأ "سورة وندب أن تكون"
ة" [ متاما "مث يركع" اإلمام ويتبعه القوم "فإذا قام للثانية ابتدأ ابلبسملة مث ابلفاحتة مث ابلسور 1" ]األعلى: 

ليوايل بني القراءتني وهو األفضل عندان "وندب أن تكون" سورة: }َهْل أاََتَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة{ 
[ رواه اإلمام أبو حنيفة يرفعه إَل النيب صلى هللا عليه وسلم: "كان يقرأ يف العيدين ويوم 1]الغاشية: 

اجلمعة ب  }َسبِ ِح اْسَم َربِ َك اأْلَْعَلى{ و }َهْل أاََتَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة{ ورواه مرة يف العيدين فقط "مث 
األوَل وهذا" مام والقوم "فيها كما يف" الركعة "يكرب" اإلمام والقوم "تكبريات الزوائد ثالاث ويرفع يديه" اإل

الفعل وهو املواالة بني القراءتني والتكبري ثالاث يف كل ركعة "أوَل" من زايدة التكبري على الثالث يف كل 
ركعة و "من تقدمي تكبريات الزوائد يف الركعة الثانية على القراءة" ألثر ابن مسعود رضي هللا عنه وموافقة 

حابة له قوال وفعال وسالمته من االضطراب وإمنا اختري قوله لقول النيب صلى هللا عليه مجع من الص
وسلم: "رضيت ألميت ما رضيه ابن أم عبد"، "فإن قدم التكبريات" يف الركعة الثانية "على القراءة جاز" 

ي إَل ست املقتد ألن اخلالف يف األولوية ال اجلواز وعدمه وكذا لو كرب اإلمام زائدا عما قلناه يتابعه
عشر تكبرية فإن زاد ال يلزمه متابعته ألنه بعدها حمظور بيقني جملاوزته ما ورد به اآلاثر وإذا كان مسبوقا 

كبري يكرب فيما فاته بقول أِب حنيفة وإذا سبق بركعة يبتدئ يف قضائها ابلقراءة مث يكرب ألنه لو بدأ ابلت
 وهو حابة فيوافق رأي اإلمام علي بن أِب طالب فكان أوَلمن الص ومل يقل به أحدواَل بني التكبريات 

خمصص لقوهلم املسبوق يقضي أول صالته يف حق األذكار وإن أدرك اإلمام راكعا أحرم قائما وكرب 
تكبريات الزوائد قائما أيضا إن أمن فوت الركوع مبشاركته اإلمام يف الركوع وإال يكرب لإلحرام قائما مث 

يف الركوع ويكرب للزوائد منحنيا بال رفع يد ألن الفائت من الذكر يقضي قبل فراغ  يركع مشاركا لإلمام
اإلمام خبالف الفعل والرفع حينئذ سنة يف غري حمله ويفوت السنة اليت يف حملها وهي وضع اليدين على 

ع لزم ترك و الركبتني وإن رفع اإلمام رأسه سقط عن املقتدي ما بقي من التكبريات ألنه إن أتى به يف الرك
ا  املتابعة املفروضة للواجب وإن أدركه بعد رفع رأسه قائما ال أييت ابلتكبري ألنه يقضي الركعة مع تكبرياهت
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كذا يف فتح القدير، "مث خيطب اإلمام بعد الصالة خطبتني" اقتداء بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم 
 (1)"يعلم فيهما." 

والثاين ال تنقض املذكورات النتفاء الذكر يف حمل اجلب "ولشمول االسم يف غريه مما ذكر،  .116
والنتفاء مظنة الشهوة يف غريه )وال ينقض رأس األصابع وما بينها( وحرفها وحرف الكف خلروجها عن 

 صمت الكف، وقيل: تنقض ألهنا من جنس بشرة ابطن الكف.

 

ىت ة أحدكم إذا أحدث حال يقبل هللا صال»)وحيرم ابحلدث الصالة( إمجاعا ويف الصحيحني حديث 
 ومنها صالة اجلنازة ويف معناها سجدة التالوة )والطواف( .« يتوضأ

الطواف مبنزلة الصالة إال أن هللا قد أحل فيه النطق فمن نطق فال : »-صلى هللا عليه وسلم  -قال 
َل: ارواه احلاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، )ومحل املصحف ومس ورقه( قال تع« ينطق إال خبري

 [79}ال ميسه إال املطهرون{ ]الواقعة: 
                             S الشهوة( مل يقل لعدم هتك احلرمة املناسب ملا علل به أوال ألنه ال يصح هنا إذ الثاين ال ينكره

وبذلك علم الرد عليه. قوله: )رأس( ويف نسخة: رءوس األصابع ولو زائدة وببطن الكف كما مر آنفا، 
ما بعده. قوله: )وما بينها( وهو ما يسترت من جوانبها عند ضمها وحرفها، وهو ما ال يسترت الذي  وكذا

هو جانب السبابة واخلنصر وجانبا اإلِبام وحرف الكف مبعىن جوانب الراحة كما عرب به شيخ اإلسالم 
لنقر اليت يف ينها اوغريه، أو هو من عطف العام، فقول بعضهم إن املراد حبرفها ما يسترت منها ومبا ب

أسفلها أو غري ذلك تكلف وخروج عن الظاهر بال حاجة إليه. قوله: )ألهنا من جنس إخل( وقياسا 
على اخلف حيث أحلق جوانبه بباطنه ورد ابلرجوع إَل األصل فيهما ألن األصل يف اخلف عدم صحة 

 فيه. ت النص ابلنقضاملسح إال ما ثبتت الرخصة فيه، واألصل يف البدن عدم النقض إال ما ثب

 

قوله: )وحيرم ابحلدث( املراد ابحلرمة يف الصالة والطواف عدم الصحة ولو سهوا، ويف غريمها إمثه إن كان 
عامدا عاملا، وتعمد الصالة معه كبرية، واستحالهلا معه كفر، وتردد شيخنا يف الطواف، واملراد ابحلدث 

قول أحد بصحة شيء من ذلك معه، وال يرد صاحب األمر االعتباري فدعوى اإلمجاع صحيحة، إذ ال ي
الضرورة واملتيمم وفاقد الطهورين لوجود الرخص، وال يصح أن يراد به املنع لتهافت العبارة إذ يصري 
املعىن: وميتنع ابملنع وهو فاسد، وتعبري شيخ اإلسالم ابألحداث مراده ِبا األسباب ألن غريها ال تعدد 

له أي بكل منها، قيل: ويلزم عليه عدم صحة دعوى اإلمجاع فيها ال يراد فيه، ويصرح به ما ذكره بقو 
حنو اللمس، واجلواب أبن املراد اجلنس أو اجملموع ال يصح مع الكلية والوجه أن الكلية صحيحة من 
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حيث احلديث مبعىن أنه جممع على حرمة حنو الصالة يف كل سبب منها حيث كان حداث أو حيث 
عتباري مع أن ذكر الكلية لدفع توهم توقف احلرمة على وجود مجيعها، وإمنا جاء ترتب عليه األمر اال

اإلشكال من جهة النظر إَل األفراد املذكورة هنا بقطع النظر عن ترتب احلدث عليها عند بعضهم 
 فتأمله فإنه واضح جلي.

ا هو األصل ل صحة كمقوله: )الصالة( سواء الفرض والنفل، وكذا الطواف. قوله: )ال يقبل هللا( أي قبو 
 . قوله: )ومنها صالة اجلنازة( نص عليها ألهنا الومل يقل به أحدال قبول كمال الحتياجه إَل صارف، 

تشملها الصالة عرفا، ولذلك ال حينث ِبا من حلف ال يصلي وردا على الشعيب والطربي القائلني 
 اجلمعة. بصحتها مع احلدث. قوله )سجدة التالوة( وكذا سجدة الشكر وخطبة

)فرع( قال ابن حجر: صورة الركوع الواقعة من العوام بني يدي املشايخ حرام وأيمث فاعلها ولو بطهارة 
وإَل القبلة، وهي من العظائم، وأخشى أن تكون كفرا، وقول هللا تعاَل: }وخروا له سجدا{ ]يوسف: 

وسيأيت. قوله: )ومحل  [ أي ركعا إما منسوخ أو أنه شرع من قبلنا، وخالفه شيخنا الرملي،100
املصحف( وهو اسم للمكتوب فيه كالم هللا تعاَل بني الدفتني كما يف احلديث، واملراد به ما يسمى 

 مصحفا عرفا ولو قليال كحزب، وال عربة فيه بقصد غري الدراسة. قوله: )ومس ورقه(

                             Qاحلرمة خبالف ملس الصغرية. قول املنت: )وال  قول املنت: )والصغري( أي لشمول االسم وهتك
 ينقض رأس األصابع( .

قال يف شرح املهذب: لو نبتت أصبع زائدة يف ظاهر الكف فال نقض ِبا خبالف ما لو نبتت على 
استواء األصابع يف ابطن الكف، كذا رأيته على هامش القطعة. قول الشارح: )وحرفها وحرف الكف( 

حرف الرجل ابألسفل يف مسح اخلف ألن األصل هنا بقاء الطهارة، وهناك ال يشكل على هذا إحلاق 
 أن يكون املسح على الظاهر فاستصحب األصل يف املوضعني.

)تنبيه( قال بعض العلماء: املراد مبا بني األصابع اللحمية الفاصلة بني أصول األصابع، واملراد حبرف 
قلت:  تبادر إَل األفهام تفسري ما بينهما ِبذا األخري،األصابع ما يسترت إذا انضم األصبعان وإن كان امل

وحرفها وحرف الكف فإن حرف اخلنصر واإلِبام يدخالن يف  -رمحه هللا  -سبب هذا قول الشارح 
حرف الكف ألنه الراحة مع بطون األصابع، قيل: وجيوز أن يكون املراد حبروف األصابع جوانبها 

 املستطيلة اليت تلي ظهر الكف.

 

 (1)املنت: )ومس ورقه( أي كان لباطن الكف أو غريه، وسواء."  قول
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")ويباح احلداء( بضم احلاء واملد، )ومساعه( وهو ما يقال خلف اإلبل من رجز وغريه ملا فيه  .117
من تنشيطها للسري وإيقاظ النوام، )ويكره الغناء( بكسر الغني واملد )بال آلة ومساعه( ملا فيه من اللهو، 

آلة من شعار الشربة( للخمر )كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستماعها( ؛ ألهنا  )وحيرم استعمال
 تطرب )ال يراع يف األصح( ؛ ألنه ينشط على السري يف السفر )قلت األصح حترميه وهللا أعلم( .

قال يف الروضة بعد تصحيحه أيضا، وهو هذه الزمارة اليت يقال هلا الشبابة )وجيوز دف لعرس وختان، 
كذا غريمها( ، مما هو سبب إلظهار السرور )يف األصح وإن كان فيه جالجل( يف واحد من الثالثة و 

وقيل ال يباح ما هي فيه يف واحد منها ومقابل األصح يف الثالث ال جيوز اخلايل عنها فيه، )وحيرم ضرب 
رواه « والكوبة سرإن هللا حرم اخلمر واملي»الكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط( واسع الطرفني حلديث 

أبو داود وابن حبان واملعىن فيه التشبه مبن يعتاد ضربه وهم املخنثون قاله اإلمام )ال الرقص إال أن يكون 
 فيه تكسر كفعل املخنث( ، بكسر النون وابملثلثة فيحرم.

 )ويباح قول شعر( أي إنشاؤه كما يف احملرر وغريه.

                             Sيصح( أي وهو حرام وأخذ املال فيه كبرية كما مر وحيرم اللعب بكل ما عليه صورة  قوله: )فال
حمرمة، وبكل ما فيه إخراج صالة عن وقتها أو اقرتان بفحش، قوله: )ويباح احلداء( بضم أوله املهمل 

 وكسره مع املد وقبل األلف دال مهملة.

 قبلها مهملة وبعدها معجمة نوع من الشعروقال النووي هو مندوب وهو املعتمد قوله: )من رجز( جبيم 
وقيل احلداء حتسني الصوت ابلشعر، قوله: )ويكره الغناء( بكسر أوله واملد فإن قصر فهو ضد الفقر، 
وإن مد مع الفتح فهو مبعىن النفع وحمل كراهة األول ما مل خيف منه فتنة كما مر، وإال فيحرم والتغين 

 ابلقرآن حرام.

من  ه أحدمل يقل بإلخراجه عن هنجه القومي وقيده غريه مبا إذا وصل به إَل حد  قال املاوردي مطلقا
 القراء، قوله: )بال آلة( أما ِبا فيحرم.

وقال شيخنا الرملي كالزركشي حبرمة اآللة دونه على قياس ما مر عنه، قوله: )ومساعه( أي استماعه فال 
 حيرم بال قصد.

)وصنج(  بة املعروفة وقطع الصيين وحنو الفناجني وحنو ذلك، قوله:قوله: )كطنبور( بضم أوله ومثله الراب
بفتح أوله ويقال له الصفاقتني ومها من صفر أي حناس تضرب إحدامها على األخرى، وقيل من صفر 
عليه أواتر يضرب ِبا وما قيل عن بعض الصوفية من جواز استماع اآلالت املطربة ملا فيها من النشاط 

ذلك، فهو من هتورهم وضالهلم فال يعول عليه. نعم جيوز لنحو مرض بقول طبيب على الذكر أو غري 
 عدل.

قوله: )ومزمار عراقي( بكسر امليم أوله وبعدها زاي معجمة ساكنة وهو ماله بوق، والغالب أنه يوجد 
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 مع األواتر ولو من حشيش رطب كالربسيم وحنوه، قوله: )ال يراع( بتحتية مفتوحة فراء مهملة مث ألف
مث عني مهملة، قوله: )قلت األصح حترميه( وكذا استماعه، قوله: )ويقال هلا الشبابة( وهي ما ليس هلا 

 بوق ومنها املأصول املشهور والسفارة وحنوها.

قوله: )وجيوز دف( بل يندب على املعتمد ولو مع اجلالجل وهو بضم الدال أفصح من فتحها وتشديد 
 جل( مجع جلجل كقنفذ واملراد ِبا احللق اليت جتعل داخل دائرة الدف،الفاء واستماعه مثله، قوله: )جال

والقطع العراض اليت تؤخذ من صفر وتوضع يف خروق دائرته، قوله: )وقيل ال يباح إخل( يف ذكر هذا 
الوجه اعرتاض على املصنف حيث مل يذكر ما يدل عليه على قاعدة رجوع اخلالف ملا بعد كذا، وإليه 

وله ومقابل األصح يف الثالث وقيده ابخلايل عنها؛ ألنه حمل انفراده عن األولني جلواز أشار الشارح بق
اخلايل فيهما جزما، ال يقال يلزم على ذلك أن الوجه الثالث يقول حبرمة اخلايل عن اجلالجل وحيل غري 

طلقا، وإمنا قيد ماخلايل عنها؛ ألان نقول حيتمل أن القائل به هو بعض القائلني ابلوجه الثاين فهو حمرم 
ابخلايل؛ ألنه حمل تفرده عنهم، وحيتمل أنه ثبت عنده أن الدف الوارد كان فيه اجلالجل فقيد احلل به 
لوروده ومنع اخلايل رجوعا إَل أصل املنع يف آالت املالهي فتأمل، قوله: )الكوبة( بضم الكاف وسكون 

 الواو وقبل املوحدة، قوله: )واسع الطرفني( أو أحدمها.

قوله: )املخنثون( بكسر النون يف األشهر وبفتحها على األفصح أي املتشبهون حبركات النساء كما 
 سيأيت بعده، قوله: )ال الرقص( فال حيرم وال يكره.

شة يسرتها وقف لعائ -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »قوله: )فيحرم( أي على الرجال والنساء وما ورد من 
نه كان والزفن ابلزاي املعجمة والفاء الرقص حممول على أ« عبون ويزفنونحىت تنظر إَل احلبشة، وهم يل

بغري تكسر، وما قيل عن بعض الصوفية جبوازه مع التكسر فهو كذب حمض وخيال ابطل أو حممول 
 على ما ليس ابالختيار.

                             Qتني على األخرى، قولقول املنت: )وصنج( وهو الذي يتخذ من صفر يضرب إحدى الصنج 
 املنت: )قلت األصح حترميه( ؛ ألنه يطرب ابنفراده.

قول املنت: )ال الرقص( قال ابن أِب الدم لو رفع رجال وقعد على األخرى فرحا بنعمة هللا تعاَل عليه إذا 
 (1)هاج به شيء أخرجه وأزعجه عن مكانه، فوثب مرارا من غري مراعاة تزين فال أبس به.." 

)أصر املدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر انكل( فرتد  "فصل إذا .118
اليمني على املدعي وعلى املتكلم. )فإن ادعى( عليه )عشرة فقال ال تلزمين العشرة مل يكف حىت يقول 
وال بعضها، وكذا حيلف( إن حلف؛ ألن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها فاشرتط مطابقة اإلنكار 

)فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل( عما دون العشرة، )فيحلف املدعي  واليمني دعواه،
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على استحقاق دون عشرة جبزء وأيخذه وإذا ادعى ماال مضافا إَل سبب كأقرضتك، كذا كفاه يف 
اجلواب ال تستحق( ابلفوقانية )علي شيئا أو( ادعى )شفعة كفاه( يف اجلواب )ال تستحق علي شيئا أو 

تسلم الشقص( وذلك؛ ألن املدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط الدعوى ولو اعرتف  ال تستحق
به وادعى املسقط طولب ابلبينة وقد يعجز عنها فدعت احلاجة إَل قبول اجلواب املطلق. )وحيلف على 
حسب جوابه هذا( وال يكلف التعرض لنفي اجلهة )فإن أجاب بنفي السبب املذكور حلف عليه وقيل 

 ابلنفي املطلق( كما لو أجاب به واألول راعى مطابقة اليمني للجواب. . له حلف

 

)ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه( يف اجلواب )ال يلزمين تسليمه( وال جيب التعرض 
للملك )فلو اعرتف ابمللك وادعى الرهن واإلجارة فالصحيح أنه ال يقبل إال ببينة( ، والثاين يقبل قوله 

دوهنا )فإن عجز عنها( على األول )وخاف أوال إن اعرتف ابمللك( للمدعي )جحده( بسكون احلاء ب
)الرهن واإلجارة فحيلته أن يقول( يف اجلواب )إن ادعيت ملكا مطلقا فال يلزمين تسليم( ملدعاك، )وإن 

 )فقال أو منقوالادعيت مرهوان فاذكره ألجيب( ، وكذا يقال يف املؤجر )وإذا ادعى عليه عينا( عقارا 
 ليس هي يل أو

                             S.له وتسمع ابحلال كله أو بعضه وإن ادعى بكله ليسلم له احلال 

 قال البلقيين، وكذا لو كان كله مؤجال وقصد بدعواه تصحيح عقد وقع فيه.

 فرع: ال تسمع الدعوى بدين على معسر ليطالبه إذا أيسر.

 

 ب املدعى عليهفصل فيما يتعلق جبوا

قوله: )أصر املدعى عليه على السكوت( ال لدهشة وال لغباوة وإال وجب على القاضي أن يشرح له 
احلال، وكذا لو نكل ومل يعرف ما يرتتب على النكول جيب الشرح له أيضا وسكوت األصم قبل علمه 

نكر انكل( أي إن ابحلال ليس نكوال خبالف عدم اإلشارة من األخرس بعد مساعه، قوله: )جعل كم
حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي احلف أو حنو ذلك، قوله: )فيحلف( أي من غري جتديد دعوى 
إال إن اقتصر يف اجلواب على العشرة وحلفه القاضي عليها، مث أراد حتليفه على ما دوهنا فال بد من 

بعشرة، ولو قال  و ما بعتهجتديد دعوى نعم إن استند موجب العشرة لعقد كبيع فيكفيه نفي العقد حن
املدعى عليه عند طلب اليمني أان أدفع املال، وال أحلف مل يلزم املدعي قبوله بغري إقرار، وله حتليفه لعدم 
أمنه منه بعد ذلك أن يدعي عليه مبا دفعه له وكذا لو قال ذلك عند إرادة حلف املدعي ميني الرد فيلزمه 

ف، قوله: )جبزء( وإن مل يتمول لصحة الدعوى به على املعتمد، احلاكم أن يقر وإال قال للمدعي احل
قوله: )لنفي اجلهة( أي السبب فلو تعرض لنفيه جاز لكن لو أقام املدعي بينة به مل تسمع بينة املدعى 
عليه بعد ذلك أبداء مثال؛ ألهنا تثبت احلق، وقد نفاه أوال ومن هذا ما لو ادعت عليه نفقة أو كسوة 
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 ب املطلق حنو ال يلزمين هلا شيء، وإن علم متكينها له الحتمال مسقط خفي.فيكفيه اجلوا

قاله شيخنا واعتمده ولو ادعى عليه وديعة مل يكفه اجلواب بال يلزمين التسليم؛ ألنه إمنا يلزمه التخلية، 
 فيجيب بال يلزمين شيء أو رددهتا أو تلفت وحنو ذلك كال يلزمين التخلية،.

 

 أو مكرى( أي يف الواقع، قوله: )أوال( بتشديد الواو وهو متعلققوله: )بيده مرهون 

                             Q.التسليم إيل مل تسمع، وإن قاله مل يصح وإن فصل فهما دعواتن 

 

 ]فصل إذا أصر املدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى[

 فصل أصر املدعي إخل

عى عليه انكل عن كل ما دون العشرة مث اجلزء يشمل ما ال قول املنت: )جبزء( أي وإن قل؛ ألن املد
، قول املنت: -رمحه هللا تعاَل  -يتمول وهو كذلك بناء على صحة الدعوى به وهو ما صححه الرافعي 

 )فإن أجاب( لو أجاب ابلنفي املطلق كان له احللف على نفي السبب.

اء أو اإلبراء مل دعى عليه أن يقيم بينة ابلقضفرع: حلف على نفي السبب فأقام املدعي بينة به فأراد امل
 تسمع؛ ألهنا تثبت احلق وقد نفاه أوال. .

 

اله العراقي قوله: ق مل يقل به أحدقوله: )والثاين يقبل قوله( أي ابلنسبة إَل ثبوت اإلجارة والدين فإنه 
 )أوال( .

له، قول املنت:  ابخلوف ال معىن قال العراقي األحسن تقدميه عقب عنها أو أتخريه عن اعرتف فإن تعلقه
 )فحيلته إخل( .

قال العراقي هذا يلزمه إجلاء املدعي إَل تعيني أحد القسمني وهو يتصور بذلك؛ ألن البينة قد تساعده 
 (1)على إقرار اخلصم أبلف مطلقا، وال ميكنهم تعيني اجلهة وكما اكتفينا ابجلواب املطلق يف." 

 لدرر."بني الفرائض والسنن كذا يف ا .119

 

)ومن مل جيد وقتهما ال جيبان عليه( قال الزيلعي: من مل جيد وقت العشاء والوتر أبن كان يف موضع 
يطلع الفجر فيه كما تغرب الشمس أو قبل أن يغيب الشفق مل جيبا عليه، وذكر املرغيناين أن برهان 

نظر؛ ألن الوجوب  يح، وفيهالدين الكبري أفىت أبن عليه صالة العشاء مث إنه ال ينوي القضاء يف الصح
 ه أحدومل يقل ببدون السبب ال يعقل وكذا إذا مل ينو القضاء يكون أداء ضرورة، وهو فرض الوقت، 
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انتهى أقول ما ذكره واضح ولكن ميكن التوجيه أبن انتفاء الدليل على الشيء ال يستلزم انتفاءه جلواز 
ىت وم صلوات مخسا وال بد أن يصلي العشاء حكتب على عبده كل ي  -تعاَل  -دليل آخر وهو أن هللا 
وال ينوي القضاء؛ ألنه مشروط بدخول الوقت وعدم األداء فيه ومل  -تعاَل  -يوجد االمتثال ألمره 

 يوجد الوقت حىت ينوي القضاء تدبر.

 

قال « جرأسفروا ابلفجر فإنه أعظم لأل» -عليه الصالة والسالم  -)ويستحب اإلسفار ابلفجر( لقوله 
طرزي أسفر الصبح إذا أضاء ومنه أسفر ابلصالة إذا صالها يف اإلسفار والباء للتعدية، وإطالقه يدل امل

على أن البدء واخلتم ابإلسفار هو املستحب وهو ظاهر الرواية قال الطحاوي يبدأ ابلتغليس وخيتم 
تحب )حبيث ميكن املسابإلسفار وجيمع بينهما بتطويل القراءة، واإلسفار مستحب إال مبزدلفة واإلسفار 

أداؤه برتتيل أربعني آية أو أكثر( سوى الفاحتة )مث إن ظهر فساد الطهارة ميكنه الوضوء( أو الغسل، ولو 
 قال: ميكنه الطهارة لكان أمشل.

)وإعادته على الوجه املذكور( هذا هو املختار وقيل: حده أن ال يقع به شك يف طلوع الشمس واعترب 
 راد منه السواد املخلوط ابلبياض قبل اإلسفار.الشافعي التغليس وامل

 ويف املبتغي األفضل للمرأة يف الفجر الغلس، ويف غريه االنتظار إَل فراغ الرجال عن اجلماعة.

 

دة احلر أبردوا ابلظهر فإن ش» -عليه الصالة والسالم  -)و( يستحب )اإلبراد بظهر الصيف( لقوله 
 أي من شدة حرها.« من فيح جهنم

صاحب البحر: أطلقه فأفاد أنه ال فرق بني أن يصلي جبماعة أو ال، وال بني كونه يف بالد حارة وقال 
أو ال، وال بني كونه يف شدة احلر أو ال؛ وهلذا قال يف اجملمع ونفضل اإلبراد ابلظهر مطلقا فما يف السراج 

ة كالظهر عي، واجلمعالوهاج من أنه إمنا يستحب اإلبراد بثالثة شروط فيه نظر بل هو مذهب الشاف
 أصال واستحبااب يف الزمانني.

 

كان » -عليه الصالة والسالم  -)و( يستحب )أتخري العصر ما مل تتغري الشمس( يف كل زمان؛ ألنه 
ار ملا فيه من تكثري النوافل لكراهتها بعد األداء، والعربة لتغري القرص حبيث ال حت« أيمر بتأخري العصر

 ال لتغري الضوء؛ ألن ذا حيصل بعد الزوال.فيه األعني على الصحيح 

 

 )و( يستحب أتخري )العشاء إَل ثلث الليل( .
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ويف رواية إَل ما قبله ثلث الليل ووفق بينها أبن التأخري إَل الثلث يف الشتاء لطول ليله، وإَل ما قبل 
 (1)الثلث." 

 "عندهم، وهو الصحيح. .120

 

 ]واجبات الصالة[

الذي ال يلزم فسادها برتكه وإمنا يلزم اإلمث إن كان عمدا وسجديت السهو )وواجبها( أي واجب الصالة 
 إن كان خطأ )قراءة الفاحتة( فال تفسد الصالة برتكها عندان.

« لكتابال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة ا» -عليه الصالة والسالم  -وعند األئمة الثالثة أهنا فرض لقوله 
[ والزايدة خبرب الواحد ال جتوز ولكنه يوجب 20القرآن{ ]املزمل: ولنا قوله تعاَل }فاقرءوا ما تيسر من 

 العمل فعملنا بوجوِبا وما رووهم حممول على نفي الفضيلة.

ويف اجملتىب: إذا ترك الفاحتة يؤمر إبعادة الصالة، والظاهر أنه خالف املذهب فلذلك قال يؤمر ومل يقل 
 يبطل.

 

ث آايت قصار إَل الفاحتة فال تفسد الصالة برتكها بل )وضم( مقدار )سورة( من آية طويلة أو ثال
 جيب سجود السهو إن تركها ساهيا كما تقرر آنفا، وفيه إشعار أبن الواجب تقدمي الفاحتة على السورة.

 وعند األئمة الثالثة الضم سنة، وعن الشافعي مستحب.

فمن أين  حدمل يقل به أه وعن مالك فرض كما يف عيون املذاهب فال وجه العرتاض بعض الفضالء أبن
 علم هذا.

 

)وتعيني القراءة يف األوليني( يف الرابعية والثالثية وعند الشافعي يف كل الركعات وعند مالك يف ثالث 
 ركعات من الرابعي واالثنني من الثالثي إقامة لألكثر مقام الكل.

 وقال زفر: فرض يف الواحدة؛ ألن األمر ابلفعل ال يقتضي التكرار.

 

عاية الرتتيب يف فعل مكرر( قال صاحب اإلصالح ال بد من قيد التكرار احرتازا عن الرتتيب بني )ور 
ما ال يتكرر فإنه فرض كالرتتيب بني الركوع والسجود وبني السجود والقعدة قال يف الكايف: إن الرتتيب 

ل ركعة كالسجدة كفرض فيما احتدت شرعيته يف كل ركعة كالقيام والركوع، وليس بفرض فيما تعددت يف  
فلو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع مل جيز ومبا قررانه تبني أن املراد من التكرر التكرر يف كل ركعة 
ال يف الصالة انتهى قال صاحب احمليط والذخرية وصاحب الكايف يف ابب سجود السهو: إن تقدمي 
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 لثالثة انتهىالقراءة على الركوع والركوع على السجود واجب عند علمائنا ا

أقول: هذا خمالف ملا نقلناه آنفا فال بد من التوفيق أبن حيمل على اختالف الرواايت، وِبذا اندفع 
 االعرتاض على صدر الشريعة فليتأمل.

 

)وتعديل األركان( أي تسكني اجلوارح يف الركوع والسجود حىت تطمئن مفاصلها واجب عند الطرفني 
 ج الكرخي.وأدانه مقدار تسبيحة، وهو ختري

ويف ختريج اجلرجاين سنة؛ ألنه شرع لتكميل األركان وليس مبقصود لذاته أما االطمئنان يف القومة واجللسة 
فسنة على خترجيهما مجيعا كما يف أكثر الكتب، وِبذا ظهر ضعف ما يف القنية قال صدر اإلسالم: إنه 

 الكراهة، وتلزم اإلعادة. يف الكل واجب عند الطرفني فبالرتك سهوا يسجد وعمدا يكره أشد

 (1))وعند أِب يوسف( واألئمة الثالثة )هو( أي التعديل )فرض( يف الكل." 
 "للملك ال للخلطة وال بد من اتفاق حوليهما فلو مل يتفقا مل تصح خلطتهما ذكره ح واملواق. .121

ش( هذا هو ) )ص( واجتمعا مبلك، أو منفعة يف األكثر من مراح وماء ومبيت وراع إبذهنما وفحل برفق
السادس من شروط اخللطة، وهو أن جيتمع اخلليطان مبلك للرقبة، أو منفعة إبجارة، أو إعارة أو إابحة، 
ولو لعموم الناس يف األكثر، وهو ثالثة فأكثر من مخسة أشياء األول املراح بضم امليم وقيل بفتحها قيل 

ما يف املاء الثاين املاء ومعىن اجتماعه هو حيث جتمع الغنم للقائلة وقيل حيث جتمع للرواح للمبيت.
ابملنفعة أن يستأجرا بئرا على أخذ قدر معلوم لكل يوم مائة دلو مثال أو يستأجر أحدمها من اآلخر 
ألنه جيوز االستئجار على شرب يوم أو يومني. الثالث املبيت وعرب عنه ابملسرح وموضع احلالب. الرابع 

ع، أو لكل ماشية راع ويتعاوانن ابلنهار على مجيعها إبذن املالكني الراعي أبن يكون واحدا يرعى اجلمي
له، أو هلما يف ذلك لكثرة الغنم ولو كانت من القلة حبيث يقوم كل راع مباشية دون عون غريه مل يكن 
اجتماع الرعاة على حفظها من صفات اخللطة وكذا لو كان تعاوهنم من غري إذن أرابِبا. قاله الباجي 

فحل أبن يكون واحدا مشرتكا، أو خمتصا أبحدمها يضرب يف اجلميع أو لكل ماشية فحلها اخلامس ال
ويضرب يف اجلميع أيضا حبصول االجتماع فيه برفق بعضهم من بعض وقد علم مما مر أن املراد ابألكثر 
 ثالثة من اخلمسة فإن كان أحد الثالثة الفحل فال بد أن تكون املاشية كلها من صنف واحد كضأن،

أو معز وال جيوز أن تكون من صنفني ألنه يعترب ضراب الفحل يف مجيعها، وأما إن مل يكن أحدمها 
الفحل فيجوز أن تكون من صنفني كضأن ومعز وجاموس وبقر وِبذا يرد توهم من توهم أنه ال بد أن 

د ابلرفق اتكون املاشية يف اخللطة من صنف واحد دائما وقوله برفق راجع للجميع كما ذكره ح واملر 
 ابلنسبة للمبيت واملراح احلاجة إليه حيث تعدد وابلنسبة للماء االشرتاك يف
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                             Q  قوله: ذكره احلطاب واملواق( زاد يف ك فقال ابن رشد ال يكون الرجالن خليطني ويزكيان زكاة(
ا اشية أحدمها مائة وقد حال عليهاخللطة حىت يكون احلول قد حال على ماشية كل منهما فلو كانت م

احلول وماشية اآلخر مخسون مل حيل عليها احلول فأخذ الساعي منها شاتني فإن أخذمها من صاحب 
املائة مل يكن على صاحب اخلمسني شيء؛ ألن الواحدة واجبة عليه والثانية مظلمة وقعت، وإن أخذمها 

نت الثانية مظلمة وقعت، وإن أخذ واحدة من صاحب اخلمسني رجع ابلواحدة على صاحب املائة وكا
من غنم صاحب املائة وواحدة من غنم صاحب اخلمسني مل يكن لصاحب اخلمسني على صاحب 
املائة رجوع ابلشاة اليت أخذت منه ألهنا مظلمة وقعت عليه وال تراد يف هذا إذ ال اختالف فيه خبالف 

 ب. اه .ما إذا زكاها زكاة اخللطة وماشية أحدمها أقل من نصا

وهو يفيد أن األخذ من غنمهما يف الفرض املذكور بتأويل كاألخذ من غري أتويل وليس كمسألة أتويل 
ه كما أشار ل  مل يقل به أحداألخذ من نصاب هلما. . . إخل إال أن أخذ الزكاة فيهما يف هذه احلالة 
العلماء. اه .  فق لقول بعضبقوله: إذ ال اختالف فيه خبالف مسألة أتول الساعي؛ ألن فعله فيها موا

ك ويف عب االعرتاض على احلطاب أبنه يوهم أو يقتضي أنه إذا حال احلول على مال أحدمها مث حال 
على مال اآلخر ومل أيت الساعي إال بعد مرور احلول الثاين فإهنما ال يكون خليطني وليس كذلك ولو 

 ه عن ابن رشد. اه .قال يعين أن مير على كل حول لسلم من هذا ووافق ما نقل

وقد يقال إن احلول اتفق فيهما ألن احلول هو جميء الساعي فحصل اتفاق ابعتبار العام املار عليهما 
معا. )قوله واجتمعا( أي املالكان أو اخلليطان ويف احلقيقة اجملتمع يف اخلمسة أو أكثرها إمنا هو املاشيتان 

 ه من مالك الغنمني.وال يدفعه قوله: إبذهنما لعوده على ما يصلح ل

)قوله: ولو لعموم الناس( أي كأن يكون املاء مباحا واملراح يف أرض املوات املباحة )قوله: حيث جتمع 
الغنم للقائلة( القائلة وقت القيلولة، وهو النوم نصف النهار كذا يف املصباح فإذن تكون الالم يف للقائلة 

مث  ث جتمع للرواح للمبيت( أي احملل الذي جتمع فيهزائدة وهذا التفسري هو الظاهر )قوله: وقيل حي
تساق منه للمبيت كما أفصح بعض الشراح. )قوله أو يستأجره أحدمها من اآلخر( أي شرب يوم أو 
يومني أي بقرينة التعليل. )قوله: ابملسرح( موضع السروح أي اخلروج للمرعى قال يف املصباح سرحت 

للرعي ابلغداة وبعبارة أخرى السراح بفتح السني اإلرسال.  اإلبل سرحا من ابب نفع وسروحا خرجت
)قوله: ولو كانت من القلة. . . إخل( أي من أجل القلة املعتمد أن املدار على تعاوهنما وإن مل حيتج 
هلما خالفا للباجي. )قوله: مل يكن اجتماعها( أي فال يصح عده من الثالثة. )قوله احلاجة إليه حيث 

يقول ارتفاق كل منهما ابملوضعني حيث تعدد كما قيل يف الراعيني قال عج وانظر  تعدد( الظاهر أن
هل جتري اإلابحة يف املبيت واملراح لكون كل منهما أبرض موات ليست بيد واحد، وهو الذي قدمناه 

الشرتاك اأو ال بد من االشرتاك ابإلجارة، أو اإلعارة والظاهر أن االشرتاك يف منفعة الرعي يتربع ِبا هلما ك
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فيها ابإلجارة، أو اإلعارة وعلى هذا وما استظهرانه يف الرواح واملبيت يكفي اجتماعهما يف السقي من 
البحر وكون مراحهما ومبيتهما أبرض موات ليست بيد أحد وملنفعة راع يتربع هلما شخص مبنفعة الفحل 

 الذي حتتاج إليه املاشية سواء احتد، أو تعدد اه .

معطوف على قوله إن نويت أي مها كاملالك الواحد إن نويت اخللطة واجتمعا يف األكثر وقوله واجتمعا 
 يف اخلمسة املذكورة بشرط أن يكون كل منهما حرا مسلما. . . إخل.

)قوله االشرتاك. . . إخل( ال خيفى أنه ال معىن الجتماعهما يف املاء إال اشرتاكهما فيه سواء كان املاء 
 (1)مباحا أو حنو ذلك." 

"وكذا يف الصبية اليت ال تشتهى لعدم االستمتاع من األول ولكون االستمتاع ابلثانية كالعدم،  .122
 ومثل الصيب يف اجلواز الشيخ الفاين، واملرأة، واحملرم

)ص( وردت إال أن تفوت مبفوت البيع الفاسد فالقيمة )ش( يعين فإن وقع أنه استقرض جارية حيل له 
إال أن تفوت عند املستقرض مبا يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى وطؤها فإهنا ترد وجواب 

 فإنه يلزم املقرتض حينئذ قيمتها يوم القبض، وال ترد

)ص( كفاسده )ش( ، أي: كفاسد البيع؛ ألن القرض إذا فسد يرد إَل فاسد أصله وهو البيع ال إَل 
ا ظن به لوطء فوت، وال جيوز الرتاضي على ردهصحيح نفسه، وإال رد املثل، والغيبة اليت ميكن فيها ا

 الوطء أم ال وطئ أم ال وليست عوضا عما لزمه من القيمة

 

)ص( وحرم هديته )ش( الضمري للمداين، واملعىن أن من عليه الدين حيرم أن يهدي لصاحب الدين 
دية املداين ي: ههدية وحيرم على صاحب الدين قبوهلا؛ ألن ذلك يؤدي إَل التأخري بزايدة وبعبارة، أ

ال بقيد كونه مقرتضا، أي: آخذا للقرض بل بقيد كونه مدينا فيشمل مدين البيع، والسلم، والقرض، مث 
إن كانت قائمة وجب ردها وإن فاتت مبفوت البيع الفاسد وجب رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها يوم 

 دخلت يف ضمانه إن كانت مقومة

موجب )ش( يعين أن هدية املداين حرام إال أن يتقدم مثل اهلدية  )ص( إن مل يتقدم مثلها، أو حيدث
بينهما قبل املداينة وعلم أهنا ليست ألجل الدين فإهنا ال حترم حينئذ حالة املداينة، وإال أن حيدث 

 موجب اهلدية بعد املداينة من صهارة وحنوها فإهنا ال حترم

رجح )ش( يعين أن هدية رب القراض للعامل )ص( كرب القراض وعامله ولو بعد شغل املال على األ
حرام لئال يقصد بذلك أن يستدمي العمل فيصري سلفا جر منفعة وكذلك حيرم هدية العامل لرب املال 
ولو بعد شغل املال أما قبل الشغل فبال خالف؛ ألن لرب املال أخذه منه فيتهم أنه إمنا أهدى إليه 
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تجوز على املشهور وقيل جتوز ومها مبنيان على اعتبار احلال فليبقى املال بيده، وأما بعد شغل املال ف
لعدم قدرة رب املال على انتزاعه منه حينئذ، أو املال وهو أن يرتقب من رب املال بعد نضوض هذا 

 املال أن يعامله اثنيا ألجل هديته له وتعليل تت معكوس

 

مال على جاهه إن مل يتقدم مثلها  )ص( وذي اجلاه، والقاضي )ش( يعين أنه ال جيوز لذي اجلاه أخذ
 أو حيدث موجب وكذلك ال جيوز للقاضي أخذ هدااي الناس وأييت يف اهلدية اليت

                             Q )قوله: وكذا يف الصبية( ، أي: وكذا انتفى املنع يف الصبية، أي: اليت تقرض )قوله: ال تشتهى
 يخ الفاين( ، أي: الذي فنيت شهوته فقضيته أن اجملبوب،، أي: يف مدة القرض بتمامه )قوله: الش

واخلصي ال جيوز القرض هلما )قوله:، واملرأة( ، أي: تقرتض جارية وقوله، واحملرم، أي: يقرتض بنت 
أخيه )أقول( كالم املصنف على هذا ال يتم إال بزايدة أبن تقول إال جارية حتل للمستقرض وميكن 

أصله( ، أي: فيعطى القيمة إن كان مقوما، واملثل إن كان مثليا، مث يقال   استمتاعها )قوله: إَل فاسد
كون الكاف داخلة على املشبه به قليل فاألحسن أن يراد كفاسده، أي: فاسد كل قرض يرجع فيه 
للقيمة ويكون أفيد، واملغايرة ابلعموم، واخلصوص )قوله: يرد إَل فاسد أصله وهو البيع( فيعطى القيمة 

قوما، واملثل إن كان مثليا وأفاد املصنف حينئذ أن القيمة تعترب يوم القبض كالبيع الفاسد إن كان م
)قوله: وهو البيع( وجه كونه أصال أن كال منهما دفع متمول يف عوض وإن كان يف البيع مشاحة ويف 

سن حالقرض تفضال كذا يف عب وانظره فإنه ال يقتضي كون البيع أصال للقرض جلواز أن يعكس فاأل
أن يقال وجه كون البيع أصال أن األصل دفع املال يف عوض على وجه املشاحة وقوله ال إَل صحيح 
نفسه، أي: فيعطى املثل )قوله: والغيبة اليت ميكن فيها الوطء( ، واملعتمد أن الغيبة عليها ال متنع الرد 

ا قال الشارح و ظنا كالغيبة كمخالفا للشارح التابع لتت، واحلاصل أن الفوات إن كان ابلوطء حتقيقا، أ
فال جيوز الرتاضي على ردها، وأما إذا كان حبوالة سوق وحنوها فيجوز تراضيهما على ردها عوضا عن 
القيمة اليت لزمت خبالف ما إذا فاتت ابلوطء فال ترد وتقول إهنا عوض عما لزمه من القيمة؛ ألهنا ال 

ت عوضا( ، أي: ال نقول إهنا عوض عما لزمه تصح حينئذ أن تكون عوضا عن القيمة )قوله: ليس
 حىت يصح ردها.

 

)قوله:؛ ألن ذلك يؤدي للتأخري بزايدة( ففيه سلف جر نفعا، ومثل هدية املداين إطعامه رجاء أن يؤخره 
فيحرم على رب الدين أكله إذا علم أن ذلك من غرضه، وأما إطعامه إذا جاءه فيجوز ما مل يزد يف 

ألجل أتخريه الدين كذا يف شرح عب وأتمل وذكر يف ك أنه ال جيوز أن ينتفع  ضيافته ويعلم أن ذلك
بشيء من ماله جماان ولو لقمة، أو شربة أو استظالل جبداره، أو حبمل على دابته، أو حنو ذلك اه  ويف 
 عب خالفه )قوله: إال أن يتقدم مثلها( ، أي: صفة وقدرا، وقوله: وعلم أهنا، أي: السابقة، والالحقة
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ليست ألجل الدين )قوله: ولو بعد شغل( راجع لقوله وعامله )قوله وتعليل تت معكوس( من حيث 
 جعل اجلواز نظرا للمآل، واملنع نظرا للحال.

 

)قوله: وذي اجلاه( معطوف على مدخول الكاف )قوله: إن مل يتقدم مثلها( قضية العبارة أن املعىن إذا 
لذي اجلاه على جاهه وليس كذلك )قوله: وأييت يف اهلدية  تقدم موجب، أو تقدم مثلها جيوز أخذها

اه خبالف ما قبله فإن الشافعي جيوز األخذ على اجل مل يقل به أحدإخل( ولعل الفرق حرمة الرشوة إذ 
وحمل احلرمة على الدافع للقاضي إذا أمكنه خالص حقه فإذا كان ال ميكنه رفع مظلمته، أو خالص 

 (1)قاضي وحده." حقه بدونه فاحلرمة على ال
"ابن رشد القاضي اجلائر ترد أحكامه دون تصفح وإن كانت مستقيمة يف ظاهرها إال أن تثبت  .123

 صحة ابطنها اه .

وكذلك تنبذ أحكام القاضي اجلاهل الذي مل يشاور العلماء بل حيكم بني الناس ابحلدس والتخمني فإن  
بذ صوااب فيبقى وال ينبذ، وما كان جورا فينكان يشاور أهل العلم فإن أحكامه تتعقب فما كان منها 

وال يقال كيف تتعقب أحكامه مع املشاورة؛ ألان نقول قد يعرف عني احلكم وال يعرف الطريق إَل 
إيقاعه إذ القضاء صناعة دقيقة ال يعرفها كل أحد بل وال أجل العلماء، وكالم املؤلف حيمل على ما 

قدم أن العلم واجب شرط وأن عدمه مينع انعقاد الوالية ونفوذ إذا ويل اجلاهل لعدم العامل وإال فقد ت
احلكم مع وجود العامل، وأما العدل العامل إذا حكم يف شيء مث عزل وويل بعده غريه فإنه ال تتعقب 
أحكامه؛ ألهنا موافقة ملا عليه الناس فتعقبها يؤدي إَل كثرة الشر واخلصام فاملراد بعدم التعقب عدم 

املراد أان إذا رأينا حكما فاسدا ال ننقضه بل ننقضه قوله العدل أخرج اجلائر، وقوله العامل التتبع، وليس 
أخرج به اجلاهل ولو قال املؤلف ومضى الصواب كان أحسن؛ ألن غري اجلور قد يكون خطأ أو سهوا 

 أو نسياان مع أنه ال ميضي

 

قب قدم أن العدل العامل ال تتع)ص( ونقض وبني السبب مطلقا ما خالف قاطعا أو جلي قياس )ش( ت
أحكامه فإذا عزل أو مات وويل بعده غريه ورفع إليه شيء من أحكام العدل العامل أو رفع له هو شيء 
من أحكامه ونظر فيها فوجد فيها ما هو خمالف لقاطع من كتاب أو سنة أو قياس جلي أو إمجاع فإن 

 مطلقا جله لئال ينسب للجور واهلوى فمعىنللغري وله أن ينقضه وجواب ويبني السبب الذي نقض أل
سواء كان احلكم لغريه أو له كان يف واليته األوَل أو الثانية فقوله ما أي حكما مفعول نقض مثال 
خمالفة اإلمجاع كما لو حكم أبن املرياث كله لألخ دون اجلد؛ ألن األمة على قولني املال كله للجد أو 
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، ومثال خمالفة النص إذا حكم بشفعة اجلار فإن احلديث قل به أحدفلم ييقاسم األخ أما حرمان اجلد 
الصحيح وارد يف اختصاص الشفعة ابلشريك ومل يثبت له معارض صحيح ومثال خمالفة القياس شهادة 
الكافر؛ ألن احلكم بشهادة الفاسق ال جتوز فالكافر أشد فسوقا وأبعد عن املناصب الشرعية يف مقتضى 

ء معتق وشفعة جار وحكم على عدو أو بشهادة كافر أو مرياث ذوي رحم أو القياس )ص( كاستسعا
موَل أسفل أو يعلم سبق جملسه أو جعل بتة واحدة أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة أو ظهر أنه قضى 
بعبدين أو كافرين أو صبيني أو فاسقني )ش( هذه أمثلة ملا خالف قاطعا أو جلي قياس كما أييت بيانه 

 إذا كان عبد بني رجلني مثال وأعتق أحدمها حصته وكانواملعىن أنه 

                             Q ابن رشد اآليت بعد موضوع آخر هذا إذا محل قوله: اخلارج عن احلق على ظاهره فإن محل على
 أن املراد أن شأنه ذلك ال فال يكون خمالفا له بل هو املوضوع ويعلم من ذلك أنه عامل ال جاهل.

ه: وكذلك تنبذ أحكام القاضي اجلاهل( ولو وافق الصواب كما يف عب ورده حمشي تت مبا حاصله )قول
أنه إن قامت البينة على صحة أحكام اجلاهل ظاهرا وابطنا فال تنقض وكذا اجلائر مث قال ومل أر من 

ه أهنم أحلقوه تقال ابلنقض يف اجلاهل مطلقا وإن كان صوااب ابطنا وظاهرا؛ ألن اجلاهل غري املشاور غاي
ابجلائر واجلائر ال ينقض من أحكامه ما علم صحة ابطنه ابلبينة العادلة وعبارة الشارح أي ِبرام عن 
املازري يف اجلاهل تنقض وإن كان ظاهرها الصواب وينبغي أن يلحق بذلك كما قالوا ما إذا حكم حاكم 

فإن  كاف يف حتليلها لزوجها األولفيمن طلق زوجته ثالاث وعقد هلا على آخر وحكم أن جمرد العقد  
هذا القول قول سعيد، وقد رجع سعيد عنه فال جيوز العمل به؛ ألنه خالف اإلمجاع فهذا من املسائل 
املخالفة لإلمجاع. )قوله: والتخمني( عطف تفسري على احلدس. )قوله: وال يعرف الطريق إليه( يعرف 

ي قوله: وجاهل إخل وقوله: وإال فقد تقدم أن العلم ذلك ابملزاولة يف ذلك. )قوله: وكالم املؤلف( أ
واجب شرط حاصل ذلك أن العلم شرط صحة إذا وجد العامل وأما إذا مل يوجد فال يكون العلم شرط 
صحة بل يوَل اجلاهل أي الذي له عقل وورع اعتمادا على أنه يسأل العلماء الذين مل يستوفوا شروط 

ن مشورة نقض حكمه مطلقا على ما قال الشارح وإن شاور تعقب القضاء كمرأة أو عبد فإذا حكم بدو 
وقال يف ك جوااب آخر وحاصله أنه إذا ويل على جهل ابتداء حكمه ابطل وإذا مل يول على ذلك ابتداء 

 بل إمنا اطلع عليه بعد ومل يعلم جبهله إال بعد فيجري فيه تفصيل املصنف هنا

 

ا من عمل أهل املدينة كخيار اجمللس أو من القواعد  . )قوله: أو جلي قياس( أي أو خالف قاطع
كمسألة السرجيية البن سريج من الشافعية هي أن رجال قال إن وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله 
ثالاث مث طلقها واحدة ومات فال إرث هلا منه الجتماع الشرط واملشروط وعدم اعتبار قوله قبله خالفا 

رط مع املشروط فال يلزم عنده إيقاع الثالث فرتث منه وقولنا عمل حلكم ابن سريج بعدم اجتماع الش
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أهل املدينة زاد ابن عرفة كما يف الربزيل ولكن هذا واضح ابلنسبة للمالكي ال لغريه فال نقض برزيل كما 
قاله البدر. )قوله: أو جلي قياس( من إضافة الصفة للموصوف وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو ضعفه 

ول قياس األمة على العبد يف التقومي على املوسر املعتق، والثاين قياس العمياء على العوراء يف مثال األ
عدم إجزاء الضحية واحتمال أن العمياء يعتىن ِبا يف أخذها للمرعى لكوهنا ال تبصر خبالف العوراء 

ل املصنف فيما و ضعيف. )قوله: وله أن ينقضه وجواب( فإن قيل نقض أحكام العدل العامل هنا يناقض ق
تقدم وال يتعقب حكم العدل العامل واجلواب أن النقض هنا ليس مرتتبا على تعقب أحكامه وإمنا عثر 

 (1)عليها هو أو غريه." 
"الشمس بوجهك وأنت قائم غري منكس رأسك وال مطأطئ له فإن نظرت إَل الشمس ببصرك  .124

قت لت عن بصرك فقد متكن دخول الو فقد دخل الوقت وإن مل ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نز 
 أن الوقت فيها ما مل تصفر الشمس. -رمحه هللا  -والذي وصف مالك 

 

ووقت املغرب وهي صالة الشاهد يعين احلاضر يعين أن املسافر ال يقصرها ويصليها كصالة احلاضر 
د ال تؤخر حفوقتها غروب الشمس فإذا توارت ابحلجاب وجبت الصالة ال تؤخر وليس هلا إال وقت وا

 عنه.

 

 ووقت صالة العتمة وهي صالة العشاء وهذا االسم أوَل ِبا غيبوبة الشفق والشفق احلمرة

                             Q أول وقت العصر املختار أنك إذا )استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم( حالة كونك )غري
يث  الشمس( أي قابلتها )ببصرك( حبمنكس رأسك وال مطأطئ له( تفسري ملا قبله. )فإن نظرت إَل

صارت قبالة بصرك ال مرفوعة وال خمفوضة. )فقد دخل الوقت( املختار للعصر )وإن مل ترها ببصرك( 
لكوهنا على غاية من االرتفاع )ف( تعلم أنه )مل يدخل الوقت( املختار للعصر )وإن نزلت عن بصرك 

يف ألنه ال يطرد يف كل األزمنة، ألن الشمس ف( حتقق أنه )قد متكن دخول الوقت( وهذا القول ضع
ن األحكام أل مل يقل به أحدتكون يف الصيف مرتفعة ويف الشتاء منخفضة، حىت قال ابن الفخار: 

الشرعية ال يصح بناؤها على مثل هذا، والظاهر أن املصنف إمنا ذكر هذا القول رمحة للضعفاء الذين 
 هور؛ ألن املصلي على هذا القول موقع للصالة يف اختياريها،ال يدركون معرفة األوقات على القول املش

سواء كان يف صيف أو شتاء، ألهنا ال تقابل بصر الناظر إال وقد ظل كل شيء مثله، واملعتمد ما أشار 
 ( يف بيان آخر املختار للعصر )أن( أول )الوقت-رمحه هللا تعاَل  -له بقوله: )والذي وصفه مالك 

لظهر ويستمر )ما مل تصفر الشمس( فإذا دخل وقت االصفرار صار الوقت فيها( من آخر وقت ا
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ضروراي وهذا هو املعتمد وصدر به ابن احلاجب ورواه ابن القاسم عن مالك، واقتصر عليه خليل حيث 
قال: وهو أول وقت العصر لالصفرار، وهذا غري خمالف ملا صدر به من قوله: وآخره أن يصري ظل كل 

 صفرار ال حيصل إال بعد ذلك وأما قبل ذلك فتكون الشمس نقية.شيء مثليه ألن اال

قال العالمة ابن عمر ما معناه: وهذا واضح يف زمان الصحو، وأما يف زمان الغيم الذي ال يظهر فيه 
 ظل فإنه يرجع إَل قول أهل األوراد والصنائع ممن له دراية مبعرفة األوقات واالحتياط.

 

ر شرع يف بيان وقت املغرب بقوله: )ووقت املغرب وهي صالة الشاهد( وملا فرغ من بيان وقت العص
وفسره بقوله: )يعين احلاضر( وملا استشعر سائال عن معىن احلاضر قال: )يعين أن املسافر ال يقصرها( 
يف سفره )ويصليها كصالة احلاضر( ونقض هذا التعليل بصالة الصبح، فاألوَل يف التعليل أهنا تطلع 

م يسمى الشاهد )فوقتها غروب الشمس( كأن الصواب إسقاط لفظ فوقها ويقتصر على عند طلوع جن
اخلرب وهو غروب الشمس وال ينظر للحمرة الباقية ولذلك قال: )فإذا توارت( أي غاب مجيع قرصها يف 
العني احلمئة أي ذات احلمأة وهي الطني األسود وهي املراد )ابحلجاب وجبت الصالة ال تؤخر عنه 

ا إال وقت واحد ال تؤخر عنه( قال خليل: وللمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها وليس هل
فوقتها مضيق، وجيوز ملن غربت عليه حمصال لشروطها من طهارة وسرت واستقبال أتخري فعلها مبقدار 
حتصيلها وذلك ابلنظر لعادة غالب الناس، فال يعترب حال موسوس وال من على غاية من السرعة، 

راعى زمن االسترباء املعتاد ملن احتاج إليه )تنبيهات( األول: فهم من قوله: ال يؤخر عنه لو شرع فيها وي
وطول حبيث غاب الشفق ال إمث عليه وهو كذلك فالشفق ابلنسبة للشروع فيها وما ذكره املصنف هو 

لذي هو وقت محر ااملعتمد، ولذلك اقتصر عليه العالمة خليل ومقابله ميتد وقتها لغروب الشفق األ
العشاء، وقال ابن العرِب فيه: إنه الصحيح ويف أحكامه إنه املشهور من مذهب مالك، لكن قد علمت 

 أن الذي به الفتوى ما ذكره املصنف وال سيما اقتصر عليه خليل.

الثاين: ما ذكره املصنف من أن وقت املغرب غروب الشمس إمنا هو ابلنسبة ملن يكون يف رءوس اجلبال 
و يف فالة من األرض، وأما من يكون خلف اجلبال فال يعول على غروب الشمس وإمنا يعول على أ

 إقبال الظلمة من جهة املشرق، فإذا ظهرت كان دليال على مغيبها فيصلي ويفطر وهللا أعلم.

الثالث: رمبا يفهم من قوله: ليس هلا إال وقت واحد أهنا مىت أخرت عن أول الوقت تصري قضاء وليس  
كذلك، بل املراد أنه ال جيوز أتخري الشروع فيها إال مبقدار حتصيل شروطها، فال ينايف أن هلا وقتا ضروراي  

 (1)كالظهر والعصر، واملنفي إمنا هو وقت التوسعة املوجود يف حنو الظهر والعصر فافهم." 
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ديث على ابحل"يف الصالة، ومل يقل بذلك آخرون، ويف كل ذلك حديث مل جيمع أهل املعرفة  .125
ليه يف ومن ال فال سبيل ع -استربأ لدينه وعرضه  -تصحيحه، واألصح يف هذه أن من احتاط فقد 

 صراح الشريعة.

وال شبهة أن ملس املرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة اجلماع وأن مس الذكر فعل شنيع، 
اطني ان قبضا عليه كان من أفعال الشيولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه يف االستنجاء، فإذا ك

 ال حمالة، والدم السائل والقيء الكثري ملواث للبدن ومبلدان للنفس، والقهقهة يف الصالة

خطيئة حتتاج إَل كفارة، فال عجب أن أيمر الشارع ابلوضوء من هذه، وال عجب أال أيمر، وال عجب 
 أن يرغب فيه من غري عزمية.

وء من لفظ احلديث وقد أمجع الفقهاء من الصحابة والتابعني على تركه كالوض والثالثة ما وجد فيه شبهة
مما مسته النار فإنه ظهر عمل النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء وابن عباس وأِب طلحة وغريهم خبالفه، 

 نوبني جابر أنه منسوخ، وكان السبب يف الوضوء منه أنه ارتفاق كامل ال يفعل مثله املالئكة، فيكو 
سببا النقطاع مشاِبتهم، وأيضا فان ما يطبخ ابلنار يذكر انر جهنم، ولذلك هنى عن الكي إال لضرورة 

 فلذلك ال ينبغي لإلنسان أن يشغل قلبه به.

كم من فقهاء الصحابة والتابعني وال سبيل إَل احل مل يقل به أحد -فاألمر فيه أشد  -أما حلم اإلبل 
تاط ب عليه التخريج، وقال به أمحد واسحق، وعندي أنه ينبغي أن حيبنسخه، فلذلك مل يقل به من يغل

 فيه اإلنسان وهللا أعلم.

والسر يف إجياب الوضوء من حلوم اإلبل على قول من قال به أهنا كانت حمرمة يف التوراة، واتفق مجهور 
حدمها أن يكون الوضوء أ أنبياء بين إسرائيل على حترميها، فلما أابحها هللا لنا شرع الوضوء منها ملعنيني،

شكرا ملا أنعم هللا علينا من إابحتها بعد حترميها على من قبلنا، واثنيها أن يكون الوضوء عالجا ملا عسى 
أن خيتلج يف بعض الصدور من إابحتها بعد ما حرمها األنبياء من بين إسرائيل، فإن النقل من التحرمي 

ان نفوسهم، وعندي أنه كان يف أول اإلسالم مث نسخ.." إال كونه مباحا جيب منه الوضوء أقرب الطمئن
(1) 
"يوما مما زاد على ذلك، فإنه يكون استحاضة وبغري مرض من اخلارج بسبب مرض غري  .126

االستحاضة وبال والدة من دم النفاس، ودليل وجوب الغسل منه قوله تعاَل }وال تقربوهن حىت يطهرن{ 
ة لفاطمة بنت أِب حبيش دعي الصال -ليه الصالة والسالم ع -من قوله »[ ويف املوطإ 222]البقرة: 

 « "قدر األايم اليت حتيضني فيها، مث اغتسلي وصلي.
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واملوجب الثالث أشار إليه بقوله )أو( دم )االستحاضة( ع: انظر كيف أوجب الغسل من انقطاع دم 
 ك. من أصحابه وحنوه يف ومل يقل به أحداالستحاضة وهذا مل يروه أحد عن مالك 

وقال ج: اختلف يف انقطاع دم االستحاضة على ثالثة أقوال، فقيل: ال أثر له، وقيل: تطهر منه 
 استحبااب، وإليه رجع مالك، والقوالن يف املدونة. وقيل: إهنا تغتسل منه وجواب على ظاهر نقل الباجي.

 قال مالك: مرة تغتسل ومرة ليس ذلك عليها،

                             Qحتتاج لسؤال النساء، وأما بنت مخسني إَل السبعني فاخلارج منها حيض إن قطعت النساء ال 
أو شككن يف كونه حيضا، فإن قطعن بعدمه فليس حبيض، فتلخص أن لنا مخسة أحوال دون التسع 
ليس حبيض قطعا والتسع إَل املراهقة يسأل النساء ومن املراهقة إَل اخلمسني حيض قطعا، ومن اخلمسني 
يسأل النساء ومن السبعني إَل ما فوق ليس حبيض قطعا ]قوله: وقيل مخسني[ ضعيف ]قوله: مما زاد 

 على ذلك[ وكذا ما زاد على عادهتا وأايم االستظهار فهذه الصورة ترد على التعريف.

قال يف التوضيح وأجيب أبن ذلك اندر وأورد أيضا أن حيض احلامل أكثر من مخسة عشر يوما، 
نه أن هذا حد للغالب كما يف التوضيح ]قوله: غري االستحاضة[ ال خيفى أن االستحاضة  واجلواب ع

كما ذكروا هو الدم اخلارج بعد مخسة عشر يوما أي بعد أايم عادهتا واالستظهار، ومن املعلوم أنه انشئ 
عن خلل يف البدن الذي هو مرض فيه، فحاصل ذلك أن االستحاضة هو الدم املذكور الناشئ عن 

 رض، فقد قال زروق: واالستحاضة الدم اجلاري على املرأة من علة انتهى.م

وظاهره أي مرض كان فال معىن لقوله غري االستحاضة فاملناسب إسقاطه وهو اتبع يف ذلك للفاكهاين، 
 وموافق ملا يف التتائي فتدبر.

نفسه ]قوله: خارج بقوله ب]قوله: وبال والدة من دم النفاس[ قال يف التوضيح: هو زايدة بيان وإال فهو 
[[ قال بعض املفسرين: فعلى التشديد يغتسلن وأصله يتطهرن وعلى 222}حىت يطهرن{ ]البقرة: 

 التخفيف ينقطع دمهن انتهى.

إذا تقرر ذلك فاملناسب لكالم الشارح قراءة التشديد ]قوله: بنت أِب حبيش[ بضم احلاء املهملة وفتح 
شني املعجمة، وامسه قيس بن املطلب بن أسد بن عبد العزى ]قوله: الباء املوحدة وسكون الياء وابل

ت: إين فقل -صلى هللا عليه وسلم  -سألت رسول هللا »فقد قالت: « [ دعي الصالة قدر األايم»
أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ فقال: ال ولكن دعي الصالة قدر األايم اليت حتيضني فيها، مث 

 «اغتسلي وصلي
 

دم االستحاضة[ اإلضافة للبيان أي دم هو االستحاضة فإذا كان احلال ما ذكر فال موجب ]قوله: أو 
لتقدير الشارح إال جماراة كالم املصنف ]قوله: وهذا مل يروه أحد إخل[ سيأيت رده كما يف كالم ابن انجي 
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ثر له[ أي فقال أ ]قوله: وحنوه يف الفاكهاين[ أي حنو املنقول عن ابن عمر يف الفاكهاين ]قوله: فقيل ال
مالك: ال يستحب هلا الغسل؛ ألهنا طاهر، وليس مث موجب وألنه دم علة وفساد فأشبه اخلارج من 
الدبر ]قوله: وقيل تطهر منه استحبااب[ وهو املعتمد كما أشار له خليل بقوله: ال ابستحاضة وندب 

 النقطاعه انتهى.

ل مث رجع إَل استحباب الغسل، واختاره ابن ]قوله: وإليه رجع مالك[ أي كان يقول أوال ال تغتس
القاسم صرح بذلك احلطاب وعلل االستحباب أبهنا ال ختلو من دم غالبا ]قوله: قال مالك[ معمول 
لنقل إن أراد به املصدر وبدل منه إن أراد به املنقول يدل على ما قرران كالم زروق ]قوله: قال مالك 

له: ومرة ليس ذلك عليها[ حيتمل نفي الوجوب فال ينايف مرة تغتسل إخل[ فظاهر هذا الوجوب ]قو 
االستحباب الذي هو املعتمد، وحيتمل ليس عليها ذلك ال وجواب وال استحبااب فيكون عني قول ابن 

 (1)القاسم ]قوله: وقال ابن القاسم." 
 "مث استثىن من عدم قبول الشاهد واليمني يف دم العمد والقتل فقال: )إال مع القسامة يف .127

النفس( مراده أنه يقضى ابلقسامة مع الشاهد الواحد من غري ميني وإن كان ظاهر اللفظ ال يعطيه، فإن 
ظاهره أنه ال يقضى ابلشاهد واليمني يف دم عمد أو قتل نفس عمدا إال مع القسامة يف النفس فيقضى 

 يف لشاهد واليمنيوما قدمه من أنه ال يقضى اب مل يقل به أحدابلشاهد واليمني مع القسامة، وهذا 
 اجلراح العمد خالف املشهور، واملشهور هو قوله:

)وقد قيل يقضى بذلك( أي ابلشاهد واليمني )يف اجلراح( يعين مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ، وقد 
اعرتض عليه يف متريض املشهور بتقدمي غريه وذكره له بصيغة التمريض )وال جتوز شهادة النساء( فيما 

جال )إال يف األموال( وما يتعلق ِبا كاإلجارة )ومائة امرأة كامرأتني وذلك كرجل واحد هو من شأن الر 
 يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمني فيما جيوز فيه شاهد وميني( .

والرابعة: أشار إليها بقوله: )وشهادة امرأتني فقط فيما ال يطلع عليه الرجال من الوالدة واالستهالل( 
عيوب الفرج أو البدن )جائزة( وال يعارض هذا احلصر يف قوله: وال جتوز  وهو النطق )وشبهه( مثل

 شهادة النساء إال يف األموال؛ ألن ذلك خمصوص مبا قيدان به كالمه من قولنا فيما هو من شأن الرجال.

 

مث انتقل يتكلم على من تقبل شهادته ومن ال تقبل شهادته فقال: )وال جتوز شهادة خصم( على خصمه 
 ي له ابل وطالت اخلصومة بينهما )وال( شهادة )ظنني( ابلظاء املعجمة املشالة وهو املتهم يف دينهبدنيو 

                             Q استثىن إخل[ األوَل أن يقول: مث استثىن من عدم قبول الشاهد واليمني يف قتل النفس إذ ال دخل
 لقوله يف دم عمد يف االستثناء.
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يقضى ابلقسامة[ أي فإنه يقضى ابلشاهد مع أميان القسامة من غري ميني زائد على ]قوله: مراده أنه 
أميان القسامة وذلك يف بعض أمثلة اللوث كالعدل فقط يف معاينة القتل العمد واخلطأ خبالف شهادة 
العدل على اجلرح ال بد أن حيلف الويل لقد جرحه وملن جرحه مات، فيزيد لقد جرحه مع كل ميني 

 النصاب، وتلك الصفة اجتمع فيها اليمني املكملة للنصاب وأميان القسامة.ليكمل 

 ]قوله: وشهادة امرأتني[ أي ال جيزئ أقل وال رجال، وليس املراد ال أزيد من امرأتني من النساء.

 ]قوله: فيما ال يطلع[ أي فيما ال جيوز أو يندر.

 كذلك عند ابن القاسم خالفا لسحنون.]قوله: من الوالدة[ ظاهره وإن مل حيضر شخص اجلسد وهو  

]قوله: جائزة[ من غري ميني، وال يكفي الواحدة مع اليمني والشهادة على الوالدة وعلى االستهالل أي 
على أنه ينزل مستهال عام يف احلرائر واإلماء، وإمنا عمل بشهادتني فيه لندور اطالع الرجال على ذلك، 

ا ك، وفائدة ثبوت االستهالل وعدمه تظهر يف اإلرث له أو منه، وأمفال ينايف أنه ميكن رؤية الرجال لذل
عيب الفرج واحليض فهو يف اإلماء دون احلرائر؛ ألن احلرة تصدق يف نفي داء فرجها ويف حيضها. وفرق 
بعضهم بقوله: ولعل الفرق شرف احلرة على األمة فإذا تنازع ابئع أمة مع مشرتيها يف عيب بفرجها 

وأما ما كان بغري الفرج فإن كان يف الوجه أو اليدين فينظره الرجال، وأما لو كان داخل نظرها النساء، 
 الثياب وخارج الفرج فال يثبت إال برؤية النساء العدالت ولو يف احلرائر.

قال تت: وهل جتوز شهادهتن يف كونه ذكرا أو أنثى وهو قول ابن القاسم لكن مع ميني القائم بشهادهتن 
 اه .

 هذه مرتبة تزاد على مراتب الشهادة قاله عج.وعليه ف

 

]قوله: بدنيوي[ أي خصمه بسبب أمر دنيوي غري خفيف. وقوله: أو طالت أي أو طالت فحاصله 
أن عدم اجلواز يف صورتني، أوالمها: أن تكون اخلصومة بسبب دنيوي غري خفيف، الثانية: بسبب أمر 

كافر استحكمت، وأما بديين كشهادة املسلم على ال دنيوي خفيف إال أنه طالت اخلصومة بينهما حبيث
 أو دنيوي خفيف ومل تطل اخلصومة فتجوز.

قال ابن كنانة: تقبل شهادة أحدمها على اآلخر إذا كانت اهلجرة يف أمر خفيف وال تقبل يف املهاجرة 
 (1)الطويلة والعداوة البينة اه  إذ الظاهر أن الواو مبعىن أو.." 

معه ماء جيود به وقويل يف الوقت مما جوزه فيه من زايديت )مث( إن مل جيد  "كأن ينادي فيهم من .128
املاء يف ذلك )نظر حواليه( ميينا ومشاال وأماما وخلفا إَل احلد اآليت وخص موضع اخلضرة والطري مبزيد 
احتياط )إن كان مبستو( من األرض )وإال( أبن كان مث وهدة أو جبل. )تردد إن أمن( مع ما أييت 
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صاصا وما ال جيب بذله ملاء طهارته )إَل حد غوث( أي إَل حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث اخت
 ِبم فيه مع

                             Q بذلك الرتفاق بعضهم ببعض ومساعدته وما زاد داخل فيما بعده فيكفي فيه النظر والرتدد من
م وال جيب الطلب من كل بعينه بل يكفي نداء يع غري سؤال اه  برماوي. )قوله كأن ينادي فيهم إخل(

مجيعهم أبن يقول من معه ماء جيود به من يبيعه فيجمع بينهما؛ ألنه قد يبذله وال يهبه وال يبيعه فلو 
اقتصر على من جيود به سكت من ال يبذله جماان أو على إطالق النداء سكت من يظن أهنا به وال 

له جيود به( أي إن ظن منهم السماح به وإال فيزيد، ولو بثمنه إن  يسمح إال ببيعه اه  شرح م ر. )قو 
كان قادرا عليه؛ ألن السامع قد يكون خبيال فال يسمح به إال بثمنه ويف كالمه إشارة إَل أنه ال يطلب 
من كل واحد على حدته اه  برماوي. )قوله: مث إن مل جيد املاء إخل( هذا من مجلة ما جوزه فيه، وإمنا 

 ثم لرتاخيه عما قبله اه  ح ل.عطفه ب

 وانظر ما املراد ابلرتاخي هنا اه .

وعبارة الربماوي قوله، مث إن مل جيد املاء إخل أشار به إَل أنه ال ينتقل إَل النظر إال بعد ما ذكر من 
انتهت  حدومل يقل به أالتفتيش والطلب وذلك؛ ألن األسهل ما ذكر ورمبا توهم عبارته أن ذلك شرط، 

تيب الذي يف كالم املنت غري واجب بل يصح أن يقدم النظر والرتدد اآليت على الطلب من رحله فالرت 
ورفقته. )قوله حواليه( مجع حول مبعىن جهة على غري قياس وقياسه أحوال، وهذا اجلمع على صورة 

كسر الالم ب املثىن اه  شيخنا ح ف ويف املختار يقال قعد حوله وحواله وحواليه وحوليه وال يقال حواليه
وقعد حياله وحبياله أي إبزائه اه . )قوله إَل احلد اآليت( أشار به إَل أن قول املنت إَل حد غوث متعلق 
بكل من العاملني أي نظر وتردد اه  شيخنا. )قوله وخص موضع اخلضرة إخل( أي وجواب إن غلب على 

من كل  إال تردد إن أمن إخل( أبن ميشيظنه وجود املاء وتوقف غلبة ظن الفقد عليه اه  برماوي. )قوله و 
جهة من اجلهات األربع إَل آخر حد الغوث إن كان ال حييط به إال ِبذا املشي وإال مشى بقدر ما 
حتصل به اإلحاطة من كل جهة، ولو ثالث خطوات اه  شيخنا. )قوله أبن كان مث وهدة( يف املختار 

 ووهاد كمهاد اه . الوهدة كالوردة املكان املطمئن واجلمع وهد كوعد

)قوله مع ما أييت( أي يف حد القرب أبن أيمن نفسا أو عضوا أو ماال زائدا على ما جيب بذله ملاء 
 طهارته وانقطاعا عن رفقة وخروج الوقت اه  ح ل.

وعبارة الشوبري، ومن مجلة ما أييت الوقت وحمل اشرتاط األمن عليه إن كان التجويز بغري العلم أما إن  
لم فال يشرتط األمن عليه انتهت وهو مستغىن عنه مبا تقدم من محل التجويز ابلنسبة حلد كان ابلع

الغوث على ما عدا العلم اه  شيخنا. )قوله أيضا مع ما أييت( من مجلة ما أييت أمن الوقت وحمل اشرتاطه 
د من نزاع طويل مفيمن ال يلزمه القضاء أما من يلزمه القضاء فال يشرتط فيه أمن الوقت، وهذا هو املعت
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اه  شوبري واعتمد شيخنا ح ف أن هذا التفصيل إمنا هو يف صورة العلم اآلتية يف حد القرب. وأما ما 
هنا أي ما يف حد الغوث فيشرتط فيه يف الصورة املذكورة األمن على الوقت مطلقا أي سواء كان القضاء 

يمم اشتغل ابلطلب، فإنه ال يطلب بل يتيلزم املتيمم أم ال اه  مبعىن أنه إذا خاف خروج الوقت لو 
ويصلي يف الوقت وبعد ذلك إن كان احملل يغلب فيه الوجود فتلزمه اإلعادة وإال فال كما يف األجهوري 
على التحرير وفرض املسألة أنه جموز للماء ال عامل به، فإن كان عاملا وجب طلبه، ولو أدى الطلب إَل 

 حلالة.خروج الوقت وال يصح تيممه يف تلك ا

وهذا الكالم كله مفروض يف حد الغوث أما حد القرب فسيأيت أنه يشرتط فيه األمن على الوقت لكن 
فيما إذا كان احملل يغلب فيه الفقد أو يستوى األمران مبعىن أنه إذا خاف خروج الوقت لو اشتغل 

ل يغلب إذا كان احملابلطلب، فإنه ال يطلب بل يتيمم ويصلي ألجل إدراك الوقت وال إعادة عليه أما 
فيه الوجود، فإنه يشتغل ابلطلب، ولو خرج الوقت وال يصح تيممه يف تلك احلالة والفرض أنه عامل 
بوجود املاء كما يؤخذ هذا التفصيل من حواشي التحرير. )قوله أي إَل حد يلحقه فيه غوث رفقته( 

آخر  ر رفقته املنسوبني إليه ال منأي مع اعتدال أمساعهم ومع اعتدال صوته، وابتداء هذا احلد من آخ
 القافلة اه  ح ل.

وعبارة الربماوي وأوله من حمله، وقيل من آخر رحله، وقيل من آخر رفقته الذين يلزمه سؤاهلم وهم 
املنسوبون إليه ال من آخر القافلة مطلقا وإال فقد تتسع جدا حبيث أتخذ قدر فرسخ أو أكثر فلو اعترب 

 (1)شقة شديدة ورمبا تزيد على حد القرب واستقر به شيخنا الشرباملسي." ذلك من آخرها لزم منه م
")و( عليه )دم( وتقدم أنه كدم التمتع )وإعادة( فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا   .129

كان أو فرضا كما يف اإلفساد، واألصل يف ذلك ما رواه مالك يف موطئه إبسناد صحيح أن هبار بن 
حر وعمر بن اخلطاب ينحر هديه فقال اي أمري املؤمنني أخطأان العد وكنا نظن أن األسود جاء يوم الن

هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب إَل مكة فطف ابلبيت أنت ومن معك واسعوا بني الصفا واملروة 
جيد  واحنروا هداي إن كان معكم مث احلقوا أو قصروا مث ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن مل

فصيام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجعتم واشتهر ذلك يف الصحابة ومل ينكروه وإمنا جتب اإلعادة يف 
 فوات مل ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه أبن حصر فسلك طريقا آخر

                             Qرة.وم العشوعليه دم( أي إن كان حرا فإن كان رقيقا فواجبه الصوم اه . سم على حج أي ص 

)قوله: أيضا وعليه دم( ويدخل وقت وجوبه ابلدخول يف حجة القضاء وجوازه بدخول وقت اإلحرام 
زيه ذحبه إال على أنه ال جي -رمحه هللا تعاَل  -ِبا من قابل وإن مل حيرم على املعتمد وإن مشى املاتن 

فاقا، وكالم ابإلحرام ابلقضاء ات بعد اإلحرام ابلقضاء خبالف الصوم عند العجز عنه فال يدخل وقته إال
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 النووي يف اإليضاح ظاهر فيه اه . ابن اجلمال.

)قوله: وإعادة فورا( مل يقل هو وال غريه هنا مثل ما تقدم يف اإلفساد من قوهلم وتقع اإلعادة عن الفاسد 
ثله هنا  مويتأدى ِبا ما كان يتأدى ابألداء لوال الفساد من فرض اإلسالم أو غريه، والظاهر أن أييت

 ويتأدى ابإلعادة ما كان يتأدى ابلفائت من فرض اإلسالم أو غريه حرره أتمل.

 )تنبيه(

هل يلزم اإلحرام ابلقضاء من مكان اإلحرام ابألداء على التفصيل السابق يف قضاء الفاسد أو يفرق 
لتساويهما يف  دأبن التقصري يف اإلفساد أظهر منه يف الفوات أو يفرق بني التفويت، فيكون كاإلفسا

متام التعدي وبني الفوات فال يلزمه إال من ميقات طريقه وال يراعى الفائت كل حمتمل، واألقرب إَل  
كالمهم األول إبطالقه مث رأيت اجملموع قال عن األصحاب وعلى القارن القضاء قاران ويلزمه ثالثة 

إلفراد يف القضاء وال يسقط هذا عنه ابدماء دم الفوات ودم القران الفائت ودم اثلث للقران املأيت به 
يف القضاء؛ ألنه توجه عليه القران ودمه فال يسقط بتربعه ابإلفراد اه . فأفهم ذلك أنه يتعني مراعاة ما  
كان عليه إحرامه يف األداء فلو أحرم من ذي احلليفة ففات مث أتى يف القضاء على قرن لزمه أن حيرم 

جيههم رعاية ذلك يف اإلفساد أبن األصل يف القضاء أن حيكي األداء من مثل مسافة احلليفة ويؤيده تو 
وهذا بعينه موجود يف صورة الفوات وال نظر للفرق السابق مبزيد التعدي ابإلفساد ملا مر أن الفوات ال 

 خيلو من تقصري. اه . حج.

ان الذي فات ك  )قوله: تطوعا كان أو فرضا( تعميم يف الفورية ويف شرح حج ختصيص الفورية مبا إذا
تطوعا ويف شرح ابن اجلمال ما نصه وهل ختتص الفورية ابلنفل أو تعم الفرض صريح شرح املنهج وظاهر 
الغرر الثاين وكالم اإلمام النووي يف اإليضاح ظاهر فيه وخصصها يف التحفة واإلمداد وخمتصره وخمتصر 

صلها وإن ع وتضييق كما يف الروضة وأاإليضاح ابلنفلي، مث قال أما الفرض فهو ابق كما كان من توسي
نوزع فيه اه . وفرق تلميذه العالمة عبد الرءوف يف حاشيته على الشارح ويف شرح املختصر مبا هو 
ملخص يف حاشية اإليضاح وهو أنه يف التطوع ألزم نفسه به تربعا من غري إلزام فشدد عليه؛ ألنه يعين 

فإنه ال  ملزم به ابتداء فبقي كما كان اه . ولينظر فيه الفوات ال خيلو عن تقصري خبالف الفرض فإنه
خيلو عن وقفة إذ إلزامه نفسه به غاية ما فيه أنه يصريه كالفرض ابتداء فإذا صار كذلك وقلتم بعدم 

رضي هللا  -الفورية يف قضائه أعين الفرض وأنه يبقى كما كان فليكن النفل كذلك وينايف فتوى عمر 
دم إنكار مع ع -رضي هللا عنه  -بل فتوى عمر  ومل يقل به أحدقابل  بوجوب القضاء من -عنه 

املعدود إمجاعا سكوتيا بذلك يؤيد ما يف شرح النهج من عدم التفصيل  -رضي هللا عنهم  -الصحابة 
 كانوا كلهم متنفلني فليتأمل ذلك اه  حبروفه.  -رضي هللا عنهم  -إذ يبعد أن هبارا ومن معه 

و أبو عبد هللا هبار بفتح اهلاء وتشديد الباء املوحدة وآخره راء ابن األسود القرشي )قوله: إن هبارا( ه
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 . اه . برماوي.-صلى هللا عليه وسلم  -الصحاِب أسلم بعد الفتح وصحب النيب 

)قوله: أخطأان العد( بفتح العني املهملة وتشديد الدال أي العدة يف أايم الشهر وضمري املتكلم أما اهلبار 
 مه نفسه أو له وألصحابه وهو أظهر اه . برماوي.بتعظي

علم أهنم مل يكونوا سعوا بعد طواف القدوم أو أهنم ممن مل  -رضي هللا عنه  -)قوله: واسعوا( لعل عمر 
 يطلب منهم طواف القدوم لكوهنم من أهل مكة مثال اه . برماوي.

 ابلقابل اه . برماوي.  فحجوا ويتقيد العام)قوله: فحجوا( فيه إفادة الفورية يف القضاء حيث عرب ابلفاء يف

 )قوله: وأهدوا( بقطع اهلمزة يقال أهدى له وإليه اه . خمتار اه . ع ش على م ر.

)قوله: فصيام ثالثة أايم يف احلج( أي حج القضاء أي بعد اإلحرام اه . حج فال يصح تقدمي صومها 
 عليه اه . سم عليه.

 إمجاعا اه . حج أي سكوتيا.)قوله: ومل ينكروه( أي فكان 

)قوله: أبن حصر فسلك إخل( هذا مفهوم االستدراك الذي ذكره أوال بقوله نعم إن سلك طريقا آخر 
 (1)مساواي إخل وعليه فكان األوَل أن يعقبه به فعلم من." 

"أو عطف بيان )أو نصب( متييزا )أو جر( حلنا )أو سكون( ، وقفا )أو كذا كذا درهم ِبا(  .130
حوال األربعة )أو( قال )كذا، وكذا درهم بال نصب فدرهم( يلزمه؛ ألن كذا مبهم، وقد فسره أي ابأل

 بدرهم يف األوَل والثانية وختتص الثانية ابحتمال التأكيد والدرهم يف الثالثة ال يصلح للتمييز )أو به( أي
إَل اجلميع  عىن فيعودابلنصب أبن قال كذا، وكذا درمها )فدرمهان( يلزمانه؛ ألن التمييز وصف يف امل

ومسألة السكون من زايديت )أو( قال )ألف ودرهم قبل تفسري األلف بغري الدراهم( كألف فلس؛ ألن 
العطف للزايدة ال للتفسري نعم لو قال ألف ودرهم فضة كان األلف أيضا فضة للعادة قاله القاضي 

  يقال ألف حنطة، ولو قال لهخبالف ما لو قال له علي ألف، وقفيز حنطة فإن األلف مبهمة إذ ال
علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما أو تنوين األول فقط فيما يظهر فله تفسري األلف مبا ال ينقص قيمته 
عن درهم، وكأنه قال ألف مما قيمته األلف منه درهم )أو( قال )مخسة وعشرون درمها فالكل دراهم( ملا 

 مر أن التمييز وصف.

 

 أقررت ِبا انقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت دراهم البلد( الذي أقر فيه )أو( قال )الدراهم اليت
)كذلك( أي انقصة الوزن أو مغشوشة )أو( مل تكن كذلك أبن كانت اتمة أو خالصة و )وصله( أي 
قوله: املذكور ابإلقرار )قبل( قوله فيهما، وإن فصله عنه يف األوَل محال على نقد البلد فيها وكاالستثناء 

 الثانية ولو فسر الدراهم بغري سكةيف 
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                             Q ومركبة، ومعطوفة اه . شرح م ر )قوله: أو عطف بيان( قال يف شرح الروض أو خرب مبتدأ
حمذوف قاله الشيخ يف حواشيه أو مبتدأ وله خرب مقدم، وكذا حال، وقال السيد يف شرح الكافية واألوَل 

دأ ودرهم بدال منه أو عطف بيان عليه، وله خرب وعندي ظرف له اه . شرح م عندي أن يكون كذا مبت
ر اه . شوبري )قوله: أو نصب متييزا( أي؛ ألن متييز كذا جيب نصبه عند البصريني وجيوز عند الكوفيني 
اه . ح ل. )قوله: أو جر حلنا( يف املعىن الثاين أن متييزها يعين كذا واجب النصب فال جيوز جره مبن 
اتفاقا، وال ابإلضافة خالفا للكوفيني أجازوا يف غري تكرار، وال عطف أن يكون كذا ثوب وكذا أثواب 

 قياسا على العدد الصريح إخل انتهى اه . شوبري.

)قوله: فدرهم يلزمه( ودعوى أنه يف النصب يلزمه عشرون درمها إذا كان حنواي؛ ألهنا أقل عدد مفرد مييز 
، وقول مل يقل به أحدو يلزم عليه مائة يف اجلر؛ ألهنا أقل عدد مييز مبفرد جمرور  مبفرد منصوب ممنوعة ألنه

مجع بوجوب بعض درهم يف اجلر إذ التقدير كذا من درهم مردود، وإن نسب لألكثرين أبن كذا إمنا تقع 
عن  على اآلحاد دون كسورها. اه . شرح م ر. )قوله: والدرهم يف الثالثة ال يصلح للتمييز( بل هو خرب

الدرمهني يف الرفع أي مها درهم أو بدل منهما أو بيان هلما وأما اجلر فألنه، وإن كان ال يظهر له معىن 
لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسري جلملة ما سبق، وكذا يقال يف السكون اه . ح ل. )قوله: فيعود إَل 

إَل اجلميع(  م ر )قوله: فيعود اجلميع( كما سيأيت يف الوقف أن الوصف يعود جلميع ما تقدمه اه . شرح
أي فهو تفسري لكل منهما؛ ألن التمييز وصف يف املعىن والعطف مينع احتمال التأكيد، واحلاصل مما 
ذكره املؤلف اثنا عشر صورة حاصلة من ضرب ثالثة يف أربعة؛ ألن كذا إما أن يؤتى ِبا مفردة أو مركبة 

ر أو يسكن والواجب يف مجيع ذلك درهم إال إذا أتى أو معطوفة والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو جي
 بكذا معطوفة ونصب الدرهم فالواجب درمهان اه . ح ل.

)قوله: قبل تفسري األلف بغري الدراهم( أي من املال أو غريه احتد اجلنس أو اختلف اه  شرح م ر )قوله: 
يما سبق وميكن أن ا قبله كما علل فللعادة( انظر مل مل يعلل أبن التمييز وصف يف املعىن فريجع جلميع م

يقال علل مبا ذكر ألجل الفرق بينه وبني ما بعده )قوله: للعادة( ؛ ألنه يقال ألف فضة قال شيخنا، 
وهو ظاهر إن مل جير فضة إبضافة درهم إليها، ويبقى تنوين األلف، وإال فالوجه حينئذ إبقاء األلف على 

ألف حنطة( ويقال ألف فضة واملراد ال يقال، وال عادة يرجع إليها إِبامها اه . ح ل. )قوله: إذ ال يقال 
فال يشكل مبا قبله اه . سم. )قوله: برفعهما وتنوينهما( والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونني أو 
رفع األول منوان ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب األلف منوان ورفع الدرهم أو خفضه أو 

كذلك، وأنه لو رفع األلف أو نصبه أو خفضه ومل ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو   سكنه كان احلكم
خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن األلف، وأتى يف الدرهم ابألحوال املذكورة احتمل األمران 
وهو إَل األول أقرب اه . شرح الروض اه . شوبري )قوله: أو قال مخسة وعشرون درمها( فلو رفع الدرهم 
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أو خفضه لزمه ما عدده العدد املذكور، وقيمته درهم كما حبثه الشارح يف شرح الروض وجرى عليه 
 شيخنا كوالده وحج أيضا اه . شوبري.

 

)قوله: انقصة الوزن( الدرهم الكامل ستة دوانيق والناقص ما دون ذلك، ومنه الطربي أربعة دوانيق 
 اقتضضتك أربعة ونصف.

لي أبن األشريف جممل فال يصح البيع به عند اإلطالق بل ال بد من بيان )فرع( . أفىت الشهاب الرم
املراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة اه . وأما النصف فاملتجه أنه جممل بني الفضة والفلوس 
 ففي اإلقرار يرجع إَل املقر يف البيان، وأما يف البيع فإن اختلفت قيمتهما فال بد من البيان، وإال بطل

البيع، وإن اتفقت واختلفا حتالفا اه . م ر قال الشيخ، وهل حيمل عند اإلطالق على الغالب إن فرض 
أن أحدمها غلب على اآلخر كما محل إطالق النقد اجململ بني أنواعه على الغالب أو ال ويفرق أبن 

ه: ووصله إخل( ي )قولاإلمجال يف النقد بني أنواعه، وهنا بني جنسني، ويتجه أن ال أثر لذلك اه . شوبر 
فلو مات عقب إقراره هل يقوم وارثه مقامه فإذا قال ما ذكر يقبل الظاهر نعم ح ل. )قوله: قبل( أي، 

 (1)وإن مل يتصل خبالف املغشوشة والناقصة اه . ح ل. )قوله: ولو فسر الدراهم بغري سكة." 
يبه من رجل ابع شريكه نص"احلول مث ارجتعه الواهب، فالزكاة على الذي كان عنده. وقال يف  .131

داره ومل يعطه شيئاً، فلما كان بعد سنة قال: ليس عندي دراهم فأقلين، فأقاله. قال: عليه أن يزكي، 
 ألنه قد ملكه حواًل.

والدَّين مينع وجوب الزكاة يف األموال الباطنة، رواية واحدة، وهي األمثان والعروض؛ وبه قال عطاء 
اب الرأي، حلديث عثمان. وقال الشافعي يف اجلديد: ال مينع. فأما واحلسن ومالك واألوزاعي وأصح

األموال الظاهرة ففيها روايتان: إحدامها: مينع، وهو قول إسحاق. والثانية: ال مينع، وهو قول مالك 
والشافعي. وروي عن أمحد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس: فقال ابن عمر: "خيرج ما استدان 

فقة أهله ويزكي ما بقي"، وقال اآلخر: "خيرج ما استدان على مثرته ويزكي ما بقي"، وإليه على مثرته ون
أذهب، ألن املصدق إذا جاء فوجد إباًل أو غنماً مل يسأل أي شيء على صاحبها من الدين؟ فظاهر 

 والثمرة. لزرعهذا، أن هذه رواية اثلثة: أنه ال مينع من األموال الظاهرة إال ما استدان يف اإلنفاق على ا

اخلامس: مضيُّ احلول؛ ال نعلم فيه خالفاً، إال يف املستفاد على ما نذكره، وإال يف اخلارج من الزرع 
 والثمرة واملعدن.

وأما املستفاد فإن كان من جنس النصاب، كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يضم إَل أصله يف احلول. 
إن كان نصااًب استقبل به حواًل، وإال فال شيء فيه؛ وهذا وإن مل يكن من جنسه، فال يضم إليه؛ بل 
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من  من أهل الفتوى. فإن كان مل يقل به أحدقول اجلمهور. قال ابن عبد الرب: اخلالف فيه شذوذ 
جنس نصاب عنده، كمن عنده أربعون من الغنم فمضى عليها بعض احلول، فيشرتي أو يتهب أو يرث 

 (1)." مائة، فال جتب فيه حىت ميضي عليه
"إليه ويستوعبهم كأن ينادي فيهم من معه ماء جيود به، مث إن مل جيد املاء يف ذلك نظر حواليه  .132

ميينا ومشاال وأماما وخلفا إَل احلد اآليت، وخص موضع اخلضرة والطري مبزيد احتياط إن كان مبستو من 
ه  جيب بذله ملاء طهارتاألرض، فإن كان مث وهدة أو جبل يردد إن أمن مع ما أييت اختصاصا، وما ال

 إَل حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث به

                             Q والسؤال وحنومها مما يسعى به يف حتصيل مراده، ويدل على ذلك ما نقله شيخ اإلسالم يف حاشية
[ من 102ائدة: ملالبيضاوي عن الطييب عند قوله تعاَل يف سورة املائدة: }قد سأهلا قوم من قبلكم{ ]ا

أن الطلب والسؤال واالستخبار واالستفهام واالستعالم ألفاظ متقاربة، وأهنا مرتتبة فالطلب أعمها قال: 
ألنه يشمل الطلب من نفسه ومن غريه، والسؤال خاص ابلطلب من الغري إَل آخر ما بني به. ومعلوم 

تيش يف املراد منه فهو كالبحث والتف أن الطلب من النفس ليس عبارة إال عن التأمل يف الشيء ليظهر
 الرحل عن املاء. اه . ع ش. قوله: )ورفقته( بتثليث الراء مسوا بذلك الرتفاق بعضهم ببعض.

قوله: )املنسوبني إليه( أي عادة ال كل قافلة تفاحش كربها. اه . ابن حجر. واملراد بكوهنم منسوبني إليه 
 احتادهم منزال ورحيال.

أي ما دام الوقت متسعا ز ي، وملا كان هذا صادقا ابستيعاب مجيع آحادهم فردا  قوله: )ويستوعبهم(
فردا وليس مرادا دفعه بقوله: كأن ينادي فيهم إخل. أي: فليس املراد ابالستيعاب سؤال كل واحد على 
 حدته، بل يكفي نداء يعم مجيعهم كما بينه بقوله: من معه ماء جيود به أي ومن يبيعه فيجمع بينهما،

ألنه قد ال يهبه ويبيعه، ولو اقتصر على من جيود به سكت من ال يبذله جماان، أو على إطالق النداء 
 سكت من يظن اهتابه وال يسمح به شرح م ر اط ف مع زايدة.

قوله: )جيود به( وال بد أن يقول ولو ابلثمن. قوله: )مث إخل( ليس الرتتيب بينه وبني ما قبله واجبا، فثم 
كري فقط، وعبارة الربماوي قوله: مث إن مل جيد املاء أشار به إَل أنه ال ينتقل إَل النظر إال للرتتيب الذ 

مل و بعد ما ذكر من التفتيش والطلب، وذلك ألن األسهل ما ذكر، ورمبا توهم عبارته أن ذلك شرط 
 اه . بل يصح أن يقدم النظر والرتدد اآليت على الطلب من رحله ورفقته. يقل به أحد

 ه: )نظر( أي من غري مشي حج.قول

قوله: )حواليه( مجع، وإن كان على صورة املثىن؛ ألن املراد منه التكثري وهو مجع حول على غري قياس 
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 اه ، قوله: )إَل احلد األيت( أي حد الغوث.

قوله: )وخص موضع اخلضرة( أي وجواب إن غلب على ظنه وجود املاء وتوقف ظن الفقد عليه برماوي. 
ن كان مبستو( قيد لقوله: نظر حواليه فهو مرتبط به، فاجلملة اليت بينهما معرتضة. وعبارة منت قوله: )إ

 املنهج نظر حواليه إن كان مبستو إخل.

قوله: )وهدة( أي وطية. قوله: )تردد( أبن يصعد على اجلبل أو ينزل الوهدة. ومقتضاه أنه لو مل حيط 
وجب عليه أن يرتدد وميشي يف كل جهة من اجلهات بشيء من اجلهات األربع إذا صعد حنو اجلبل 

األربع إَل حد الغوث، وفيه بعد ألن هذا رمبا يزيد على حد البعد، وحيتمل أنه يرتدد وميشي يف جمموعها 
إَل حد الغوث، ال يف كل جهة ح ل. أبن ميشي يف كل جهة من اجلهات األربع حنو ثالثة أذرع فأقل 

فا ن مل يكن جمموع الذي ميشيه يف اجلهات األربع يبلغ حد الغوث خالحبيث حييط نظره حبد الغوث، وإ
للحليب على أن املراد اإلحاطة حبد الغوث وإن مل ميش أصال فقوله إَل حد غوث متعلق مبحذوف تقديره 

 ونظر إَل حد غوث ما قرره شيخنا

ما  متيقنه كما أييت. وقوله: )معقوله: )إن أمن إخل( حاصله أن أيمن أمنا مطلقا ألنه هنا جموز املاء ال 
أييت( وهو النفس والعضو والزائد على ما جيب بذله للماء، واالنقطاع عن الرفقة، وخروج الوقت. وعبارة 
الشوبري من مجلة ما أييت أمن الوقت، وحمل اشرتاطه فيمن ال يلزمه القضاء، أما من يلزمه القضاء فال 

من نزاع طويل اه . واعتمد شيخنا ح ف أن هذا التفصيل  يشرتط فيه أمن الوقت، وهذا هو املعتمد
إمنا هو يف صورة العلم اآلتية يف حد القرب، وأما ما هنا أي يف حدث الغوث فيشرتط فيه األمن على 

 الوقت مطلقا قوله: )اختصاصا( أي حمرتما.

 قوله: )وماال( أي له أو لغريه.

األمن هنا على االختصاص شرط، فاملال، وإن قل قوله: )جيب بذله( الصواب إسقاط هذا القيد؛ ألن 
 أوَل، وما أجاب به ق ل غري ظاهر.

 (1)قوله: )يلحقه فيه غوث( وألجل هذا مسوه حد الغوث أي." 
"ابلثاء املثلثة فإن كان بشهوة فهو حرام ابإلمجاع، وال خيتص ذلك ابألمرد كما مر بل النظر  .133

 ام قطعا. وضابط الشهوة فيه كما قاله يف اإلحياء أن كل منإَل امللتحي وإَل النساء احملارم بشهوة حر 
أتثر جبمال صورة األمرد حبيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبني امللتحي، فهو ال حيل له النظر ولو انتفت 
الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا. قال ابن الصالح: وليس املعىن خبوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، 

ال يكون ذلك اندرا، وأما نظره بغري شهوة وال خوف فتنة فيحرم عند النووي أيضا بل يكفي أن 
 واألكثرون على خالفه. ومنها النظر إَل األمة وهي كاحلرة على األصح عند
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                             Q وقال:  خلف ظهره -صلى هللا عليه وسلم  -وكان فيهم أمرد وهو حسن، فأجلسه رسول هللا
سموم من إنه سهم م»ويؤيده احلديث: « النظر بريد الزان»وكان يقول: « كانت فتنة داود من النظرإمنا  

وقال بعضهم: حترم صحبة املرد واألحداث ملا فيها من اآلفات، ومن ابتاله هللا تعاَل « سهام إبليس
الرايضة  ىبذلك صحبه على قدر احلاجة بشرط السالمة وحفظ قلبه وجوارحه يف معاشرهتم ومحلهم عل

والتأديب وجمانبة االنبساط. وقال بعضهم: رغبة الصغار يف صحبة الكبار توفيق من هللا عز وجل وفطنة 
وسعادة، ورغبة الكبار يف صحبة الصغار محق وخذالن وخسارة وحرمان وفتنة يف األرض وفساد كبري؛ 

 فنعوذ ابهلل من ذلك. وما أحسن ما قيل يف هذا القبيل:

 مرادي مذهبا ... وإنين عن حبهم مبعزل اتهلل ما املرد

 ومذهيب حب النساء وإنه ... ملذهب مهذب قول جلي

 ولقائل:

 ال تصحنب أمردا اي ذا النهى ... واترك هواه وارجتع عن صحبته

 فهو حمل النقص دوما والبال ... كل البالء أصله من فتنته

 وقال آخر:

 ا يف اخلصر والكفلال ترجتي أمردا يوما على ثقة ... من حسنه طامع

 فذاك داء عضال ال دواء له ... يستجلب اهلم ابألسقام والعلل

قوله: )وهو الشاب( ليس قيدا بل الضابط أنه لو كان صغرية الشتهيت. وعبارة ح ل: وحرم نظر أمرد 
البا غ أي جلميع بدنه وإن كان من أمرد مثله واملراد ابألمرد من مل تنبت حليته ومل يصل إَل أوان إنباهتا

وكان حبيث لو كان صغرية اشتهيت. وخرج ابلنظر املس ولو حبائل حىت على طريقة الرافعي، واخللوة 
فتحرم وإن حل النظر؛ ألهنما أفحش وغري حمتاج إليهما، والظاهر أن شعر األمرد كباقي بدنه فيحرم 

 النظر إَل شعره املنفصل كاملتصل كما يف ع ش على م ر.

سه حليته( أبن مل تصل إَل أوان إنباهتا غالبا أي ابعتبار العادة الغالبة للناس ال نف قوله: )الذي مل تنبت
 اه  ز ي.

 قوله: )أسن( أي كرب.

قوله: )وضابط الشهوة فيه إخل( وضبطها يف شرح املنهج أبن ينظر إليه فيلتذ، وما ذكره الشارح يرجع 
ضي أنه يوجد يف اهلرم الذي ال حلية له، فيقت إليه. وليس املراد أنه مبجرد الفرق حيرم النظر؛ ألن ذلك

ما يؤخذ بل املراد أنه يعرف الفرق مع أتثر ذهنه وقلبه جبمال صورته ك ومل يقل به أحدمبجرد نظره حيرم، 
 من م ر شيخنا.

قوله: )فيحرم عند النووي( أي حيث ال حمرمية وال ملك واخللوة كالنظر، فإذا حل حلت ويفرق بينه 
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ند احلاجة لنحو تعليم حيث يشرتط حضور حمرم ابختالف اجلنس اه . وانظر ما لو كان وبني املرأة ع
هل يشرتط معه وجود امرأة أخرى إذا كان يعلم امرأة  -عليه السالم  -املعلم معصوما كالسيد عيسى 

ظر اأو ال نظرا لكونه معصوما؟ حرره؛ الظاهر ال، وحمل احلرمة يف األمرد اجلميل أي ابلنسبة لطبع الن
فيما يظهر إذا ال يكون مظنة الفتنة إال حينئذ، ومل يعتربوا مجال املرأة؛ ألن الطبع مييل إليها فنيط ابألنوثة، 
واملعتمد أنه ال حيرم النظر إال بشهوة أو خوف فتنة والكالم يف اجلميل؛ هكذا ذكره ز ي على املنهج. 

 (1)وقوله:." 
( اخلامس )انقضاء عدهتا منه( السترباء رمحها "أي الزوج الثاين بطالق أو فسخ أو موت )و .134

 الحتمال علوقها من إنزال حصل منه.

تنبيه: يشرتط انتشار اآللة وإن ضعف االنتشار واستعان أبصبعه أو أصبعها خبالف ما مل ينتشر لشلل 
ه الشيخ بأو عنة أو غريه فاملعترب االنتشار ابلفعل ال ابلقوة على األصح كما أفهمه كالم األكثرين وصرح 

أبو حامد وصاحبا املهذب والبيان وغريهم، حىت لو أدخل السليم ذكره أبصبعه بال انتشار مل حيلل  
لل ممنوع. وال بد أيضا من صحة النكاح فال حي مل يقل به أحدكالطفل. فما قيل إن االنتشار ابلفعل 

و إمنا ق احلل ابلنكاح وهالوطء يف النكاح الفاسد وال ملك اليمني وال وطء الشبهة؛ ألنه تعاَل عل
يتناول النكاح الصحيح بدليل ما لو حلف ال ينكح ال حينث مبا ذكر. وكون الزوج ممن ميكن مجاعه ال 

 طفال ال يتأتى منه ذلك، أو يتأتى منه وهو رقيق؛ ألن نكاحه إمنا يتأتى ابإلجبار وقد

                             Qإلذن نطقا وافرتاش القنةوفيئة اإليالء ونفي العنة ... وا 

 ومدة الزفاف واختيار ... رد بعيب بعد وطء الشاري

 تصدق يف احليض نفي الرحم ... إذا زىن املفعول فاحفظ نظمي

وقوله يف النظم " واإلذن نطقا " أي أن املوطوءة يف الدبر ال يشرتط إذهنا يف صحة نكاحها وال تصري 
يت يعين أهنا ال تصري كاملوطوءة يف قبل يف مدة الزفاف أبن يب األمة به فراشا. وقوله " ومدة الزفاف "

عندها ثالاث بل يبيت عندها سبعا. وقوله " بعد وطء الشاري " أي إذا وطئ املشرتي األمة يف الدبر مث 
ظهر ِبا عيب فله اختيار الرد، وال يكون الوطء يف الدبر مانعا من الرد خبالف الوطء يف القبل إذا  

كون عيبا حاداث يسقط به الرد القهري. وقال بعضهم: الظاهر أن هذا يصور مبا إذا وطئها كانت بكرا ي
يف الطريق اليت يسري فيها للرد، فإن كان الوطء يف القبل فال رد؛ ألنه إجازة وإن كان يف الدبر رد. وقوله 

نار وال بنصفه، صدق بدي" إذا زىن املفعول " أي املرأة املوطوءة يف الدبر حال احليض ال يسن يف حقه الت
 وقوله " إذا زىن املفعول " أي املرأة املوطوءة يف الدبر.

 قوله: )بينونتها( املراد ابلبينونة مطلق الفرقة ليشمل ما إذا طلقها طالقا رجعيا وانقضت عدهتا.
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 قوله: )الحتمال علوقها من إنزال( أي إن كان ابلغا وإال أبن كان مراهقا فالعدة للتعبد.

)تنبيه( اشتمل هذا التنبيه على أربعة شروط غري اخلمسة، وهي: انتشار اآللة ابلفعل وصحة  قوله:
النكاح وكون الزوج ممن ميكن مجاعه وكونه غري رقيق صيب. وسيذكر يف التتمة شرطا عاشرا وهو 

 االفتضاض يف البكر.

وليس لنا  حو أصبع،قوله: )وإن ضعف االنتشار( أبن يكون حبيث يقوى على الدخول ولو إبعانة بن
 وطء يتوقف أتثريه على االنتشار سوى هذا ح ل.

 قوله: )أو عنة أو غريه( كطفل ال ميكن وطؤه.

 قوله: )بال انتشار مل حيلل( وإن انتشر داخل الفرج.

 قوله: )ممنوع( بل هو املعول عليه.

كان عدال له أاب أو جدا و  قوله: )من صحة النكاح( منه يعلم أنه ال حيصل التحليل به إال إن كان املزوج
ويف تزوجيه مصلحة للصيب وكان املزوج للمرأة وليها العدل حبضرة عدلني، فمىت اختل شرط من ذلك مل 
حيصل به التحليل لفساد النكاح. ومنه يعلم أن ما يقع يف زماننا من تعاطي ذلك واالكتفاء به غري 

إلرادة ذلك إمنا هم السفلة املواظبون على  صحيح؛ ألن الغالب أو احملقق أن الذين يزوجون أوالدهم
ترك الصلوات وارتكاب احملرمات وأن تزوجيهم أوالدهم لذلك الغرض ال مصلحة للطفل فيه، بل فيه 
مفسدة أي مفسدة، وكثريا ما يقع فيه أن املزوج للمرأة من غري أوليائها أبن توكل رجال أجنبيا يف عقد 

 نكاحها ع ش على م ر.

ك اليمني( أي فلو وطئ السيد املطلقة ثالاث مل حتل ملطلقها، كما أنه لو ملكها مل حيل له قوله: )وال مل
وطؤها أيضا. قوله: )وال وطء الشبهة( ابلرفع عطفا على الوطء. قوله: )ال حينث مبا ذكر( أي ابلعقد 

ال ف الفاسد وإمنا حينث ابلعقد الصحيح، وهذا حيث أطلق؛ ألن النكاح حقيقة يف العقد الصحيح
ينصرف عند اإلطالق إال له أما لو قصد به الوطء فال حينث إال ابلوطء ال ابلعقد وإن صح؛ ألنه 

 (1)صرف ابلنية عن حقيقة. قوله: )ممن ميكن مجاعه( أي أبن يكون." 
"يعود الدم، فإن عتقت يف عدة رجعة فكحرة فتكمل ثالثة أقراء ألن الرجعية كالزوجة يف كثري  .135

ا عتقت قبل الطالق خبالف ما إذا عتقت يف عدة بينونة ألهنا كاألجنبية، فكأهنا من األحكام فكأهن
عتقت بعد انقضاء العدة أما املتحرية فهي إن طلقت أول الشهر فبشهرين وإن طلقت يف أثناء شهر 
والباقي أكثر من مخسة عشر يوما حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هاليل وإال مل حيسب قرءا فتعتد بعده 

ن هالليني على املعتمد خالفا للبارزي يف اكتفائه بشهر ونصف )و( عدهتا )ابلشهور عن الوفاة( بشهري
قبل الدخول أو بعده )أن تعتد بشهرين( هالليني )ومخسة أايم( بلياليها وأييت يف االنكسار ما مر. )و( 
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 األشهر نصيف يفعدهتا )عن الطالق( وما يف معناه مما تقدم )بشهر( هاليل )ونصف( شهر إلمكان الت
وهذا هو األظهر، وقال املصنف من عند نفسه: )فإن اعتدت بشهرين كان أوَل( أي ألهنا تعتد يف 

 يقل ملاألقراء بقرأين ففي اليأس تعتد بشهرين بدال عنهما قال بعض املتأخرين: وما ادعاه من األولوية 
قدم، ألة ثالثة أقوال أظهرها ما تمن األصحاب القائلني ابلتنصيف مث قال ومجلة ما يف املس به أحد

واثنيها وجوب شهرين، والثالث وجوب ثالثة أشهر. فاخلالف يف الوجوب فإن أراد األولوية من حيث 
االحتياط على القول الراجح فاالحتياط إمنا يكون ابلقول الثالث ومل يقولوا به أيضا انتهى. وقد يقال 

ك أن االحتياط ابلشهرين أوَل من االقتصار على إن املصنف قد اطلع على ذلك يف كالمهم وال ش
 شهر ونصف وإن كان ابلثالثة أوَل ويراعي األول الوجه الضعيف فيجعله من ابب االحتياط.

 

تتمة: لو طلق زوجته وعاشرها بال وطء يف عدة أقراء أو أشهر، فإن كانت ابئنا انقضت عدهتا مبا ذكر 
 وإن كانت

                             Q.قوله: )يف عدة بينونة( : أي أو وفاة مر 

قوله: )والباقي أكثر من مخسة عشر يوما( فيه أن األكثر يصدق بدون يوم وليس مرادا وحينئذ فكان 
األوَل أن يقول والباقي ستة عشر يوما فأكثر، ألن الضابط ما يسع طهرا أو حيضا قوله: )خالفا 

قراء لى أن األشهر يف حقها أصل ال بدل، وغريه يقول إن األللبارزي( مقابل قوله: فبشهرين وهذا بناء ع
أصل وهي تعتد بقرأين فيكون الشهران بدال عنهما أفاده شيخنا. قوله: )قبل الدخول إخل( وإمنا اعتدت 
قبل الدخول للتفجع خبالف املطلقة قبل الدخول. قوله: )بشهرين ومخسة أايم( : وحبث الزركشي، وغريه 

نه لو ظنها زوجته احلرة لزمها أربعة أشهر وعشر صحيح، إذ صورته أن يطأ زوجته أن قياس ما مر، أ
األمة ظاان أهنا زوجته احلرة ويستمر ظنه إَل موته فتعتد للوفاة عدة حرة، إذ الظن كما نقلها من األقل 

وقف على تإَل األكثر يف احلياة، فكذا يف املوت، وبذلك سقط القول، أبنه يرد عليه أن عدة الوفاة ال ت
 الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بني هذا وما مر شرح مر.

 قوله: )وما يف معناه( أي من الفسخ واالنفساخ.

قوله: )بشهر ونصف( والفرق بينها وبني األمة املتحرية حيث تعتد بشهرين كما مر أن األشهر يف 
ه( فيه شهر قائم مقام قرء قوله: )من عند نفس املتحرية قائمة مقام األقراء وتقدم أهنا تعتد بقرأين وكل
 إشارة إَل االعرتاض عليه لكنه أجاب عنه بعد ذلك.

قوله: )مث قال( أي املصنف قوله: )ففي اليأس( أي ومثله الصغر. قوله: )أظهرها ما تقدم( أي شهر 
جة على ح ونصف قوله: )وبه( أي ابالحتياط ابلقول الثالث. قوله: )وقد يقال: إخل( أي ومن حفظ

 من مل حيفظ.
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ن األصحاب م مل يقل به أحدقوله: )وال شك إخل( هو جواب تسليم أنه مل يطلع عليه يف كالمهم، ألنه 
خبالف اجلواب األول. قوله: )ويراعى إخل( : لعل الواو للتفريع على قوله وال شك وقوله: األول أي 

قال: ولو  لث، واملصنف راعى الثاين حيثالقائل بشهر ونصف، وقوله: الوجه الضعيف أي الثاين والثا
 اعتدت بشهرين كان أوَل فال اعرتاض عليه. كما قال شيخنا، ومل يراع الثالث لشدة ضعفه.

 

قوله: )لو طلق زوجته( سواء كانت حرة أو أمة واحلاصل: أنه إن عاشرها بغري وطء كخلوة أو بوطء 
ة بعد ق، وانقضت ابلنسبة للرجعة فال رجعفإن كانت رجعية مل تنقض عدهتا، ابلنسبة للحوق الطال

األقراء. أو األشهر والتوارث، فال توارث بينهما، وإن كانت ابئنا فال عربة ابملعاشرة بغري وطء كخلوة 
وال بوطء بال شبهة أما إن عاشرها بوطء بشبهة فكالرجعية يف أهنا ال تتزوج، حىت تنقضي عدهتا من 

 طلقا فال يلحقها الطالق وله أن يتزوج حنو أختها. اه . مد.انقطاع املعاشرة وليست كالرجعية م

 (1)قوله: )وعاشرها( املراد." 
"ورفقته( املنسوبني إليه، ويستوعبهم كأن ينادي فيهم: من معه ماء جيود به، وقويل: يف الوقت  .136

لفا إَل احلد وخمما جوزه فيه من زايديت )مث( إن مل جيد املاء يف ذلك )نظر حواليه( ميينا ومشاال وأماما 
اآليت وخص موضع اخلضرة والطري مبزيد احتياط )إن كان مبستو( من األرض )وإال( أبن كان مث وهدة 
أو جبل )تردد إن أمن( مع ما أييت اختصاصا وما ال جيب بذله ملاء طهارته )إَل حد غوث( أي: حد 

قول األصل تردد هو املراد بيلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث ِبم فيه مع تشاغلهم أبشغاهلم، وهذا 
قدر نظره أي: يف املستوي، وبقول الشرح الصغري تردد غلوة سهم أي: غاية رميه، وقويل: إن أمن من 

 زايديت )فإن مل جيد( ماء )تيمم(

                             Qىاألاثث أي األمتعة ح ل ومعىن الطلب من رحله أن يفتش فيه اه  حملي، وإطالق الطلب عل 
جمرد التفتيش هل هو حقيقة أو جماز؟ فيه نظر واملتبادر من كالمهم أنه حقيقة وأن الطلب مشرتك بني 

 التفتيش والسؤال وحنومها مما يسعى به يف حتصيل مراده ع ش.

)قوله ورفقته( بضم الراء وكسرها أي وفتحها م ر ع ش مسوا بذلك الرتفاق بعضهم ببعض ومساعدته 
لب من كل بعينه بل يكفي نداء يعمهم ح ل. )قوله املنسوبني إليه( أبن يتحدوا برماوي، وال جيب الط

منزال ورحيال )قوله ماء جيود به( وال بد أن يقول ولو ابلثمن إن كان قادرا عليه. )قوله مث إن مل جيد( 
قة ث هذا من مجلة ما جوزه فيه وإمنا عطفه بثم لرتاخيه عما قبله ويف كالم شيخنا ولو بعث النازلون

يطلب هلم كفى اه  ألن طلبه قائم مقام طلبهم ح ل ابختصار، وعبارة الربماوي قوله مث إن مل جيد إخل 
أشار به إَل أنه ال ينتقل إَل النظر إال بعد التفتيش والطلب وذلك ألن األسهل ما ذكر وعبارته توهم 
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 اه . ومل يقل به أحدأن ذلك شرط 

 لى غري قياس وقياسه أحوال وهذا اجلمع على صورة املثىن ح ف.)قوله حواليه( مجع حول مبعىن جهة ع
)قوله إَل احلد اآليت( وهو حد الغوث وأشار به إَل أن قول املنت إَل حد غوث متعلق يف املعىن بكل 
من العاملني أعين نظر وتردد )قوله وخص موضع اخلضرة( أي وجواب إن غلب على ظنه وجوده فيه ح 

مث وهدة أو جبل تردد( أي خرج من الوهدة وصعد علوها أو صعد علو اجلبل  ل. )قوله وإال أبن كان
ونظر إَل حد الغوث من تلك اجلهات األربع، وحينئذ ال جيب الرتدد وهذا حممل قول إمامنا الشافعي 
يف البويطي: وليس عليه أن يدور لطلب املاء يف مجيع اجلهات ألن ذلك أضر عليه من إتيانه املاء يف 

البعيدة وليس ذلك عليه عند أحد اه  فإن كان حبيث لو صعد علو الوهدة أو علو اجلبل ال  املواضع
حييط حبد الغوث من تلك اجلهات وجب عليه الرتدد فيما ال يدركه. وإَل ذلك أشار بقوله تردد، وكتب 

أن  هأيضا قوله تردد مقتضاه أنه لو مل حيط بشيء من اجلهات األربع إذا صعد حنو اجلبل وجب علي
 يرتدد وميشي يف كل من اجلهات األربع إَل حد الغوث وفيه بعد ألن هذا رمبا يزيد على حد البعد هذا.

وحيتمل أنه يرتدد وميشي يف جمموعها إَل حد الغوث ال يف كل جهة ح ل أبن ميشي يف كل جهة من 
يط حبد الغوث ره حياجلهات األربع حنو ثالثة أذرع حبيث حييط نظره حبد الغوث فاملدار على كون نظ

وإن مل يكن جمموع الذي ميشيه يف اجلهات األربع يبلغ حد الغوث على املعتمد خالفا للحليب تقرير 
شيخنا عشماوي عن شيخه الشيخ عبد ربه، بل املدار على اإلحاطة حبد الغوث وإن مل ميش أصال أبن  

نظر إَل تعلق مبحذوف تقديره و كان احملل الذي صعد إليه أو نزل فيه مستواي فقوله إَل حد غوث م
حد غوث اه . )قوله إن أمن مع ما أييت( أي إن كان التجويز بغري العلم أما إذا كان به فال يشرتط 
األمن على الوقت شوبري. )قوله ما أييت( أي يف حد القرب أبن أيمن نفسا وعضوا وماال زائدا على 

أي  لوقت ح ل، وعبارة الشوبري قوله مع ما أييتما جيب بذله ملاء طهارته وانقطاعا عن رفقة وخروج ا
يف حد القرب من مجلة ما أييت أمن الوقت وحمل اشرتاطه فيمن ال يلزمه القضاء، أما من يلزمه القضاء 

 فال يشرتط فيه أمن الوقت وهذا هو املعتمد من نزاع طويل اه .

يف  يف حد القرب وأما ما هنا أيواعتمد شيخنا ح ف أن هذا التفصيل إمنا هو يف صورة العلم اآلتية 
حد الغوث فيشرتط فيه األمن على الوقت مطلقا اه . )قوله اختصاصا( أي حمرتما وماال أي له أو لغريه 
ح ل. )قوله يلحقه فيه غوث رفقته( مع اعتدال أمساعهم ومع اعتدال صوته، وابتداء هذا احلد من آخر 

ستوى . )قوله تردد( أي يف غري املستوى قدر نظره يف املرفقته املنسوبني إليه ال من آخر القافلة ح ل
ألن كالمه يف غري املستوى، فقوله يف املستوى متعلق بنظره فمقتضى العبارة أنه ال بد أن ميشي إَل آخر 
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حد الغوث وحيمل على ما إذا مل حتصل اإلحاطة جبميع أجزاء حد الغوث إال ِبذا املشي فإن حصلت 
 (1)دة.." أبقل منه مل جتب الزاي

"فدرهم( يلزمه ألن كذا مبهم وقد فسره بدرهم يف األوَل والثانية، وختتص الثانية ابحتمال  .137
التأكيد، والدرهم يف الثالثة ال يصلح للتمييز )أو به( أي ابلنصب أبن قال: كذا وكذا درمها )فدرمهان( 

قال )ألف  من زايديت )أو( يلزمانه؛ ألن التمييز وصف يف املعىن فيعود إَل اجلميع، ومسألة السكون
ودرهم قبل تفسري األلف بغري الدراهم( كألف فلس؛ ألن العطف للزايدة ال للتفسري. نعم لو قال: ألف 
ودرهم فضة كان األلف أيضا فضة للعادة، قاله القاضي خبالف ما لو قال: له علي ألف وقفيز حنطة 

لي ألف درهم برفعهما وتنوينهما أو تنوين فإن األلف مبهمة؛ إذ ال يقال: ألف حنطة ولو قال له: ع
األول فقط فيما يظهر، فله تفسري األلف مبا ال ينقص قيمته عن درهم وكأنه قال: ألف مما قيمة األلف 
منه درهم )أو( قال )مخسة وعشرون درمها، فالكل دراهم( ملا مر أن التمييز وصف )أو( قال )الدراهم 

وشة فإن كانت دراهم البلد( الذي أقر فيه )كذلك( أي انقصة اليت أقررت ِبا انقصة الوزن أو مغش
الوزن أو مغشوشة )أو( مل تكن كذلك أبن كانت اتمة أو خالصة و )وصله( أي: قوله املذكور ابإلقرار 
)قبل( قوله: فيهما وإن فصله عنه يف األوَل محال على نقد البلد فيها، وكاالستثناء يف الثانية ولو فسر 

سكة البلد أو جبنس رديء قبل وخيالف البيع؛ ألن الغالب يف املعاملة قصد ما يروج يف الدراهم بغري 
 البلد واإلقرار إخبار حبق سابق )أو( قال: له علي )درهم يف عشرة فإن أراد معية( أي معنامها

                             Q  عدد  كان حنواي؛ ألهنا أقلقوله: فدرهم يلزمه( ودعوى أنه يف النصب يلزمه عشرون درمها إذا
مل يقل به و مفرد مييز مبفرد منصوب ممنوعة؛ ألنه يلزم عليه مائة يف اجلر؛ ألهنا أقل عدد مييز مبفرد جمرور 

، وقول مجع بوجوب بعض درهم يف اجلر إذ التقدير " كذا من درهم " مردود وإن نسب لألكثرين أحد
 شرح م ر.أبن " كذا " إمنا تقع على اآلحاد دون كسورها 

)قوله: والدرهم يف الثانية ال يصلح للتمييز( بل هو خرب عن الدرمهني يف الرفع أي: مها درهم، أو بدل 
منهما، أو بيان هلما، وأما اجلر فألنه وإن كان ال يظهر له معىن لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسري جلملة 

 ما سبق، وكذا يقال يف السكون انتهى ح ل.

اجلميع( أي: فهو تفسري لكل منهما؛ ألن التمييز وصف يف املعىن، والعطف مينع )قوله: فيعود إَل 
احتمال التأكيد ح ل. )قوله: قبل تفسري األلف بغري الدراهم( أي: من املال وغريه احتد اجلنس أو 

 اختلف شرح م ر.

رهم إليها د )قوله: للعادة( ؛ ألنه يقال: ألف فضة قال شيخنا وهو ظاهر إن مل جير " فضة " إبضافة
ويبقى تنوين " ألف " وإال فالوجه حينئذ بقاء األلف على إِبامها ح ل، وانظر مل مل يعلل أبن التمييز 
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وصف يف املعىن؟ فريجع جلميع ما قبله، كما علل فيما سبق وميكن أن يقال: علل مبا ذكر ألجل الفرق 
 بينه وبني ما بعده أتمل.

أنه لو نصبهما أو خفضهما منونني أو رفع األول منوان، ونصب )قوله: برفعهما وتنوينهما( والظاهر 
الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب األلف منوان ورفع الدرهم أو خفضه أو سكنه كان احلكم كذلك 
وأنه لو رفع األلف أو نصبه أو خفضه ومل ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف 

الدرهم ابألحوال املذكورة احتمل األمران وهو إَل األول أقرب شرح  درهم ولو سكن األلف وأتى يف
 الروض شوبري. )قوله: أو تنوين األول فقط( أي: وتسكني الدرهم أو رفعه أو جره بال تنوين ع ش.

)قوله: أو مخسة وعشرون درمها( فلو رفع الدرهم أو خفضه لزمه ما عدده العدد املذكور وقيمته درهم،  
رح يف شرح الروض وجرى عليه شيخنا كوالده وابن حجر شوبري. )قوله: ووصله( هذا كما حبثه الشا

راجع لقوله: أو مل تكن كذلك وقوله: أي: قوله املذكور وهو قوله: انقصة الوزن أو مغشوشة، فلو مات 
 :عقب إقراره هل يقوم وارثه مقامه؟ فإذا قال ما ذكر يقبل الظاهر نعم ح ل بزايدة. )قوله: قبل قوله

 فيهما( أي: يف املسألتني ومها لو كانت انقصة الوزن إخل، أو مل تكن كذلك إخل اط ف.

)قوله: وإن فصله( أي: قوله املذكور وقوله عنه أي: عن اإلقرار وقوله: يف األوَل أي: وهي ما لو كانت 
 الثانية أي: يف انقصة الوزن كدراهم طربية فإهنا أربعة دوانق، وقيل: يرجع يف النقص إَل بيانه وقوله:

وهي قوله: أو مل تكن كذلك ووصله. وحاصل ما أشار إليه أن دراهم البلد إن كانت خالصة أو اتمة 
وفسرها ابلناقصة أو املغشوشة قبل تفسريه بذلك إن ذكره متصال ابإلقرار وإن كانت انقصة الوزن أو 

بلد اط منفصال عمال بعرف المغشوشة قبل تفسريه بذلك مطلقا أي: سواء ذكره متصال ابإلقرار أو 
 ف.

)قوله: أو جبنس رديء( أي: نوع، وقوله: قبل أي: مطلقا شرح م ر أي: وصله مبا قبله أو ال، وفارق 
الناقص أبنه يرفع بعض ما أقر به خبالف هذا م ر. )قوله: فإن أراد معية إخل( اعرتض ذلك بعضهم أبنه 

تمال مع درهم يل وحينئذ فنية مع يف مسألة املنت لو قال: علي درهم مع درهم لزمه درهم جزما؛ الح
أوَل، وبتقدير لزوم أحد عشر ينبغي أن يلزمه درهم ويرجع يف تفسري العشرة إليه. وأجاب حبمل كالم 
املنت على ما إذا أراد املقر مع عشرة دراهم للمقر له. وأجيب أيضا أبن قصد املعية يف قوله: له درهم 

ع والتقدير: له درهم وعشرة بدليل تقديرهم يف جاء زيد وعمرو بقوهلم: م يف عشرة مبثابة حرف العطف
عمرو خبالف قوله: له علي درهم مع درهم فإن " مع " فيه جملرد املصاحبة، واملصاحبة تصدق مبصاحبة 

 (1)درهم لدرهم غريه وال يقدر فيها عطف برماوي وهو ملخص." 
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هنة ام معها. نعم جيوز أن ترى منها ما يبدو عند امل"؛ وألهنا رمبا حتكيها للكافر فال تدخل احلم .138
على األشبه يف الروضة كأصلها، لكن األوجه ما صرح به القاضي وغريه أهنا معها كاألجنيب، كما 
أوضحته يف شرح الروض. وتعبريي بكافرة أعم من تعبريه بذمية وهذا كله يف كافرة غري مملوكة للمسلمة 

هلما النظر إليها، كما علم من عموم ما مر، وأما نظر املسلمة للكافرة  وال حمرم هلا، أما مها فيجوز
 فمقتضى كالمهم جوازه قال الزركشي: وفيه توقف

 

]درس[ )و( حرم )نظر أمرد مجيل( وال حمرمية وال ملك، ولو بال شهوة )أو( غري مجيل )بشهوة( أبن 
ريه )وشهادة( حلاجة كمعاملة( ببيع، أو غ ينظر إليه فيلتذ به، وتعبريي بذلك أوَل مما عرب به )ال نظر

حتمال أو أداء )وتعليم( ؛ ملا جيب، أو يسن فينظر يف املعاملة إَل الوجه فقط ويف الشهادة إَل ما حيتاج 
 إليه من وجه وغريه ويف إرادة شراء رقيق ما عدا ما بني السرة والركبة، كما مر يف حمله.

ذلك   يتعني ذلك مل ينظر وإال نظر وضبط نفسه، واخللوة يف مجيعهذا كله إن مل خيف فتنة وإال، فإن مل 
 كالنظر

                             Q فيلزمها االحتجاب عنها من شرح م ر. )قوله: نعم جيوز هلا إخل( معتمد واملهنة بتثليث امليم
 شرح م لركبتني كما يفاخلدمة وما يبدو عندها هو الرأس، والعنق، واليدان إَل العضدين، والرجالن إَل ا

ر. )قوله: من عموم ما مر( وهو قوله: ونظر امرأة المرأة. )قوله: جوازه( معتمد. )قوله وفيه توقف( ؛ 
 ألهنا ليست من نسائهم ح ل

 

. )قوله: وحرم نظر أمرد( أي: جلميع بدنه وإن كان من أمرد مثله حج والظاهر أن شعر األمرد كباقي 
 ه املنفصل كاملتصل سم ع ش على م ر واألمرد من مل تنبت حليته ومل يصلبدنه فيحرم النظر إَل شعر 

إَل أوان إنباهتا غالبا أي: وكان حبيث لو كانت صغرية اشتهيت. وقوله: مجيل أي: حبسب طبع الناظر 
ح ل وقال م ر نقال عن والده عند قول املنت مجيلة. اجلميل ذو الوصف املستحسن عرفا عند ذوي 

ة. )قوله: وال حمرمية( ، ولو برضاع، أو مصاهرة ح ل وقوله وال ملك أي: مع العفة عن  الطباع السليم
كل مفسق من كل منهما كما هو قياس املرأة مع مملوكها ح ل وهذان القيدان ابلنظر للغاية فقط أعين، 

ال لزوجته إولو بال شهوة على كالم الشارح وإال فالنظر بشهوة حيرم للجمادات فضال عن اململوك واحملرم 
وأمته كما قاله ع ش. )قوله:، ولو بال شهوة( املعتمد أنه ال حيرم إال بشهوة، أو خوف فتنة ح ل وخرج 
املس فيحرم وإن حل النظر؛ ألنه أفحش وغري حمتاج إليه شرح م ر )قوله: أو غري مجيل بشهوة( قال م 

ضبط يف مرد متييز طريقة الرافعي، و ر عند قول األصل بشهوة وكذا كل منظور إليه، وفائدة ذكرها يف األ
اإلحياء الشهوة أبن يتأثر جبمال صورته حبيث يدرك من نفسه فرقا بينه وبني امللتحي اه . وهو يرجع 
لقول الشارح أبن ينظر إليه فيلتذ وليس املعىن أنه مبجرد الفرق حيرم النظر؛ ألن ذلك يوجد يف اهلرم 
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رق مع أتثر ذهنه ، بل املراد أنه يعرف الفومل يقل به أحده حيرم الذي ال حلية له فيقتضي أنه مبجرد نظر 
 وقلبه جبمال صورته كما يؤخذ من م ر شيخنا.

)قوله: ال نظر حلاجة( أي: ال نظر المرأة وأمرد ال لألمرد خاصة ح ل فهو راجع لقوله وحرم نظر أمرد 
قا وألجنبية ه وتعليم( أي: ألمرد مطلولقوله وحرم نظر حنو فحل إخل، وخرج ابلنظر املس فيحرم م ر. )قول

فقد فيها اجلنس واحملرم الصاحل ومل ميكن من وراء حجاب وال خلوة حمرمة ويف كالم حج وظاهر أهنا أي: 
هذه الشروط ال تعترب إال يف املرأة كما عليه اإلمجاع الفعلي ح ل ويتجه اشرتاط العدالة يف األمرد واملرأة 

شرح م ر فشروط جواز النظر للمرأة مخسة. )قوله: أو يسن( معتمد. ومعلمهما كاململوك بل أوَل 
)قوله: ويف الشهادة( أي: حتمال وأداء قال حج كشيخنا وإن تيسر وجود نساء، أو حمارم يشهدون على 
األوجه؛ ألهنم توسعوا هنا خبالف التعليم، ولو عرفها الشاهد من النقاب حرم الكشف ح ل. )قوله: 

فرج للشهادة بزان، أو والدة، أو عبالة، أو التحام إفضاء والثدي إلرضاع، وال جيوز من وجه وغريه( كال
أن جياوز ما حيتاج إليه؛ ألن ما حل لضرورة يقدر بقدرها ومن مث قال املاوردي: لو عرفها الشاهد بنظرة 

ليه ح ل. )قوله إمل جتز اثنية، أو برؤية بعض وجهها مل جيز له رؤية كله اه . ع ن ويكرر النظر إن احتاج 
ويف إرادة شراء رقيق( قيل: هذه زائدة على املنت وقد يقال: هي من أفراد احلاجة. )قوله: إن مل خيف 
فتنة( الفتنة أخص من الشهوة؛ ألهنا اخلوف من حمرم كتقبيل ومعانقة والشهوة أعم. )قوله وإال نظر 

ني، التحمل؛ ألنه فعل ذو وجهوضبط نفسه( قال السبكي ومع ذلك أيمث ابلشهوة وإن أثيب على 
لكن خالفه غريه فبحث احلل مطلقا؛ ألن الشهوة أمر طبيعي ال ينفك عن النظر فال يكلف الشاهد 

 إبزالتها وال يؤاخذ ِبا واألوجه محل األول على ما هو ابختياره والثاين على خالفه شرح م ر.

 إخل أي: قوله: وحرم نظر حنو فحل كبري )قوله واخللوة يف مجيع ذلك( أي: فيما قبل االستثناء من عند
مىت حرم النظر حرمت اخللوة، ومىت جاز جازت، وأما االستثناء وهو قوله: ال نظر إخل فال يرجع إليه؛ 
إذ ال جتوز اخللوة إال يف تعليم األمرد ال املرأة فقول الشارح: كالنظر أي: األصلي خبالف العارض لنحو 

 (1)اخللوة."  تعليم وشهادة فيحل النظر وحترم
")مث صلى ابلثانية( بعد جميئها )ما بقي( من ركعة أو اثنتني )وسلم فأمتوا ألنفسهم( ما بقي  .139

 عليهم قضاء فيقرءون ابلفاحتة وسورة

 

)ولو صلوا إبمامني( كل طائفة إبمام )أو( صلى )بعض فذا( والبعض اآلخر إبمام )جاز( وإن كره 
 ملخالفة السنة

 

                                         
 3/327د لنفع العبيد، البجريمي حاشية البجريمي على شرح املنهج = التجري (1)



179 

 

قتال لبعض لكثرة العدو )أخروا( الصالة نداب فيما يظهر )آلخر( الوقت كذا يف )وإن مل ميكن( ترك ال
النقل زاد املصنف من عند نفسه )االختياري( واستظهر ابن هارون الضروري وما قاله املصنف أظهر 
قياسا على راجي املاء فإن انكشف العدو فظاهر )و( إذا مل ينكشف وبقي منه قدر ما يسعها )صلوا 

فذاذا ويكون السجود أخفض من الركوع إن مل ميكنهم ركوع وسجود )كأن دمههم( أي غشيهم إمياء( أ
 )عدو ِبا( أي فيها فيتمون إمياء إن مل ميكنهم ركوع وسجود

                             Q اإلمام ألنه مل يسلم عليه وإذا بطلت صالة اإلمام بعد مفارقتهم مل تبطل عليهم )قوله مث صلى
نية( أي بعد سالم األوَل، واملعترب سالم من دخل معه من الطائفة األوَل أوَل صالته فال ينتظر ابلثا

بصالته مع الثانية إمتام صالة مسبوق من األوَل اه  عدوي )قوله فأمتوا ألنفسهم( أي أفذاذا فإن أمهم 
دة  ب وصالهتم فاسأحدهم سواء كان ابستخالفهم له أم ال فصالته اتمة وإن نوى اإلمامة إال لتالع

كما يف الطراز عن ابن حبيب وكذا يقال يف قوله وأمتت األوَل صالهتا أفذاذا وانصرفت وإمنا فسدت 
 عليهم ألنه ال يصلى إبمامني يف صالة واحدة يف غري االستخالف

رقته قضاء اواعلم أن ما أتيت به الطائفة األوَل بعد مفارقة اإلمام بناء وما أتيت به الطائفة الثانية بعد مف
 فيقرءون فيه ابلفاحتة وسورة كذا يف املواق

 

)قوله ولو صلوا إبمامني( أي أو أبئمة وهذا الفرع ليس مبنصوص وإمنا هو خمرج خرجه اللخمي على ما 
إذا صلى بعض فذا وبعض إبمام كما يف اجلواهر وابن عرفة وغريمها )قوله جاز( أي مضى ذلك بعد 

ذلك مكروها ملخالفة السنة أو املندوب ملا مر أن إيقاع الصالة على الوقوع وإن كان الدخول على 
الوجه السابق يف حالة اخلوف قيل إنه سنة وقيل مندوب وليس املراد ابجلواز املستوي الطرفني وإال 

 ومل يقل به أحدالقتضى أن صالة اخلوف مباحة 

 

)قوله وإن مل ميكن ترك القتال( أي وذلك أبن كان العدو ال يقاومهم إال مجاعة املسلمني بتمامهم )قوله 
أخروا آلخر االختياري( هذا إذا رجوا االنكشاف قبل خروج الوقت حبيث يدركون الصالة فيه، وأما إن 

سطه اه  روا الصالة لو أيسوا من انكشافه يف الوقت صلوا صالة مسايفة يف أول الوقت فإن ترددوا أخ
عدوي )قوله واستظهر إخل( قال ابن انجي وال يبعد أن تكون املسألة أي ما إذا مل ميكن قسم القوم 
ورجوا انكشاف العدو قبل خروج الوقت ذات قولني كاخلالف يف الراعف إذا متادى به الدم قبل دخوله 

ري اه  ويف  رشد قوال أنه يعترب الضرو  يف الصالة وخاف خروج الوقت فإنه يعترب االختياري ونقل ابن
كالم الذخرية ما يؤيد ما اختاره املصنف من أنه االختياري انظر ح اه  بن )قوله زاد املصنف من عند 
نفسه( أي يف التوضيح على سبيل االستظهار ومشى على ذلك الذي استظهره هنا )قوله وبقي منه( 

شاة و )قوله أفذاذا( أي ألن مشقة االقتداء هنا أشد من أي من الوقت )قوله صلوا إمياء( أي ركباان وم
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مشقته فيما إذا أمكن القسم )قوله مل ميكنهم إخل( شرط يف قوله صلوا إمياء فإن أمكنهم الركوع والسجود 
فال بد منه )قوله كأن دمههم إخل( هذا تشبيه يف النوعني أعين ما إذا مل ميكن قسم القوم طائفتني وما إذا 

صله أهنم إذا افتتحوا صالهتم آمنني من غري قسم مث فجأهم العدو يف إثنائها فإهنم يكملون أمكن، وحا
أفذاذا على حسب ما يستطيعون مشاة وركباان من إمياء إن مل يقدروا على الركوع والسجود وإال كملوا 

هو املشهور  فابلركوع والسجود ويف األول يصري بعضها بركوع وسجود وبعضها ابإلمياء، وما قاله املصن
خالفا ملن قال إذا دمههم العدو فإهنم ال يبنون على ما تقدم ويقطعون، وهذا كله إذا دمههم العدو وكان 
ال ميكنهم القسم فإن أمكنهم فال بد من قطع طائفة تقف وجاء العدو ويصلي اإلمام ابلطائفة الباقية 

ال إهنم ها على حنو ما تقدم خالفا ملن قمعهم ابنيا على ما فعله ركعة من الثنائية أو ركعتني من غري 
 (1)يقطعون ويبتدئ القسم من أوهلا وال يبين مع الطائفة األوَل على ما تقدم." 

")و( )ِبيمة و( ال )حائض( وال نفساء )وال مينع ذمي( أي يكره منعه من اخلروج )وانفرد(  .140
 بذلك ضعفاء قدر يف يومه فيفنتمبكان عن املسلمني نداب )ال بيوم( أي وقت فيكره خشية أن يسبق ال

 املسلمني.

 

)مث( إذا فرغ اإلمام من الصالة )خطب( خطبتني )كالعيد( جيلس يف أوهلما ووسطهما، ويتوكأ على  
كعصا، وال يدعو ألحد من املخلوقني بل برفع ما نزل ِبم )وبدل التكبري( الذي يف خطبة العيد 

ي ام وكذا من حضر )يف الدعاء آخر( اخلطبة )الثانية( أ)ابالستغفار( أبن يستغفر بال حد )وابلغ( اإلم
بعد الفراغ منها حال كونه )مستقبال( للقبلة وظهره للناس حال دعائه )مث حول( اإلمام )رداءه( يبدأ 
بيمينه فيأخذ ما على عاتقه األيسر من خلفه جيعله على عاتقه األمين وأيخذ بيسراه ما على عاتقه 

ره ر فيصري ما كان على ظهره للسماء وابلعكس وهذا معىن قوله جيعل )ميينه يسااألمين جيعله على األيس
بال تنكيس( فال جيعل حاشيته اليت على عجزه على كتفيه تفاؤال أبن هللا تعاَل حول حاهلم من اجلدب 
إَل اخلصب واملصنف ظاهر يف أن التحويل بعد الدعاء ولكن املذهب أنه قبله وبعد االستقبال فبعد 

غه من اخلطبة يستقبل فيحول فيدعو )وكذا الرجال( حيولون على حنو حتويل اإلمام )فقط( دون فرا
 النساء حال كوهنم )قعودا وندب خطبة ابألرض( إظهارا للتواضع ويكره ابملنرب.

 

)و( ندب )صيام ثالثة أايم( قبله فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة )و( ندب )صدقة( 
ألن الصدقة تدفع البالء )وال أيمر ِبما( أي ابلصوم والصدقة )اإلمام( ضعيف واملعتمد أنه قبله أيضا 

 أيمر ِبما اإلمام مث إذا أمر ِبما وجبت طاعته )بل( أيمرهم )بتوبة(
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                             Qاملراد لوال حضورهم أتمل )قوله وال حائض وال نفساء( أي فيمنعان من اخلروج على جهة 
الكراهة وال فرق بني حال جراين دمهما وبني انقطاعه وقبل الغسل منه )قوله وال مينع ذمي( أي من 
اخلروج كما ال يؤمر به وقوله وال مينع إخل أي سواء خرج من غري شيء بصحبته أو خرج معه صليبه فال 

ذا وقت( أشار ِب مينع من إخراجه معه وال من إظهاره حيث تنحى به عن اجلماعة وإال منع )قوله أي
إَل أن املصنف عرب ابليوم وأراد به مطلق الزمن واملعىن وانفرد مبكان جيلس فيه عن املسلمني ال بوقت 
خيرج فيه قال ابن حبيب خيرجون وقت خروج الناس ويعتزلون يف انحية وال خيرجون قبل الناس وال 

 بعدهم

 

ن  ال للسلطان وال لغريه، وهذا ما مل خيش م)قوله وال يدعو( أي اإلمام يف خطبته ألحد من املخلوقني
السلطان أو من نوابه وإال دعا له فيها )قوله وبدل( أي ترك وغري التكبري و )قوله ابالستغفار( أي 
فيأخذه ويفعله فالباء داخلة على املأخوذ ال على املرتوك كما أشار له الشارح بقوله أبن يستغفر إخل 

ملراد ابملبالغة يف الدعاء اإلطالة فيه كما هو املأخوذ من كالم ابن حبيب )قوله وابلغ يف الدعاء إخل( ا
)قوله رداءه( أي وأما الربانس والغفائر فإهنا ال حتول إال أن تلبس كالرداء )قوله جيعل ميينه إخل( أشار 
ِبذا إَل أن ميينه منصوب بعامل حمذوف وجيوز أن يكون منصواب على أنه بدل بعض من كل )قوله 

ملصنف ظاهر إخل( أي ألن املتبادر أن قوله مث حول إخل عطف على قوله وابلغ يف الدعاء، ولك أن وا
جتعل قوله مث حول عطفا على قوله مستقبال أي مث بعد االستقبال حول إخل وحينئذ يكون ماشيا على 

ئال ينكشفن ل املذهب كذا يف ح أو أن مث للرتتيب الذكري )قوله دون النساء( أي احلاضرات فال حيولن
وال يكرر اإلمام وال الرجال التحويل )قوله وندب خطبة ابألرض( الظاهر أن اخلطبة يف ذاهتا مستحبة 

 وكوهنا ابألرض مستحب آخر قاله شيخنا

 

)قوله فيخرجون مفطرين للتقوى على الدعاء كيوم عرفة( فيه أهنم يف يوم عرفة لكوهنم مسافرين يضعفهم 
ذا اعتمد البناين ما البن حبيب من خروجهم صائمني وبه قال ابن املاجشون الصوم وهنا ليس كذلك ول

أيضا كما قال البدر القرايف وارتضاه شيخنا )قوله واملعتمد أنه أيمر ِبما اإلمام( هذا قول ابن حبيب 
 ونص البيان يف كتاب الصيام قال ابن حبيب ولو أمرهم اإلمام أن يصوموا ثالثة أايم آخرها اليوم الذي

يربزون فيه كان أحب إيل اه  بلفظه وهو يقتضي أهنم خيرجون صائمني وهو خالف ما يقتضيه املصنف 
اه  ويف املواق أن مالكا قال فيه من تطوع خريا فهو خري له وال يصح نفي الصوم على العموم غاية 

أن اإلمام  القائل األمر أهنم يوكلون الختيارهم وال أيمر به اإلمام كما قال املصنف خالفا البن حبيب
أيمر ابلصوم فقد علمت أن يف الصوم قولني هل أيمر به اإلمام أو ال وأنه مل يقل أحد أبنه أيمر به 
اإلمام إال ابن حبيب، وأما الصدقة ففي ح قال ابن عرفة ابن حبيب وحيض اإلمام على الصدقة وأيمر 
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ويل م ابلتقرب والصدقة بل حكى اجلز ابلطاعة وحيذر من املعصية اه  ويف ِبرام قال ابن شاس أيمره
االتفاق على ذلك اه  قال تت ولعل ما ذكره اجلزويل طريقة فال نظر قال طفى مل يقل أحد فيما أعلم 

كون فيما أعلم أنه ال أيمر ابلصدقة فضال عن أن ي مل يقل به أحدأنه طريقة البن عرفة وال غريه بل 
د يف الصدقة أنه أيمر ِبا وأن املعتمد يف الصوم عدم األمر طريقة اه  بن إذا علمت ذلك تعلم أن املعتم

 (1)به )قوله وجبت طاعته( أي ألنه إن أمر مبندوب أو مباح وجبت طاعته." 
"إذا كان العود ملثل بلده بغري احلجاز بل )ولو( كان )ابحلجاز( فإن عاد إَل مثله بعد أن حل  .141

)ال( إن  دم عليه ألنه مل يتمتع إبسقاط أحد السفرين من عمرته مبكة، مث دخلها حمرما حبج يف عامه فال
 عاد إَل )أقل( من أفقه، أو بلده أو مثله فال يسقط عنه الدم.

 

)و( شرط لتمتعه )فعل بعض ركنها( أي العمرة )يف وقته( أي احلج ويدخل بغروب الشمس من آخر 
 رمضان فإن حل منها الغروب، مث أحرم ابحلج بعده مل يكن متمتعا.

 

فلو كاان عن اثنني كأن اعتمر عن نفسه  -يف شرط كوهنما( أي احلج والعمرة )عن( شخص )واحد( )و 
، وعدم شرطه فيجب الدم وهو -وحج عن غريه، أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فال دم 

 الراجح )تردد( .

 

ه اآليت، وإن الف لقول)ودم التمتع جيب إبحرام احلج( إذ ال يتحقق التمتع إال به واعرتض أبن هذا خم
مات متمتع فاهلدي من رأس ماله إن رمى العقبة، أي فإن مل يرمها مل يلزمه هدي أصال ال من رأس ماله 
وال من ثلثه وأجيب أبن ما هنا طريقة وما أييت طريقة أخرى وهي الراجحة وأبن ما هنا حممول على 

أ( دم التمتع مثل رميها ابلفعل فوات وقته )وأجز الوجوب املوسع والتحتم برمي مجرة العقبة وهو ما أييت و 
مبعىن تقليده، وإشعاره )قبله( أي قبل إحرامه ابحلج، ولو حال إحرام العمرة، بل ولو ساقه فيها تطوعا، 
مث حج من عامه هذا هو املراد، وليس املراد أجزأ حنو دم التمتع قبل إحرامه ابحلج كما هو ظاهره؛ إذ 

 مل يقل به أحد.

 

لطواف( عطف على اإلحرام أي وركنهما الطواف، فقوله )هلما( مستغىن عنه وللطواف مطلقا ركنا، )مث ا
 أو واجبا، أو مندواب شروط أوهلا كونه أشواطا )سبعا( وابتداؤه من احلجر األسود واجب

                             Q املبالغة  إخل( فيه إشارة إَل أنمن عطف اجلمل. )قوله: إذا كان العود ملثل بلده بغري احلجاز بل
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راجعة ملثل بلده وأما إذا رجع لبلده فال دم اتفاقا كانت ابحلجاز أو بغريه وكذا رجوعه ملثل بلده وهي 
بغري احلجاز وهذا هو الصواب، وجعل تت املبالغة راجعة لكل من بلده، ومثله تبعا للشارح ِبرام وأصله 

ذا   بن. )قوله: ولو ابحلجاز( رد بلو على ابن املواز القائل أنه إالبن عبد السالم واعرتضه ح فانظره اه
أعاد ملثل بلده يف احلجاز فال يسقط الدم وال يسقط إال بعوده لبلده، أو ملثله وخرج عن أرض احلجاز 
ابلكلية. )قوله: بعد أن حل من عمرته( أي وقبل إحرامه ابحلج وأما لو أحرم مبكة قبل عوده لبلده أو 

 عاد هلا فال يسقط عنه الدم؛ ألن سفره مل يكن البتداء حج. )قوله: أو بلده( األوَل أي بلده مثله، مث
أي ال إن رجع ألقل من بلده، أو أقل من مثل بلده. )قوله: فال يسقط عنه الدم( أي ألن رجوعه ملا 

 ذكر كالعدم.

 

رمضان،  ابلعمرة آخر يوم من)قوله: وفعل بعض ركنها( أي ولو السعي كله، أو بعض أشواطه فإذا أحرم 
أو قبله وأوقع طوافها وسعيها ليلة العيد أو أوقع السعي فقط كله، أو بعض أشواطه ليلة العيد، أو يومه  

 كان متمتعا.

 

)قوله: تردد( قال ح أشار املصنف ابلرتدد لرتدد املتأخرين يف النقل فالذي نقله الشيخ يف النوادر وابن 
ذلك وقال ابن احلاجب األشهر اشرتاط كوهنما عن واحد وأنكر ابن عرفة يونس واللخمي عدم اشرتاط 

 واملصنف يف املناسك وجود هذا القول من أصله.

 

)قوله: ال من رأس ماله وال من ثلثه( أي فهذا يقتضي أن دم التمتع إمنا جيب إذا رمى العقبة ال أنه جيب 
ضي ( اعرتض هذا اجلواب العالمة بن أبنه يقتمبجرد إحرامه للحج. )قوله: وأجيب أبن ما هنا طريقة إخل

أن أهل الطريقة األوَل يقولون: إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك إذ لو كان ذلك 
لسلمها ابن عرفة كعادته يف عزو الطرق مع أنه اعرتض على ابن احلاجب بقوله: قول ابن احلاجب 

 قبل وقوفه وال أعلم يف سقوطها خالفا فالصواب يف فيجب إبحرام احلج يوهم وجوبه على من مات
أحاديث  إخل( فيه نظر فقد قال األِب يف شرح مسلم على مل يقل به أحداملسألة اجلواب الثاين. )قوله: إذ 

االشرتاك يف اهلدي على قول الراوي وأمران إذا أحللنا أن هندي ما نصه عياض يف احلديث حجة ملن 
عد اإلحالل ابلعمرة وقبل اإلحرام ابحلج وهي إحدى الروايتني عندان واألخرى جيوز حنر اهلدي للتمتع ب

أنه ال جيوز إال بعد اإلحرام ابحلج؛ ألنه بذلك يصري متمتعا وذكر بعضهم أنه جيوز بعد اإلحرام ابلعمرة 
 هاه  وبه تعلم أنه يتعني صحة إبقاء كالم املصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وأتويلهم ل

 من غري داع لذلك اه  بن.
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)قوله: مستغىن عنه( قيل: أعاده لطول الفصل فرمبا يغفل عنه وأسقطه من السعي لقرب ذكره يف الطواف 
ومث هنا للرتتيب الذكري والرتيب مجيعا واملراد أن رتبة الطواف متأخرة عن رتبة اإلحرام وأما كون الطواف 

ما سبعا( أي لكل واحد منهما سبعا، وإال فظاهر العبارة يف أي وقت فهو شيء آخر سيأيت. )قوله: هل
أن لكل واحد منهما ثالثة ونصفا فإن شك يف عدد ما طافه من األشواط بىن غري املستنكح على األقل 
فإن نقص شوطا، أو بعضه يقينا، أو شكا يف الطواف الركين رجع له على تفصيل وسيأيت يف قوله ورجع 

قال الباجي ومن سها يف طوافه فبلغ مثانية، أو أكثر فإنه يقطع ويركع  إن مل يصح طواف عمرة احلج
ركعتني لألسبوع الكامل ويلغي ما زاد عليه وال يعتد به وهكذا حكم العامد يف ذلك انظر ح وِبذا تعلم 

 (1).." -أن ما يف عبق وخش من بطالن الطواف بزايدة مثله 
( أايم اجلذاذ املعتادة ولثالثها بقوله )وأفردت"والراجح ثبوت اجلائحة ومن أايم الطيب حكما  .142

ابلشراء عن أصلها )أو أحلق أصلها( ِبا يف الشراء )ال عكسه( وهو شراء أصلها مث شراؤها )أو معه( 
 أي مع أصلها فال جائحة فيهما

 

ه ل)و( إذا أجيح بطن مما يطعم بطوان كاملقثأة وجىن بطنني مثال أو اشرتى بطنا واحدة مما ال حيبس أو 
على آخره كالعنب أو أصنافا كربين وصيحاين وغري ذلك مما خيتلف أسواقه يف أول جمناه ووسطه وآخره 
وأجيح بعضه فإن بلغ ما أجيح ثلث املكيلة وضع عن املشرتي كما تقدم و )نظر( أي نسب واعترب 

يف قي( سليما )قيمة )ما أصيب( ابجلائحة )من البطون( أو ما يف حكمها مما ذكران )إَل( قيمة )ما ب
زمنه( أي واملعترب قيمة كل من املصاب والسليم يف زمنه فاجملاح يوم اجلائحة ويستأىن بغريه )ال يوم البيع( 
خالفا لسحنون وابن أِب زمنني أبن يقال ما قيمة ذلك يوم البيع مث املعتمد اعتبار كل يوم اجلائحة )وال 

ال ما قيمته ( بل يستأين به حىت جيين السامل مث يقيستعجل( بتقومي السامل يوم اجلائحة )على األصح
على تقدير وجوده زمن اجلائحة هذا على ما هو املعتمد وأما على ما مشى عليه املصنف فيقال ما 
قيمته اآلن كما يقال يف اجملاح ما قيمته يوم اجلائحة واعلم أن وضع اجلائحة إمنا يكون إذا أصابت الثلث 

 املصاب فيثبت فأكثر وأما الرجوع بقيمة

                             Q وأجيحت بعد أايم اجلذاذ مع متكنه من جذها وكما لو اشرتاها بعد تناهي طيبها وأخر جذها
 لوجود رطوبة فيها كالعنب وقوله فال جائحة فيها قال الباجي وهو مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم.

ابن القاسم واحلاصل أن الثمرة إذا بيعت بعد بدو صالحها )قوله والراجح( أي وهو رواية سحنون عن 
فإما أن تكون قد تناهى طيبها حني الشراء أو ال فإن كانت مل يتناه طيبها وبقيت على رءوس الشجر 
لينتهي طيبها فأجيحت فإن جائحتها توضع عن املشرتي اتفاقا وكذا لو اشرتاها على اجلذ بعد أن 
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ة اليت جتذ فيها عادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها فيها، وإن كانت تناهى طيبها وأجيحت يف املد
متناهية الطيب حني الشراء واشرتاها على اجلذ وأخر جذها فأجيحت بعد مضي أايم كان ميكن اجلذ 
فيها فهذه فيها خالف واملعتمد وضع اجلائحة أيضا )قوله ال عكسه أو معه( أي فال جائحة يف األول 

ال يف الثاين اتفاقا وإمنا ذكر املصنف العكس وما معه مع أنه مفهوم شرط ألجل تتميم على املشهور و 
 الصور

 

)قوله ونظر إخل( أي ونسب قيمة ما أصيب إَل قيمة ما بقي وما أجيح وحط عن املشرتي من الثمن 
بتلك النسبة ففي كالمه حذف مضافني وحذف الواو مع ما عطفت )قوله أو ما يف حكمها( أي  

من صنفني برين وصيحاين اشرتامها معا وأجيح أحدمها )قوله ما بقي سليما( أي مع انضمام  كصنف
قيمة ما أجيح إليها )قوله يف زمنه( أي ملحوظا قيمة كل من اجملاح والسامل يف زمنه )قوله ويستأين بغريه( 

الثاين والثالث مث  طنأي لزمنه وال يستعجل على الظن والتخمني فإذا أجيح البطن األول انتظر لفراغ الب
يقال ما قيمة اجملاح يف زمنه فإذا قيل ثالثون وما قيمة البطن الثاين يف زمانه قيل عشرون وما قيمة الثالث 
يف زمانه قيل عشرة فريجع بنصف الثمن ألنك إذا نسبت الثالثني للستني قيمة جمموع اجملوح والسامل 

عجل بتقومي قال إنه يعترب قيمة اجملاح يوم اجلائحة ويستيكون نصفا وقوله ويستأين بغريه أي خالفا ملن 
غريه على الظن والتخمني ففي يوم اجلائحة يقال ما قيمة اجملاح يف ذلك الوقت فيقال كذا مث يقال وما 
قيمة السامل يف ذلك الوقت لو كان موجودا فيقال كذا وإَل رد هذا أشار املصنف بقوله وال يستعجل 

عجل جلائحة على األصح واحلاصل أن األقوال أربعة قيل يعترب قيمة كل يف وقته وال يستبتقومي السامل يوم ا
ابلتقومي وقيل يعترب قيمة كل يوم البيع على تقدير وجود البطون فإذ أجيحت بطن مثال قيل ما قيمتها 

ائحة وعلى جليوم البيع وما قيمة السامل لو كان موجودا يوم البيع فيقال كذا وقيل تعترب قيمة كل يوم ا
هذا القول فقيل يستعجل ابلتقومي حبيث يقال يوم اجلائحة ما قيمة اجملاح يف ذلك الوقت فيقال كذا وما 
قيمة السامل لو كان موجودا فيه فيقال كذا وقيل ال يستعجل بتقومي السامل على الظن والتخمني بل بعد 

ل هو تقبض بعد شهر مثال وهذا القو  انتهاء البطون ينظر كم تساوى كل بطن زمن اجلائحة على أهنا
املعتمد وقد رد املصنف القول الثاين والثالث بقوله ال يوم البيع وال يستعجل بتقومي السامل يوم اجلائحة 
على األصح ومل يتعرض للقول الرابع الذي هو املعتمد هذا حمصل كالم املصنف والشارح ويف بن عن 

وم أهل املذهب وإمنا اختلفوا هل يراعى يف التقومي يوم البيع أو يمن  مل يقل به أحدأِب احلسن أن األول 
اجلائحة وعلى الثاين فقيل يستعجل بتقومي السامل على الظن والتخمني وقيل ال يستعجل بتقوميه وهو 
األصح )قوله زمنني( هو بفتح امليم )قوله ما قيمة ذلك( أي اجملاح والسامل يوم البيع أي على تقدير 

 )قوله هذا على ما هو املعتمد( فيه نظر بل املعتمد أنه بعد انتهاء البطون ينظر ما قيمة كل وجود السامل
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بطن زمن اجلائحة على أن يقبض يف أوقاته فاألوَل للشارح أن يقول مث يقال ما قيمة كل بطن على 
آلن ا تقدير أهنا جتذ وتقبض وقت كذا وال شك أن قيمة ما يقبض يف أوقات وجوده إذا كانت تعجل

 (1)أقل من قيمة ما اعترب وجوده اآلن أعين يوم اجلائحة ألن األجل له." 
"وال دية ترد إن أخذت )خبالف عفوه( أي البعض بعد القسامة )فللباقي نصيبه من الدية(  .143

 وأما قبل القسامة فكالتكذيب فال شيء لغري العايف.

ستعني جة فيقسم الكبري إذا تعدد، أو ي)وال ينتظر( يف القسامة )صغري( معه كبري مساو له يف الدر 
بعاصبه ويقتل اجلاين إثر القسامة )خبالف املغمى عليه واملربسم( فينتظران لقرب إفاقتهما )إال أن ال 
يوجد غريه( أي غري الصغري من ويل وال معني وحيتمل عود الضمري على الكبري، وهو أقعد معىن أي إال 

فيحلف الكبري حصته( مخسا وعشرين من اآلن )والصغري( حاضر أن ال يوجد غري الكبري مع الصغري )
)معه( ؛ ألنه أرهب يف النفس وحضوره مع الكبري مندوب ال شرط؛ ألن هذا منكر من أصله يف املذهب 
وال يؤخر حلف الكبري إَل بلوغ الصغري وحيبس املدعى عليه لبلوغ الصيب فيحلف مخسا وعشرين ميينا 

إن مات قبل البلوغ بطل الدم )ووجب ِبا( أي ابلقسامة )الدية يف اخلطإ( ويستحق الدم ما مل يعف ف
على الوجه املتقدم )و( وجب ِبا )القود يف العمد من واحد( متعلق ابلقود )تعني هلا( أي للقسامة 
بتعيني املدعي على مجاعة استووا يف العمد مع وجود اللوث يقولون ملن ضربه مات وال يقولون ملن 

 يقتل ِبا أكثر من واحد وال غري معني هلا.ضرِبم وال 

وملا قدم أن القسامة سببها قتل احلر املسلم ذكر حكم مفاهيم ذلك بقوله )ومن( )أقام شاهدا( واحدا 
)على جرح( خطأ، أو عمدا فيه شيء مقدر شرعا )أو( )قتل كافر، أو عبد( عمدا، أو خطأ كان القاتل 

ه أمه ميتا )حلف( مقيم الشاهد ميينا )واحدة( يف اجلميع )وأخذ مسلما، أو عبدا أو ال )أو جنني( ألقت
 الدية( من اجلاين

                             Q )عن الشهادة فيغرم الدية ولو متعمدا، وهو املستفاد من كالم بعضهم قاله عبق )قوله وال دية
لعايف( قسامة )قوله: فال شيء لغري اأي لواحد منهم )قوله: وأما قبل القسامة( أي وأما العفو قبل متام ال

 أي وال للعايف ابألوَل )قوله: وال ينتظر صغري( .

حاصله أن األولياء إذا كانوا يف درجة واحدة وفيهم صغري ال يتوقف عليه الثبوت لالستغناء عنه ولو 
ن يقسموا أ ابالستعانة أبحد العصبة فإن ذلك الصغري ال ينتظر ال يف القسامة وال يف القود بل للكبار

 ويقتلوا.

)قوله: خبالف املغمى عليه واملربسم( أي خبالف ما إذا كان يف األولياء املتساوين يف الدرجة مغمى 
عليه، أو مربسم أي ال يتوقف عليه الثبوت كما هو املوضوع لالستغناء عنه ولو ابالستعانة أبحد العصبة 
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كما   بعض القسامة ولو وجد من حيلف غريمهافإهنما ينتظران وظاهر املصنف أهنما ينتظران يف حلف 
 ؛ إذ ال معىن النتظارمها مع وجود من حيلف غريمها ومحلهمل يقل به أحدهو املوضوع، وهو غري صحيح 

املواق وعج على االنتظار للقتل إذا أراده غريمها، وهو صواب إال أنه تكرار مع قوله سابقا وانتظر غائب 
ي ظر بن )قوله أي غري الصغري( يعين مع الكبري )قوله: وال معني( أمل تبعد غيبته ومغمى ومربسم ان

 فينتظر بلوغه إذا انتظر فيحلف الكبري إخل.

)قوله: ال شرط( أي يف االعتداد أبميان الكبري )قوله: ألن هذا( أي حضور الصغري حني حلف الكبري 
تمل؛ ألن ى للوجوب وحيمنكر من أصله يف املذهب فعلى فرض صحته حيمل على الندب؛ إذ ال مقتض

هذا أي القول ابلشرطية منكر من أصله يف املذهب، واالحتمال األول أظهر؛ ألنه املستفاد من كالم 
بعض الشراح )قوله وال يؤخر حلف الكبري إَل بلوغ الصغري( أي حبيث حيلف هو وأخوه يف وقت واحد 

 قبل البلوغ قوله: فإن مات( أي الصيبالحتمال موت الكبري، أو غيبته قبل بلوغ الصغري فيبطل الدم )
ومل جيد الكبري من حيلف معه وقوله بطل الدم أي وردت األميان على اجلاين فإما أن حيلف، أو حيبس 
)قوله أي ابلقسامة( يعين على مجيع املتهمني وذلك؛ ألن القسامة يف اخلطإ تقع على مجيع املتهمني 

ون ا مر وأما يف العمد فيعينون واحدا من القاتلني ويقسموتوزع الدية على عواقلهم يف ثالث سنني كم
 عليه.

)قوله على مجاعة استووا يف العمد( أي سواء احتد نوع الفعل، أو تعدد واختلف احلاصل أن املعتمد ال 
يقتل ابلقسامة يف العمد إال واحد ولو تعدد نوع الفعل واختلف كما هو ظاهر املواق وأما ما قيل من 

نوع الفعل واختلف فيقتل ابلقسامة أكثر من واحد، فهو ضعيف انظر بن ومعلوم أن  أنه إذا تعدد
القسامة بلوث كقوله قبل موته قتلين فالن وفالن وأما مع ثبوت ما ذكر ابلبينة فيقتالن معا اتفاقا بال 

طإ خلقسامة )قوله: وال غري معني( أي وال واحد غري معني )قوله: خطأ، أو عمدا( األوَل قصره على ا
لقول املصنف حلف وأخذ الدية؛ إذ جرح العمد إذا أقام به شاهدا حلف معه واقتص )قوله فيه شيء 
مقدر شرعا( أي كاجلائفة، واآلمة، والدامغة )قوله كان القاتل( أي لكل من الكافر، والعبد )قوله: أو 

ب أقام شاهدا على ضر ال( أي أبن كان كافرا حرا؛ ألنه ال يقتل بشاهد وميني )قوله: أو جنني( أي 
جنني حر عمدا، أو خطأ وقد نزل ميتا وأما لو نزل اجلنني حيا ومات بعد ذلك فإن شهد الشاهد أنه 

 مات من ضربه خطأ، فالدية بقسامة، وإن شهد أنه مات من ضربه عمدا، فالقود بقسامة.

 ر، أو اجلنني حلف كل)قوله ميينا واحدة إخل( هذا إذا كان مقيم الشاهد واحدا فإن تعدد ويل الكاف
 (1)واحد ميينا كما قال ابن عرفة، والظاهر." 
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"يعين أن هروبه يف حال احلد يسقط عنه احلد أي متامه وال يعاد عليه لتكميله خبالف هروبه  .144
قبل إقامة احلد عليه فيتبع ليقام احلد عليه ما مل يرجع عن إقراره، كذا ذكره الشارح ومن تبعه ورد أبن 

 احلد مطلقا كما ذكره املصنف.املنقول عدم 

 

)و( يثبت )ابلبينة( العادلة أربعة رجال يرونه كاملرود يف املكحلة برؤاي وزمن احتدا كما مر وإذا ثبت ِبا 
)فال يسقط( احلد عن امرأة بعد الثبوت عليها )بشهادة أربع نسوة ببكارهتا( أو أبهنا رتقاء تقدميا لشهادة 

 الرجال على النساء.

 

)حبمل( أي بظهوره )يف( امرأة )غري متزوجة و( غري )ذات سيد مقر به( أي بوطئها أبن  )و( يثبت
أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره مبتزوجة وذات سيد أقر بوطئها واملراد ابلزوج زوج يلحق به احلمل فخرج 

هر ِبا ظالصغري واجملبوب أو أتت به كامال لدون ستة أشهر من العقد فتحد )ومل يقبل دعواها( أي من 
احلمل )الغصب بال قرينة( تصدقها فتحد، وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها وال حتد كتعلقها ابملدعى 
عليه على ما مر عند قوله، وإن ادعت استكراها على غري الئق بال تعلق حدت له وأوَل إن شهدت 

 هلا بينة ابإلكراه.

 

تغريب  يف بيان أنواع احلد وأهنا ثالثة رجم وجلد بالوملا فرغ من األمور الثالثة اليت ِبا الثبوت شرع 
 وجلد بتغريب وبدأ ابألول فقال

                             Q عذرا فإنه ال حيد عند ابن القاسم وابن وهب وابن عبد احلكم ورأوا أن ذلك شبهة الحتمال
 قال عبد امللك انظر بنصدقه اثنيا وقال أشهب ال يعذر، إال إذا رجع لشبهة وروي عن مالك وبه 

واعلم أن رجوعه عن اإلقرار ابلزان إمنا يقبل ابلنسبة لسقوط احلد ال ابلنسبة لعدم لزوم الصداق فال 
يسقط عنه مهر املغصوبة اليت أقر بوطئها برجوعه )قوله: يعين أن هروبه يف حال احلد يسقط عنه احلد( 

ل الزان عليه إبقراره، أما لو كان ثبوته ببينة أو محاعلم أن سقوط احلد ابهلروب إمنا هو إذا كان ثبوت 
 فال يسقط عنه احلد ِبروبه مطلقا بدليل ذكرمها بعد.

 )قوله: ومن تبعه( أي وهو عج وعبق والشيخ أمحد الزرقاين.

)قوله: عدم احلد مطلقا( أي سواء كان هروبه قبل احلد أو يف أثنائه وحينئذ فاملبالغة على حقيقتها لئال 
أن فراره يف احلد من شدة األمل ال رجوعا منه عن اإلقرار كما قرره ابن مرزوق واحلق كما يدل عليه يتوهم 
ماعز بن مالك ملا هرب يف أثناء احلد فاتبعوه فقال ردوين إَل »يف حديث  -عليه السالم  -قوله: 

وله فقال هال تركتموه قفلم يردوه ورمجوه حىت مات مث أخربوا النيب ب -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
راره إن اهلارب سواء كان قبل احلد أو يف أثنائه يستفسر، فإن كذب إق« . لعله يتوب فيتوب هللا عليه
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 ترك ال إن كان جملرد اخلوف أو األمل انظر بن

 

)قوله: برؤاي( أي يشهدون له برؤية واحدة يف وقت واحد )قوله: وإذا ثبت ِبا( أي وإذا ثبت الزان 
البينة املذكورة وادعت املرأة أهنا بكر أو رتقاء ونظر إليها أربع نسوة وصدقتها على ذلك فال بشهادة 

 يسقط احلد املرتتب عليها بشهادة الرجال األربع.

)قوله: فال يسقط احلد بشهادة أربع نسوة ببكارهتا( بل وال بشهادة أربع رجال ِبا كما هو مذهب 
نع من تغييب احلشفة وللرجال النظر إليها كما يقيده ابن مرزوق املدونة الحتمال دخول البكارة فال مت

عن ابن القاسم وأسقط اللخمي احلد بشهادة الرجال وشهادة النساء ابلبكارة؛ ألن شهادهتم شبهة كما 
يف بن نقال عن التوضيح وابن عرفة فقد علمت أن من أسقط احلد ابلرجال أسقطه ابلنساء ومن مل يعترب 

وقال ابحلد مل يعترب شهادة الرجال فما يف عبق وخش من اعتبار شهادة الرجال ابلبكارة شهادة النساء 
 مل يقل به أحد.وسقوط احلد دون شهادة النساء فهو تلفيق 

)قوله: تقدميا لشهادة الرجال على النساء( فيه أنه حيث علل عدم قبول شهادة النساء ابلعذرة بضعف 
قال عليه شهادهتن، وإن مل تقاوم شهادة الرجال فال أقل من أن شهادهتن فال تقاوم شهادة الرجال ي

تكون شبهة تدرأ احلد أتمل فاألوَل التعليل مبا قلناه من احتمال دخول البكارة فال معارضة بني 
 الشهادتني.

 

)قوله: أي بظهوره يف امرأة( أي سواء كانت حرة أو أمة، وقوله: غري متزوجة أي ال يعرف هلا من زوج 
 به الولد أبن ال يعرف هلا زوج أصال أو يعرف هلا زوج لكن ال يلحق به.يلحق 

 )قوله: وغري ذات سيد إخل( أي ويف أمة غري ذات سيد مقر به.

)قوله: لدون ستة أشهر( أي بكثري من يوم العقد. )قوله: ومل يقبل إخل( يعين أن املرأة إذا ظهر ِبا محل 
ها منكرا لوطئها فإهنا حتد وال يقبل دعواها الغصب على ومل يعرف هلا زوج أو كانت أمة وكان سيد

ذلك بال قرينة تشهد هلا بذلك وال دعواها أن هذا احلمل من مين شربه فرجها يف احلمام وال من وطء 
 جين، إال لقرينة مثل كوهنا عذراء وهي من أهل العفة.

أن أتيت  و فاسقا واملراد ابلتعلق)قوله: كتعلقها ابملدعى عليه( أي سواء كان صاحلا أو جمهول احلال أ
 مستغيثة منه أو أتيت البكر تدمي عقب الوطء، وإن مل تستغث وتقول أكرهين فالن

 

 )قوله: أنواع احلد( أي املرتتب على الثبوت.
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)قوله: وجلد بال تغريب( هذا خاص ابلنساء والعبيد )قوله: وجلد بتغريب( أي وهذا خاص ابلبكر احلر 
 (1)الذكر." 

"املواظبة وألنه إلكمال الفرض وداخلها ليس حمال له خبالف ختليل األصابع ورجح يف املبسوط  .145
قول أِب يوسف لرواية أنس رضي هللا عنه "و" يسن "ختليل األصابع" كلها لألمر به ولقوله صلى هللا 

يدين إدخال بعضها لعليه وسلم: "من مل خيلل أصابعه ابملاء خللها هللا ابلنار يوم القيامة" وكيفيته يف ا
يف بعض ويف الرجلني أبصبع من يده ويكفي عنه إدخاهلا يف املاء اجلاري وحنوه "و" يسن "تثليث الغسل" 

 فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم كما ورد يف السنة إال.

.                              

له: "وألنه ال  عدم تعليمه اإلعراِب قو عن نقل صريح املواظبة ألن أمره تعاَل جامل عليها ومل يكن واجبا ل
كمال الفرض" أي السنة وذكر إبعتبار أهنا مأمور به وعبارته يف الشرح أوَل حيث قال وتكون السنة 
الكمال الفرض يف حمله وداخلها ليس مبحل إلقامته فال يكون التخليل إكماال فال يكون سنة اه  قوله: 

ن خيلل "ويف الرجلني إبصبع من يده" بينه الزاهدي يف القنية أب"لرواية أنس" هي احلديث املتقدم قوله: 
خبنصر يده اليسرى يبتدىء من خنصر رجله اليمىن من أسفل وخيتم خبنصر رجله اليسرى كذا ورد ورجح 
النووي هذه الكيفية يف الروض وللكمال هنا مناقشة وكذا البن أمري حاج فلريجع إليهما من رام ذلك 

يف الشرح وما هو يف حكمه اه  أي وهو املاء الكثري والظاهر أنه يف املاء الكثري الراكد  قوله: "وحنوه" قال
ال يقوم مقام التخليل إال ابلتحريك وحينئذ فال فرق بني القليل والكثري خبالف اجلاري ألنه بقوته يدخل 

ملستوعبات ال ااألثناء قوله: "ويسن تثليث الغسل" أي املستوعب ويف البحر السنة تكرار الغسالت 
الغرفات واملرة األوَل فرض والثنتان بعدها سنتان مؤكداتن على الصحيح كما يف السراج واختاره يف 
املبسوط وأيده يف النهر ألنه ملا توضأ صلى هللا عليه وسلم مرتني قال: "هذا وضوء من توضأه أعطاه 

ىت ال يثاب تقالهلا ال أهنا أجزء سنة حهللا كفلني من األجر" فجعل للثانية جزاء مستقال فهذا يؤذن إبس
عليها وحدها ولو اقتصر على مرة ففيه أقوال اثلثها أنه إن اعتاده أمث وإال ال واختاره صاحب اخلالصة 

ه ومحل يف النهر تبعا للفتح القولني املطلقني عليه واملراد امث يسري فرقا بني ترك السنة وترك الواجب قال
تعدى" يرجع إَل الزايدة وقوله وظلم يرجع إَل النقصان فالنشر مرتب قوله: ابن أمري حاج قوله: "فقد 

"إال لضرورة" أبن زاد لطمأنينة قلبه عند الشك فال أبس به ملا ورد دع ما يريبك إَل ما ال يريبك وما 
 يفقيل إنه لو زاد بنية وضوء آخر ال أبس به أيضا ألنه نور على نور منعه يف البحر أبن تكرار الوضوء 

جملس واحد قبل أن يؤدي ابألول عبادة مقصودة من شرعه كالصالة وسجدة التالوة ومس املصحف  
كما ذكره احلليب مكروه ألنه إسراف حمض وقوله يف النهر حيمل عدم الكراهة على اإلعادة مرة والكراهة 
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ورة النقص ة وضر أفاده بعض األفاضل هذا ضرورة الزايد ومل يقل به أحدعلى التكرار مرارا بعيد جدا 
أبن ال جيد ماء يكفي التثليث وقيد ابلغسل ألن املسح ال يسن تكراره عندان كما يف الفتح ويف اخلانية 
وعندان لو مسح ثالث مرات بثالث مياه ال يكره ولكن ال يكون سنة وال أداب قال يف البحر وهو 

 (1)أوَل.." 
 يكرب ألنه لو تدئ يف قضائها ابلقراءة مث"يكرب فيما فاته بقول أِب حنيفة وإذا سبق بركعة يب .146

أِب طالب  من الصحابة فيوافق رأي اإلمام علي بن ومل يقل به أحدبدأ ابلتكبري واَل بني التكبريات 
فكان أوَل وهو خمصص لقوهلم املسبوق يقضي أول صالته يف حق األذكار وإن أدرك اإلمام راكعا أحرم 

رام ضا إن أمن فوت الركوع مبشاركته اإلمام يف الركوع وإال يكرب لإلحقائما وكرب تكبريات الزوائد قائما أي
قائما مث يركع مشاركا لإلمام يف الركوع ويكرب للزوائد منحنيا بال رفع يد ألن الفائت من الذكر يقضي 
قبل فراغ اإلمام خبالف الفعل والرفع حينئذ سنة يف غري حمله ويفوت السنة اليت يف حملها وهي وضع 

ن على الركبتني وإن رفع اإلمام رأسه سقط عن املقتدي ما بقي من التكبريات ألنه إن أتى به يف اليدي
الركوع لزم ترك املتابعة املفروضة للواجب وإن أدركه بعد رفع رأسه قائما ال أييت ابلتكبري ألنه يقضي 

داء بفعل النيب صلى اقت الركعة مع تكبرياهتا كذا يف فتح القدير "مث خيطب اإلمام بعد الصالة خطبتني"
 هللا عليه وسلم "يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر" ألن اخلطبة شرعت ألجله

                              

قوله: "وإذا كان مسبوقا اخل" قال يف السراج املسبوق يكرب فيما يقضي برأي نفسه وخيالف رأي إمامه 
وخيالف رأي نفسه ألنه خلف اإلمام حكما قوله:  ألنه منفرد خبالف الالحق فإنه يكرب برأي إمامه

"وإذا سبق بركعة" أي وكان ممن يرى قول أِب حنيفة قوله: "فيوافق رأي اإلمام علي" أي ابلبداءة يف 
القضاء ابلقراءة مث يكرب قوله: "فكان أوَل" من اخلروج عن أقواهلم مجيعا أي إذا ابدأ ابلتكبري مث قرأ قوله: 

 أبمن قوله: "ويكرب للزوائد منحنيا" برأي نفسه ألنه مسبوق وقاألبو يوسف يشتغل"مبشاركته" متعلق 
بتسبيح الركوع ألنه حمله حقيقة ويسقط عنه التكبري قوله: "ألن الفائت من الذكر اخل" كما إذا أدركه 

ة الوتر ثيف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه يبدأ ابلتشهد الذي فاته وكما إذا أدركه يف اثل
راكعا فإنه أييت ابلقنوت إن أمن فوت الركوع وكذا أييت ابلثناء كذلك قوله: "ويفوت" من التفويت قوله: 
"سقط عن املقتدي ما بقي" أي أوكله إن مل يكرب شيئا وال أييت به يف الثانية ولو أدرك اإلمام وقد كرب 

راءة كرب تكبرية وإن أدركه وقد شرع يف الق بعض التكبريات اتبعه وقضى ما فاته يف احلال مث اتبع إمامه
االفتتاح وأتى ابلزوائد برأي نفسه ألنه مسبوق ولو أدركه قائما ومل يكرب حىت ركع ال يكرب على ما ارتضاه 
يف احمليط وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع ومل يكرب اتفاقا ولو ركع اإلمام قبل أن يكرب كرب راكعا 
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م ليكرب يف ظاهر الرواية ولو عاد ال تفسد كما يف شرح السيد قوله: "لزم ترك املتابعة وال يعود إَل القيا
املفروضة" فيه أن املتابعة هنا واجبة قوله: "بعد الصالة" هذا بيان األفضلية قوله: "يعلم فيهما أحكام 

ا كل حكم ذصدقة الفطر" أي يف إحدامها وهي األوَل وهذا يف خطبة الفطر وسيأيت بيان األضحية وك
احتيج إليه قوله: "ألن اخلطبة شرعت ألجله" أي ألجل التعليم قال صاحب البحر حبثا وينبغي للخطيب 

 (1)أن يعلمهم األحكام يف مجعة قبل العيد ألن املندوب يف صدقة الفطر." 
يمة( هو )فثلث الق -كأن أصاِبا غبار أو عفن من غري ذهاب عينها   -")وإن تعيبت( الثمرة  .147

رب يف وضع اجلائحة، ال ثلث املكيلة. فإن نقصت ابلعيب ثلث قيمتها فأكثر وضع عن املشرتي املعت
وإال فال. )وهي( : أي اجلائحة )ما( : أي كل شيء )ال يستطاع دفعه( عادة )من( أمر )مساوي( كربد 

وجراد وفأر وانر وحنو ذلك )أو جيش، ويف السارق خالف(  -أي ريح حار  -وثلج وغبار ومسوم 
قيل: ليس جبائحة ألنه يستطاع دفعه ابحلراسة منه، وهو قول ابن القاسم، يف املوازية وعليه األكثر. 
وقيل: من اجلائحة، وهو قوله يف املدونة وصوبه ابن يونس واستظهر ابن رشد. وحمل اخلالف إذا مل تعلم 

 عينه وإال اتبعه املشرتي.

ث فأكثر إمنا هو فيما إذا أجيحت بغري العطش. وأما وما تقدم من أن حمل وضع اجلائحة إذا بلغت الثل
 ابلعطش فيوضع مطلقا وقد نبه عليه بقوله: )وتوضع( اجلائحة احلاصلة )من العطش( مطلقا )وإن قل(

                             Q .ما قيمة اجملاح يف ذلك الوقت؟ فيقال: كذا. وما قيمة السامل لو كان موجودا فيه؟ فيقال: كذا
قيل: يستعجل بتقومي السامل على الظن والتخمني بل بعد انتهاء البطون ينظر كم تساوي كل بطن زمن و 

 ملاجلائحة على أهنا تقبض بعد شهر مثال. وهذا القول هو املعتمد. ويف )بن( عن أِب احلسن أن األول 
ئحة؟ وعلى الثاين يوم اجلامن أهل املذهب وإمنا اختلفوا: هل يراعى يف التقومي يوم البيع أو  يقل به أحد

 فقيل: يستعجل بتقومي السامل على الظن والتخمني وقيل ال يستعجل بتقوميه وهو األصح.

 

قوله: ]ال ثلث املكيلة[ : إمنا مل يعترب ثلث املكيلة ألن عينها موجودة مل تذهب ومل حيصل فيها نقص 
ا أو ريح يسقطها فقط بكغبار يصيبه من جهة الكيل، قال يف التوضيح: فإن مل هتلك الثمار بل تعيبت

قبل طيبها فينقص مثنها. ففي البيان: أن ذلك جائحة ينظر ملا نقص هل ثلث القيمة أم ال، وقال ابن 
 ن( .ب -شعبان: ليس ذلك جائحة وإمنا هو عيب واملبتاع ابخليار بني أن يتمسك أو يرد )اه  

من تفريط املشرتي وإال فال توضع عنه.."  قوله: ]من العطش مطلقا[ : حمل ذلك ما مل يكن العطش
(2) 
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"عليه وعلى غريه؛ كما لو حكم أبن املرياث كله لألخ دون اجلد فهذا خالف اإلمجاع؛ ألن  .148
ن األمة. م فلم يقل به أحداألمة على قولني: املال كله للجد أو يقاسم األخ، وأما حرمان اجلد ابلكلية 

ار، فإن احلديث الصحيح وارد ابختصاصها ابلشريك دون )أو( خالف )نصا( كأن حيكم ابلشفعة للج
اجلار ومل يثبت له معارض صحيح، وكأن حيكم بشهادة كافر على مثله أو على مسلم، ألنه خمالف 

 [ .2لقوله تعاَل: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ ]الطالق: 

                             Qار لورود ازري وغريه نقض احلكم يف شفعة اجلقوله: ]ومل يثبت له معارض صحيح[ : استبعد امل
 (1)احلديث فيها وأجيب أبن عامة أهل العلم ال سيما علماء املدينة، مل يقولوا ِبا.." 

 "نزول الغيث، وبعد العصر يوم اجلمعة. .149

 

)وحرم( )خروج( من وجبت عليه صالة أذن هلا مع صحتها منه إذن )من مسجد بعد أذان، وقبل 
-ه وسلم صلى هللا علي -و نية رجوع( إَل املسجد، خلرب عثمان قال: قال رسول هللا صالة بال عذر، أ

ه )قال: رواه ابن ماج« من أدركه األذان، وهو يف املسجد، مث خرج مل خيرج يريد الرجعة فهو منافق: »
 الشيخ( تقي الدين: )إن كان التأذين لفجر قبل وقت( أو لعذر أو بنية رجوع قبل فوت اجلماعة )مل
 يكره خروج( من املسجد قبل الصالة )نصا( ، قال: يف " اإلنصاف ": الظاهر: أن هذا مراد من أطلق.

)ويتجه مثله( ، أي: مثل من خرج بعد أذان للفجر قبل طلوعه )لو( دخل عليه الوقت، وهو يف 
ج ر املسجد، ومل جيد من يصلي معه، ف )خرج( منه )بعده( ، أي: بعد دخول الوقت )لكن( إمنا خ

)ليصلي مجاعة مبسجد آخر( إذ اجلماعة واجبة، واخلروج بعد الوقت إما حمرم على الصحيح من املذهب، 
وإما مكروه على قول أِب الوفاء وأِب املعايل؛ فعلى الثاين جيوز اخلروج بعد الوقت استدراكا للواجب )ال 

علمت أن هذا االجتاه  سيما مع فضل إمامه( ، أي: إمام املسجد الذي قصده لفعل اجلماعة، وقد
 متجه على الثاين ال على املذهب.

 

 ]فرع ما يفعله املؤذنون قبل فجر من تسبيح وهتليل[

)فرع: ما يفعله املؤذنون قبل فجر من تسبيح وهتليل ونشيد ورفع صوت بدعاء أو قراءة فمن البدع 
ل فيما  به، وليس له أصوال عهد أصحا -صلى هللا عليه وسلم  -املكروهة( ، ألنه مل يكن يف عهده 

 (2)من العلماء، فال( يسوغ ألحد أن."  ومل يقل به أحدكان على عهدهم يرد إليه )
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لى هللا ص -أنه علم رجال سورة من القرآن، فأهدى له مخيصة أو ثواب، فذكر ذلك للنيب "» .150
نه ". وعن رواه األثرم يف سن« . فقال: إنك لو لبستها أللبسك هللا مكاهنا ثواب من انر -عليه وسلم 

ند ع كنت أختلف إَل رجل مسن قد أصابته علة وقد احتبس يف بيته أقرئه القرآن، فكان»أِب قال: 
فراغه مما أقرئه يقول للجارية: هلمي طعام أخي، فيؤتى بطعام ال آكل مثله ابملدينة، فجال يف نفسي 

كل فقال: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله ف -صلى هللا عليه وسلم  -منه شيء، فذكرته للنيب 
 -ول هللا : مسعت رس، وعن عبد الرمحن بن شبل األنصاري قال« منه. وإن كان يتحفك به فال أتكله

تكثروا اقرءوا القرآن، وال تغلوا فيه، وال جتفوا عنه، وال أتكلوا به، وال تس»يقول:  -صلى هللا عليه وسلم 
قال عبد هللا بن شقيق: هذه الرغفان اليت أيخذها املعلمون من السحت. وألن من شرط صحة « . به

خلفه  ذ األجرة عليها كما لو استأجر إنساان يصليهذه األفعال كوهنا قربة إَل هللا تعاَل، فال يصح أخ
اجلمعة أو الرتاويح، وقيل: يصح للحاجة. نقل أبو طالب عن أمحد أنه قال: التعليم أحب إيل من أن 
يتوكل هلؤالء السالطني، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس يف ضيعة، ومن ]أن[ يستدين، ويتجر 

 أبماانت الناس، واختار الشيخ تقي الدين، وقال: ال يصح لعله ال يقدر على الوفاء، فيلقى هللا
االستئجار على القراءة وإهدائها إَل امليت؛ ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة اإلذن يف ذلك، وقد قال 
العلماء: إن القارئ، إذا قرأ ألجل املال؛ فال ثواب له، فأي شيء يهدى إَل امليت؟ : وإمنا يصل إَل 

 االستئجار من األئمة، وإمنا تنازعوا يف مل يقل به أحدصاحل، واالستئجار على جمرد التالوة امليت العمل ال
على التعليم، واملستحب أن أيخذ احلاج عن غريه ليحج، ال أن حيج ليأخذ، فمن أحب إبراء ذمة امليت، 

ين فقط دأو رؤية املشاعر، أيخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صاحل، يفرق بني من يقصد ال
والدنيا وسيلة، وعكسه؛ فاألشبه أن عكسه ليس له يف اآلخرة من خالق ومن حج عن غريه ليستفضل." 

(1) 
 "أقول: الكالم على هذا من وجوه: .151

األول: حقيقة التقليد اعلم أنه مأخوذ عند أهل اللغة من القالدة اليت يقلد اإلنسان غريه ِبا ومنه تقليد 
 احلكم الذي قلد فيه اجملتهد كالقالدة يف عنق اجملتهد. اهلدى فكأن املقلد جيعل ذلك

وأما يف االصطالح فهو العمل بقول الغري من غري حجة فيخرج العمل بقول رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم والعمل ابإلمجاع والعمل من العامي بقول املفيت والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدول فإهنا 

 يع ذلك.قد قامت احلجة يف مج

أما العمل بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابإلمجاع عند القائلني حبجبته فظاهر وأما عمل العامي 
بقول املفيت فلوقوع اإلمجاع على ذلك وأما عمل القاضي بشهادة الشهود العدول فالدليل عليه ما يف 
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واة عن ذلك أيضا قبول رواية الر  الكتاب والسنة من األمر ابلشهادة وقد وقع االمجاع على ذلك وخيرج
فإنه قد دل الدليل على قبوهلا ووجوب العمل ِبا وأيضا ليست قول الرأوي بل قول املروي عنه وهو 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وقال ابن اهلمام يف التحرير التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى احلجج بال حجة وهذا احلد أحسن 
 من األول.

 القفال: "هو قبول قول القائل وأنت ال تعلم من اين قاله". وقال

 وقال الشيخ أبو حامد واألستاذ أبو منصور: "هو قبول رأي من ال تقوم به احلجة بال حجة".

الوجه الثاين: أورد اجلالل يف شرحه هنا حبثا فقال ورمبا يتوهم أن أحكام الشرع متعلقة ابلعامي وأكثرها 
من أهل االستدالل فيجب عليه التقليد بدال عن االجتهاد كالرتاب بدل املاء استدالل مظنون وليس 

 إذ هو املمكن وما ال يتم الواجب إال به جيب كوجوبه.

واجلواب منع تعلق الظنيات ابلعامي لالتفاق على أن الفهم شرط التكليف فهو شرط للوجوب وحتصيل 
فهمه وليس ذلك إال ضرورايت الشرع والعمل شرط الواجب ليجب ال جيب فإذن ال يتعلق ِبا إال ما 

ابلضروري ليس بتقليد ألن الضرورة أعظم األدلة وهلذا وقع االتفاق على أن العامي يقر ما فعله وال 
 ينكر عليه ما مل خيرق اإلمجاع انتهى.

وال خيفى عليك أن هذا الكالم ساقط فاسد فإن قوله لالتفاق على أن الفهم شرط التكليف إن أراد 
هم الرتكيب الذي وقع اخلطاب به من الشارع فهذا يفهمه كل عاقل وال يتعذر فهمه إال على اجملنون ف

 أو صيب صغري وهذا املعىن هو الذي أراده أهل العلم بقوهلم الفهم شرط التكليف.

 ه قال به قائلقط ولو فرضنا أن مل يقل به أحدوإن أراد ابلفهم فهم النفع املرتب على التكليف فهذا 
لكان ذلك مستلزما لعدم تكليف كل كافر وجاحد وزنديق والالزم ابطل إبمجاع املسلمني أمجعني فامللزوم 

 (1)مثله.." 
مى ابجلملة فهذه فاقرة عظ ومل يقل به أحد"وإن أراد غري هذين املعنيني فال ندري ما هو  .152

 من كتابه. ومقالة عمياء صماء بكماء فليكن هذا منك على ذكر فإنه قد كرره يف مواضع

وما ذكره اجلالل رمحه هللا يف آخر حبثه هذا جعله كالنتيجة له من كون العامي إمنا كلف ابلضرورايت 
فهو من أغرب ما يقرع األمساع ألنه خرق لإلمجاع وابطل ال يقع يف مثله بني أهل العلم نزاع وكل من 

ل ابلغ كتاب والسنة الزمة لكله نصيب من علم وحظ من فهم يعلم أن هذه التكاليف الثابتة يف ال
عاقل ال خيرج عن ذلك منهم أحد كائنا من كان إال من خصه الدليل والضرورايت منها هي ابلنسبة 
إيل مجيعها أقل قليل وأندر اندر والواقعون يف معاصي هللا املتعدون حلدوده اهلاتكون حملارمه من العامة 
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ن ينهم واطمأنت إليه أنفسهم وأقاموا به احلجة على ملو علموا ِبذا البحث من هذا احملقق لقرت به أع
أراد إقامة حدود هللا عليهم وطلب منهم القيام بشرائعه فعل ما أمر به وترك ما هنى عنه فإن غالب 
الواجبات الشرعية واحملرمات الدينية اثبتة ابلعمومات وهي ظنية الداللة وما كان اثبتا مبا هو ظين التمن 

 ظين ال قطعي فضال عن أن يكون ضروراي. أو ظن الداللة فهو

وإذا كانت العامة يف راحة من هذه التكاليف وهم السواد األعظم فإن اخلاصة ابلنسبة إليهم أقل قليل 
 قد يوجد واحد منهم يف األلف واأللفني والثالثة وقد ال يوجد فهذا هو تعطيل الشريعة.

مسائل أصول الدين وأصول الفقه وإيل هذا ذهب الوجه الثالث: أن قوله الفرعية خيرج األصلية أي 
اجلمهور ال سيما يف أصول الدين فقد حكي األستاذ أبو إسحق يف شرح الرتتيب: "إن املنع من التقليد 

 فيها هو إمجاع أهل العلم من أهل احلق وغريهم من الطوائف".

 يد".قال أبو احلسني بن القطان "ال نعلم خالفا يف امتناع التقليد يف التوح

 وحكاه ابن السمعاين عن مجيع املتكلمني وطائفة من الفقهاء.

 وقال إمام احلرمني يف الشامل: "مل يقل ابلتقليد يف األصول إال احلنابلة".

 وقال اإلسفراييين: "مل خيالف فيه إال أهل الظاهر".

لفقهاء واستدل ا ومل حيك ابن احلاجب اخلالف يف ذلك إال عن العنربى وحكاه يف احملصول عن كثري من
اجلمهور على منع التقليد يف ذلك أبن األمة أمجعت على وجوب معرفة هللا سبحانه وأهنا ال حتصل 

 ابلتقليد ألن املقلد ليس معه إال واألخذ بقول من يقلده وال يدرى أهو صواب أم خطأ؟.

مية كمسألة ج الفرعية العلواعلم أن ذكر الفرعية يغىن عن ذكر العملية وما قيل من أن قيد العملية إلخرا 
الشفاعة وفسق من خالف اإلمجاع فذلك غري جيد ألن هاتني املسألتني ليستا بفرعيتني فقد خرجتا من 

 قيد الفرعية.

 (1)ودعوى أهنما فرعيتان علميتان ابطلة وإن زعم ذلك بعض شراح األزهار واألمثار وارتضاه." 
غري معارض مبا يرجح عليه أو يسأويه  1به "ينقل عن ذلك إال انقل صحيح صاحل لالحتجاج  .153

فإن وجدان ذلك فبها ونعمت وإن مل جند ذلك كذلك وجب علينا الوقوف يف موقف املنع ونقول ملدعي 
النجاسة هذه الدعوى تتضمن أن هللا سبحانه أوجب على عباده واجبا هو غسل هذه العني اليت تزعم 

 فهات الدليل على ذلك. أهنا جنسة وأنه مينع وجودها صحة الصالة ِبا

 فإن قال حديث عمار: "إمنا تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم واملين".

قلنا هذا مل يثبت من وجه صحيح وال حسن وال بلغ إيل أدىن درجة من الدرجات املوجبة لالحتجاج 
ت أخف حكم ابه والعمل عليه فكيف يثبت به هذا احلكم الذي تعم به البلوى وهو ال يصلح إلثب
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 على فرد من أفراد العباد؟.

 فإن قال: قد ورد أنه ينقض الوضوء كما سيأيت.

 قلنا: فهل ورد أنه ال ينقض الوضوء إال ما هو جنس؟.

 فإن قلت: نعم فأنت ال جتد إليه سبيال وإن قلت قد قال بعض أهل الفروع إن النقض فرع التنجيس.

 أحد من عباد هللا؟. قلنا فهل هذا القول من هذا البعض حجة على

من أهل اإلسالم وإن قلت ال قلنا فما لك واالحتجاج مبا  مل يقل به أحدفإن قلت نعم فقد جئت مبا 
 مل حيتج به أحد على أحد؟.

 قوله: "ولنب غري املأكول إال من مسلمة حية"

وال على  مأقول: الكالم على هذا كالكالم على الذي قبله وليس يف احلكم بنجاسة اللنب على العمو 
اخلصوص أاثرة من علم وال هو مما تستقذره الطباع ال من املأكول وال من غريه وال قام إمجاع على 

 جناسته.

وابجلملة فالتسرع إيل تشريع األحكام وإلزام عباد هللا ِبا هو من التقول على هللا مبا مل يقل وقد ورد أنه 
 من أشد الناس عذااب.

 شياء اليت زعموا أهنا جنس ذات فارجع إليه.وقد قدمنا الكالم على تلك األ

قوله: "والدم وأخواه إال من السمك والبق والربغوث وما صلب على اجلرح وما بقي يف العروق بعد 
 الذبح" إيل آخر الفصل:

أقول: مل يصح يف كون كل الدم جنسا شيء من السنة وأما االستدالل مبا يف الكتاب العزيز من قوله 
َتًة أو َدماً َمْسفُ سبحانه: }ُقْل  وحاً أو ال أجد يف َما أوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّماً َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمي ْ

[ ، فقد قدمنا أن اآلية مسوقة للتحرمي كما هو مصرح به فيها 145حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس{ ]األنعام: 
لى  واحلرام رجس وال يكون مبعىن النجس إال بدليل كما يف قوله صواحلكم ابلرجسية هو ابعتبار التحرمي

 هللا عليه وسلم يف الروثة: "إهنا ركس" فإن الركس والرجس معنامها واحد.

 (1)ومن زعم أبن الرجس مبعىن النجس لغة متمسكا مبا يف الصحاح وغريها من كتب اللغة." 
 وحكمها استباحة ما ال حيل بدوهنا "ومن مجع نظر ألنواعها وهي كثرية. وحكمها شهرية. .154

 

)وسببها( أي سبب وجوِبا )ما ال حيل( فعله فرضا كان أو غريه كالصالة ومس املصحف )إال ِبا( أي 
ابلطهارة. صاحب البحر قال بعد سرد األقوال ونقل كالم الكمال: الظاهر أن السبب هو اإلرادة يف 

 وبالفرض والنفل، لكن برتك إرادة النفل يسقط الوج
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                             Q وأراد ابخلبث ما يعم املعنوي كما مر، فيشمل أيضا الوضوء على الوضوء بنية القربة؛ ألنه مطهر
للذنوب، وعدل عن قول البحر زوال حدث أو خبث ليشمل الطهارة األصلية؛ ألن الزوال يشعر بسبق 

 د كنزول احملدث يف املاء للسباحة.الوجود، وعن قول النهر إزالة ليشتمل النظافة بال قص

واعلم أن أو هنا للتقسيم والتنويع ال للرتديد، فالقسمان املتخالفان حقيقة متشاركان يف مطلق املاهية، 
وليس املراد أن احلد إما هذا وإما هذا على سبيل الشك أو التشكيك لينايف احلد املقصود به بيان املاهية 

 سم ال حد كما قدمنا بيانه. قال يف السلم:من حيث هي هي على أن ما هنا ر 

 وال جيوز يف احلدود ذكر أو ... وجائز يف الرسم فادر ما رووا.

 )قوله: ومن مجع( أي كصاحب اهلداية حيث قال كتاب الطهارات.

)قوله: نظر ألنواعها( أي فإهنا متنوعة إَل وضوء وغسل وتيمم وغسل بدن أو ثوب وحنوه. وأورد عليه 
بطل اجلمعية؛ ألهنا جماز عن اجلنس. ودفع أبن هذا عند عدم االستغراق والعهد وانتفاؤمها ها أن الالم ت

هنا ممتنع، ولو سلم فاستواء هذا اجلمع واملفرد ممتنع ملا يف لفظ اجلمع من اإلشعار ابلتعدد وإن بطل 
على القليل  ار يصدقمعىن اجلمعية، ومتامه يف النهر. واحلاصل أن معىن إبطاهلا اجلمعية أن مدخوهلا ص

 والكثري، ال مبعىن أنه مل يبق صاحلا للكثري.

فإن قيل املصدر ال يثىن وال جيمع قيل مجعها ابعتبار احلاصل ابملصدر وذلك شائع كما جيمع العلم 
 والبيع قاله يف املستصفى، وقدمنا الفرق بني املعىن املصدري واحلاصل ابملصدر.

 حكمة: أي ما شرعت ألجله.)قوله: وحكمها( بكسر احلاء مجع 

)قوله: شهرية( منها تكفري الذنوب ومنع الشيطان عنه ط وحتسني األعضاء يف الدنيا ابلتنظيف ويف 
 اآلخرة ابلتحجيل، إمداد.

 )قوله: وحكمها( أي أثرها املرتتب عليها.

ها الثواب؛ ألنه م)قوله: استباحة( السني والتاء زائداتن أو للصريورة. قال يف البحر: ومل يذكروا من حك
 ليس بالزم فيها لتوقفه على النية وهي ليست شرطا فيها ط.

 

 )قوله: أي سبب وجوِبا( قدر املضاف لظهور أن الصالة مثال ليست سببا لوجود الطهارة. اه . ح.

)قوله: ما ال حيل( أي إرادة ما ال حيل، وقوله فرضا كان تعميم لقوله فعله وقوله كالصالة فيه القسمان 
 لفرض وغريها، قوله ومس املصحف قاصر على غري الفرض ط.ا

)قوله: صاحب البحر قال إخل( ذكره عقب كالم املصنف يفيد أن كالم املصنف على تقدير مضاف 
هو اإلرادة كما قدمناه، إذ ال ميكن تقدير الوجوب. وقد يقال ال تقدير أصال، وأن مراده أن ذات ما 

ل ذكر األتقاين يف غاية البيان وغريه أن السبب عندان الصالة بدلي ال حيل إال ِبا سبب الوجوب، فقد
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اإلضافة إليها، وهو دليل السببية اه  ونقله يف شرح التحرير عن مشس األئمة السرخسي وفخر اإلسالم 
 وغريمها، لكن كالم املصنف أمشل لشموله الصالة وغريها أتمل.

 )قوله: األقوال( أي األربعة اآلتية.

اإلرادة( أقول: هو ما عليه مجهور األصوليني. وأورد عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصالة ومل  )قوله: هو
عي، ، وأجاب عنه يف البحر جبوابني: أحدمها ما أييت عن الزيلومل يقل به أحديتوضأ أمث ولو مل يصل 

 (1)والثاين أن السبب هو اإلرادة املستلحقة للشروع. اه .." 
فقد وقت األداء به أفىت الربهان الكبري واختاره الكمال، وتبعه ابن الشحنة "وال ينوي القضاء ل .155

يف ألغازه فصححه، فزعم املصنف أنه املذهب )وقيل ال( يكلف ِبما لعدم سببهما، وبه جزم يف الكنز 
ملقال اوالدرر وامللتقى وبه أفىت البقايل، ووافقه احللواين واملرغيناين ورجحه الشرنباليل واحلليب، وأوسعا 

 ومنعا ما ذكره الكمال

                             Q إذ ال يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إمجاعا. ومل يقل به أحدأي األداء فرض الوقت ،
اه . وأيضا فإن من مجلة بالدهم ما يطلع فيها الفجر كما غربت الشمس كما يف الزيلعي وغريه، فلم 

 األداء. يوجد وقت قبل الفجر ميكن فيه

إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال ابلوجوب يقول به على سبيل القضاء ال األداء، ولو كان االعتبار 
أبقرب البالد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي اعتربانه هلم وقتا للعشاء حقيقة حبيث تكون العشاء فيه 

جرهم داء: وأيضا لو فرض أن فأداء مع أن القائلني عندان ابلوجوب صرحوا أبهنا قضاء وبفقد وقت األ
يطلع بقدر ما يغيب الشفق يف أقرب البالد إليهم لزم احتاد وقيت العشاء والصبح يف حقهم، أو أن 

 الصبح ال يدخل بطلوع الفجر.

إن قلنا: إن الوقت للعشاء فقط ولزم أن تكون العشاء هنارية ال يدخل وقتها إال بعد طلوع الفجر، وقد 
لصبح إمنا يدخل وقته بعد طلوع مشسهم وكل ذلك ال يعقل، فتعني ما قلنا يف معىن يؤدي أيضا إَل أن ا

التقدير ما مل يوجد نقل صريح خبالفه. وأما مذهب الشافعية فال يقضي على مذهبنا، مث رأيت يف احللية 
ذكر ما ذكره الشافعية مث اعرتضه أبن ظاهر حديث الدجال يفيد التقدير يف خصوص ذلك البلد؛ ألن 

 الوقت خيتلف ابختالف كثري من األقطار، وهذا مؤيد ملا قلنا وهلل احلمد فافهم.

)قوله: وال ينوي القضاء إخل( قد علمت ما أورده الزيلعي عليه من أنه يلزم من عدم نية القضاء أن يكون 
 واين.لأداء ضرورة إخل، فيتعني أن حيمل كالم الربهان الكبري على وجوب القضاء كما كان يقول به احل

وقد يقال: ال مانع من كوهنا ال أداء وال قضاء كما مسى بعضهم ما وقع بعضها يف الوقت أداء وقضاء، 
لكن املنقول عن احمليط وغريه أن الصالة الواقع بعضها يف الوقت وبعضها خارجه يسمى ما وقع منها 
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 .يف الوقت أداء، وما وقع خارجه يسمى قضاء اعتبارا لكل جزء بزمانه فافهم
 )قوله: فزعم املصنف إخل( أي حيث جزم به، وعرب عن مقابله بقيل؛ ولذا نسبه يف اإلمداد إَل الوهم.

)قوله: وأوسعا املقال( أي كل من الشرنباليل والربهان احلليب لكن الشرنباليل نقل كالم الربهان احلليب 
 برمته فلذا نسب إليه اإليساع.

ي ذكره الكمال فهو قوله ومن ال يوجد عندهم وقت العشاء أفىت )قوله: ومنعا ما ذكره الكمال( أما الذ
البقايل بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من 
املرفقني، وال يراتب متأمل يف ثبوت الفرق بني عدم حمل الفرض وبني عدم سببه اجلعلي الذي جعل 

، يف نفس األمر وجواز تعدد املعرفات للشيء فانتفاء الوقت املعرف عالمة على الوجوب اخلفي الثابت
وانتفاء الدليل على الشيء ال يستلزم انتفاءه جلواز دليل آخر وقد وجد، وهو ما تواطأت عليه أخبار 

 (1)اإلسراء من فرض هللا تعاَل الصلوات مخسا بعد ما أمر أوال خبمسني، مث استقر األمر على." 
 ده حديث الدجال؛ ألنه وإن وجب أكثر من ثلثمائة ظهر"قلت: وال يساع .156

                             Q الوجوب وشرائطه يف مجيع ذلك، فليتأمل املنصف، وهللا سبحانه وتعاَل املوفق اه  كالم الربهان
 احلليب.

ما فعلناه  نوقد كر عليه الفاضل احملشي ابلنقص، وانتصر للمحقق مبا يطول، فمن مجلة ذلك أنه قال: إ
ليس من ابب القياس بل اإلحلاق داللة، وقول الربهان احلليب إن ما حنن فيه مل يوجد زمان يقدر للعشاء 
فيه وقت خاص ممنوع، وذلك ألن من يقدر جيعل لكل صالة وقتا خيتص ِبا ال يشاركها فيه غريها. 

 اه .

كون فعلها فيه الة وقتا خاصا ِبا حبيث يأقول: ال خيفى أن القائلني ابلوجوب عندان مل جيعلوا لتلك الص
أداء وخارجها قضاء كما هو يف أايم الدجال؛ ألن احللواين قال بوجوِبا قضاء والربهان الكبري قال: ال 
ينوي القضاء لعدم وقت األداء، وبه صرح يف الفتح أيضا، فأين اإلحلاق داللة مع عدم املساواة؟ فلو  

لوا هلا وقتا خاصا ِبا تكون فيه أداء، وإمنا قدروه موجودا إلجياب كان بطريق اإلحلاق أو القياس جلع
فعلها بعد الفجر وليس معىن التقدير ما قاله الشافعية كما علمت وإال لزم كوهنا فيه أداء وقد علمت 

 : أي بكوهنا أداء؛ ألنه ال يبقى وقت العشاء بعد الفجر.مل يقل به أحدقول الزيلعي إنه 

عن احملقق الكمال ابن اهلمام أنه مل يذكر حديث الدجال ليقيس عليه مسألتنا أو واألحسن يف اجلواب 
يلحقها به داللة، وإمنا ذكره دليال على افرتاض الصلوات اخلمس وإن مل يوجد السبب افرتاضا عاما؛ 

 ضألن قوله وما روي معطوف على قوله ما تواطأت عليه أخبار اإلسراء، وما أورده عليه من عدم االفرتا
 على احلائض والكافر جياب عنه مبا قاله احملشي من ورود النص إبخراجهما من العموم.
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هذا وقد أقر ما ذكره احملقق تلميذاه العالمتان احملققان ابن أمري حاج والشيخ قاسم. واحلاصل أهنما 
له يف ققوالن مصححان، ويتأيد القول ابلوجوب أبنه قال به إمام جمتهد وهو اإلمام الشافعي كما ن

 احللية عن املتويل عنه.

 )قوله: وال يساعده( الضمري راجع إَل ما ذكره الكمال ح.

 )قوله: حديث الدجال( هو ما قدمناه يف كالم الكمال.

قال اإلسنوي: فيستثىن هذا اليوم مما ذكر يف املواقيت، ويقاس اليومان التاليان له. قال الرملي يف شرح 
مكثت الشمس عند قوم مدة. اه . ح. قال يف إمداد الفتاح قلت: وكذلك املنهاج: وجيري ذلك فيما لو 

يقدر جلميع اآلجال كالصوم والزكاة واحلج والعدة وآجال البيع والسلم واإلجارة، وينظر ابتداء اليوم 
فيقدر كل فصل من الفصول األربعة حبسب ما يكون كل يوم من الزايدة والنقص كذا يف كتب األئمة 

ن نقول مبثله إذ أصل التقدير مقول به إمجاعا يف الصلوات اه . مطلب يف طلوع الشمس الشافعية، وحن
 من مغرِبا

أن الشمس إذا طلعت من مغرِبا تسري إَل وسط السماء مث ترجع مث »]تنبيه[ ورد يف حديث مرفوع 
دخل وقت ي قال الرملي الشافعي يف شرح املنهاج: وبه يعلم أنه« . بعد ذلك تطلع من املشرق كعادهتا

الظهر برجوعها؛ ألنه مبنزلة زواهلا، ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، واملغرب بغروِبا. ويف هذا 
احلديث أن ليلة طلوعها من مغرِبا تطول بقدر ثالث ليال، لكن ذلك ال يعرف إال بعد مضيها 

عن يوم  ئد ليلتان فيقدرانالنبهامها على الناس، فحينئذ قياس ما مر أنه يلزم قضاء اخلمس؛ ألن الزا
 وليلة وواجبهما اخلمس. اه .

 )قوله: ألنه وإن وجب( علة لعدم املساعدة ح.

)قوله: أكثر من ثلثمائة ظهر إخل( فيه أن الوارد أن اليوم كسنة فما قبل الزوال حنو نصف سنة وال يتكرر 
عصر قبل  أكثر من ثلثمائة فيه الظهر هذا العدد، فاملناسب تعبري الكمال مبا مر من قوله فقد وجب

صريورة الظل مثال أو مثلني لكنه ظاهر يف املثلني؛ ألنه قريب من مخسة أسداس النهار خبالف املثل، 
 (1)واألظهر قوله." 

"وأما ما ذكره بقوله )أو آمن أو لىب أو سلم أو مسى عند ذبح( أو شهد عند حاكم أو رد  .157
عاجزا( فجائز إمجاعا، قيد القراءة ابلعجز ألن األصح رجوعه سالما ومل أر لو مشت عاطسا )أو قرأ ِبا 

إَل قوهلما وعليه الفتوى. قلت: وجعل العيين الشروع كالقراءة ال سلف له فيه وال سند له يقويه، بل 
ه جعله يف التتارخانية كالتلبية جيوز اتفاقا، فظاهره كاملنت رجوعهما إليه ال هو إليهما فاحفظه، فقد اشتب

  من القاصرينعلى كثري
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                             Q قوله وشرطا عجزه( أي عن التكبري ابلعربية واملعتمد قوله ط بل سيأيت ما يفيد االتفاق على أن
العجز غري شرط على ما فيه )قوله ومجيع أذكار الصالة( يف التتارخانية عن احمليط: وعلى هذا اخلالف 

عا أو أثىن على هللا تعاَل أو تعوذ أو هلل أو تشهد أو صلى على لو سبح ابلفارسية يف الصالة أو د
ابلفارسية يف الصالة أي يصح عنده، لكن سيأيت كراهة الدعاء  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 ابألعجمية

 

)قوله وأما ما ذكره إخل( أي مما هو خارج عن أذكار الصالة، وجواب أما قوله اآليت فجائز إمجاعا )قوله 
 من( مبد اهلمزة من اإلميان كما يف البحر ح، وقوله أو سلم أي سلم على غريه.أو آ

ويف بعض النسخ أسلم من اإلسالم، وعليه يكون أمن ابلتشديد من التأمني، والنسخة األوَل أوَل ألهنا 
كفار لاملوافقة ملا رأيته خبط الشارح يف اخلزائن وألن التأمني من أذكار الصالة إال أن يكون من أمان ا

فإنه سيأيت يف كتاب اجلهاد متنا أنه يصح أبي لغة كان )قوله ومل أر إخل( ال يظهر فرق بينه وبني رد 
السالم ح )قوله قيد القراءة ابلعجز( أشار إَل أن قوله عاجزا حال من فاعل قرأ فقط دون ما قبله )قوله 

مبتدأ خربه قوله ال  )قوله وجعل( ابلرفع وعليه الفتوى( ويف اهلداية وشرح اجملمع ملصنفه، وعليه االعتماد
سلف له فيه إخل )قوله كالقراءة( أي يف اشرتاط العجز فيه أيضا ويف أن اإلمام رجع بذلك إَل قوهلما 

قبله،  أحد مل يقل بهألن العجز عندمها شرط يف مجيع أذكار الصالة كما مر )قوله ال سلف له فيه( أي 
ا يف اشرتاط القراءة ابلعربية إال عند العجز. وأما مسألة الشروع فاملذكور وإمنا املنقول أنه رجع إَل قوهلم

يف عامة الكتب حكاية اخلالف فيها بال ذكر رجوع أصال، وعبارة املنت كالكنز وغريه كالصرحية يف 
ذلك حيث اعترب العجز قيدا يف القراءة فقط )قوله وال سند له يقويه( أي ليس له دليل يقوي مدعاه 

مام رجع إَل قوهلما يف اشرتاط القراءة ابلعربية. ألن املأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للمنزل ألن اإل
 ابللفظ العرِب املنظوم هذا النظم اخلاص، املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا نقال متواترا.

ليه. أما رجع إ واألعجمي إمنا يسمى قرآان جمازا، ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه فلقوة دليل قوهلما
الشروع ابلفارسية فالدليل فيه لإلمام أقوى، وهو كون املطلوب يف الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل 
أبي لفظ كان وأي لسان كان، نعم لفظ هللا أكرب واجب للمواظبة عليه ال فرض )قوله بل جعله يف 

فارسية عند الذبح لفارسية أو مسى ابلالتتارخانية كالتلبية( نص عبارهتا: ويف شرح الطحاوي: ولو كرب اب
أو لىب عند اإلحرام ابلفارسية أو أبي لسان سواء كان حيسن العربية أو ال جاز ابالتفاق. اه . )قوله  
كاملنت( حيث مل يقيد الشروع ابلعجز كما قيد به القراءة )قوله رجوعهما إليه إخل( أي أهنما رجعا إَل 

عجز كما رجع هو إَل قوهلما بعدم الصحة يف القراءة فقط، ال يف قوله بصحة الشروع ابلفارسية بال 
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الشروع أيضا كما تومهه العيين، لكن كوهنما رجعا إَل قوله يف الشروع مل ينقله أحد، وإمنا املنقول حكاية 
 (1)اخلالف." 

 "بعدما كرب )كرب( يف احلال برأي نفسه ألنه مسبوق، ولو سبق بركعة يقرأ مث يكرب لئال يتواَل .158
التكبري )فلو مل يكرب حىت ركع اإلمام قبل أن يكرب( املؤمت )ال يكرب( يف القيام )و( لكن )يركع ويكرب يف 
الركوع( على الصحيح ألن للركوع حكم القيام فاإلتيان ابلواجب أوَل من املسنون )كما لو ركع اإلمام 

عاد ينبغي الفساد  ( يف ظاهر الرواية فلوقبل أن يكرب فإن اإلمام يكرب يف الركوع وال يعود إَل القيام ليكرب
 )ويرفع يديه يف الزوائد( وإن مل ير إمامه

                             Q الركوع، أما لو أدركه راكعا فإن غلب ظنه إدراكه يف الركوع كرب قائما برأي نفسه مث ركع، وإال
 حمله، والرفع ال على الركبتني سنة يف ركع وكرب يف ركوعه خالفا ألِب يوسف وال يرفع يديه ألن الوضع

يف حمله وإن رفع اإلمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبري لئال تفوته املتابعة ولو أدركه يف قيام الركوع 
ال يقضيها فيه ألنه يقضي الركعة مع تكبرياهتا فتح وبدائع )قوله كرب يف احلال( أي وإن كان اإلمام قد 

الاث لية )قوله برأي نفسه إخل( أي ولو كان إمامه شافعيا كرب سبعا فإنه يكرب ثشرع يف القراءة كما يف احل
خبالف ما مر من أنه يتابعه يف املأثور ألنه يف املدرك )قوله: ألنه مسبوق( أي وهو منفرد فيما يقضي 

 والذكر الفائت يقضى قبل فراغ اإلمام خبالف الفعل فتح.

ال ينقص عن رأي نفسه ينبغي أن ال يقضي بعده شيئا فتنبه  قلت: فعلى هذا إذا أدرك مع اإلمام ما
له. اه . حلية )قوله يقرأ مث يكرب( أي إذا قام إَل قضائها، أما الركعة اليت أدركها مع اإلمام فينبغي أن 
جيري فيها التفضيل املار من إدراكه كل التكبري أو بعضه أوال وال كما أفاده يف احللية )قوله لئال يتواَل 

تكبري( أي ألنه إذا كرب قبل القراءة وقد كرب مع اإلمام بعد القراءة لزم توايل التكبريات يف الركعتني قال ال
رضي هللا عنه  -من الصحابة ولو بدأ ابلقراءة يصري فعله موافقا لقول علي  ومل يقل به أحديف البحر 

ذكار. اه . صالته يف حق األ فكان أوَل كذا يف احمليط وهو خمصص لقوهلم: إن املسبوق يقضي أول -
 ]تنبيه[

قد علمت أن املسبوق يكرب برأي نفسه أما الالحق فإنه يكرب على رأي إمامه ألنه خلف اإلمام حكما 
حبر عن السراج )قوله: فلو مل يكرب إخل( مرتبط بقوله ولو أدرك اإلمام يف القيام )قوله قبل أن يكرب املؤمت( 

ه وخيالفه )قوله ويكرب يف الركوع على الصحيح( كذا قاله املصنف يف منح يغين عنه ما قبله فاألوَل حذفه
قول البحر ولو أدركه يف القيام فلم يكرب حىت ركع ال يكرب يف الركوع على الصحيح اه  ومثله يف النهر 

ته هوذكر يف احللية قيل يكرب يف الركوع وقيل ال وقواه يف احمليط اه  قال ط: كأنه ألن التقصري جاء من ج
)قوله فاإلتيان ابلواجب( وهو التكبري أوَل من املسنون وهو التسبيح وقد علمت ما فيه ط وفسر الرمحيت 

                                         
 1/484الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار(، ابن عابدين  (1)



204 

 

الواجب ابملتابعة واملسنون ابإلتيان ابلتكبري يف حمض القيام: أي ألن التكبري يكفي إيقاعه يف الركوع 
. والذي يف البحر يه املصنف يف املنحلكن كونه يف حمض القيام سنة أتمل )قوله: يف ظاهر الرواية( تبع ف

واحللية أن ظاهر الرواية أنه ال يكرب يف الركوع وال يعود إَل القيام زاد يف احللية وعلى ما ذكره الكرخي 
ومشى عليه يف البدائع وهو رواية النوادر يعود إَل القيام ويكرب ويعيد الركوع دون القراءة اه  وهذه الرواية 

 ملنت.أيضا ختالف ما يف ا

ث نعم صرح مبثله يف البحر واحللية والفتح والذخرية يف ابب الوتر والنوافل وذكروا الفرق بني التكبري حي
يرفض الركوع ألجله وبني القنوت بكون تكبري العيد جممعا عليه دون قنوت الوتر، وذكر مثله يف البدائع 

نت، ية ال يعدل عنه وعلى ما يف املهناك خمالفا ملا ذكره يف هذا الباب ولكن حيث ثبت ظاهر الروا
كبري فالفرق بني التكبري وبني القنوت حيث ال أييت به يف الركوع أنه مل يشرع إال يف حمل القيام خبالف الت

)قوله: فلو عاد ينبغي الفساد( تبع فيه صاحب النهر وقد علمت أن العود رواية النوادر على أنه يقال 
ا يح القول بعدم الفساد فيما لو عاد إَل القعود األول بعدما استتم قائمعليه ما قاله ابن اهلمام يف ترج

أبن فيه رفض الفرض ألجل الواجب، وهو وإن مل حيل فهو ابلصحة ال خيل )قوله: ويرفع يديه( أي 
 (1)ماسا إبِباميه شحميت أذنيه ط )قوله يف الزوائد( قيد به لالحرتاز عن." 

 مسجد بيتها( ويكره يف املسجد، وال يصح يف غري موضع "مطلقا اتفاقا )أو( لبث )امرأة يف .159
صالهتا من بيتها كما إذا مل يكن فيه مسجد وال خترج من بيتها إذا اعتكفت فيه، وهل يصح من اخلنثى 
يف بيته مل أره والظاهر ال الحتمال ذكوريته )بنية( فاللبث: هو الركن والكون يف املسجد والنية من مسلم 

 ابة وحيض ونفاس شرطان.عاقل طاهر من جن

 )وهو( ثالثة أقسام )واجب النذر( بلسانه وابلشروع

                             Q املسجد يشمل اخلاص كمسجد احمللة والعام، وهو اجلامع كأموي دمشق مثال أخرجه من عمومه
ها ح عن البحر ويف لتبعا للكايف وغريه لعدم اخلالف فيه )قوله مطلقا( أي وإن مل يصلوا فيه الصلوات ك

 اخلالصة وغريها وإن مل يكن مثة مجاعة.

 ]تنبيه[ :

هذا كله لبيان الصحة قال يف النهر والفتح، وأما أفضل االعتكاف ففي املسجد احلرام مث يف مسجده 
 مث يف املسجد األقصى، مث يف اجلامع قيل إذا كان يصلى فيه جبماعة فإن مل -صلى هللا عليه وسلم  -

مسجده أفضل لئال حيتاج إَل اخلروج مث ما كان أهله أكثر. اه . )قوله يف مسجد بيتها( وهو يكن ففي 
املعد لصالهتا الذي يندب هلا ولكل أحد اختاذه كما يف البزازية هنر ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضا أن 

فى قال يف خيخيصص موضعا من بيته لصالته النافلة أما الفريضة واالعتكاف فهو يف املسجد كما ال 
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السراج وليس لزوجها أن يطأها إذا أذن هلا ألنه ملكها منافعها فإن منعها بعد اإلذن ال يصح منعه، 
وال ينبغي هلا االعتكاف بال إذنه، وأما األمة فإن أذن هلا كره له الرجوع ألنه خيلف وعده وجاز ألهنا ال 

أبنه خالف  ظاهر النهاية هنر وصرح يف البدائعمتلك منافعها )قوله ويكره يف املسجد( أي تنزيها كما هو 
األفضل )قوله كما إذا مل يكن فيه مسجد( أي مسجد بيت وينبغي أنه لو أعدته للصالة عند إرادة 
االعتكاف أن يصح )قوله وهو يصح إخل( البحث لصاحب النهر ح )قوله والظاهر ال( ألنه على تقدير 

 قدير ذكورته ال يصح يف البيت بوجه ح.أنوثته يصح يف املسجد مع الكراهة وعلى ت

قلت: لكن صرحوا أبن ما تردد بني الواجب والبدعة أييت به احتياطا وما تردد بني السنة والبدعة يرتكه 
إال أن يقال املراد ابلبدعة املكروه حترميا وهذا ليس كذلك وال سيما إذا كان االعتكاف منذورا )قوله 

ملسجد يقته اللغوية أما حقيقته الشرعية فهي اللبث املخصوص أي يف افاللبث هو الركن( فيه أن هذا حق
أتمل )قوله من مسلم عاقل( ألن النية ال تصح بدون اإلسالم والعقل فهما شرطان هلا وبه يستغىن عن 
جعلهما شرطني لالعتكاف املشروط ابلنية كما أفاده يف البحر )قوله طاهر من جنابة إخل( جعل يف 

ة من هذه الثالثة شرطا لالعتكاف قال يف النهر: وينبغي أن يكون اشرتاط الطهارة من البدائع الطهار 
احليض والنفاس فيه على رواية اشرتاط الصوم يف نفله أما على عدمه، فينبغي أن يكون من شرائط احلل 

 فقط كالطهارة من اجلنابة، ومل أر من تعرض هلذا. اه .

للحل ومن األولني شرط للصحة أيضا يف املنذور وكذا يف النفل واحلاصل: أن الطهارة من الثالثة شرط 
على رواية اشرتاط الصوم فيه، خبالف اجلنابة لصحة الصوم معها وحبث فيه الرمحيت مبا صرحوا به من 
أن املقصد األصلي من شرعية االعتكاف انتظار الصالة ابجلماعة واحلائض والنفساء ليسا أبهل للصالة 

ا خبالف اجلنب إذ ميكنه الطهارة والصالة اه  ويلزمه أن اجلنب لو مل يتطهر ويصلي فال يصح اعتكافهم
مل )قوله أت ومل يقل به أحدال يصح منه ويلزمه أيضا أن يكون من شروط صحته الصالة ابجلماعة 

شرطان( خرب املبتدإ وهو الكون وما عطف عليه )قوله بلسانه( فال يكفي إلجيابه النية منح عن مشس 
ئمة )قوله وابلشروع( نقله يف البحر عن البدائع مث قال: وال خيفى أنه مفرع على ضعيف وهو اشرتاط األ

 (1)زمن للتطوع وأما على املذهب من أن أقل النفل ساعة فال اه ." 
 "يف حنو: .160

 طلبية وامسية وجبامد ... ومبا وقد وبلن وابلتنفيس

مل تسمع )كلما( إال منصوبة ولو مبتدأ إلضافتها  كما خلصناه يف شرح امللتقى )وإذا وإذا ما وكل و(
 ملبين )ومىت ومىت ما( وحنو ذلك

                             Q من كان من أهل تلك اللغة من العرب وكذا لو كان التعليق بلفظ أعجمي، وقد قال العالمة
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علم. مث سبحانه وتعاَل أقاسم إنه حيمل كالم كل عاقد وانذر وحالف على لغته، هذا ما ظهر يل وهللا 
رأيت بعد كتابيت هلذا يف شرح نظم الكنز للعالمة املقدسي أقول: ينبغي ترجيح قول أِب يوسف لكثرة 

 يقل ملحذف الفاء كما مسعت، وقالوا العوام ال يعترب منهم اللحن يف قوهلم أنت واحدة ابلنصب الذي 
 . اه .به أحد

 ابلفاء.مطلب املواضع اليت جيب اقرتاهنا 

]تنبيه[ وجوب اقرتان اجلواب ابلفاء حيث أتخر اجلواب كما قدمه الشارح أول الباب، وإذا كانت األداة 
إن تقوم إذ الفجائية مقام الفاء يف ربط اجلواب كما تقرر يف حمله )قوله يف حنو طلبية إخل( أي يف حنو 

اء. قال يف وقعت جوااب جيب اقرتاهنا ابلفاملواضع السبعة املذكورة يف قول الشاعر طلبية إخل فإهنا إذا 
النهر: أي مجلة طلبية كاألمر والنهي واالستفهام والتمين والعرض والتحضيض والدعاء، وأراد ابجلامد 
نعم وبئس وعسى وفعل التعجب، وقوله ومبا: أي وابجلملة الفعلية املقرونة مبا النافية، وبقد ظاهرة أو 

الرضي: كل مجلة فعلية مصدرة حبرف سوى ال ومل يف املضارع سواء كان مقدرة كما يف التسهيل. وعبارة 
الفعل املصدر ماضيا أو مضارعا فدخل النفي أبن كما زاده املرادي، وزاد املقرونة ابلقسم أو رب، لكن 

 جعل ابن هشام القسمية من الطلبية اه  ومتام ذلك يف البحر.

ن أو رب أو القسم، فاجلملة أحد عشر موضعا أشار إليها واحلاصل أن املزيد أربعة: املقرونة بسوف أو إ
 الشارح بقوله يف حنو طلبية إخل، ونظمها احملقق ابن اهلمام يف الفتح بقوله:

 تعلم جواب الشرط حتم قرانه ... بفاء إذا ما فعله طلبا أتى

 كذا جامدا أو مقسما كإن أو بقد ... ورب وسني أو بسوف ادر اي فىت

 منفي ما وإن ... ولن من حيد عما حددانه قد عتا أو امسية أو كان

مطلب ما يكون يف حكم الشرط )قوله وكل( مل يذكر النحاة كال وكلما يف أدوات الشرط ألهنما ليسا 
منها، وإمنا ذكرمها الفقهاء لثبوت معىن الشرط معهما وهو التعليق أبمر على خطر الوجود، وهو الفعل 

اة إليه حبر )قوله ومل تسمع كلما إال منصوبة إخل( قال يف النهر: نقل النحالواقع صفة االسم الذي أضيفا 
أن كلما املقتضية للتكرار منصوبة على الظرفية والعامل فيها حمذوف دل عليه جواب الشرط والتقدير: 
 أنت طالق كلما كان كذا وكذا، وما اليت معها هي املصدرية التوقيتية. وزعم ابن عصفور أهنا مبتدأ وما

نكرة موصوفة والعائد حمذوف ومجلة الشرط واجلزاء يف موضع اخلرب. ورده أبو حيان أبن كلما مل تسمع 
إال منصوبة، وأنت خبري أبن هذا بعد تسليمه ال ينايف كوهنا مبتدأ، إذ الفتحة فيها فتحة بناء وبنيت 

و عرف البناء كما هإلضافتها إَل مبين اه  فمراد الشارح ابلنصب ما يشمل فتحة اإلعراب وفتحة 
املتقدمني، وقوله ولو مبتدأ أي كما هو قول ابن عصفور أشار به إَل الرد على أِب حيان، فإن املسموع 
فيها فتح المها، وال ينايف ذلك كوهنا مبتدأ جبعل الفتحة فتحة بناء إلضافتها إَل مبين فقد أفاد ما يف 
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ة املذكورة إَل أنه ليس املراد حصر ألفاظ الشرط ابلست النهر أبوجز عبارة فافهم )قوله وحنو ذلك( أشار به
 (1)فإن منها لو ومن وأين وأاين وأىن وأي وما ويف الفتح." 

"وما، وما مل يشأ ومن االستثناء: أنت طالق لوال أبوك، أو لوال حسنك، أو لوال أين أحبك مل  .161
 يقع خانية، ومنه: سبحان هللا ذكره ابن اهلمام يف فتواه

 

طالق ثالاث وثالاث( إن شاء هللا أو أنت حر وحر إن شاء هللا طلقت ثالاث وعتق العبد )عند  )قال أنت
اإلمام( ألن اللفظ الثاين لغو، وال وجه لكونه توكيدا للفصل ابلواو، خبالف قوله حر حر أو حر وعتيق 

الق( فإنه ط ألنه توكيد وعطف تفسري فيصح االستثناء )وكذا( يقع الطالق بقوله )إن شاء هللا أنت
 تطليق عندمها

                             Q لو أوقعناه علمنا أن هللا تعاَل شاءه ألن الوقوع دليل املشيئة ألن كل واقع مبشيئة هللا تعاَل وهو
علق بعدم مشيئة هللا تعاَل الطالق ال مبشيئته جل وعال فيبطل اإليقاع ضرورة حبر، ومتام الكالم على 

 التلويح عند الكالم على يف الظرفية )قوله وما( أي ما شاء هللا تعاَل فال يقع، أما على  هذه املسألة يف
كوهنا مصدرية ظرفية فظاهر للشك وأما على كوهنا موصوال امسيا فكذلك ألن املراد أنت طالق الطالق 

ك، أفاده يف النهر شالذي شاء هللا تعاَل، ومشيئته ال تعلم فال يقع، إذ العصمة اثبتة بيقني فال تزول ابل
)قوله وما مل يشأ( ومعناه أنت طالق مدة عدم مشيئة هللا طالقك، والوجه يف عدم الوقوع ما ذكر يف إن 
مل ط )قوله لوال أبوك إخل( إمنا كان هذا استثناء ألن لوال تدل على امتناع اجلزاء الذي هو الطالق لوجود 

ه ابن اهلمام يف فتواه( كأن الشارح رأى ذلك يف الشرط الذي هو وجود األب أو حسنها ط )قوله ذكر 
فتوى معزوة إَل ابن اهلمام ألان مل نسمع أن له كتاب فتاوى. والظاهر أن ذلك غري اثبت عنه ملخالفته 
ملا ذكره يف فتح القدير، حيث قال ويرتاءى خالف يف الفصل ابلذكر القليل، فإنه ذكر يف النوازل لو 

 أستغفر هللا إن شاء هللا تعاَل هو مستثىن داينة ال قضاء ويف الفتاوى: لو أرادقال: وهللا ال أكلم فالان 
أن حيلف رجال وخياف أن يستثين يف السر حيلفه وأيمره أن يذكر عقب احللف موصوال سبحان هللا أو 
غريه من الكالم واألوجه أن ال يصح االستثناء ابلفصل ابلذكر اه  فهذا كما ترى صريح يف أن حنو: 

 افهمف فلم يقل به أحدحان هللا عقب اليمني فاصل مبطل لالستثناء، أما إنه استثناء سب

 

)قوله ألنه توكيد( راجع لقوله حر حر قال يف الفتح: وقياسه إذا كرر ثالاث بال واو أن يكون مثله اه  
طف عوقوله وعطف تفسري راجع لقوله حر وعتيق، ففيه لف ونشر مرتب، وإمنا مل جيعل: حر وحر من 

 التفسري ألنه إمنا يكون بغري لفظ األول كما يف الفتح.
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 مطلب مهم لفظ إن شاء هللا هل هو إبطال أو تعليق

)قوله فإنه تطليق إخل( اعلم أن التعليق مبشيئة هللا تعاَل إبطال عندمها: أي رفع حلكم اإلجياب السابق 
 وعند أِب يوسف تعليق، وهلذا شرط كونه متصال كسائر الشروط.

هلما أنه ال طريق للوصول إَل معرفة مشيئته تعاَل فكان إبطاال، خبالف بقية الشروط، وعلى كل ال و 
 يقع الطالق يف مثل أنت طالق إن شاء هللا تعاَل، نعم تظهر مثرة اخلالف يف مواضع.

إبطال  همنها ما إذا قدم الشرط ومل أيت ابلفاء يف اجلواب، كإن شاء هللا أنت طالق. فعندمها ال يقع ألن
 فال خيتلف. وعنده يقع ألن التعليق ال يصح بدون الفاء يف موضع وجوِبا.

ومنها ما إذا حلف ال حيلف ابلطالق وقاله حنث على التعليق ال اإلبطال كما أييت، هذا ما قرره الزيلعي 
للتعليق  وابن اهلمام وغريمها، ومثله يف منت مواهب الرمحن حيث قال: وجيعل: أي أبو يوسف إن شاء هللا

ومها لإلبطال وبه يفيت. فلو قال: إن شاء هللا أنت كذا بال فاء يقع على األول ويلغو على الثاين اه  
لكن ذكر يف منت اجملمع عكس ذلك حيث قال: وإن شاء هللا أنت طالق جيعله تعليقا ومها تطليقا، 

دم الوقوع على قول أِب تقتضي ع ومحله يف البحر على ما تقدم وفيه نظر، فإن مقابلة التعليق ابلتطليق
 (1)يوسف القائل ابلتعليق والوقوع على قوهلما،." 

")خلع املريضة يعترب من الثلث( ألنه تربع، فله األقل من إرثه وبدل اخللع إن خرج من الثلث،  .162
وإال فاألقل من إرثه، والثلث إن ماتت يف العدة ولو بعدها، أو قبل الدخول، فله البدل إن خرج من 

 لثلث، ومتامه يف الفصولني.ا

 

 )اختلعت املكاتبة لزمها املال بعد العتق ولو إبذن املوَل( حلجرها عن التربع

                             Q الكل لزمها رده، وِبذا ظهر ما يف قول املصنف وإال ردت ما ساق إليها من املعجل، فإنه يوهم
ر، فكان حقه أن يقول وإال ردت املهر، إال أن جياب أبهنا أنه ال يلزمها رد املؤجل إذا قبضت كل امله

إذا قبضت الكل صار كله معجال فتأمل. مث اعلم أن هذا كله خمالف ملا يف الفتح عند قوله ويسقط 
اخللع واملبارأة كل حق إخل من أن البدل إن كان مسكوات عنه ففيه ثالث رواايت أصحها براءة كل 

يطالب به أحدمها اآلخر قبل الدخول، أو بعده مقبوضا أو ال؛ حىت ال  منهما عن املهر ال غري، فال
ترجع عليه بشيء إن مل يكن مقبوضا، وال يرجع الزوج عليها إن كان مقبوضا كله، واخللع قبل الدخول 
ألن املال مذكور عرفا ابخللع إخل ومثله يف الزيلعي وشرح الوهبانية واملقدسي والشرنباللية، وقوله واخللع 

بل الدخول أي ومثله لو بعده ابألوَل ألهنا إذا طلقت قبل الدخول لزمها رد نصف املهر، فإذا مل يلزمها ق
 رد شيء منه هنا مل يلزمها بعد الدخول ابألوَل.
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ويف شرح اجلامع الصغري لقاضي خان: خلعها ومل يذكر العوض عندمها ال يربأ أحدمها عن صاحبه عن 
ِب حنيفة روايتان والصحيح براءة كل منهما عن صاحبه. اه . ويف منت املال الواجب ابلنكاح. وعن أ

املختار: واملبارأة كاخللع يسقطان كل حق لكل منهما على اآلخر مما يتعلق ابلنكاح، حىت لو كان قبل 
الدخول وقد قبضت املهر ال يرجع عليها بشيء، ولو مل تقبض شيئا ال ترجع عليه بشيء اه  ومثله يف 

ى. ويف شرح درر البحار وشرح اجملمع إن مل يسميا شيئا برئ كل منهما من اآلخر قبضت منت امللتق
 املهر أم ال دخل ِبا أم ال. اه .

قلت: وبه علم أن ما مر عن الفتاوى قول آخر غري املصحح يف الشروح واملتون، وظهر ِبذا خلل كالم 
ط أنه يوهم أهنا ترد املعجل فق املصنف من وجهني: أحدمها أنه مشى على خالف الصحيح. والثاين

 ، وإمنا اخلالف يف رد مجيع املهر إذا كانت قبضتهمل يقل به أحدمع أنه 

 

 ]مطلب يف خلع املريضة[

)قوله خلع املريضة( أي مرض املوت، إذ لو برئت منه كان للزوج كل البدل لرتاضيهما، كما لو وهبته  
ند اخلروج، ه ألنه تربع( ملا تقرر أن البضع غري متقوم عشيئا مث برئت من مرضها وإن ماتت يف العدة )قول

فما بذلته من بدل اخللع تربع ال يصح لوارث وينفذ لألجنيب من الثلث، لكنه يعطى األقل دفعا لتهمة 
املواضعة كما مر يف طالقه هلا يف مرضه )قوله: فله األقل إخل( بيانه لو كان إرثه منها مخسني وبدل اخللع 

مائة فقد خرج اإلرث والبدل من الثلث فلها األقل وهو مخسون، وإن كان الثلث أربعني ستني والثلث 
فلها األقل منه ومن اإلرث وهو أربعون. واحلاصل أن له األقل من مرياثه ومن بدل اخللع ومن الثلث، 

نه أ ولو عرب بذلك تبعا جلامع الفصولني لكان أخصر وأظهر )قوله فله البدل إن خرج من الثلث( أفاد
ال ينظر إَل اإلرث هنا لعدمه مبوهتا بعد العدة، أو قبل الدخول حلصول البينونة، فينظر إَل البدل والثلث 
فيعطى األقل، لكن أفاد يف التتارخانية أنه لو قبل الدخول واخللع على املهر يسقط نصفه بطالقها 

له ومتامه ثلث ذلك النصف )قو  والنصف اآلخر وصية لغري الوارث، فلو مل يكن هلا مال غريه يسلم له
يف الفصولني( أي يف أحكام املرض أواخر الكتاب، وذكر عبارته بتمامها يف البحر عند قول الكنز 

 ولزمها املال.

 

 (1))قوله حلجرها عن التربع( أي ولو ابإلذن كهبتها حبر، وهذا علة لتأخره إَل ما بعد العتق.." 
ه حملة مشين )إال إذا انتقلت من القرية إَل املصر، ويف عكس"مطلقا ألنه كاالنتفال من حملة إَل  .163

ال( لضرر الولد بتخلقه أبخالق أهل السواد )إال إذا كان( ما انتقلت إليه )وطنها وقد نكحها مثة( أي 
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عقد عليها يف وطنها ولو قرية يف األصح إال دار احلرب إال أن يكوان مستأمنني )وهذا( احلكم )يف األم( 
ط )أما غريها( كجدة وأم ولد أعتقت )فال تقدر على نقله( لعدم العقد بينهما )إال إبذنه(  املطلقة فق

 كما مينع األب من إخراجه من بلد أمه.

                             Q )قوله: مطلقا( سواء كان وطنا هلا، أو ال، وقع العقد فيه، أو ال حبر. )قوله: من حملة إَل حملة
لظاهر أنه لو كان بني احمللتني تفاوت متنع. )قوله: إال إذا انتقلت إخل( قال الرملي أي يف بلد واحدة ا

يف حواشي املنح: هذا خطأ تبع فيه صاحب البحر، إذ ليس هلا نقله من قرية إَل مصر بينهما تفاوت. 
 جعله متنا مبجرد تقليده للبحر. اه . مل يقل به أحدوالعجب يف حكم 

يط: وإن أرادت نقله من قرية إَل مصر جامع وليس ذلك مصرها وال وقع ويف ط عن اهلندية عن احمل
النكاح فيها فليس هلا ذلك إال أن يكون املصر قريبا من القرية على التفسري الذي قلنا اه . )قوله: ويف 

د لعكسه ال إخل( أي ويف انتقاهلا من املصر إَل القرية ال متكن من ذلك ولو كانت القرية قريبة لتضرر الو 
بتخلقه أبخالق أهل السواد: أي أهل القرى اجملبولة على اجلفاء. )قوله: إال إذا كان إخل( استثناء من 
قوله " ويف عكسه ال "، ومثله ما إذا انتقلت من قرية إَل مصر أو إَل قرية، أو من مصر إَل مصر، 

روج، ولكن كان للمطلقة اخلولذا عمم الشارح بقوله ما انتقلت إليه. وميكن جعله مستثىن من قوله ليس 
حقه العطف ابلواو وأفاده ط. )قوله: أي عقد عليها يف وطنها( أفاد أن املراد ابلنكاح جمرد العقد، وأن 
اإلشارة بثمة للوطن، فال بد يف جواز االنتقال إَل البلدة البعيدة من شرطني: كوهنا وطنها، وكون العقد 

ار لعقد دون الوطن. قال الزيلعي: واألول أصح ألن التزوج يف دفيها. ويف رواية اجلامع الصغري اشرتاط ا
ليس التزاما للمقام فيها عرفا فال يكون هلا النقلة إليها. )قوله: ولو قرية يف األصح( أي ولو كان الوطن 

 ءالواقع فيه العقد قرية خالفا ملا يف شرح البقايل فإنه ضعيف كما يف البحر. )قوله: إال دار احلرب( استثنا
من االستثناء يف املنت، وقوله: إال أن يكوان مستأمنني استثناء من قوله إال دار احلرب أي هلا االنتقال 
إَل وطنها الذي نكحها فيه إن مل يكن دار احلرب، والزوج مسلم أو ذمي، فلو كاان حربيني مستأمنني 

 فلها ذلك كما يف البدائع.

فاء مع التطويل فاألظهر واألخصر أن يقال: وللمطلقة واحلاصل أن عبارة املنت والشرح يف غاية اخل
اخلروج ابلولد من قرية إَل مصر قريبة ال عكسه، ومن بلدة إَل أخرى هي وطنها وقد نكحها فيها، ولو 
دار حرب لو زوجها حربيا مثلها فهذه عبارة موجزة انفعة جامعة مانعة. )قوله: وهذا احلكم( أي الذي 

فيه ط. )قوله: كجدة( وغري اجلدة من احلاضنات مثلها ابألوَل كما يف البحر.  ذكر من اخلروج والتفصيل
)قوله: لعدم العقد بينهما( ألن العقد على الزوجة يف وطنها دليل الرضا إبقامتها ابلولد فيه وال عقد بينه 

ه: من ولوبني اجلدة. )قوله: إال إبذنه( أي إذن األب وكذا من له حق احلضانة من الرجال ط أتمل. )ق
إخراجه( أي إَل مكان بعيد، أو قريب ميكنها أن تبصره فيه مث ترجع ألهنا إذا كانت هلا احلضانة مينع 
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من أخذه منها فضال عن إخراجه، فما يف النهر من تقييده ابلعبد أخذا مما أييت عن احلاوي غري صحيح 
ذا )قوله: ما بقيت حضانتها( كفافهم. )قوله: من بلد أمه( الظاهر أن غريها من احلاضنات كذلك ط. 

 يف النهر وفيه كالم.

 

)قوله: فلو أخذ إخل( تفريع على مفهوم ما قبله. ويف اجملمع: وال خيرج األب بولده قبل االستغناء وعلله 
يف شرحه مبا فيه من اإلضرار ابألم إببطال حقها يف احلضانة. قال يف البحر وهو يدل على أن حضانتها 

 (1)لسفر به مث نقل كالم السراجية املذكور وقال وهو صريح فيما قلنا. اه .." إذا سقطت جاز له ا
"فيدور مع العرف. وقال العيين: وعندي أن املصحف ميني ال سيما يف زماننا. وعند الثالثة  .164

املصحف والقرآن وكالم هللا ميني. زاد أمحد والنيب أيضا، ولو تربأ من أحدها فيمني إمجاعا إال من 
ال أن يتربأ مما فيه، بل لو تربأ من دفرت فيه بسملة كان ميينا، ولو تربأ من كل آية فيه أو من املصحف إ

الكتب األربعة فيمني واحدة؛ ولو كرر الرباءة فأميان بعددها، وبريء من هللا وبريء من رسوله ميينان؛ 
سالم أو ة، وبريء من اإلولو زاد: وهللا ورسوله بريئان منه فأربع، وبريء من هللا ألف مرة ميني واحد

 القبلة أو صوم رمضان أو الصالة

                             Q قلت: فحيث مل جيز أن يطلق عليه أنه خملوق ينبغي أن ال جيوز أن يطلق عليه أنه غريه تعاَل
لق مبعىن أنه ليس صفة له ألن الصفات ليست عينا وال غريا كما قرر يف حمله، ولذا قالوا: من قال خب

القرآن فهو كافر. ونقل يف اهلندية عن املضمرات: وقد قيل هذا يف زماهنم، أما يف زماننا فيمني وبه أنخذ 
وأنمر ونعتقد. وقال حممد بن مقاتل الرازي: إنه ميني، وبه أخذ مجهور مشاخينا اه  فهذا مؤيد لكونه 

 ة.ن الكالم صفة مشرتكصفة تعورف احللف ِبا كعزة هللا وجالله )قوله فيدور مع العرف( أل

)قوله وقال العيين إخل( عبارته: وعندي لو حلف ابملصحف أو وضع يده عليه وقال: وحق هذا فهو 
ميني وال سيما يف هذا الزمان الذي كثرت فيه األميان الفاجرة ورغبة العوام يف احللف ابملصحف اه  وأقره 

كان احللف حىت يعترب فيه العرف وإال ل يف النهر. وفيه نظر ظاهر إذ املصحف ليس صفة هلل تعاَل
ول احلالف وحق . على أن قومل يقل به أحدابلنيب والكعبة ميينا ألنه متعارف، وكذا حبياة رأسك وحنوه 

هللا ليس بيمني كما أييت حتقيقه، وحق املصحف مثله ابألوَل، وكذا وحق كالم هللا ألن حقه تعظيمه 
ون ال أقسم مبا يف هذا املصحف من كالم هللا تعاَل ينبغي أن يكوالعمل به وذلك صفة العبد، نعم لو ق

 ميينا )قوله ولو تربأ من أحدها( أي أحد املذكورات من النيب والقرآن والقبلة.

)قوله إال من املصحف( أي فال يكون التربي منه ميينا ألن املراد به الورق واجللد، وقوله إال أن يتربأ مما 
آن، وما ذكره يف النهر عن اجملتىب من أنه لو تربأ من املصحف انعقد ميينا فهو فيه ألن ما فيه هو القر 
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سبق قلم، فإن عبارة اجملتىب هكذا: ولو قال أان بريء من القرآن أو مما يف املصحف فيمني، ولو قال من 
لمته يف عاملصحف فليس بيمني اه  ومثله يف الذخرية )قوله بل لو تربأ من دفرت( صوابه مما يف دفرت كما 

املصحف. قال يف اخلانية: ولو رفع كتاب الفقه أو دفرت احلساب فيه مكتوب بسم هللا الرمحن الرحيم 
وقال أان بريء مما فيه إن فعل كذا ففعل كان عليه الكفارة، كما لو قال أان بريء من بسم هللا الرمحن 

 الرحيم.

و كرر الرباءة تىب والذخرية واخلانية )قوله ول)قوله ولو تربأ من كل آية فيه( أي يف املصحف كما يف اجمل
إخل( قال يف الذخرية: ولو قال فهو بريء من الكتب األربعة فهو ميني واحدة، وكذا هو بريء من القرآن 
والزبور والتوراة واإلجنيل، ولو قال فهو بريء من القرآن وبريء من التوراة وبريء من اإلجنيل وبريء من 

ان. ويف البحر عن الظهريية: واألصل يف جنس هذه املسائل أنه مىت تعددت صيغة الزبور فهي أربعة أمي
الرباءة تتعدد الكفارة، وإذا احتدت احتدت )قوله ميينان( أي لتكرر الرباءة مرتني؛ أما لو قال بريء من 

 اد.ر هللا ورسوله فقيل ميينان وصحح يف الذخرية واجملتىب األول. وعبارة البحر هنا مومهة خالف امل

 )قوله فأربع( ألن لفظ الرباءة يف الثانية مذكور مرتني بسبب التثنية حبر )قوله ميني واحدة( ألن قوله ألف
مرة للمبالغة فلم يتكرر فيها اللفظ حقيقة أتمل )قوله أو صوم رمضان إخل( زاد يف الذخرية: ولو قال أان 

أو من  وى الرباءة من فرضيتها فيمنيبريء من هذه الثالثني يعين شهر رمضان إن فعلت كذا، فإن ن
أجرها فال، وكذا لو مل تكن له نية للشك؛ ولو قال فأان بريء من حجيت اليت حججت أو من صاليت 
اليت صليت ال يكون ميينا، خبالف قوله من القرآن الذي تعلمت فإنه ميني. اه . ويف البحر عن احمليط: 

 (1)ألنه يف األول تربأ عن فعله ال عن احلجة." 
 "آجر داره مث حلف أنه ال يرتكه فيها بر بقوله اخرج. .165

 

 ال يدع ما له اليوم على غرميه فقدمه للقاضي وحلفه بر.

                             Q بعد ما هناها عن الكالم ال حينث ألنه ال ميلك منعها وقاس على ذلك أيضا أنه لو كانت اليمني
 ابلفعل. على اإلثبات مثل لتفعلن يكفي أمره

 مطلب يف الفرق بني ال يدعه يدخل وبني ال يدخل

قلت: وهذا خطأ فاحش للفرق البني بني قولنا ال أدعه يفعل وبني ال يفعل يوضح ذلك ما قدمناه يف 
التعليق عن الولواجلية رجل قال: إن أدخلت فالان بييت أو قال إن تركت فالان يدخل بييت فامرأته طالق 

ى أن يدخل أبمره ألنه مىت دخل أبمره فقد أدخله، ويف الثاين على الدخول أمر فاليمني يف األول عل
احلالف أو مل أيمر علم أو مل يعلم ألنه وجد الدخول؛ ويف الثالث على الدخول بعلم احلالف ألن شرط 
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 احلنث الرتك للدخول، فمىت علم ومل مينع فقد ترك. اه .

ن احمللوف ر كيف جعلوا اليمني يف الثاين على جمرد الدخول ألونقل مثله يف البحر عن احمليط وغريه، فانظ
عليه هو دخول فالن، فمىت حتقق دخوله حتقق شرط احلنث وإن منعه قوال أو فعال ألن منعه ال ينفي 

 دخوله بعد حتققه.

 وأما عدم احلنث ابملنع قوال وفعال أو قوال فقط على التفصيل املار فهو خاص ابحللف على أنه ال يدعه
أو ال يرتكه يدخل، وكذا قوله ال خيليه يدخل ألنه مىت مل مينعه حتقق أنه تركه أو خاله فيحنث، هذا هو 
املصرح به يف عامة كتب املذهب، وهو ظاهر الوجه وقدمنا يف آخر ابب اليمني يف األكل والشرب فيما 

ث كما يف اخلانية ارقين حينلو قال ال أفارقك حىت تقضيين حقي أنه لو فر منه ال حينث، ولو قال ال يف
 فقد جزم حبنثه إذا فر منه بعد حلفه ال يفارقين.

وعلى هذا فالصواب يف جواب الفتوى السابقة أن أخته إذا تكلمت حينث سواء منعها عن الكالم أو 
ال لتحقق شرط احلنث وهو الكالم، ومنعه هلا ال يرفعه بعد حتققه كما ال خيفى، نعم لو كان احللف 

 لكه.ال يرتكها أو ال خيليها تتكلم فإنه يرب ابملنع قوال فقط، وال حيتاج إَل املنع ابلفعل ألنه ال مي على أنه

كما قال يف اخلانية: رجل حلف بطالق امرأته أن ال يدع فالان مير على هذه القنطرة فمنعه ابلقول 
 يكون ابرا ألنه ال ميلك املنع ابلفعل. اه .

 الشارح تبعا للمنية ال يصح محله على ظاهره ملخالفته للمشهور يف الكتب ومبا قررانه ظهر أن ما نقله
فال بد من أتويله مبا قدمناه. وقد يؤول أبنه أراد معىن ال يدعه يدخل كما أفىت به يف اخلريية، حيث 
سئل عمن حلف على صهره أنه ال يرحل من هذه القرية فرحل قهرا عليه فهل حينث؟ أجاب: مقتضى 

قارئ اهلداية واستدل به الشيخ حممد الغزي وأفىت به أنه إن نوى ال ميكنه فرحل قهرا عليه ال  ما أفىت به
حينث اه  أو يؤول أبنه سقط من عبارة املنية لفظ ال يدعه وإال فهو مردود ألن العمل على ما هو 

 سبحانه أعلم. املشهور املوافق للمعقول واملنقول دون الشاذ اخلفي املعلول، فاغتنم هذا التحرير وهللا
 ]تنبيه[

علم أيضا مما ذكرانه أنه لو كان احلالف على اإلثبات مثل قوله وهللا لتفعلن كذا فشرط الرب هو الفعل 
 يقل به ملحقيقة، وال ميكن قياسه على ال يدعه يفعل، أبن يقال هنا: يكفي أمره ابلفعل فإن ذلك 

فذاك يف معىن ال يدعه يسكن كما علم مما مر، . وأما ما مر عن القنية يف: ليخرجن ساكن داره أحد
أما هنا فال يكفي األمر ألن حلفه على الفعل ال على األمر به، وجمرد األمر به ال حيققه كما ال خيفى، 
فإذا مل يفعل حينث احلالف كما مر سواء أمره أو ال، وهذا ظاهر جلي أيضا، ولكن جل من ال يسهو 

 فافهم.
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ن عقد اإلجارة منعه من اإلخراج ابلفعل ألن مالك الدار ال ميلك املنفعة مدة )قوله بر بقوله اخرج( أل
 اإلجارة، فهو حينئذ كاألجنيب شرنباليل.

 

 (1))قوله وحلفه بر( ألن قوله." 
"واألصح أنه )عنده( جائز غري الزم كالعارية )وعندمها هو حبسها على( حكم )ملك هللا  .166

 تعاَل

                             Q ملا يف النهر عن احمليط: لو وقف على األغنياء وحدهم مل جيز ألنه ليس بقربة، أما لو جعل آخره
للفقراء فإنه يكون قربة يف اجلملة اه  وِبذا التعميم صار التعريف جامعا واستغىن عما زاده فيه الكمال، 

َل من أحب وقال إن الوقف يصح ملن حيب من األغنياء وتبعه ابن كمال من قوله أو صرف منفعتها إ
بال قصد القربة، وهو وإن كان ال بد يف آخره من القربة بشرط التأبيد كالفقراء ومصاحل املسجد لكنه 
يكون وقفا قيل انقراض األغنياء بال تصدق اه  أفاده يف النهر. وأجاب يف البحر أيضا أبنه قد يقال: 

ق ابملنفعة ألن الصدقة تكون على األغنياء أيضا وإن كانت جمازا عن اهلبة إن الوقف على الغين تصد
 عند بعضهم، وصرح يف الذخرية أبن يف التصدق على الغين نوع قربة دون قربة الفقري. اه .

واعرتضه ح أبن هذا النوع من القربة لو كفى يف الوقف لصح الوقف على األغنياء من غري أن جيعل 
ت تصريح احمليط أبنه ال يصح وسيأيت قبيل الفصل. قلت: واجلواب الصحيح أن آخره للفقراء وعلم

الوقف تصدق ابتداء وانتهاء إذ ال بد من التصريح ابلتصدق على وجه التأبيد أو ما يقوم مقامه كما 
أييت حتقيقه، ولكنه إذا جعل أوله على معينني صار كأنه استثين ذلك من الدفع إَل الفقراء كما صرحوا 

، ولذا لو وقف على بنيه مث على الفقراء ومل يوجد إال ابن واحد يعطى النصف والنصف الباقي به
للفقراء؛ ألن ما بطل من الوقف على االبن صار للفقراء؛ ألن الوقف خرج عن ملك الواقف بقوله 

ال خيرجه و  صدقة موقوفة أبدا، فقد ابتدأه ابلصدقة وختمه ِبا كما قاله اخلصاف، فعلم أنه صدقة ابتداء،
عن ذلك اشرتاط صرفه ملعني )قوله: واألصح أنه عنده جائز إخل( قال يف اإلسعاف: وهو جائز عند 

 علمائنا أِب حنيفة وأصحابه رمحهم هللا تعاَل.

وذكر يف األصل: كان أبو حنيفة ال جييز الوقف فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال ال جيوز 
ز عند الكل، وإمنا اخلالف بينهم يف اللزوم وعدمه؛ فعنده جيوز جواز الوقف عنده. والصحيح أنه جائ

ال إعارة، فتصرف منفعته إَل جهة الوقف مع بقاء العني على حكم ملك الواقف، ولو رجع عنه حال 
حياته جاز مع الكراهة، ويورث عنه. وال يلزم إال أبحد أمرين: إما أن حيكم به القاضي أو خيرجه خمرج 

دمها يلزم بدون ذلك، وهو قول عامة العلماء، وهو الصحيح. مث إن أاب يوسف يقول يصري الوصية. وعن
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وقفا مبجرد القول ألنه مبنزلة اإلعتاق عنده، وعليه الفتوى. وقال حممد: ال إال أبربعة شروط ستأيت. اه . 
 ط ملخصا.

له التصرف فيه مىت  ؛ ألنوحبث يف الفتح أبنه إذا مل يزل ملكه عنده قبل احلكم فلفظ حبس ال معىن له
شاء فلم حيدث الوقف إال مشيئة التصدق ابملنفعة، وله أن يرتك ذلك مىت شاء، وهذا القدر كان اثبتا 
قبل الوقف فلم يفد لفظ الوقف شيئا، وحينئذ فقول من أخذ بظاهر ما يف األصل صحيح. ونظر فيه 

منه، ويثاب  به، وحيل للفقري أن أيكل يف البحر أبن سلب الفائدة مطلقا غري صحيح ألنه يصح احلكم
الواقف به، ويتبع شرطه، ويصح نصب املتويل عليه. وقول من أخذ بظاهر اللفظ غري صحيح؛ ألن 

 ، وإال لزم أن ال يصح احلكم به. اه .ومل يقل به أحدظاهره عدم الصحة أصال 

يفه، فلو ما ذكر يف تعر قلت: بل ذكر يف اإلسعاف أنه عنده يكون نذرا ابلتصدق حيث قال: وحكمه 
قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز الزما عند عامة العلماء وعند أِب حنيفة يكون نذرا ابلصدقة 
بغلة األرض ويبقى ملكه على حاله، فإذا مات يورث عنه اه : أي فيجب عليه التصدق بغلته )قوله 

ل إَل مل يبق على ملك الواقف وال انتقعلى حكم ملك هللا تعاَل( قدر لفظ حكم ليفيد أن املراد أنه 
 (1)ملك غريه، بل صار على حكم." 

صلى  -"ببعض دقيقه( فسدت يف الكل؛ ألنه استأجره جبزء من عمله، واألصل يف ذلك هنيه  .167
 عن قفيز الطحان وقدمناه يف بيع الوفاء. -هللا عليه وسلم 

 عطيه قفيزا منه فيجوز،واحليلة أن يفرز األجر أوال أو يسمي قفيزا بال تعيني مث ي

 

 ولو استأجره ليحمل له

                             Q البحر حيث علل البطالن أبنه مبين على القول بكراهة القرآن على القرب وليس كذلك، بل ملا
فيه من شبه االستئجار على القراءة كما علمت، وصرح به يف االختيار وغريه، ولذا قال يف الولواجلية 

ه: ولو زار قرب صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن، أما الوصية بذلك فال ما نص
معىن هلا وال معىن أيضا لصلة القارئ؛ ألن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك ابطل ومل يفعل 

بطالن هذه أفىت ب ذلك أحد من اخللفاء اه  إذ لو كانت العلة ما قاله مل يصح قوله هنا فهو حسن، وممن
 الوصية اخلري الرملي كما هو مبسوط يف وصااي فتاواه فراجعها.

ونقل العالمة اخللويت يف حاشية املنتهى احلنبلي عن شيخ اإلسالم تقي الدين ما نصه: وال يصح 
االستئجار على القراءة وإهدائها إَل امليت؛ ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة اإلذن يف ذلك. وقد قال 
العلماء: إن القارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب له فأي شيء يهديه إَل امليت، وإمنا يصل إَل امليت 
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جار على من األئمة، وإمنا تنازعوا يف االستئ مل يقل به أحدالعمل الصاحل، واالستئجار على جمرد التالوة 
ية فقال:  آخر الطريقة احملمدالتعليم اه  حبروفه، وممن صرح بذلك أيضا اإلمام الربكوي قدس سره يف

الفصل الثالث يف أمور مبتدعة ابطلة أكب الناس عليها على ظن أهنا قرب مقصودة إَل أن قال: ومنها 
الوصية من امليت ابختاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وإبعطاء دراهم ملن يتلو القرآن لروحه أو 

املأخوذ منها حرام لآلخذ، وهو عاص ابلتالوة والذكر يسبح أو يهلل له وكلها بدع منكرات ابطلة، و 
 ألجل الدنيا اه  ملخصا.

وذكر أن له فيها أربع رسائل. فإذا علمت ذلك ظهر لك حقيقة ما قلناه وأن خالفه خارج عن املذهب 
وعما أفىت به البلخيون وما أطبق عليه أئمتنا متوان وشروحا وفتاوى، وال ينكر ذلك إال غمر مكابر أو 

اهل ال يفهم كالم األكابر، وما استدل به بعض احملشني على اجلواز حبديث البخاري يف اللديغ فهو ج
خطأ؛ ألن املتقدمني املانعني االستئجار مطلقا جوزوا الرقية ابألجرة ولو ابلقرآن كما ذكره الطحاوي؛ 

ي من اوي الزاهدألهنا ليست عبادة حمضة بل من التداوي. وما نقل عن بعض اهلوامش وعزى إَل احل
أنه ال جيوز االستئجار على اخلتم أبقل من مخسة وأربعني درمها فخارج عما اتفق عليه أهل املذهب 
قاطبة. وحينئذ فقد ظهر لك بطالن ما أكب عليه أهل العصر من الوصية ابخلتمات والتهاليل مع قطع 

سالة ريته، وقد مجعت فيها ر النظر عما حيصل فيها من املنكرات اليت ال ينكرها إال من طمست بص
مسيتها شفاء العليل وبل الغليل يف حكم الوصية ابخلتمات والتهاليل وأتيت فيها ابلعجب العجاب 
لذوي األلباب، وما ذكرته هنا ابلنسبة إليها كقطرة من حبر أو شذرة من عقد حنر، وأطلعت عليها 

يها وأثىن ي مفيت مصر سابقا فكتب علحمشي هذا الكتاب فقيه عصره ووحيد دهره السيد أمحد الطحاو 
 الثناء اجلميل، فاهلل جيزيه اخلري اجلزيل، وكتب عليها غريه من فقهاء العصر

 

)قوله فسدت يف الكل( وجيب أجر املثل ال جياوز به املسمى زيلعي )قوله جبزء من عمله( أي ببعض ما 
حان( وهو لعي. )قوله عن قفيز الطخيرج من عمله، والقدرة على التسليم شرط وهو ال يقدر بنفسه زي

 املسألة الثالثة اليت ذكرها املصنف كما ذكره الزيلعي.

)قوله واحليلة أن يفرز األجر أوال( أي ويسلمه إَل األجري، فلو خلطه بعد وطحن الكل مث أفرز األجرة 
قفيز منه كما بورد الباقي جاز، وال يكون يف معىن قفيز الطحان إذ مل يستأجره أن يطحن جبزء منه أو 

يف املنح عن جواهر الفتاوى. قال الرملي: وبه علم ابألوَل جواز ما يفعل يف دايران من أخذ األجرة من 
 (1)احلنطة والدراهم معا وال شك يف جوازه اه . )قوله بال تعيني(." 
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 "كما يفيده إطالقهم وعليه فيطلب الفرق بني الكتابة والنكاح بعد القبض، وقد نقله املصنف .168
 عن شيخه حبثا كما سنذكره لكن يف الشرنباللية عن املواهب التصريح بتقييد الكتابة بكوهنا قبل القبض

فليحرر. قلت: مث وقفت على الربهان شرح مواهب الرمحن فلم أر القيد املذكور فتدبر )مث ينفسخ برضاها 
ملك حقيقة فلم  كن مل حيدثفيجوز له الوطء بال استرباء( لزوال ملكه ابلكتابة مث جيدده ابلتعجيز ل

 يوجد سبب االسترباء وهذه أسهل احليل تتارخانية

 

 )له أمتان( ال جيتمعان نكاحا )أختان( أم ال )قبلهما( فلو قبل أو وطئ إحدامها

                             Q زائداتن، وإال لو كانتا للطلب ووهب له أمة كاملة من غري طلب مل حينث فليتأمل، وجيب
السترباء الستحداث امللك واليد اه  ط )قوله كما يفيده إطالقهم( أقول إمنا يستفاد ذلك من اإلطالق ا

لو مل يعارضه ما هو أقوى منه وهو ما صرح به يف اهلداية من أنه جيتزأ حبيضة حاضتها بعد القبض، وهي 
عد السبب، بة لوجودها بجموسية أو مكاتبة أبن كاتبها بعد الشراء مث أسلمت اجملوسية وعجزت املكات

وهو استحداث امللك واليد اه  فهو صريح يف وجوب االسترباء إذا كاتبها بعد القبض، ووجهه ظاهر 
فيحمل ما هنا على ما قبل القبض موافقة ملقتضى القواعد وتوفيقا بني الكالمني )قوله والنكاح( األوَل 

 ابلكتابة إخل.اإلنكاح اه  ح )قوله كما سنذكره( يف قوله لزوال ملكه 

وعبارة املصنف عن شيخه، ولعل وجهه أنه ابلكتابة خرجت عن يد السيد حيث صارت حرة يد 
وصارت أحق أبكساِبا فصار كأن امللك قد زال ابلكتابة. مث جتدد ابلتعجيز ولكن مل حيدث فيه ملك 

رج عن ملك إذا مل ختالرقبة حقيقة، فلم يوجد السبب املوجب لالسترباء ويرشحه قول النهاية إن األمة 
املوَل ولكنها خرجت من يده مث عادت إليه ال جيب االسترباء اه  ملخصا. أقول: لو صح هذا الفرق 
بطل كالم اهلداية السابق الذي أقره الشراح، وكيف وقد وجد السبب املوجب لالسترباء، وهو استحداث 

ة فهو مثل ل الوطء، وبقي ملك الرقبامللك، وابليد بعض القبض وابلكفاية زالت اليد فقط املوجبة حل
ما إذا زوجها بعد القبض، وليس يف كالم النهاية ما يفيد ذلك، بل قد يدعى أنه دليل على خالف 
مدعاه، ألنه يدل على أن زوال اليد غري معترب أصال ولذا قال يف النهاية بعد كالمه السابق، ومن نظائر 

 على أهنا ابخليار، مث أبطل البيع ال يلزمه االسترباء، فقدذلك ما إذا كاتب أمته، مث عجزت أو ابعها 
فرض كالمه يف أمة اثبتة يف ملكه ويده إذا كاتبها أو ابعها، مث ردت إَل يده ال يلزمه االسترباء فانظر 
بعني اإلنصاف هل يفيد حمل النزاع، وهو أنه إذا اشرتاها وقبضها فكاتبها سقط عنه االسترباء كيف، 

شرنباللية إخل( فيما أعلم )قوله لكن يف ال ومل يقل به أحدألفاد أن البيع ابخليار كالكتابة  ولو أفاد ذلك
حيث قال وهي أن يكاتبها املشرتي مث يقبضها فيفسخ برضاها كذا يف املواهب وغريها، وهي أسهل 

 احليل خصوصا إذا كانت على مال كثري أو منجم بقريب فتعجز نفسها اه .
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يقال إن الشرنباليل قال كذا يف املواهب وغريها فعبارته جمموعة من عدة كتب فإن   )قوله قلت إخل( قد
كان صاحب املواهب مل يصرح ابلقيد ميكن أن غريه صرح به اه  ط. أقول: بل لو مل يصرح به أحد 

 فاملعىن عليه كما علمت )قوله لزوال ملكه( أي تقديرا ألن الزائل حقيقة هو اليد

 

كاحا( أشار به إَل أن املراد ذلك فذكر األختني متثيل ال تقييد لكن صار يف ارتفاع )قوله ال جيتمعان ن
أختان ابأللف ركاكة أتمل قال ط: وظاهره يشمل األم وبنتها وعليه نص القهستاين مع أنه إذا قبلهما 

 بشهوة وجبت حرمة املصاهرة فيحرمان عليه مجيعا.

اح فلو س له أن يستمتع ابملشرتاة ألن الفراش ثبت ابلنك]فرع[ لو تزوج أمة ومل يطأها فشرى أختها لي
وطئها صار جامعا يف الفراشية إتقاين )قوله قبلهما( مل يذكر املصنف الوطء ألن كتاب النكاح أغناان 

 (1)عنه قهستاين." 
 "أو جمنوان( فيشاركهم على الصحيح زيلعي .169

 

 مواله وقبيلة مواله.)وعاقلة املعتق قبيلة سيده( ويعقل عن موَل املواالة 

 

)و( اعلم أنه )ال تعقل عاقلة جناية عبد وال عمد( وإن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا كما مر 
ال » -عليه الصالة والسالم  -)وال ما لزم بصلح أو اعرتاف( وال ما دون نصف عشر الدية لقوله 

 تعقل العواقل وعمدا وال عبدا

                             Q عندان أيضا ذكره يف املبسوط وعند الشافعي ال شيء عليه مطلقا معراج )قوله فيشاركهم على
الصحيح( تقدم يف القسامة أنه اختيار املتأخرين ومشى يف اهلداية هذا على عدم املشاركة قال يف 

ا تقدم مالكفاية: وهو اختيار الطحاوي وهو األصح وهو أصل رواية حممد اه  لكن ذكر يف العناية أن 
إمنا هو فيما إذا وجد القتيل يف دار امرأة فأدخلها املتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب 
القسامة أما ما هنا وفيما إذا كانت قاتلة حقيقة، الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على املقسم، 

الف القتيل ق امللزوم، فتحقق الالزم خبإما ابستقالل أو ابلدخول يف العاقلة عندان ابالستقراء وقد حتق
مباشرة فإنه قد ال يستلزم الدية اه  ملخصا وعليه فليس يف املسألة اختالف تصحيح الختالف املوضوع 

 فتأمل

 

)قوله قبيلة سيده( أي مع سيده كما يف الشرنباليل عن الربهان، وعبارة امللتقى وعاقلة املعتق، وموَل 
 ي أخصر وأظهراملواالة مواله وعاقلته وه
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)قوله جناية عبد( من إضافة املصدر إَل فاعله وأما إذا جىن حر على نفس عبد فسيأيت ط )قوله وال 
عمد( أي يف النفس أو الطرف فإن العمد ال يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود به قهستاين. 

 ]تنبيه[

ني ذا عفا األولياء، وصاحل فإن نصيب الباققال يف األشباه: ال تعقل العاقلة العمد إال يف مسألة ما إ
 ينقلب ماال وتتحمله العاقلة اه .

، ل به أحدومل يقأقول: وقد قدمنا يف ابب القود فيما دون النفس عن العالمة قاسم أنه خالف الرواية 
فيما  هوالذي يف سائر الكتب أنه يف مال القاتل فتنبه )قوله أو قتله ابنه عمدا( األوَل كقتله كما عرب ب

مر آنفا ليكون متثيال للشبهة، ومنها ما إذا قتال رجال وأحدمها صيب أو معتوه واآلخر عاقل ابلغ أو 
أحدمها حبديد واآلخر بعصا )قوله وال ما لزم بصلح( أي عن دم عمد أو خطأ اه  ط فإنه على القاتل 

هستاين قر يف ثالث سنني قحاال إال إذا أجل قهستاين )قوله أو اعرتاف( أي بقتل خطأ فإنه على امل
)قوله وال ما دون نصف عشر الدية( أي ما دون أرش املوضحة وهو مخسمائة، وهذا خاص فيما دون 
النفس، أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل كما لو قتل مائة رجل حرا فعلى عاقلة كل مائة درهم، 

اقلة اه  نفس ثبت ابلنص وجوبه على العأو قتل رجل عبدا قيمته مائة مثال لزمت العاقلة ألن بدل ال
 ملخصا من العناية والكفاية. ]تنبيه[

قدم الشارح قبيل فصل اجلنني أن الصحيح أن حكومة العدل ال تتحملها العاقلة مطلقا: أي وإن بلغت 
أرش املوضحة وذكر األتقاين عن الكرخي، أن العاقلة ال تعقل جناية وقعت جناية وقعت يف دار احلرب 

ن ابن عباس إخل( ذكره فقهاؤان يف كتبهم ع -عليه الصالة والسالم  -ية يف مال اجلاين )قوله لقوله فالد
موقوفا ومرفوعا لكن قيل إنه من كالم الشعيب قال يف القاموس: وقول الشعيب ال تعقل العاقلة عمدا وال 

ما توهم أبو بد على حر كعبدا وليس حبديث كما توهم اجلوهري معناه: أن جيين احلر على العبد ال الع
حنيفة ألنه لو كان املعىن على ما توهم، لكان الكالم ال تعقل العاقلة عن عبد، ومل يكن وال تعقل عبدا. 
قال األصمعي كلمت يف ذلك أاب يوسف حبضرة الرشيد، فلم يفرق بني عقلته وعقلت عنه حىت فهمته 

وأجيب  عن فالن إذا لزمته دية فأعطيتها عنه،اه  أي ألنه يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت 
أبن عقلته يستعمل مبعىن عقلت عنه، ويدل عليه السياق، وهو قوله عمدا وكذا السياق، وهو وال صلحا 
وال اعرتافا ألن معناه عن عمد، وعن صلح وعن اعرتاف أتمل. واألحسن أن جياب أبنه من احلذف 

 (1)واإليصال، واألصل عن عبد.." 
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ته مستهلكا ال يبقى له أثر فكذلك نقول يف عرق مدمن اخلمر، ويكفينا يف ضعفه "بصريور  .170
 غرابته وخروجه عن اجلادة فيجب طرحه عن السرج من منت وشرح.

 

)خبز وجد يف خالله خرء فأرة، فإن كان( اخلرء )صلبا رمي به وأكل اخلبز، وال يفسد( خرء الفأرة 
ا ظهر طعمه أو لونه( يف الدهن وحنوه لفحشه وإمكان التحرز )الدهن واملاء واحلنطة( للضرورة )إال إذ

 عنه حينئذ خانية.

 

 )يف السنن الرواتب ال يصلي وال يستفتح( تقدم يف ابب الوتر

 

)الدعوة املستجابة يف اجلمعة عندان وقت العصر( على قول عامة مشاخينا أشباه، وقدمناه يف اجلمعة 
 عن التتارخانية.

                             Q جبامع االستهالك ولذا فرع عليه بقوله فكذلك نقول إخل، وال خيفى أن القياس دليل معقول
فافهم )قوله بصريورته مستهلكا( يعين خبالف اجلاللة فإن ما تتناوله لكونه جامدا ال يصري مستهلكا بل 

ملي أيضا يف حاشية ( قال الر حييل حلمها إَل ننت وفساد أتمل اه  ح )قوله ويكفينا يف ضعفه غرابته إخل
املنح، وتقدم يف كتاب األشربة عن احملقق ابن وهبان أنه ال تعويل وال التفات إَل كل ما قاله صاحب 
القنية خمالف للقواعد ما مل يعضده نقل من غريه، ومل ينقل عن أحد من علمائنا املتقدمني واملتأخرين أن 

 بن العز.عرق مدمن اخلمر انقض للضوء سوى ما حبثه ا

وقد يفرق أبن مدمن اخلمر خيلط واجلاللة ال ختلط: حىت لو كانت ختلط ال حيكم بنجاسة عرقها كما 
قالوا يف تفسريها، وغاية ما فيه أنه يقع الشك يف تولد العرق منه أو من غريه، وال نقض ابلشك. على 

لية بيننا وبني د عالج قوي ومنازعة كأان ما أثبتنا النقض ابخلارج احملقق النجاسة من غري السبيلني إال بع
الشافعية فكيف يثبت النقض بشيء موهوم. وأيضا نفس عرق اجلاللة يف جناسته منازعة، إذ صرحوا 
قاطبة بكراهة حلمها إذا تغري وأننت، وإمنا يستعملون الكراهة لريب يف احلرمة واحلرمة فرع النجاسة والنقض 

مما حبثه ابن العز نقض الوضوء بعرق من أكل أو شرب جناسة ما  ِبا إمنا يكون مبا ال ريب فيه، ويلزم
اه  ملخصا. أقول: ويلزم عليه أيضا النقض بدموعه وريقه ألهنما   ومل يقل به أحديف زمن مداومته 

رح أيضا، وقدم الشا مل يقل به أحدكالعرق، وأن يكون حكمه حكم املعذور خلروج ريقه دائما وهذا 
ر اإلبل والبقر اجلاللة مكروه تنزيها. ويف اخلانية أن عرق اجلاللة طاهر )قوله يف كتاب الطهارة أن سؤ 

وخروجه عن اجلادة( هي معظم الطريق كما يف القاموس، واملراد طريق الفقه )قوله عن السرح( مبهمالت 
 قال يف جامع اللغة: السرح املال، وشجر عظام طوال، واملراد ِبا مسائل الفقه اه  ح فهو استعارة

 مصرحة
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)قوله فإن كان اخلرء صلبا( بضم الصاد املهملة: أي ايبسا زاد يف خمتارات النوازل: وإن كان متفتتا ما مل 
يتغري طعمه يؤكل أيضا اه  )قوله وال يفسد إخل( قال يف البحر: ويف احمليط وخرء الفأرة وبوهلا جنس ألنه 

هما. ويف  يف الطعام والثياب فصار معفوا فييستحيل إَل ننت وفساد، واالحرتاز عنه ممكن يف املاء ال
اخلانية: بول اهلرة والفأرة وخرؤمها جنس يف أظهر الرواايت يفسد املاء والثوب، وبول اخلفافيش وخرؤه ال 
يفسد لتعذر االحرتاز عنه اه . ويف القهستاين عن احمليط خرء الفأرة ال يفسد الدهن واحلنطة املطحونة 

 ل أبو الليث: وبه أنخذما مل يتغري طعمها. قا

 

)قوله يف السنن الرواتب( وهي ثالثة رابعية الظهر، ورابعية اجلمعة القبلية والبعدية، وهذا هو األصح 
صلى هللا  -ألهنا تشبه الفرائض. واحرتز به عن الرابعيات املستحبات والنوافل فإنه يصلي على النيب 

 ستفتاح أفاده طيف القعدة األوَل مث يقرأ دعاء اال -عليه وسلم 

 

)قوله يف اجلمعة( أي يف يومها فإهنا ورد فيها ساعة إجابة أي للدعاء بعينه ط )قوله وقت العصر( وقيل 
 (1)من حني خيطب إَل أن يفرغ من الصالة." 

 "والثالث يف: " بتة، وحبلك على غاربك، أو واحدة ابئنة، .171

                             Qمي وعياض وابن احلاجب وابن عبد السالم وابن عرفة وغريهم، وحبث كالمها. ابن يونس واللخ
فيه القرايف فقال إلزام الطالق فيها لو قيل أنه خالف اإلمجاع مل يبعد ألنه نظري من طلق امرأته، فقيل 
له ما صنعت فقال هي طالق وأراد اإلخبار، فقال أبو الطاهر ال يلزمه يف الفتوى إمجاعا، مث قال القرايف 

نبغي أن حتمل مسألة الواثق على اللزوم يف القضاء دون الفتوى. اه . واعتمد طفي كالم القرايف ومال في
إَل تقييد عج كالم املصنف ابلقضاء، وهو غري صواب إذ كيف يعدل عن كالمها مع تسليمه الشيوخ 

ا ففيها وغريها أن  إَل جمرد حبث القرايف، وقد قدم طفي قريبا وما ابلعهد من قدم عند قوله ال حملوف هل
 ، كيف وقد سلمه هنا الشيوخ.مل يقل به أحدكالمها حجة على غريه وإن 

اليت  -نه رضي هللا تعاَل ع -نعم حبث ابن عبد السالم يف كالم ابن القاسم املتقدم أبن مسألة مالك 
نوى به غري و قاس عليها ليس فيها نية خمالفة لظاهر اللفظ لقوله فيها ومل ينو به الطالق، ومل يقل 

الطالق، ومسألة ابن القاسم فيها نية متنع من وقوع الطالق فال يلزم من احلكم ابلطالق عند عدم 
املعارض احلكم به مع وجود املعارض، ورده ابن عرفة أبن دعواه يف قوله أنت برية أنه ليس فيه نية مزامحة 

يئا غري فقد نص على أنه أراد بقلبه شللطالق ابطلة، لقوله فيها ال ينفعه ما أراده من ذلك بقلبه، 
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 الطالق وحكم بعدم نفعه إايه.

 فإن قلت املزاحم يف أنت طالق بني وهو إطالقها من الواثق فيما هو يف أنت برية.

 قلنا هو كثري ككوهنا برية من الفجور، أو اخلري، أو غريمها، قاله يف تكميل التقييد.

 

 ألفاظ مخسة وهي قوله أنت )بتة( بفتح املوحدة والفوقية مشددة)و( تلزم )الثالث يف( قوله هلا أحد 
 ألن البت هو القطع، فقد قطع العصمة ومل يبق شيئا منها بيده، وال تقبل منه نية األقل ولو مل ينب ِبا.

)و( كذا )حبلك( أي عصمتك )على غاربك( بغني معجمة أي كتفك فلم يبق شيئا منها بيده )أو( 
واحدة ابئنة( فتلزمه الثالث نظرا للفظ ابئنة وإلغاء لواحدة احتياطا للفروج أو تقدير قال هلا أنت طالق )

 (1)واحدة صفة ملرة أي دفعة ال لطلقة )أو." 
 "خبالف هتمة جر، ودفع وعداوة .172

 

 وال عامل على مثله

                             Qوقيل إال بنحو اجلراح وغري واحد، ولفظ ابن احلاجب ولو حدث بعد األداء بطلت مطلقا ،
والقتل، واحلاصل أنه إن كان الفسق مما يسره الناس كالزان وشرب اخلمر، فمقتضى كالم بعض الشيوخ 
أنه متفق على أن حدوثه بعد األداء وقبل احلكم يبطله اتفاقا؛ ألنه يدل على كمونه وإن كان مما ال 

خبالف( املاجشون ال يبطلها، أفاده البناين. ) يسر كاجلرح والقتل، فقال ابن القاسم يبطلها، وقال ابن
حدوث )هتمة جر( بفتح اجليم وشد الراء وصلته مقدرة، أي لنفع بعد األداء كتزوج الشاهد املرأة اليت 
شهد هلا فال تبطل شهادته. ابن رشد إال أن تثبت خطبته هلا قبل ذلك )و( خبالف حدوث هتمة )دفع( 

ضر كشهادة بفسق رجل مث شهد املشهود بفسقه على رجل أنه بفتح فسكون ومفعوله حمذوف، أي ل
قتل رجال خطأ، والشاهد ابلفسق من عاقلته فال ترد الشهادة ابلفسق. )و( خبالف حدوث )عداوة( 
دنيوية بني الشاهد واملشهود عليه بعد األداء كتجدد خصومة بينهما فال يبطلها إذا مل يتبني هلا سبب 

 سابق.

 

)عامل على مثله( ابن عات عن االستغناء عن الشعباين تقبل شهادة القراء يف كل )وال( تقبل شهادة 
شيء إال شهادة بعضهم على بعض لتحاسدهم كالضرائر واحلسود ظامل ال تقبل شهادته على من حيسده 
اه . املتيطي يف املبسوطة عن ابن وهب ال جتوز شهادة القارئ على القارئ يعين العلماء؛ ألهنم أشد 

الغربيين  . تت كان-رضي هللا تعاَل عنهما  -س حتاسدا. وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار النا
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ينكر ذلك القول. ابن عرفة العمل على خالفه مث قال عقب كالم الشعباين هذا الكالم ساقط ملناقضة 
ته؛ ألنه يبعضه بعضا؛ ألنه أثبت هلم وصف الظلم ومن ثبت له ذلك ال جتوز شهادته على أحد وال روا

، قل به أحدمل يفاسق وهو مناقض لقوله أوال تقبل شهادهتم يف كل شيء ورد شهادهتم على اإلطالق 
مث هذا الكالم إن أريد به من ثبت ذلك بينهم فغري خمتص ِبم، وإن أريد به العموم فمعارض ألدلة 

هم فقد هم؛ ألنه إن كان منالشرع، وما أظنه يصدر من عامل ولعله وهم من النقلة، ومباذا خيرج نفسه من
 (1)دخل يف ذلك فقوله غريه مقبول أو من غريهم فال عربة بقوله.." 

 "وال ينتظر صغري، خبالف املغمى عليه، واملربسم .173

                             Q  وال ينتظر( بضم التحتية وفتح الظاء املعجمة ببعض القسامة ويل )صغري( إذا كان هناك وليان
حلفان مجيع األميان وهلما القود )خبالف( الويل )املغمى( بضم امليم األوَل وسكون الغني كبريان في

املعجمة وفتح امليم الثانية، أي من سرت املرض عقله )و( الويل )املربسم( بضم امليم وفتح املوحدة وسكون 
ينتظر لقرب   منهماالراء وفتح السني املهملة، أي من به داء يف رأسه أثقل دماغه وسرت عقله، فإن كال

 ملإفاقته. البناين ظاهر املصنف ينتظران لبعض األميان، ولو وجد من حيلف غريمها، وهذا غري مراد، إذ 
ومحله " ق " وعج على انتظارمها للقتل إذا أراده غريمها وهو صواب، إال أنه تكرار مع قوله  يقل به أحد

، ونصه إن  بعيد من غرضه هنا وسبقه إَل هذا طفيسابقا وانتظر غائب مل تبعد غيبته ومغمى ومربسم و 
كان مراده ينتظر ببعض األميان كما هو فرض املسألة، ولو وجد من حيلف غريمها فلم أقف عليه 
منصوصا وال معىن النتظارمها إذا كان هناك من حيلف، ولذا مل يذكره ابن احلاجب وال ابن عرفة وال 

 .صاحب املدونة وال غريهم ممن وقفت عليه
وقال " ح " إنه مكرر مع قوله قبل وانتظر غائب مل تبعد غيبته ومغمى ومربسم وكونه مكررا، إذا محل 
على أن مراده انتظارمها للقتل إذا أراده غريمها مع كمال القسامة كما هو املنقول وهو معىن ما تقدم، 

ى نف، هنا فحمله علوليس هو الغرض هنا، وكأنه أجلأه إَل ذلك عدم وجود نقل يوافق كالم املص
 (2)التكرار أحسن من خمالفة املنقول وقرره." 

"واجملرور متعلق مبحذوف حال من قدرها: أي أو يوجل قدرها حال كونه من فاقدها: أي  .174
مقطوعها وخرج به إيالج قدر احلشفة مع وجودها كأن يثين ذكره ويدخل قدرها فال حيصل به التحليل 

إيالج  بيوجل، وهو شرط يف التحليل: أي يشرتط يف حتليل البكر مع)قوله: مع افتضاض لبكر( متعلق 
احلشفة افتضاضها فال بد من إزالة البكارة ولو كانت غوراء )قوله: وشرط كون اإليالج ابنتشار للذكر( 

 ه.وصرح به الشيخ أبو حامد وغري  -كما أفهمه كالم األكثرين   -أي ابلفعل ال ابلقوة على األصح 
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 مردود. مل يقل به أحدنتشار ابلفعل فما قيل إن اإل

 وقال الزركشي: وليس لنا نكاح يتوقف على اإلنتشار

 إال هذا.

وخرج به ما إذا مل ينتشر لشلل أو عنة أو غريمها فال حيضل به التحليل حىت لو أدخل السليم ذكره 
 أبصبعه من غري انتشار مل حيصل به التحليل.

 اخلة على انتشار مبعىن مع.وقوله: أي معه: أفاد به أن الباء الد

وقوله: وإن قل: أي ضعف اإلنتشار فإنه يكفي )قوله: أو أعني بنحو أصبع( غاية اثنية وانئب الفاعل 
 ضمري يعود على اإلنتشار: أي وإن استعان الواطئ عليه بنحو أصبع: أي مرور حنو أصبع له أوهلا.

حصل نتشار واستعان ابصبعه أو أصبعها ليوعبارة الروض وشرحه: بشرط اإلنتشار لآللة وإن ضعف اإل
 ذوق العسيلة.

 اه )قوله: وال يشرتط( أي يف التحليل.

 وقوله: إنزال أي للمين )قوله: وذلك( أي حرمتها عليه حىت تنكح اخل.

له: فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه( * )قو  -أي الثالثة  -وقوله لآلية وهي: * )فإن طلقها 
اط التحليل( أي وهو نكاحها زوجا غريه وتطليقها وانقضاء عدهتا )قوله: التنفري من واحلكمة يف اشرت 

استيفاء ما ميلكه( أي الزوج من الطالق ثالاث إن كان حرا أو اثنتني إن كان عبدا وأوضح اإلمام القفال 
لك مي حكمة اشرتاط التحليل فقال وذلك ألن هللا تعاَل شرح النكاح لإلستدامة وشرع الطالق الذي

فيه الرجعة ألجل الرجعة، فكأن من مل يقبل هذه الرخصة صار مستحقا للعقوبة، ونكاح الثاين فيه 
 غضاضة على األول.

 اه.

 وقوله غضاضة: أي مرارة.

واملراد الزمها: وهو الصعوبة )قوله: ويقبل قوهلا أي املطلقة يف حتليل( أي فإذا ادعت أهنا نكحت زوجا 
عدهتا تصدق يف ذلك لكن بيمينها على ما سيأيت )قوله: وانقضاء عدة( آخر وأنه طلقها وانقضت 

معطوف على حتليل من عطف اخلاص على العام: إذ التحليل شامل له ولغريه من بقية الشروط )قوله: 
عند إمكان( متعلق بيقبل أن يقبل قوهلا عند إمكانه أبن مضى زمن ميكن فيه التزوج وانقضاء العدة 

ا الثاين اخل( غاية للقبول: أي يقبل قوهلا يف ذلك وإن كذِبا الثاين الذي هو احمللل يف )قوله: وإن كذِب
 وطئه هلا أبن قال هلا: إين مل أطأك.

 وقوله لعسر إثباته: أي الوطئ، وهو تعليل لقبول ما ذكر مع التكذيب املذكور.

ك بل يقبل يعسر إثباته وليس كذلومقتضاه أنه ال يقبل قوهلا يف أصل النكاح إذا أنكره الثاين: إذ ال 
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 قوهلا يف ذلك وإن كذِبا الزوج فيه.

ونصها:  -كما هو صريح التحفة   -نعم: إن انضم معه الويل والشهود وكذِبا اجلميع فال يقبل قوهلا 
ويكره تزوج من ادعت التحليل لزم إمكانه ومل يقع يف قلبه صدقها وكذِبا زوج عينته يف النكاح أو 

قناه يف نفيه حىت ال يلزمه مهر أو نصفه ما مل ينضم لتكذيبه يف أصل النكاح تكذيب الوطئ وإن صد
 الويل والشهود.

 اه.

ويف ق ل على اجلالل ما نصه: وتصدق يف عدم اإلصافة وإن اعرتف ِبا احمللل فليس لألول تزوجها 
لويل أو إن كذِبا اوتصدق يف دعوى الوطئ إذا أنكره احمللل أو الزوج كما تصدق إذا ادعت التحليل و 

 الشهود أو الزوج أو اثنان من هؤالء الثالثة ال إن كذِبا اجلميع، ويكره نكاح من ظن كذِبا فيه.

 ولو رجع الزوج عن

اه )قوله: وإذا  -ال بعده  -التكذيب قبل أو رجعت هي عن اإلخبار ابلتحليل قبلت قبل عقد الزوج 
 اخل( أصل املنت: ولألول نكاحها.

 ادعت اخل دخول عليه )قوله: وحلفت عليهما( أي على النكاح وانقضاء العدة.فقوله: إذا 

 قال البجريمي: ال حيتاج إَل احللف إال إذا أنكر احمللل بعد طالقه الوطئ.

اده شيخنا كما أف  -أو قال ذلك وليها، أما إذا مل يعارض أحد وصدقها الزوج األول فال حيتاج إَل ميينها 
 احلفناوي.

 وإن ظن كذِبا( غاية يف اجلواز:اه )قوله: 

__________ 

 (1).." 230( سورة البقرة، االية: 1)
 "عفا عن عفوا. .175

مطلقا: أي من غري تعرض للدية أبن قال له عفوت عنك وأطلق )قوله: فال شئ( أي جيب على اجلاين 
ا بلغت تشبيها م )قوله: وهي( مبتدأ خربه مائة بعري )قوله: لقتل حر( خرج به الرقيق ففيه القيمة بلغت

 له ابلدواب جبامع امللكية.

وقوله مسلم: خرج به الكافر ففيه ثلث دية املسلم إن كان كتابيا وثلث مخس ديته إن كان جموسيا، 
وقوله معصوم: أي غري جنني، وخرج غري املعصوم كزان حمصن وقاطع طريق ومرتد واترك صالة وحرِب 

عبد أو أمة  ا مل يكن القاتل مثله، وخرج مبا زدته اجلنني ففيه الغرةفال دية فيه وال كفارة، وقيده سم مبا إذ
يف كتاب  -ه وسلم صلى هللا علي -)قوله: مائة بعري( أي ألن هللا تعاَل أوجب يف اآلية دية وبينها النيب 
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عمرو بن حزم يف قوله: يف النفس مائة من االبل رواه النسائي وصححه ابن حبان، ونقل ابن عبد الرب 
 ريه فيه االمجاع، وأن أول من سنها مائة عبد املطلب، وقيل غريه.وغ

مث إن حمل كوهنا مائة إذا صدر القتل من حر ملتزم لالحكام، أما إذا صدر من رقيق فإن كان قنا لغري 
القتيل أو مكاتبا فالواجب أقل األمرين من قيمة القن والدية أو مبعضا وبعضه القن مملوك لغري القتيل، 

ب من جهة احلرية القدر الذي يناسبها من الدية كنصف ومن جهة الرقيق أقل األمرين من قيمة فالواج
 ابقيه الرقيق أو الباقي من الدية.

 أما القن للقتيل فال يتعلق به شئ.

إذ السيد ال جيب له على قنه شئ أو صدر من غري ملتزم االحكام كاحلرِب فال شئ عليه أصال، كما 
 لنصب حال من مائة لتخصيصها ابالضافة، وابلرفع خرب ملبتدأ حمذوف.مر )قوله: مثلثة( اب

أي وهي مثلثة )قوله: يف عمد وشبهة( أي يف القتل عمدا أو شبهة، واجلار واجملرور متعلق مبثلثة )قوله: 
أي ثالثة أقسام( بيان ملعىن كوهنا مثلثة )قوله: فال نظر لتفاوهتا عددا( أي بل املدار على كوهنا تقسم 

 ثالثة أجزاء وإن كان بعضها أكثر عددا كالقسم الثالث فإن أربعون )قوله: ثالثون حقة( وهي ما

هلا ثالث سنني، مسيت بذلك ألهنا استحق أن يطرقها الفحل، أو أن تركب وحيمل عليها )قوله: وثالثون 
أربعون : و جذعة( وهي ماهلا أربع سنني، مسيت بذلك ألهنا أجزعت، أي أسقطت مقدم أسناهنا )قوله

خلفة( قال يف املصباح: اخللفة، بكسر الالم، اسم فاعل يقال خلفت خلفا من ابب تعب إذا محلت، 
 فهي خلفة مثل تعبة.

 اه.

وعند اجلمهور ال مجع هلا من لفظها، بل من معناها وهي خماض مبعىن احلوامل، وقال ابن سيده جتمع 
ل اخلربة ين أن محلها يثبت بقول عدلني من أهيع -على خلفات، وقوله بقول خبريين: متعلق حبامل 

)قوله: وخممسة( معطوف على مثلثة: أي مخسة أقسام متساوية ويف العدد لعدم زايدة بعض االقسام 
على بعض، وكان املالئم ملا قبله أن أييت ِبذا التفسري، وقوله يف خطأ: أي يف القتل خطأ واجلار واجملرور 

خماض( متعلق مبخمسة أيضا، وبنت املخاض هي ما هلا سنة ودخلت متعلق مبخمسة )قوله: من بنات 
 يف الثانية )قوله: وبنات لبون( هي ما هلا سنتان ودخلت يف الثالثة.

وقد سبق الكالم يف الزكاة على بيان ما ذكر، وإمنا عدته هنا لبعد العهد )قوله: وحقاق وجذاع( لو قال 
به  مل يقلاالانث: قال م ر: الن أجزاء الذكور منهما  وحقات وجذعات لكان أوَل: إذ املعترب فيهما

 من أصحابنا. أحد

اه )قوله: من كل( اجلار واجملرور خرب مقدم وعشرون مبتدأ مؤخر، وضمري منها يعود على املذكورات 
من بنات املخاض وما بعده )قوله: خلرب الرتمذي( دليل لكوهنا مثلثة ابلنسبة للعمد وشبهه وخممسة 
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للخطأ، قال سم: لفظه ابلنسبة للعمد من قتل عمدا رجع إَل أولياء املقتول إن شاءوا قتلوا وابلنسبة 
 وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة اه.

)قوله: إال إن وقع اخلطأ إخل( استثناء من كوهنا خممسة يف اخلطأ: أي هي خممسة فيه إال إن وقع القتل 
مكة فال ختمس بل تثلث مطلقا سواء كان القاتل واملقتول فيه أو كان فيه أحدمها أبن   خطأ يف حرم

 كان القاتل فيه واملقتول يف احلل أو ابلعكس أو كالمها ابحلل لكن قطع السهم يف مروره هواء احلرم.

رم، واختلف حلهذا إذا كان املقتول مسلما، فإن كان كافرا فال تغلظ ديته ابلتثليث النه ممنوع من دخول ا
 ابن حجر والرملي يف تغليظها مبا ذكر فيما إذا دخله لضرورة وقتل فيه فقال االول تغلظ وقال الثاين ال.

 قال اخلطيب هو االوجه.

 (1))قوله: أو يف أشهر حرم( معطوف على يف حرم مكة فهو." 
 "وعاقلة املعتق، وموَل املواالة مواله وعاقلته، وهي أخصر وأظهر. .176

 

 )جناية عبد( من إضافة املصدر إَل فاعله، وأما إذا جىن حر على نفس عبد فسيأيت ط.قوله: 

 

قوله: )وال عمد( أي يف النفس أو الطرف، فإن العمد ال يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود 
 به.

 قهستاين.

احل، فإن نصيب ولياء وصتنبيه: قال يف األشباه: ال يعقل العاقلة العمد إال يف مسألة ما إذا عفا بعض األ
 الباقني ينقلب ماال وتتحمله العاقلة اه.

، ل به أحدومل يقأقول: وقد قدمنا يف ابب القود فيما دون النفس عن العالمة قاسم أنه خالف الرواية 
 والذي يف سائر الكتب أنه يف مال القاتل، فتنبه.

 

 مر آنفا ليكون متثيال للشبهة.قوله: )أو قتله ابنه عمدا( األوَل كقتله كما عرب به فيما 

 ومنها: ما إذا قتال رجال وأحدمها صيب أو معتوه واآلخر عاقل ابلغ أو أحدمها حبديد واآلخر بعصا.

 

 قوله: )وال ما لزم بصلح( أي عن دك عمد وخطأ اه ط.

 فإنه على القاتل حاال إال إذا أجل.

 قهستاين.
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 ر يف ثالث سنني قهستاين.قوله: )أو اعرتاف( أي بقتل خطأ فإنه على املق

 

قوله: )وال ما دون نصف عشر الدية( أي ما دون أرش املوضحة وهو مخسمائة، وهذا خاص فيما دون 
 النفس.

أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل، كما لو قتل مائة رجال حرا فعلى عاقلة كل مائة درهم، أو قتل 
 دل النفس ثبت ابلنص وجوبه على العاقلة اه.رجل عبدا قيمته مائة مثال لزمت العاقلة، ألن ب

 ملخصا من العناية والكفاية.

تنبيه: قدم الشارح قبيل فصل احلنني أن الصحيح أن حكومة العدل ال تتحملها العاقلة مطلقا: أي وإن 
بلغت أرش املوضحة، وذكر األتقاين عن الكرخي: أن العاقلة ال تعقل جناية وقعت يف دار احلرب فالدية 

 مال اجلاين.يف 

 

قوله: )لقوله عليه الصالة والسالم إخل( ذكره فقهاؤان يف كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، لكن قيل 
 إنه من كالم الشعيب.

قال يف القاموس: وقول الشعيب: ال تعقل العاقلة عمدا وال عبدا، وليس حبديث كما توهم اجلوهري 
هم ى حر كما توهم أبو حنيفة، ألنه لو كان املعىن على ما تو معناه، أن جيين احلر على عبد ال العبد عل

 لكان الكالم: ال تعقل العاقلة عن عبد، ومل يكن وال تعقل عبدا.

 قال األصمعي: كلمت يف ذلك أاب يوسف حبضرة الرشيد فلم يفرق بني عقلته

 وعقلت عنه حىت فهمته اه.

 فالن: إذا لزمته دية فأعطيتها عنه.أي ألنه يقال عقلت القتيل: إذا أعطيت ديته وعقلت عن 

وأجيب أبن عقلته يستعمل مبعىن عقلت عنه، ويدل عليه السياق، وهو قوله: عمدا وكذا السياق، وهو: 
 وال صلحا وال اعرتافا ألن معناه عن عمد، وعن صلح وعن اعرتاف.

 أتمل.

 واألحسن أن جياب أبنه من احلذف واإليصال، واألصل عن عبد.

لى ذلك ما رواه اإلمام حممد يف موطئه بقوله: حدثين عبد الرمحن بن أِب الزاند عن أبيه وأقوى دليل ع
عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي هللا تعاَل عنهما قال: ال تعقل العاقلة عمدا وال 

 صلحا وال اعرتافا وال ما جىن اململوك اه.

 فقد جعل اجلاين مملوكا.
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ليس من لفظ احلديث، وإمنا هو عطف على مجلة قوله: )واعلم أنه ال تعقل عاقلة قوله: )بل اجلاين( 
 (1)جناية عبد إخل( أي." 

 "ولذا مجع على فعلى. .177

 قهستاين.

 

 قوله: )ما ال يذكر( األوَل ما مل كما عرب غريه.

 

 قوله: )فينتج( أي من الشكل األول بعد تسليم الصغرى.

 

 يف التصرف فوق أتثري غريه. قوله: )بل أوَل( ألن أتثري املائع

 منح.

 فإذا كان عرق اجلاللة اليت غذيت ابلنجاسة اجلامدة جنسا فعرق مدمن اخلمر املائع أوَل.

 

 قوله: )وما أمسج( من السماجة وهي القبح كما يف القاموس.

 

 قوله: )قال ابن العز( مبهملة فمعجمة، وهو من شراح اهلداية.

 

 ن عرقه جنسا ينقض لقاعدة: كل خارج جنس ينقض الوضوء ط.قوله: )فحينئذ( أي فحني إذ كا

 

 قوله: )وهو مع غرابته( أي تفرد ابن العز ابستنباطه.

 

 قوله: )ال يشهد له رواية( أي دليل منقول وال دراية: أي دليل معقول.

 

رع ف قوله: )ويشهد لبطالهنا إخل( حاصله استدالل ابلقياس على مسألة اجلدي جبامع االستهالك، ولذا
 عليه بقوله: فكذلك نقول إخل وال خيفى أن القياس دليل معقول، فافهم.

 

قوله: )بصريورته مستهلكا( يعين خبالف اجلاللة، فإن ما تتناوله لكونه جامدا ال يصري مستهلكا بل 
 حييل حلمها إَل ننت وفساد.

 وأتمل اه ح.
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اب األشربة عن اشية املنح: وتقدم يف كتقوله: )ويكفينا يف ضعفه غرابته إخل( قال الرملي أيضا يف ح
احملقق ابن وهبان أنه ال تعويل وال التفات إَل كل ماقاله صاحب القنية خمالف للقواعد ما مل يعضده 

 نقل من غريه، ومل ينقل عن أحد من علمائنا

 املتقدمني واملتأخرين أن عرف مدمن اخلمر انقض للوضوء سوى ما حبثه ابن العز.

مدمن اخلمر خيلط واجلاللة ال ختلط، حىت لو كانت ختلط ال حيكم بنجاسة عرقها كما وقد يفرق أبن 
قالوا يف تفسريها، وغاية ما فيه أنه يقع الشك يف تولد العرق منه أو من غريه، وال نقض ابلشك، على 

بيننا وبني  ةأان ما أثبتنا النقض ابخلارج احملقق النجاسة من غري السبيلني إال بعد عالج قوي ومنازعة كلي
الشافعية، فكيف يثبت النقض بشئ موهوم؟ وأيضا نفس عرق اجلاللة يف جناسته منازعة، إذ صرحوا 
قاطبة بكراهة حلمها إذا تغري وأننت، وإمنا يستعملون الكراهة لريب يف احلرمة، واحلرمة فرع النجاسة، 

أو شرب  قض الوضوء بعرق من أكلوالنقض ِبا إمنا يكون مبا ال ريب فيه، ويلزم مما حبثه ابن العز ن
 اه ملخصا. ومل يقل به أحدجناسة ما يف زمن مداومته، 

 (1)أقول: ويلزم عليه أيضا النقض بدموعه وريقه ألهنما كالعرق، وأن يكون حكمه حكم املعذور." 
أيضا، وقدم الشارح يف كتاب الطهارة أن سؤر االبل  مل يقل به أحد"خلروج ريقه دائما، وهذا  .178

 قر واجلاللة مكروه تنزيها.والب

 ويف اخلانية أن عرق اجلاللة طاهر.

 

 قوله: )وخروجه عن اجلادة( هي معظم الطريق كما يف القاموس، واملراد طريق الفقه.

 

 قوله: )عن السرح( مبهمالت.

 قال يف جامع اللغة: السرح: املال وشجر عظام طوال، واملراد ِبا مسائل الفقه اه ح.

 حة.فهو استعارة مصر 

 

قوله: )فإن كان اخلرء صلبا( بضم الصاد املهملة: أي ايبسا زاد يف خمتارات النوازل: وإن كان متفتتا ما 
 مل يتغري طعمه يؤكل أيضا اه.

 

قوله: )وال يفسد إخل( قال يف البحر: ويف احمليط: وخرء الفأرة وبوهلا جنس ألنه يستحيل إَل ننت وفساد 
 ال يف الطعام والثيب فصار معفوا فيهما.واالحرتاز عنه ممكن يف املاحء 
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ويف اخلانية: بول اهلرة والفأر وخرؤمها جنس يف أظهر الرواايت يفسد املاء والثوب، وبول اخلفافيش وخرؤه 
 ال يفسد لتعذر االحرتاز عنه اه.

 ويف القهستاين عن احمليط: خرء الفأرة ال يفسد الدهم واحلنطة املطحونة ما مل يتغري طعمها.

 أبو الليث: وبه أنخذ. قال

 

قوله: )يف السنن الرواتب( وهي ثالثة: رابعية الظهر، ورابعية اجلمعة القبلية والبعدية، وهذا هو األصح 
 ألهنا تشبه الفرائض.

 واحرتز به عن الرابعيات املستحبات والنوافل، فإنه يصلي على النيب صلى هللا عليه وآله يف القعدة األوَل
 مث يقرأ دعاء

 تفتاح.االس

 أفاده ط.

 قوله: يف اجلمعة أي يف يومها، فإهنا ورد فيه ساعة إجابة: أي للدعاء بعينه ط.

 

قوله: )وقت العصر( وقيل من حي خبطب إَل أن يفرغ من الصالة كما ثبت يف مسلم عنه صلى هللا 
 عليه وآله.

 قال النووي: وهو الصحيح بل هو الصواب اه.

ذكر الشرنباليل، وقيل: آخر ساعة فيه، وهو مذهب الزهراء رضي  قال ط: ويكفي الدعاء بقلبه كما
 هللا عنها اه.

وعلى األول فالظاهر أهنا دائرة يف مجيع وقت العصر، وهو من حني بلوغ ظل الشئ مثله أو مثليه على 
 االختالف يف القولني إَل الغروب.

 محوي.

 

 قوله: )على قوله عليكم( أي يف التسليمة األوَل.

 

 بعده( أي بعد السالم قبل قوله عليكم.قوله: )

 منح.

 واألوَل أن يقول قبله لريجع الضمري إَل مذكور صرحيا وهو عليكم.

 

قوله: )لف ثوب جنس رطب( أي مبتل مباء ومل يظهر يف الثوب الطاهر أثر النجاسة، خبالف املبلول 
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ة من وب الطاهر أثر النجاسبنحو البول ألن النداوة حينئذ عني النجاسة، وخبالف ما إذ ظهر يف الث
 لون أو طعم أو ريح فإنه يتنجس كما حققه شارح املنية وجرى عليه الشارح أول الكتاب.

 

قوله: )ال يتنجس( ألنه إذا مل يتقاطر منه ابلعصر ال ينفصل منه شئ، وإمنا يبتل ما جياوره ابلنداوة 
 (1)وبذلك ال يتنجس به.." 

-رمحه هللا  -احلديث يف حلوم اإلبل قلت به، قال البيهقي أنه قال: إن صح  -رمحه هللا  -" .179
 .- عنه رضي هللا -، وحديث الرباء -رضي هللا عنه  -: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن مسرة 

رضي هللا  -من فقهاء الصحابة  مل يقل به أحدقال يف " احلجة ": " وأما حلم اإلبل فاألمر فيه أشد، 
ليه وال سبيل إَل احلكم بنسخه، فلذلك مل يقل به من يغلب ع -هللا عنهم رضي  -والتابعني  -عنهم 

( ، وإسحاق )رح( ؛ وعندي أنه ينبغي أن حيتاط فيه اإلنسان. 2( ، وقال به أمحد )رح( )1التخريج )
 وهللا أعلم ".

 ( يف إثبات النقض به.3وقد أطال ابن القيم )رح( يف " إعالم املوقعني " )

هذا أن حلوم اإلبل انقضة للوضوء، وحديث النقض من الصحة مبكان يعرفه من  أقول: اإلنصاف يف
يعرف هذا الشأن: أخرجه مسلم و " أهل السنن "، وصححه مجاعة من غريهم؛ ومل أيت عنه ]صلى 
هللا عليه وسلم[ ما خيالف هذا من قول أو فعل أو تقرير، وإَل هذا التخصيص ذهب مجاعة من أهل 

 .-كما تقدم   -العلم 
ومن أراد االطالع على مذاهب العلماء وأدلتهم يف هذه املسألة؛ فهي مستوفاة يف مؤلفات شيخنا 

 العالمة الشوكاين.

 وأما محل الوضوء على غسل اليد؛ فالواجب علينا محل ألفاظ الشارع

__________ 

 ( أي: ذكر األدلة، والرتجيح بينها.1)

 ( اختصار )رمحه هللا( . )ش(2)

 (2)( . )ن(." 100 - 97/  2( • )3)
"يكون اجلمع بني األدلة املختلفة، ويف ذلك مثانية مذاهب استوفيناها يف مسك اخلتام شرح  .180

بلوغ املرام واستوفاها املاتن يف نيل األوطار شرح منتقى األخبار، وذكر األحاديث املختلفة وخترجيها 
فة ال نوم ممكن مقعدته، وقال أبو حنيوترجيح ما هو الراجح. قال الشافعي رح: النوم ينقض الوضوء إ
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رح: لو انم قائما أو قاعدا أو ساجدا وال وضوء عليه حىت ينام مضطجعا أو متكئا كذا يف املسوى، 
وأكل حلم اإلبل وجهه قوله صلى هللا تعاَل عليه وآله وسلم ملا قيل له: أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: 

 رة رضي هللا عنه، وقد روي أيضا من طريق غريه وذهب"نعم". وهو يف الصحيح من حديث جابر بن مس
األكثرون إَل أنه ال ينقض الوضوء، واستدلوا ابألحاديث اليت نسخت األحاديث الواردة يف الوضوء مما 
مست النار وال خيفى أنه مل يصرح يف شيء منها بلحوم اإلبل حىت يكون الوضوء منها منسوخا، وقد 

حلوم اإلبل أمحد بن حنبل رح وإسحق بن راهويه رح وحيىي بن حيىي  ذهب إَل انتقاض الوضوء أبكل
رح وابن املنذر رح وابن خزمية رح والبيهقي رح، وحكي عن أصحاب احلديث رمحهم هللا وحكي عن 
مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم كما قال النووي رح قال البيهقي رح: حكي عن بعض أصحابنا 

صح احلديث يف حلوم اإلبل قلت بت. قال البيهقي رح: قد صح فيه عن الشافعي رح أنه قال: إن 
حديثان حديث جابر بن مسرة رضي هللا عنه وحديث الرباء رضي هللا عنه. قال يف احلجة: وأما حلم 

م وال من فقهاء الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني رضي هللا عنه مل يقل به أحداإلبل فاألمر فيه أشد 
وإسحق رح  1نسخه فلذلك مل يقل به من يغلب عليه التخريج، وقال به أمحد رحسبيل إَل احلكم ب

وعندي أنه ينبغي أن حيتاط فيه اإلنسان وهللا أعلم وقد أطال ابن القيم رح يف إعالم املوقعني يف إثبات 
النقض به. أقول: اإلنصاف يف هذا أن حلوم اإلبل انقضة للوضوء وحديث النقض من الصحة مبكان 

من يعرف هذا الشأن أخرجه مسلم وأهل السنن وصححه مجاعة من غريهم ومل أيت عنه صلى  يعرفه
 هللا عليه وسلم ما خيالف هذا من قول أو فعل أو تقرير وإَل هذا التخصيص ذهب

__________ 

 (1)اختصار رمحه هللا.."  1
ول خبريين َعْدَلنْيِ م َأي َحاِمال بق")َثاَلثُوَن حقة َوَثاَلثُوَن َجَذَعة َوأَْربَ ُعوَن خلفة( ِبَكْسر الالَّ  .181

َوِإن مل تبلغ مخس ِسِنني )وخممسة يف خطأ من بَ َنات خَمَاض و( بَ َنات )لبون َوبين لبون وحقاق( َأي 
إانث )وجذاع( َأي إانث فاحلقاق َتْشَمل الذُُّكور َواإْلِاَنث َلِكن امُلرَاد ُهَنا اإْلِاَنث واجلذاع َكَذِلك َكَما 

اْلُمْخَتار فاجلذع ِبفْتَحَتنْيِ جيمع على جذعان وجذاع واجلذعة َوِهي اأْلُنْ َثى جتمع على جذعات  نقل َعن
ُهَما  َحاب الشَّاِفِعي من َأصْ  مل يقل ِبِه أحدوجذاع أَْيضا َلِكن امُلرَاد ُهَنا اإْلِاَنث أِلَن ِإْجزَاء الذُُّكور ِمن ْ

( ِإن َوقع اخلَْطَأ )يف َمكَّة( َأي حرمَها َوِإن خرج اْلَمْجُروح ِفيِه ِمْنُه َوَمات سرَايَة َخارَِجة خِبِاَلف  )ِإالَّ
َعكسه فَ َلو رمى من بعضه يف احْلل َوبَعضه يف احْلرم أَو رمى من احْلل إْنَساان ِفيِه َفمر السْهم يف َهَواء 

ا َخارجه رم غلظ َواَل خْيَتص الت َّْغِليظ اِبْلَقْتِل فَِإن اجْلراح يف احْلرم ُمَغل ظَة َوِإن مل ميت َمعَها أَو َماَت َمعهَ احلْ 
بَِغرْي السَّرَايَة أبَِن َماَت َخارجه فَ ْورًا )أَو( يف )أشهر حرم( ِذي اْلقعَدة َوذي احْلجَّة َواْلمحرم َوَرَجب لعظم 
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 ْلَتحق ِبَا شهر َرَمَضان َوِإن َكاَن سيد الشُُّهور أِلَن املتبع يف َذِلك الت َّْوِقيفحرمتَها َواَل ي

َضاَفة َكأُم  َوُأْخت َفخرج حَنْو بنت َعم َوأم َزْوَجة أِلَن اْلَمْحَرِميَّة لَيست انشئة من الرَِّحم  )أَو حمرم رحم( اِبإْلِ
يَة مَخَْسة َكون اْلَقتْ َأي اْلَقرَابَة بل انشئة من َكوهنَا أم َزوجته ) ل عمدا أَو شبه فمثلثة( فأسباب تَ ْغِليظ الدِ 

يَة أَْربَ َعة اأْلُنُوثَة َوالر ق َوقت ل عمد َأو يف احْلرم أَو يف اأْلَْشهر احْلرم َأو يف حمرم رحم َوَأْسَباب تنقيص الدِ 
 َوالرَّاِبع ِإََل الث ُُّلث أَو أقل  اْلقيَمة َوالثَّاِلث ِإََل اْلغرَّةاجْلَِنني َواْلكْفر فَاأْلول يردَها ِإََل الش ْطر َوالثَّاين ِإََل 

َا ِقَياس بدل اْلُمْتلَفات  )ودية عمد على َجان ُمعجَلة( أِلَهنَّ

يَة  )و( ِديَة )َغريه( من شبه عمد َوخطأ )على َعاِقَلة ُمَؤج َلة بَِثاَلث ِسِنني( يف آخر كل سنة ثلث من الدِ 
فت أ َوِإن تثلثت ألحد اأْلَْسَباب اْلَمْذُكورَة َفِهَي خُمَف َفة من َوْجَهنْي ودية شبه اْلعمد َوِإن خففديَة اخلَْطَ 

ُهَما من َوجه  من هَذْين َفِهَي ُمَغل ظَة من َوجه َواِحد فَ َهَذا أَلخذه شبها من اْلعمد َواخلَْطَأ ُمْلحق ِبُكل ِمن ْ
اجْلَِنايَة  َوالن صب َحاال وعاقلة َجان عصبته اْلمجمع على إرثهم َوقت َوجيوز يف ُمعجَلة ومؤجلة الر ْفع َخربا

ُهم نصف ِديَنار واملتوسط ربع ِديَنار كل سنة  من الن َسب أَو اْلَواَلء ِإذا َكانُوا ذُُكورا مكلفني فعلى اْلَغيِن  ِمن ْ
بِ  َهال ِهَي اْلَواِجَبة َوَما يُ ؤْ من الثَّاَلث مبَْعىن ِمْقَدار الن ْصف َوالر بع اَل عينهما أِلَن اإْلِ  َخذ يصرف إِلَي ْ

َوَضاِبط اْلَغيِن  ُهَنا َأن يكون َماِلًكا زاَِيَدة على ِكَفايَة اْلُعمر اْلَغاِلب عْشرين ِديَنارا واملتوسط َأن يكون 
ُعمر اْلَغاِلب يكون َفِقريا الْ  َماِلًكا زاَِيَدة على َذِلك َفوق ربع ِديَنار َودون عْشرين ِديَنارا َوِإذا مل ميلك ِكَفايَة

كل َأو َواْلَفِقري اَل جيب َعَلْيِه التََّحمُّل فَِإن فقد اْلَعاِقل أَو مل َيِف اِبْلَواِجِب عقل بَيت امَلال َعن اْلُمسلم الْ 
 مثَّ مصرف نَ َما بَِقي فَ يُ ْؤَخذ من سهم اْلمَصاحل ِمْنُه فَِإن فقد بَيت امَلال َأو منع متوليه َذِلك ظلما أَو َكا

 (1)أهم فعلى اجْلَاين َواَل حيمل َأصله." 
"وقد قيل تقبل منه ويقضى بشاهد وميني يف األموال وال يقضى بذلك يف نكاح أو طالق أو  .182

 حد وال يف دم عمد أو نفس إال مع القسامة يف النفس وقد قيل يقضى

                              

قصار "ويقضى بشاهد وميني يف األموال" وما أدى إَل األموال مثل وقد قيل تقبل منه" وصححه ابن ال
أن يدعي أحدمها أن البيع وقع على اخليار واآلخر على البت فالقول قول مدعي البت إال أن أييت 
مدعي اخليار بشاهد وميني وعرب مبثل ليدخل يف ذلك اإلجارة وجراحات اخلطأ والكتابة "وال يقضى 

يمني "يف نكاح أو طالق أو حد" وإمنا يقضى يف هذه املذكورات بعدلني قال بذلك" أي ابلشاهد وال
يف املدونة ومن ادعى نكاح امرأة وأنكرت فال ميني له عليها وإن أقام شاهدا وال يثبت نكاح إال 
بشاهدين وصورة ذلك يف الطالق أن تدعي املرأة أن زوجها طلقها وأقامت شاهدا واحدا ال حتلف معه 

الطالق ومثال ذلك يف احلد أن يدعي رجل على آخر أنه قذفه وأقام شاهدا واحدا ال حيلف وال يلزمه 
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معه وال حيد القاذف "و" كذلك "ال" يقضى بشاهد وميني "يف دم عمد" كأن يدعي شخص على آخر 
 أنه جرحه عمدا وأقام شاهدا واحدا فإنه ال حيلف معه وإمنا ترد اليمني على اجلاين فإن حلف برىء وإن

نكل سجن فإن طال سجنه دين وأخرج "أو" قتل "نفس" مث استثىن من عدم قبول الشاهد واليمني يف 
قتل النفس قوله: "إال مع القسامة يف النفس" مراده أنه يقضى ابلقسامة مع الشاهد الواحد من غري 

س عمدا إال فميني وإن كان ظاهر اللفظ ال يعطيه فإن ظاهره أنه ال يقضى ابلشاهد واليمني يف قتل ن
يل يقضى." "وقد ق مل يقل به أحدمع القسامة يف النفس فيقضى ابلشاهد واليمني مع القسامة وهذا 

(1) 
183. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

__________ 

رة ال تكاد تقع ه الصو الزوج نظري املتعة بعد انقطاع الزوجية، فال وجه لبطالهنا، ومع ذلك فإن مثل هذ
 يف اخلارج، فال فائدة من النزاع فيها.

وال يشرتط يف قبول وجود الشهود، وال أن يكون املهر ابقيا على ملك الزوجة، فلو زادها يف املهر بعد 
أن أبرأته الزوج منه، أو بعد أن وهبته فإنه يصح، وكذا ال يشرتط أن تكون من جنس املهر، فلو مهرها 

ها يف املهر حيواان صح، وابلعكس. وكذا ال يشرتط أن تكون من الزوج خبصوصه، فلو زاد نقودا. وزاد
الويل صح، وال يشرتط أن تكون بلفظ الزايدة يف املهر، بل لو قال هلا: راجعتك بكذا. وقالت: قلبت  

تنصف،  تكانت يف املهر، وإذا طلقها قبل الدخول كان له نصف املهر األصلي فقط أما الزايدة فإهنا ال 
 كما تقدم.

وكما يصح للزوج أن يزيد يف مهر الزوجة كذلك يصح للزوجة أن تسقط عنه بعض املهر، أو كله بشرط 
أن يكون نقدا، أما إذا كان عينا، كعرض جتارة. أو حيوان فإنه ال يصح احلط منه، على أنه إذا هلك 

ا دام ته منه كان هلا احلق يف أخذه ماملهر عنده حطها فإنه ال يضمنه، فإذا مهرها هذا الفرس، مث أبرأ
 قائما، فإذا هلك ال ضمان على الزوج ِبالكه، وهذا احلكم ال خيتص بكون املهر عينا أيضا.

قالوا: إذا وقعت الفرقة بني الزوجني ابلطالق كانت الزايدة العارضة على الصداق والنقص  -املالكية 
 بينهما مناصفة بناء على الصحيح من

لك ابلعقد النصف، فلكل منهما نصفه إن طلق قبل الدخول، على أن ولد احليوان يعترب من أن املرأة مت
نفس الصداق وملحق به بال خالف، سواء كانت متلك نصف الصداق. أو متلك شيئا. أو متلك الكل 

 كعلى اخلالف. فولد احليوان بينهما على كل حال، أما الغلة، كالثمرة. والصوف، فعلى القول أبهنا متل
اجلميع تكون حقا هلا وليس للزوج ابلطالق قبل الدخول إال نصف األصل، وعلى هذا فالزوجة إما 
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متلك نصف الغلة على القول أبهنا متلك نصف الصداق مبجرد العقد، وإما متلك كل الغلة على القول 
أبهنا ال متلك  قولأبهنا متلك مجيع الصداق مبجرد العقد، أما كوهنا ال متلك شيئا من الغلة بناء على ال

عليه  ، ولكن ظاهر القاعدة يقتضي ذلك ولذا فرعهمل يقل به أحدشيئا من الصداق مبجرد العقد، فقيل 
 بعض الفضالء.

أما إذا وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول ابلفسخ ال ابلطالق كانت الزايدة للرجل والنقص عليه قوال 
 لزايدة للمرأة والنقص عليها قوال واحدا.واحدا، وإذا وقعت بعد الدخول. أو ابملوت، فا

هذا، وإذا زاد الزوج للزوجة يف الصداق بعد العقد كانت الزايدة ملحقة ابلصداق حبيث تكون جزءا منه 
فلو تزوجها على مائة جنيه مهرا، مث بعد العقد زاد هلا عشرين مثال يف املهر لزمته الزايدة وكانت مهرا، 

مثل املهر يف اجلنس. واحللول والتأجيل فلو مهرها حديقة، مث زادها بعد وال يشرتط أن تكون الزايدة 
ذلك عشرين جنيها مقبوضة حاال، فإهنا تعترب مهرا سواء قبضت أو مل تقبض فإذا طلقها قبل الدخول  

 (1)كان هلا نصف املائة. ونصف العشرين، فما زيد بعد العقد على املهر ينصف إذا طلقها." 
 لفظ البخاري وهو أمت. "إال النسائي وهذا .184

 

راجعا من  مث أقبل -صلى هللا عليه وسلم  -وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه أتى النيب  -3083
عنده، فمر على قوم عندهم رجل جمنون موثق ابحلديد، فقال أهله: إان قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد 

 جاء خبري، فهل عندك شيء تداويه؟ قال:

صلى هللا عليه  -الثة أايم كل يوم مرتني فربأ، فأعطوين مائيت شاة، فأتيت النيب فرقيته بفاحتة الكتاب ث
واه أمحد وأبو ر « . خذها فلعمري من أكل برقية ابطل فقد أكلت برقية حق»فأخربته، فقال:  -وسلم 
 داود.

 

 رآن.قزوج امرأة رجال على أن يعلمها سورا من ال -صلى هللا عليه وسلم  -وقد صح أن النيب  -3084

 

ومن ذهب إَل الرخصة هلذه األحاديث محل حديث أِب وعبادة على أن التعليم كان قد تعني عليهما 
 ومحل فيما سوامها من األمر والنهي على الندب والكراهة.

 

قال الشارح رمحه هللا تعاَل: وقد استدل أبحاديث الباب من قال: إهنا ال حتل األجرة على تعليم القرآن، 
 ر إَل أهنا حتل األجرة على تعليم القرآن. انتهى.وذهب اجلمهو 

 

                                         
 4/137الفقه على املذاهب األربعة، عبد الرمحن اجلزيري  (1)



237 

 

االستئجار  من األئمة، وإمنا تنازعوا يف مل يقل به أحدقال يف االختيارات: واالستئجار على جمرد التالوة 
 على التعليم، وال أبس جبواز أخذ األجرة على الرقية. انتهى.

 

ل التفل معه قليل بزاق: قال ابن أِب مجرة: حمقال الشارح: قوله: )يتفل( بضم الفاء وكسرها: وهو نفخ 
 يف الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة يف اجلوارح اليت مير عليها الريق.

 

قوله: )وما به قلبة( بفتح القاف والالم: أي: علة، ومسيت العلة قلبة؛ ألن الذي تصيبه يقلب من جنب 
دعاء الرقية بكتاب هللا تعاَل ويلتحق به ما كان ابلذكر والإَل جنب، ويف احلديثني دليل على جواز 

 املأثور وكذا غري املأثور مما ال خيالف ما يف املأثور، ويف حديث أِب سعيد مشروعية

 (1)الضيافة." 
( حىت ولو كان التأخري 1"فإذا كرب لإلحرام قبل طلوع الشمس أو غروِبا كانت كلها أداء ) .185

 ( .3ذا وقت اجلمعة يدرك بتكبرية اإلحرام وأييت )( وك2لغري عذر، لكنه آمث )

__________ 

( ملا رواه مسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك 1)
السجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وألنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل 

ة، اختارها مجاعة، وهو ظاهر اخلرقي ومذهب مالك واختيار الشيخ، والكثري، وعنه: ال تدرك بدون ركع
لتخصيص الشارع اإلدراك ابلركعة، كما يف الصحيحني من أدرك ركعة من الصبح، احلديث، وما استدلوا 

 يقل ملبه تفسره الرواية الثانية ملسلم والسجدة إمنا هي الركعة وقال الشيخ: تعليق اإلدراك بسجدة جمردة 
من العلماء وقال احلافظ يف رواية من أدرك ركعة، مل خيتلف على راويها يف ذلك، فكان عليها  به أحد

 االعتماد اه  فمن أدرك دوهنا ال يكون مدركا للصالة، وهو الذي استقر عليه االتفاق.

( أي يف أتخريه بال عذر، للخالف يف وقوعه أداء، لعموم جواز أتخري بعض الصالة عن وقتها، 2)
لزركشي وغريه اختصاص اإلدراك مبن له ضرورة كحائض طهرت وصيب بلغ، وجمنون أفاق، وانئم وذكر ا

استيقظ ومريض برأ وذمي أسلم، وطبيب فصد، وعليه من ال عذر له ال يدركها بذلك، بل تفوته بفوات 
ك لوقتها املختار، وتقع منه بعد ذلك قضاء، وهو قول بعض العلماء، وهو متوجه إذ قول جربئيل وكذ

قول النيب صلى هللا عليه وسلم الوقت ما بني هذين الوقتني وقوله: ما مل تصفر الشمس، يقتضي أن 
ذلك ليس بوقت هلا، وقوله: من أدرك ركعة، حيمل على من له عذر، ولذلك جعل الصالة يف ذلك 

 الوقت صالة املنافقني، وتقدم قول شيخ اإلسالم وهللا أعلم.
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إلحرام يف وقتها، كذلك وقت اجلمعة يدرك به، وأفردها ابلذكر لئال يتوهم ( أي وكما تدرك الصالة اب3)
 (1)أن أداءها كجمعتها ال يدرك إال بركعة، وأييت يف اجلمعة.." 

"كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، حيث قالوا: ال تسقط الصالة ما دام العقل اثبتا،  .186
 يقدر عليه منها. فما دام العقل اثبتا فيجب عليه من الصالة ما

تنبيه: بعض العامة يقولون: إذا عجز عن اإلمياء ابلرأس أومأ ابإلصبع، فينصب األصبع حال القيام 
وحينيه قليال حال الركوع ويضمه حال السجود ألنه ملا عجز ابلكل لزمه ابلبعض، واإلصبع بعض من 

ا إَل ذكر هللا ؛ ألهنا اليت يشار ِباإلنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن املصلي اإلصبع، والسبابة أوَل
ودعائه، فلو أومأ ابلوسطى فقياس قاعدهتم أن الصالة ال تصح؛ ألن السبابة هي املكلفة أبن تصلي، 
وهذا ال أصل له، ومل أتت به السنة، ومل يقله أهل العلم، ولكن   سبحان هللا   مع كونه مل يقله أحد من 

، امة، فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أبن هذا ال أصل لهأهل العلم فيما نعلم فمشهور عند الع
فالعني وهي حمل خالف بني العلماء سبق لنا أن الصحيح أنه ال يصلي ِبا فكيف ابإلصبع الذي مل 

 من أهل العلم فيما نعلم. ومل يقل به أحدترد به السنة ال يف حديث ضعيف وال صحيح؟ 

  مجيع الركعة، لكن يف بعض القيام يستطيع أن يقف نصف القراءة،مسألة: لو كان يعجز عن القيام يف
فهل نقول: ابدأ الصالة قاعدا، مث إذا قاربت الركوع فقم، أو نقول: ابتدئها قائما فإذا شق عليك 

 فاجلس؟

إذا نظران إَل فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف قيام الليل أنه ملا كرب عليه الصالة والسالم صار يقوم 
 (2)الليل جالسا، فإذا بقي عليه من." 

"دم، فذهب احلاج واشرتى دما خبمسمائة رايل، وتصدق به على الفقراء، هل ميكن أن نقول  .187
 بتضمني املفيت؟

اجلواب: نعم نقول بتضمينه؛ ألنه هو الذي أفتاه بغري علم، وألزمه مبا مل يلزمه هللا به، وحنن نستفيد من 
و ىت بغري علم اليوم ال يفيت مبثله أبدا، وال يفيت مبسألة إال وقد علمها أهذا التضمني أن هذا الذي أف

 غلب على ظنه أن هذا حكمها.

ومن تعجل يف يومني خرج قبل الغروب، وإال لزمه املبيت والرمي من الغد فإذا أراد اخلروج من مكة مل 
 خيرج حىت يطوف للوداع.

لفظ نعم ما صنع، ألنه مىت أمكن اإلنسان أن أييت ب، أتى بلفظ اآلية و « ومن تعجل يف يومني»قوله: 
مت الصالة فال وإذا أقي»الدليل فهو أوَل؛ ألنه جيمع بني املسألة ودليلها مثل قول املاتن   رمحه هللا  : 
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( ، فمىت أمكنك اإلتيان ابأللفاظ 1، فهذا لفظ املنت وهو أيضا لفظ احلديث )« صالة إال املكتوبة
لم لذمتك، ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل، واملراد ابليومني احلادي الشرعية فهو خري وأس

عشر والثاين عشر؛ لقول هللا تعاَل: }واذكروا هللا يف أايم معدودات فمن تعجل يف يومني{ ]البقرة: 
 [ . أي: من هذه األايم املعدودات، واألايم املعدودات هي أايم التشريق.203

املراد بقوله: }فمن تعجل يف يومني{ يوم العيد واحلادي عشر، فيتعجلون يف وبعض العوام يظنون أن 
من أهل العلم، وإمنا املراد من تعجل يف يومني من هذه  مل يقل به أحداحلادي عشر، ولكن هذا غلط، 

 األايم الثالثة أايم التشريق.

__________ 

 (1)( .." 276( سبق خترجيه ص )1)
إَل القتل؛ ألن حرمة النفس أعظم من حرمة املال، ولكن هذا "أن يدافع عنه مدافعة تصل  .188

( وهو عام، وقال الرجل: إن 1« )من قتل دون ماله فهو شهيد»القول ضعيف؛ ألن األحاديث عامة 
( وهذا عموم أيضا، فالصواب العموم، 2« )ال تعطه»طلب مين مايل؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: 

املكافأة؛ ألنه لو كانت من ابب املقابلة واملكافأة لقلنا: إنه ال جيوز وليست املسألة من ابب املقابلة و 
أجل  ، بل املقاتلة منمل يقل به أحداملدافعة، إال إذا كان املال الذي صيل عليه بقدر الدية، وهذا 

 انتهاك حرمة املال.

 مسألة: لو أن أحدا نظر إَل بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟

صائل، بل هذا تفقأ عينه بدون مدافعة، هكذا جاء يف احلديث عن النيب   عليه الصالة اجلواب: ليس كال
(  ، وهذا يقول فيه شيخ اإلسالم رمحه هللا: إنه ليس من ابب دفع الصائل، لكنه من ابب 3والسالم )

 عقوبة املعتدي.

بيت، فهل فرج على الأما لو كان الباب مفتوحا، وجاء الرجل، ووقف عند هذا الباب املفتوح، وجعل يت
له أن يفقأه؟ ال؛ ألن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت، أما إذا كان الباب موصدا فإن هذا الرجل 

 قد حفظ حرمته.

__________ 

( ، ومسلم يف اإلميان ابب 2480( أخرجه البخاري يف املظامل والغصب ابب من قاتل دون ماله )1)
 الدليل على أن

 عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.( عن 141من قصد ... )
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 ( .386( سبق خترجيه ص )2)

 (1)( .." 157( سبق خترجيه ص )3)
 "عدم تزويج القبيلية خبضريي والعكس .189

ومن ذلك أيضا ما جيري بني الناس اآلن من كون القبيلية ال تتزوج خبضريي، واخلضريي ال يتزوج بقبيلية، 
ائل قبائل العرب وأصله من املوايل، واملوايل دخلوا يف القبواخلضريي: هو الذي ال ينتسب لقبيلة من 

وصاروا مندجمني ِبم، لكن ملا كان أصله غري قبيلي صاروا يسمونه خضريي واآلخر قبيلي، فمن العادات 
 الباطلة أنه ال يزوج قبيلي خبضريية وال خضريي بقبيلية.

رف العلماء قال به إطالقا؛ ألن الزوج أش فأما األول وهو أال يزوج قبيلي خبضريية، فما علمت أحدا من
نسبا من الزوجة، الزوج قبيلي ينتسب إَل قبيلة معروفة من العرب، والزوجة غري قبيلية، فهذه ما علمت 
أحدا من العلماء قال: إن القبيلي ال يتزوج خبضريية، لكن قال بعض العلماء: إنه ال تزوج القبيلية 

لم يقل فإن كان هذا القول مرجوحا لكنه قد قيل به، أما األول خبضريي إذا عارض بعض األولياء، و 
من العلماء فيما نعلم، وهذه من العادات السيئة اليت ينبغي أن متحى من أفكار الناس، ويقال:  به أحد

أليست هذه اخلضريية أو هذا اخلضريي أليس حرا؟ صحيح أن األمة اململوكة ال يتزوجها احلر بنص 
لقوله تعاَل: }ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما  القرآن إال بشروط،

 [ .25ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات{ ]النساء:

لكن امرأة حرة نقول: ال يتزوجها احلر، يف دين من؟ وهلذا كان قول بعض العلماء: إنه ال تزوج القبيلية 
بعض العلماء: وقال: ال يصح النكاح أصال، فإن برجل خضريي إذا عارض بعض األولياء، بل غال 

هذه أقوال ضعيفة ال معول عليها، فاملؤمنون بعضهم لبعض أكفاء، املسلمون تتكافأ دماؤهم وتتكافأ 
 (2)أحواهلم، وال دليل على التفريق.." 

 "مفسدات الصوم .190

تية: أوال: األكل هذا هو احلكمة من الصيام، أما الصيام الظاهري صيام البدن فهو عن األشياء اآل
[ أي: 187والشرب واجلماع، فقد قال تعاَل: }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إَل نسائكم{ ]البقرة:

اإلفضاء إليهن ابجلماع }هن لباس لكم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب 
ما كتب هللا لكم{ [ هنا امسع }وابتغوا 187عليكم وعفا عنكم فاآلن ابشروهن{ ]البقرة:

[ هذا اتبع للمباشرة }وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من 187]البقرة:
[ هذه ثالث مفطرات إذا فعلها اإلنسان فسد صومه، 187الفجر مث أمتوا الصيام إَل الليل{ ]البقرة:
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 فلو جامع فسد صومه، ولو أكل فسد صومه، ولو شرب فسد صومه.

رابع: أن يستقيء فيقيء، إذا استقاء اإلنسان أي: حاول أن خيرج ما يف معدته من الطعام والشراب ال
فخرج فسد صومه، وأما إذا قاء غري متعمد فال يفسد صومه، والدليل: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

، فال قضاء لبه)من ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض( ومعىن ذرعه القيء أي: غ
 عليه، ومن استقاء عمدا فليقض.

اخلامس: احلجامة إذا ظهر الدم، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )أفطر احلاجم واحملجوم( فإذا احتجم 
الصائم وخرج منه دم أفطر هلذا احلديث، ال تقل: هذا ليس أبكل وال شرب والقيء ليس أبكل وال 

 شرب، بل قل: مسعنا وأطعنا.

: ما كان مبعىن األكل والشرب: وهو احلقن اليت يستغىن ِبا عن األكل والشرب، اذهب السادس
املستشفى واسأل فيه عن حقن حتقن ابلبدن تغين عن األكل والشرب، وهناك حقن ال تغين عن األكل 
والشرب لكن الذي يفطر هو األول؛ ألنه يستغىن ِبا عن األكل والشرب ويسميها )العوام( املغذي، 

اإلبر غري املغذية فال تفطر، واإلبر املقوية ال تفطر، واإلبر للدواء ال تفطر سواء كانت يف العضالت أما 
 أو يف الوريد أو يف أي مكان، ال يفطر من اإلبر إال ما كان مغذاي فقط.

 نالسابع: إنزال املين بلذة بفعل من الصائم، سواء كان ابالستمناء وهو ما يسمى ابلعادة السرية، أو كا
بتمرغ على الفراش، أو كان بتقبيل امرأته، أو بضمها، أو بتكرار النظر إليها، فإن الصوم يفسد؛ لقول 

 هللا تعاَل يف احلديث القدسي يف الصائم: )يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي( وهذه شهوة.

 ى فساده.ليل عللكن إن أمذى بذلك، أي: قبل امرأته فخرج منه املذي فإن الصوم ال يفسد؛ ألنه ال د

وسأعطيك أيها األخ السامع إذا شرع اإلنسان يف العبادة على وجه شرعي فإنه ال جيوز أن يفسدها إال 
بدليل شرعي، األمر ليس إلينا إمنا األمر إَل هللا، وهذا الرجل شرع يف الصيام واستمر صائما على وجه 

عندان دليل شرعي وال دليل على هذا، شرعي فال جيوز أن نقول: إذا أمذى فسد صومه، إال إذا كان 
وال ميكن أن يقاس املذي على املين ملا بينهما من الفروق احلسية واحلكمية والذاتية، فهذا خيتلف عن 

 هذا.

الثامن: خروج دم احليض، فإذا خرج من املرأة دم احليض ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة أو أقل فسد 
 مث حاضت بعد الغروب بلحظة فصومها صحيح. صومها، وإن غابت الشمس قبل أن حتيض

وأما ما اشتهر عند النساء أن املرأة إذا حاضت بعد الفطور قبل أن تصلي املغرب فسد صومها، فهذا 
 من العلماء. ومل يقل به أحدال أصل له، 

فإن قال قائل: ما دليلك على أن املرأة إذا كانت صائمة ونزل منها دم احليض فسد صومها؟ نقول: 
 ليلنا على هذا قول النيب صلى هللا عليه وسلم للمرأة: )أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم( .د
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التاسع: خروج دم النفاس، وهو ما حيصل عند الوالدة مع الطلق، فإذا أحست املرأة وهي حامل ابلطلق 
املدة  دم قبل هذهونزل منها الدم فسد صومها، هذا إذا كان قبل الوالدة بيومني أو ثالثة، أما إذا كان ال

 (1)فهو دم فساد ال يفسد الصوم.." 
"املساجد؛ وألن احلاجة تدعو إَل االستنابة يف احلج عمن وجب عليه، وعجز عن فعله، وال  .191

يكاد يوجد متربع بذلك فيحتاج إَل بذل األجرة فيه، واختار هذا القول الشيخ تقي الدين، وقال: ال 
إَل امليت؛ ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة اإلذن يف ذلك، وقد  يصح االستئجار على القراءة وإهداؤها

قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب له، فأي شيء يهدى إَل امليت وإمنا يصل إَل 
 اإلستئجار من األئمة وإمنا تنازعوا يف ومل يقل به أحدامليت العمل الصاحل واالستئجار على جمرد التالوة، 

التعليم واملستحب أن أيخذ احلاج عن غريه ليحج ال أن حيج ليأخذ فمن أحب إبراء ذمة امليت على 
أو رؤية املشاعر أيخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صاحل ففرق بني من يقصد الدين فقط 
والدنيا وسيلة أو عكسه واألشبه أن عكسه ليس له يف اآلخرة من خالق. قال: وحجه عن غريه 

« : الفروع»ما يويف دينه األفضل تركه مل يفعله السلف، ويتوجه فعله للحاجة. قال صاحب  ليستفضل
ونصره ونقل ابن هانئ فيمن عليه دين وليس له ما حيج أحيج عن غريه ليقضي دينه؟ قال: نعم، والذي 

 يرتجح عندي قول من قال بصحته للحاجة. وهللا سبحانه وتعاَل أعلم.

ذلك على القول األول والثاين؛ ألهنا أوسع من اإلجارة، وهلذا جازت مع  وال حيرم أخذ جعالة على
جهالة العمل واملدة وال حيرم أخذ األجرة على رقية؛ حلديث أِب سعيد املتقدم وكما ال حيرم أخذ ذلك 

ما أاتك »بال شرط؛ حلديث عمر بن اخلطاب املتقدم يف الزكاة: إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له: 
ه. وأما ما متفق علي« هذا املال من غري مسألة وال إستشراف نفس فخذه وماال فال تتبعه نفسكمن 

ال خيتص أن يكون فاعله من أهل القربة كتعليم خط وحساب وحنو ذلك، وبناء مسجد وقناطر وذبح 
 (2)هدي وأضحية وتفريق صدقة، فيجوز االستئجار له، وأخذ األجرة عليه؛ ألنه يقع." 

 ة الفطر على من أفطر يف رمضان"وجوب زكا .192

 

Q  هل جتب زكاة الفطر على من أفطر شهر رمضان كامال لعذر شرعي كاحلامل واملرضع وغريمها؟ وهل
إذا قضى صيام شهر رمضان جتب عليه الزكاة بعد ذلك، أي: هل زكاة الفطر تتعلق ابلصائم دون 

 املفطر، أاثبكم هللا؟

A .ابسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله 
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أما بعد: فإن من أفطر يف شهر رمضان فإنه جيب عليه أن يؤدي زكاة الفطر، سواء كان معذورا أو غري 
هذا  ىمعذور؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، واملراد بذلك الزمان، وعل

 فإنه خيرجها وجتب عليه، ونص على هذا أهل العلم رمحة هللا عليهم.

والقول أبهنا تسقط عنه؛ لقوله عليه الصالة والسالم: )طعمة للمساكني، وطهرة للصائم من اللغو 
والرفث( ضعيف، والصحيح: ما نص عليه اجلماهري من أهنا شرعت طعمة للمساكني وغناء هلم يوم 

كوهنا تطهر الصائم من اللغو والرفث مشرتك مع غريه من العلة املوجودة، وجيوز تعليل العيد، وعلى هذا  
احلكم بعلتني على أصح أقوال األصوليني، وحينئذ يستقيم أن خياطب ِبا إعماال لألصل؛ ألنه أفطر من 

 رمضان، واملراد أنه دخلت عليه ليلة العيد وهي ليلة الفطر من رمضان.

ى أنه لو أسلم الكافر قبل مغيب الشمس ولو بلحظة أنه جتب عليه زكاة الفطر أال ترى أهنم نصوا عل
مع أنه مل يصم، وبناء على ذلك ال يشرتط أن يكون قد صام، بل زكاة الفطر واجبة على من صام أو 
أفطر بعذر؛ وألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر الصحابة أن خيرجوا زكاة الفطر، ومل يفصل، حيث مل 

من أفطر شيئا من رمضان فال زكاة عليه( ، ومل يقل: )من كان شيخا كبريا فأفطر فال زكاة عليه( يقل: )
، واألصل يف املطلق أن يبقى على إطالقه، وبناء على ذلك جيب عليه أن يؤدي الزكاة، سواء كان 

 مفطرا أو كان صائما.

 ن العلماء.م مل يقل به أحدوأما ما ذكرته من كونه يؤخرها إَل القضاء، فهذا 

 (1)وهللا تعاَل أعلم.." 
 "حكم من أراد املعصية يف مكة .193

 

Q  ما الدليل على أن من نوى املعصية يف مكة أيمث وإن مل يصنعها؟ وهل السيئة يف مكة بعشر أمثاهلا
 [ ؟160مع أن هللا تعاَل يقول: }ومن جاء ابلسيئة فال جيزى إال مثلها{ ]األنعام:

A علم رمحهم من أهل ال ومل يقل به أحد مكة بعشرة أمثاهلا فهذا قول ابطل، أما القول أبن السيئة يف
هللا؛ ألن النصوص واضحة يف الكتاب والسنة أن من فعل السيئة فال جيزى إال مثلها، كما قال تعاَل: 

[ ، ويف السنة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 160}ومن جاء ابلسيئة فال جيزى إال مثلها{ ]األنعام:
حلديث القدسي: )من جاء ابحلسنة؛ فله عشر أمثاهلا وأزيد، ومن جاء ابلسيئة؛ فال أجزيه إال مثلها يف ا

 أو أعفو( ، فاهلل سبحانه وتعاَل ال جيزي ابلسيئة إال سيئة أو يعفو سبحانه.

لكن هناك مسألة مهمة، وهي دقيقة وترفع اإلشكال يف هذا األمر، يقول بعض العلماء: يتضاعف 
مكة لعظم املكان، وهذه مسألة اثنية، متعلقة حبرمة املكان وحرمة الزمان، واألصل أال الذنب يف 
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يتضاعف الذنب نفسه، وإمنا يكون أصل العقوبة من الشرع، وأصل االسم املقدر هلذه اجلرمية وهذا 
 االذنب عظيم ابلنسبة لغريه، فمثال لو كانت السيئة ابلسب خارج مكة فيها ألف سيئة، ففي مكة فيه

عشرة آالف سيئة، وليست مضاعفة للسيئة نفسها ولكن الشرع جعلها عشرة آالف حلرمة هذا املكان، 
وحينئذ ال تكون مضاعفة إمنا يكون ألصل الوضع يف احلكم، وأصل الوضع ال يقتضي التضعيف، 

ة ئوحينئذ ال تتعارض النصوص، أما ما ورد من النصوص أن السيئات جيزى صاحبها مبثلها، فإن السي
مبكة ليست كالسيئة يف خارج مكة، فللسيئة مبكة مثلي يناسبها، وللسيئة خارج مكة مثلي يناسبها، 
فإن وقع سب خارج مكة وكان أبلف سيئة، فإنه داخل مكة يكون بعشرة آالف سيئة، وكثري من 
النصوص يظن فيها التعارض، ولكن يفرق بينها أبصل الوضع، ومن هنا خيرج طالب العلم من 

شكاالت، وقد اختلف يف سبب خروج ابن عباس رضي هللا عنهما إَل الطائف، والصحيح ما وقع اإل
 بينه وبني ابن الزبري من فتنة، ودخول احلساد بينهما، فاضطر ابن عباس رضي هللا عنهما للخروج.

 وهناك قول اثن لسبب خروجه، وهو أنه ملا خرج قال: مل تبق يل إال حسنات أخشى أن تذهبها حرمة
هذه البنية، يعين الكعبة، وهذا يدل على عظم تعظيم السلف رمحهم هللا ألمر مكة، فعلى كل حال ال 

 تضاعف السيئة مبجردها.

بقيت مسألة نية الذنب، والنية ختتلف، وما يقع يف القلب خيتلف، فأول شيء يقع يف القلب يسمى 
، فهذه ذلك اهلم، مث بعد ذلك العزم اهلاجس، مث بعد ذلك اخلاطر، مث بعد ذلك حديث النفس، مث بعد

مخس مراتب: أوهلا اهلاجس: وهو العارض على النفس، بعض العلماء يقول: ما يلقى يف النفس، 
فبمجرد ما يلقى الشيء ابلنفس يقال له: هاجس، فإن مر يف داخل النفس يعين عقله القلب وفهمه 

 وأمل به ما يلقى، وجرى يف النفس ودخل إَل النفس فخاطر.

 وإن بدأ يتحدث: هل يقبله أو ال يقبله؟ يرده؟ يقدم عليه؟ يدبر عنه؟ فحديث نفس.

فإن أخذ هذا احلديث يستحكم بني أن يقدم أو حيجم؟ يقبل أو يدبر؟ يفعل أو ال يفعل؟ وتوجهت 
 النفس لرتجيح الفعل أو عدم الفعل؛ فقد اهتم به فيسمى اهلم.

 يسمى العزم.فإذا اهتم به واعتىن به وأراد أن ينفذه ف

فهذه مخس مراتب، وابلنسبة للخاطر واهلاجس واهلم وحديث النفس فكلها معفو عنها، والنص صحيح 
صريح يف أنه ال يؤاخذ العبد عليها، قال عليه الصالة والسالم: )إن هللا عفا ألميت ما حدثت به أنفسها 

فال حنكم   حدث نفسه مبعصيةما مل تتكلم أو تعمل( ، فجعل حديث النفس ال أتثري له، ولو أن رجال
مبؤاخذته به؛ ألنه معفو عن حديث النفس، فإن عزم وتوجه للشيء فهذا فيه إشكال عند العلماء رمحهم 
هللا؛ ألنه إذا عزم وتوجه إليه واهتم به وعزم عليه؛ فهذا عمل قليب، ولذلك قد تتوجه اإلرادة إَل الشيء، 

وجه الصادق ه؛ ألن الظروف مل تيسر له فعله، فالعزم والتوتعزم عليه وتقصده لكن ال يستطيع أن يفعل
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فيه كالم للمحققني، فبعض العلماء يقول: حديث النفس الذي استحكم يف النفس، وتوجه إليه القلب 
وأراده، واعتربه والتزمه يؤاخذ به، وال يكون عازما إال إذا اعتنقه وعزم عليه، ما يقال: عزم على الشيء؛ 

ستقر يف مكنون قلبه على وجه ال تردد فيه، فإن عزم عليه وتوجهت إرادته إَل الشيء إال إذا كان قد ا
قصدا، فيؤاخذ به وذكر هذا اإلمام القاضي عياض يف شرحه لصحيح مسلم وقال: إن احملققني من أهل 

ا{ و العلم على هذا، واحتجوا أبدلة منها: قوله تعاَل: }إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمن
 [ فهم حيبون أن تشيع الفاحشة لكن ما فعلوها.19]النور:

[ ، فخطرت الظنون وهجست 12وقال تعاَل: }اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث{ ]احلجرات:
وحتدثت فيها النفوس ملا توجه إَل سوء الظن أبخيه املسلم، وجزم ِبذا التوجه: أن أخاه كذاب أو 

قلبه إَل هذا الظن وأراده ورضيه؛ قال تعاَل: }إن بعض الظن إمث{ غشاش أو منافق، فلما توجه 
[ ، والظن حمله القلب، فهو مل يتحدث به ومل يتكلم به، ومن هنا علم وجه قوله عليه 12]احلجرات:

الصالة والسالم: )إن هللا عفا ألميت عما حدثت به أنفسها( ، فاحلديث ليس فيه الشيء الذي حتدث 
 به النفس.

م أن هناك نصوصا أخرى تدل على أن أعمال القلوب املتوجهة معتربة، ويؤاخذ ِبا العبد، إال ومع قوهل
أن هناك مسائل دلت النصوص على أنه ال بد فيها من الظاهر، فال يكفي جمرد التوجه ولو حصلت 

: [ أي25العزمية، يقول تعاَل عن احلرم: }ومن يرد فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم{ ]احلج:
ابإلرادة، وصدق التوجه، كأن يريد الزان، أو شرب اخلمر، أو فعل احملرمات، أو أذية اجلار، ويتوجه إَل 
ذلك؛ ألنه ال يكون مريدا له إال إذا عزم عليه، وصدق يف توجهه إليه، ومن هنا وقع يف الذي يعترب من 

 أعمال القلوب املؤاخذ عليها.

 أن نقول: إنه مؤاخذ عليه بعمل قليب، وبني أن نقول: بني -وهي نقطة دقيقة جدا-لكن هناك فرق 
إنه مؤاخذ على العمل بذاته، فمثال من حدثته نفسه أن يزين، وتوجه إَل الزان وعزم عليه، أو حدثته 
 نفسه جبرم يف مكة، وتوجه يف نفسه إليه؛ فهذا خطأ قليب، ويصبح مسيئا بقلبه، وتلتصق به اجلناية

هللا عليه وسلم: )العينان تزنيان( ، واألصل أن اجلرمية ما وقعت لكنه أسند  بعمل القلب، كما قال صلى
الرضا ابجلرمية وفعل وعمل شيئا مسندا إَل العني، مثلما أن العني إذا نظرت صارت زانية، كذلك القلب 
إذا حدث ورضي هذا الفعل كما قال: )والقلب يهوى ويتمىن( فشركه يف احلكم، فإذا حصل هذا من 

، فهو عمل قليب، والعقوبة نسبية هلذا العمل القليب، وحينئذ تكون املؤاخذة على الظاهر ليست  القلب
كاملؤاخذة على الباطن، واإلمث على الظاهر ليس كاإلمث على الباطن، وهذا الذي جعل بعض العلماء 

ه يشرب نيقول: من جامع زوجته وهو يتخيل أجنبية أمث، ومن شرب عصريا مباحا حالال وهو يتخيل كأ
اخلمر أمث، أي: أمث ابلعمل القليب؛ ألنه يريد هذا وحيبه كما قال صلى هللا عليه وسلم: )واآلخر يقول: 
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لو أن عندي مثل مال فالن؛ لعملت مثل عمله( فجعل التمين كالفعل، فهذا كله يدل على أن التوجه 
 تعارض بني ة نسبية، وحينئذ الللمعاصي وصدق العزمية إليها؛ عمل قليب يؤاخذ به العبد، لكنها مؤاخذ

 النصوص وال تعارض بني مسألة العمل القليب والظاهر.

ومما أنصح به طالب العلم املتمكن أن يرجع إَل املوافقات لإلمام الشاطيب يف مبحثه النفيس يف املقاصد، 
قا أو خمالفا وافوذلك أنه قسم فاعل الفعل واتركه إَل قسمني: إما أن يكون موافقا أو خمالفا، فإن كان م

فإما أن يوافق ظاهرا وابطنا، أو خيالف ظاهرا وابطنا، وإما أن يوافق ظاهرا وخيالف ابطنا، وإما أن خيالف 
ظاهرا ويوافق ابطنا، وهذا كله فيه تفصيل، وكالم كثري للعلماء رمحهم هللا، فمسألتنا هذا من حصول 

اخذة ى كل حال فاألصل يقتضي أننا ال نؤاخذه املؤ املخالفة الباطنية دون وقوع املخالفة الظاهرية، وعل
التامة الكاملة إال ابجتماع الظاهر والباطن فيما اشرتط الشرع فيه الظاهر والباطن، وقولك: إن النية يف 

 (1)مكة مؤثرة ليس على إطالقه، وهللا تعاَل أعلم.." 
به كل من  ل بشيء اليقول"أوهلما   أن يبقى من آاثر الفعل السابق أثر يؤدي إَل تلفيق العم .194

املذهبني كتقليد الشافعي يف مسح بعض الرأس، ومالك يف طهارة الكلب يف صالة واحدة. وكما لو 
أفىت مفت ببينونة زوجته بطالقها مكرها، مث نكح أختها مقلدا للحنفي بوقوع طالق املكره. مث أفتاه 

، ألن إمضاء فعي والثانية مقلدا للحنفيشافعي بعدم احلنث، فيمتنع عليه أن يطأ األوَل، مقلدا للشا
 الفعل كإمضاء القاضي ال ينقض.

اثنيهما   أن يكون ذلك يف حادثة واحدة بعينها ال يف مثلها، كما لو صلى ظهرا مبسح ربع الرأس مقلدا 
للحنفي، فليس له إبطال طهارته ابعتقاده لزوم مسح الكل مقلدا للمالكي. وأما لوصلى يوما على 

 ( .1اد أن يصلي يوما آخر فال مينع منه )مذهب، وأر 

مثال الثاين أي الرجوع عن أمر جممع عليه: لو قلد رجل أاب حنيفة يف عقد النكاح بال ويل، فيستلزم 
العقد صحة إيقاع الطالق، ألهنا أمر الزم لصحة النكاح إمجاعا ، فلو طلقها ثالاث ، مث أراد تقليد 

م لنكاح إمجاعا، فلو طلقها ثالاث، مث أراد تقليد الشافعي يف عدالشافعي يف عدم وقوع الطالق لكون ا
وقوع الطالق لكون النكاح بال ويل، فليس له ذلك لكونه رجوعا عن التقليد يف أمر الزم إمجاعا. وهذا 
أمر معقول حىت ال تصبح العالقة الزوجية السابقة عالقة حمرمة، وأن األوالد أوالد زان. فيمنع ذلك كما 

 ما يؤدي إَل العبث ابلدين أو اإلضرار ابلبشر أو الفساد يف األرض. مينع كل

ومن صور التلفيق املمنوع ملخالفته اإلمجاع: أن يتزوج رجل امرأة بغري صداق وال ويل وال شهود، مقلدا  
لم يقل فكل مذهب فيما ال يقول به اآلخر، فهذا من التلفيق املؤدي إَل حمظور، ألنه خيالف اإلمجاع، 

 ( .2) حدبه أ
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__________ 

 وما بعدها. 69/1( رسم املفيت يف حاشية ابن عابدين: 1)

 (1).." 386( شرح التنقيح للقرايف: ص 2)
"مستحب، واستماعه حسن، لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: زينوا القرآن أبصواتكم  .195
 (2من مزامري آل داود. )( وقوله عليه الصالة والسالم يف أِب موسى األشعري: لقد أويت مزمارا 1)

وعلى هذا حيمل قول اإلمام الشافعي يف األم: ال أبس ابلقراءة ابألحلان وحتسني الصوت ِبا أبي وجه 
 (3ما كان، وأحب ما يقرأ إيل حدرا وحتزينا: )

إَل أن التغين ابلقرآن حرام مطلقا، إلخراجه عن هنجه القومي،  -كاملاوردي   -وذهب بعض الشافعية 
يعلى  من القراء، وذهب بعض احلنابلة كالقاضي أِب مل يقل به أحده مبا إذا وصل به إَل حد وقيده غري 

 إَل أن قراءة القرآن ابألحلان مكروهة على كل حال، إلخراج القرآن عن هنجه القومي،

__________ 

لرباء ا ( حديث " زينو القرآن أبصواتكم " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا من حديث1)
، نشر 138، 137/  2بن عازب، سكت عنه املنذري، وصححه األلباين. )خمتصر أِب داود للمنذري 

ه ، وصحيح اجلامع الصغري بتحقيق  1389نشر مكتبة احللواين  454/  2دار املعرفة، وجامع األصول 
سالمي نشر املكتب اإل 674/  1نشر املكتب اإلسالمي، ومشكاة املصابيح  194/  3األلباين 
 ه ( . 1399

، 270/  5، وحاشية ابن عابدين على الدر 390/  3( حاشية أِب السعود على مال مسكني 2)
 71/  1، وجواهر اإلكليل 317/  5، والفتاوى اهلندية 528/  2وجممع األهنر شرح ملتقى األحبر 

/  4ة قليوِب وما بعدها، وحاشي 179/  9، واملغين 345/  2طبع عباس شقرون، وكفاية الطالب 
. وحديث: " لقد أويت مزمارا من مزامري آل داود ". أخرجه مسلم من حديث بريدة مرفوعا بلفظ: 320

" إن عبد هللا بن قيس أو " األشعري " أعطي مزمارا من مزامري آل داود ". )صحيح مسلم بتحقيق 
 ه ( . 1374ط عيسى احلليب  546/  1حممد فؤاد عبد الباقي 

 (2)ه .."  1326طبع بوالق  215/  6( األم 3)
"يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر، ومل جيعل له أن حيكم عليهم يف الدنيا خبالف ما أظهروا.  .196

وحكم يف املتالعنني بدرء احلد مع وجود عالمة الزىن، وهو أن املرأة أتت ابلولد على الوصف املكروه. 
ل ن الذرائع، فإذا أبطل األقوى من الدالئل أبطقال الشافعي: وهذا يبطل حكم الداللة اليت هي أقوى م

                                         
 1/90الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي  (1)
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 ( .1األضعف من الذرائع كلها )

 وقد قسم القرايف: الذرائع إَل الفساد ثالثة أقسام: - 4

قسم أمجعت األمة على سده ومنعه وحسمه، كحفر اآلابر يف طرق املسلمني، فإنه وسيلة إَل إهالكهم 
صنام عند من كان من أهلها، ويعلم من حاله أنه فيها، وكذلك إلقاء السم يف أطعمتهم، وسب األ

يسب هللا تعاَل عند سبها. وقسم أمجعت األمة على عدم منعه، وأنه ذريعة ال تسد، ووسيلة ال حتسم،  
 البيوت ، وكاملنع من اجملاورة يفمل يقل به أحدكاملنع من زراعة العنب خشية أن تعصر منه اخلمر فإنه 

 خشية الزىن.

 ه العلماء هل يسد أم ال، كبيوع اآلجال عند املالكية، كمن ابع سلعة إَلوقسم اختلف في

__________ 

 (1)قبيل ابب إبطال االستحسان من كتاب االستحسان.."  270/  7( األم للشافعي 1)
 "فالفعل أفضل. .197

م كوالضابط أن مأخذ اخلالف، إن كان يف غاية الضعف فال نظر إليه، وال سيما إذا كان مما ينقض احل
مبثله، وإن تقاربت األدلة حبيث ال يبعد قول املخالف كل البعد فهذا مما يستحب اخلروج منه حذرا من  

 ( .1كون الصواب مع اخلصم )

وقال السيوطي: شكك بعض احملققني على قولنا أبفضلية اخلروج من اخلالف فقالوا: األولوية واألفضلية 
ستربئ ة على قولني: قول ابحلل، وقول ابلتحرمي واحتاط املإمنا تكون حيث سنة اثبتة، وإذا اختلفت األم

لدينه وجرى على الرتك حذرا من ورطات احلرمة ال يكون فعله ذلك سنة، ألن القول أبن هذا الفعل 
قائل ، واألئمة كما ترى قائل ابإلابحة، و مل يقل به أحديتعلق به الثواب من غري عقاب على الرتك 

( ؟ وأجاب ابن السبكي: إن أفضلية اخلروج من اخلالف ليست لثبوت 2ة )ابلتحرمي فمن أين األفضلي
سنة خاصة فيه، بل لعموم االحتياط واالسترباء للدين، وهو مطلوب شرعا، فكان القول أبن اخلروج 

 من اخلالف أفضل، اثبتا من حيث العموم

__________ 

 .129 - 128/  2( املنثور يف القواعد للزركشي 1)
 (2).." 137والنظائر للسيوطي ص ( األشباه2)
"مقابله جواز نظره إَل الوجه والكفني مع الكراهة. وبناء على القول الصحيح يف حكم نظر  .198

الرجل إَل املرأة يكون مقتضى هذا القول يف حكم نظر املرأة إَل الرجل األجنيب هو التحرمي مطلقا، 
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 ب، واتفقت األوجه على جواز نظرها إَلمن األصحا مل يقل به أحدلكن قال اجلالل البلقيين: هذا 
 وجه الرجل وكفيه عند األمن من الفتنة.

( فقد أمر هللا تعاَل 1واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعاَل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )
ا كانت أهن -رضي هللا عنها  -النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال، واستدلوا مبا روي عن أم سلمة 

وميمونة، إذ أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، فقال رسول  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  عند
نا؟ : احتجبا منه، فقلت: اي رسول هللا، أليس هذا أعمى ال يبصران وال يعرف-صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

( . فلو كان نظر النساء 2: أعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ )-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
 ابالحتجاب عن ابن أم مكتوم رضي هللا -صلى هللا عليه وسلم  -إَل الرجال مباحا ملا أمرمها الرسول 

 عنه وهو أعمى وملا أنكر عليهما النظر إليه.

__________ 

 31( سورة النور / 1)

 361/  4. . . أخرجه أبو داود )-صلى هللا عليه وسلم  -( حديث: أهنا كانت عند رسول هللا 2)
( إَل 148/  3ط احلليب( وأشار ابن حجر يف التلخيص ) 102/  5ط محص( والرتمذي ) 362 -

 (1)إعالله جبهالة راو فيه.." 
 فاملراد منه إذا مل -نص "العلماء: إن حكم القاضي ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو ال .199

يكن هلا معارض راجح عليها، فإن كان هلا معارض فال ينقض احلكم، وقالوا: إذا كان احلكم خمالفا 
لإلمجاع فال يرفع اخلالف وجيب نقضه، كما لو حكم أبن املرياث كله لألخ دون اجلد، فهذا خالف 

قل به فلم يخ، وأما حرمان اجلد ابلكلية اإلمجاع، ألن األمة على قولني: املال كله للجد أو يقاسم األ
 ( .1من األمة ) أحد

وقال املاوردي: إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إمجاع أو خالف من قياس املعىن القياس اجللي، 
( ألن عمر بن اخلطاب 2نقض به حكمه وحكم غريه؛ ) -أو خالف من قياس الشبه قياس التحقيق 

 يف دية اجلنني حني أخربه محل بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنه عدل عن اجتهاد 
 ( .3قضى فيه بغرة عبد أو أمة )

__________ 

 .682/  1، وأدب القاضي للماوردي 226، 225/  4، والشرح الصغري 70/  1( تبصرة احلكام 1)
 .689 - 682/  1( أدب القاضي للماوردي 2)
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 699، 698/  4هاده يف دية اجلنني. . . ". أخرجه أبو داود ( حديث: " أن عمر عدل عن اجت3)
 (1)ط دائرة املعارف العثمانية( .."  575/  3ط محص( ، واحلاكم )

ه نفقتها، إذا فعله على أن ومل يقل به أحد"قال شيخنا املذكور: ومقتضاه: عدم رجوعه عليها،  .200
ليه، وممن حاسبان ويؤدي كل منهما ما عبل إذا مل تسقط نفقتها .. وجب له بدل ما أتلفته عليه فيت

 جزم بذلك الشيخ أبو حامد والبندنيجي. انتهى.

وقال اإلمام: إذا قلنا ابلسقوط .. فكأن نفقتها مرتددة بني الكفاية إن أرادت وبني التمليك على قياس 
 (.1األعواض إن طلبت، قال: وهو حسن غامض )

تسقط،  العادة يشعر أبهنا إذا أتلفته أو أعطته غريها .. ملوقال يف "املهمات": التصوير ابألكل معه على 
وأبهنا إذا أكلت دون الكفاية .. مل تسقط، وبه صرح يف "النهاية"، وهل هلا املطالبة ابجلميع أو التفاوت؟ 

 فيه نظر.

[: )إال أن تكون غري رشيدة ومل أيذن وليها( عرب يف "أصل الروضة" 458قول "املنهاج" ]ص  - 4417
 (، وعبارته هنا تتناول السفيهة، لكن األصح: أن لألمة قبض نفقتها.2صغرية )ابل

وقال شيخنا اإلمام البلقيين: ينبغي أن تكون السفيهة كاألمة كما جعل قبض السفيهة والعبد يف عوض 
ما خالعا عليه واحدا وإن اعترب هناك اإلذن، وذكر يف "املهمات" أن التعبري ابلصغرية انقص؛ خلروج 

 سفيهة واجملنونة، وأن الصواب: التعبري بغري الرشيدة.ال

[: )وقرب مكيلة زيت أو مسن( تبع يف التعبري ابملكيلة الشافعي 542قول "احلاوي" ]ص  - 4418
(، فقيل: أراد ِبا: األوقية، ومحل األصحاب ذلك على التقريب، وإليه أشار بقوله: )وقرب( فقالوا: 3)

إَل فرض القاضي واجتهاده، فينظر يف جنس األدم ويقدر منه ابجتهاده ال يتقدر األدم، بل هو مفوض 
ما حيتاج إليه املسند من احلب، فيفرضه على املعسر، وضعفه على املوسر، وجيعل املتوسط بينهما؛ 

[: )وجيب األدم بقدر ما حتتاج إليه من إدام البلد( واملراد: األدم الغالب؛ 207ولذلك قال "التنبيه" ]ص 
قال "املنهاج": )وجيب أدم غالب البلد؛ كزيت ومسن وجنب ومتر، وخيتلف ابلفصول، ويقدره ولذلك 

قاض ابجتهاده، ويفاوت بني موسر وغريه(، قال يف "أصل الروضة": وقد تغلب الفواكه يف أوقاهتا .. 
تمل أن فتجب، قال: ويشبه أن يقال: ال جيب األدم يف اليوم الذي يعطيها اللحم، ومل يتعرضوا له، وحي

يقال: إذا أوجبنا على املوسر اللحم كل يوم .. يلزمه األدم أيضا؛ ليكون أحدمها غداء واآلخر عشاءا 
 (.4على العادة )

__________ 

 (.434/ 15( انظر "هناية املطلب" )1)
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 (.53/ 9( الروضة )2)

 (.88/ 5( انظر "األم" )3)

 (1)(.." 43، 42/ 9( الروضة )4)
د فعليها الدفع وإن قتلت، أما إذا مل تقصد ابلفاحشة يف احلال وتوقعته بع "إليها ابلفاحشة .. .201

 (.1السيب .. قال الرافعي: فيحتمل جواز االستسالم اآلن، وتدفع حينئذ )

 وحمل االستسالم عند جتوز األسر: إذا كان لو امتنع .. لقتل، وإال .. فال جيوز االستسالم.

( يقتضي أنه يصري عليهم فرض 2من البلد كأهلها( ) قوله: )ومن هو دون مسافة قصر - 5259
عني، حىت على الفقري والولد الذي له أصل حي مسلم واملديون والعبد من غري اعتبار إذن، وأنه جيري 

 يف العبيد اخلالف فيما إذا حصلت املقاومة ابألحرار.

الضعيفة  سلك هذه الطريقة، واإلمام الذي مل يقل به أحدقال شيخنا يف "تصحيح املنهاج": وهذا شيء 
 مل يذكر مجيع ذلك صرحيا وإن اقتضاه كالمه، واعترب وجود الزاد فيمن هو دون مسافة القصر.

قوله: )ومن على املسافة .. تلزمهم املوافقة بقدر الكفاية إن مل يكف أهلها ومن يليهم، قيل:  - 5260
ا غري .. تلزمهم املوافقة بقدر الكفاية، وهذ( مقتضى التعبري: أن املعىن: قيل: وإن كفوا 3وإن كفوا( )

مستقيم؛ فكان ينبغي أن يقول: )ومن على املسافة .. قيل: تلزمهم األقرب فاألقرب، واألصح: إن كفى 
 أهلها .. مل تلزمهم(.

[: )أو أسرت مسلما يرجى خالصه .. فرض على كل قوي( 609قول "احلاوي" ]ص  - 5261
[: )ولو أسروا مسلما .. فاألصح: وجوب النهوض إليهم خلالصه 519أحسن من قول "املنهاج" ]ص 

إن توقعناه( ألن تعبري "املنهاج" قد يفهم أن اخلالف يف كونه فرض كفاية، وليس كذلك، وإمنا اخلالف 
يف فرض العني، وتعبري "احلاوي" صريح يف ذلك، وذكر شيخنا يف "تصحيح املنهاج": أن هذا اخلالف 

(، قال: وال توقف عندان يف أنه ال 4ن كتب الطريقني، وإمنا هو تردد لإلمام )ال وجود له يف شيء م
يكون فرض عني يف هذه الصورة، وليس للولد والعبد واملديون اخلروج بغري إذن، وحيث كان اجلهاد 
فرض كفاية .. فهو مستمر حباله، وهذا هو الظاهر من كالم الشافعي وأصحابه؛ والدليل على هذا: 

 احلديبية عند املشركني أسرى رجال ونساء، وجاء بعض الرجال قبل عقد الصلح، وكانت أنه كان يف
( مع أن يف األعصار تقع 5املقاومة ممكنة؛ بدليل قول عمر رضي هللا عنه: )فلم نعط الدنية يف ديننا( )

 .ىأسرى املسلمني يف يد الكفار ومل فسمع أن جيشا من جيوش املسلمني حترك خلالص أولئك األسر 
__________ 

 (.366/ 11( انظر "فتح العزيز" )1)
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 (.519( انظر "املنهاج" )ص 2)

 (.519( انظر "املنهاج" )ص 3)

 (.415، 414/ 17( انظر "هناية املطلب" )4)

 (1)(.." 1785(، ومسلم )3011( أخرجه البخاري )5)
ال يلزمه نفقته،  ه؛ ألنه"وضعته جارية اإلنسان أو زوجته الرقيقة .. مل تتعلق سنة العقيقة بوالد .202

 وال مبالكه؛ ألنه ال ينسب إليه، ولو كان حرا إال أنه ال ينسب لصاحب الفراش .. مل يسن له العق عنه.

 نعم؛ يسن لألم إذا لزمتها نفقته.

مل يقل به و اثلثها: ظاهره أنه ال تتأدى السنة يف العقيقة بغري الشاة، قال شيخنا يف "تصحيح املنهاج": 
لشافعية، وقال يف "التوشيح": قاله أبو نصر البندنيجي يف كتاب "املعتمد"، ونصه: ليس من ا أحد

للشافعي نص يف غري الغنم يف العقيقة، وعندي ال جتزئ غريها، وأبو نصر هذا من أكابر تالمذة أِب 
 إسحاق الشريازي. انتهى.

 -( 1أوال: )والعقيقة كهي( )ومقتضى قول "احلاوي" املتقدم: )وشااتن، ولألنثى شاة أحب( مع قوله 
أتدي السنة ابإلبل والبقر أيضا، لكن مقتضاه: ترجيح الشياة عليهما، واألصح:  -أي: كاألضحية 

 تفضيل اإلبل مث البقر كاألضحية.

 (.2قال الرافعي: وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة )

 أمران:[: )ويفرق على الفقراء( فيه 82قول "التنبيه" ]ص  - 5579

[: )وسنهما وسالمتهما واألكل 538أحدمها: أن مقتضاه: تفرقة اجلميع عليهم، لكن يف "املنهاج" ]ص 
[: )العقيقة  632والتصدق كاألضحية( ومقتضاه: أكل الثلث، وهو مقتضى قول "احلاوي" ]ص 

ية التصدق ضحكهي(، ومل يذكر "املنهاج" اهلدية، وال دخلت يف عبارة "احلاوي" أيضا؛ ألن رأيه يف األ
 (، ودخل يف عبارة "احلاوي" سائر أحكام األضحية.3ابلثلثني، وذكرها يف "الروضة" وأصلها )

وقال شيخنا يف "تصحيح املنهاج": مل جند للشافعي رضي هللا عنه نصا يقتضي التثليث يف العقيقة، 
(، فخرجت 4وجاءت أحاديث يف إعطاء القابلة رجلها، وذكر يف "أصل الروضة": أنه مستحب )

العقيقة عن تثليث األضحية إن كانت الرجل قبل التثليث، وإن كانت من ثلث اهلدية .. فليس ذلك  
كاألضحية، قال: ويف إعطاء القابلة الرجل والنهي عن إعطاء اجلزار من األضحية شيئا داللة على 

ما تعقبناه ة كالم اإلمام و املساحمة يف العقيقة، وإذا أهدي للغىن من العقيقة شيء .. ملكه، ويف األضحي
به، والفرق: أن األضحية ضيافة عامة من هللا تعاَل للمؤمنني، فال ميلكها األغنياء ابهلدية، خبالف 

 العقيقة.
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__________ 

 (.632( احلاوي )ص 1)

 (.118/ 12( انظر "فتح العزيز" )2)

 (.224/ 3(، الروضة )110/ 12( فتح العزيز )3)

 (1)" (..233/ 3( الروضة )4)
"قال: ينبغي للقاضي أن يسوي بني اخلصمني يف اجمللس والنظر والسالم وغري ذلك، فلو كان   .203

 كافرا .. فهل يسوي بينهما؛ فيه وجهان، قال: وهذا ظاهر أو صريح يف أن اخلالف يف اجلميع. انتهى.

صرح يف عبارته  يوسبقه إَل نقل ذلك عن الفوراين ابن الرفعة، وكذا يف " املهمات "، وقد عرفت أنه مل
 ابلدخول.

قال يف " التوشيح ": وقد يقال: ال ينبغي جرايهنما يف الدخول، خبالف سائر وجوه اإلكرام؛ فإن يف 
تقدمي أحد اخلصمني يف الدخول ريبة ليست يف غريه، فإن اخلصم يتهم السابق إَل الدخول ابالختالء 

 ابحلاكم يف شأنه.

الء ابحلاكم، فإذا أذن هلما مجيعا .. تقدم املسلم يف الدخول إكراما قلت: ال يلزم من دخوله قبله االخت
مع دخول اآلخر وراءه على أثره من غري مضي زمن أييت فيه خلوه، وأما تقدمه عليه بزمن حيتمل اخللوة 

 مل يقل به أحد... فذاك يف احلقيقة إذن ألحد اخلصمني وحجب لآلخر، وهذا 

بينهما فيه؛ أي: يف اجمللس كما يسوي بينهما يف املدخل والكالم وعبارة املاوردي: أحدمها: يسوي 
 (، وذلك يقتضي أن املدخل والكالم حمل اتفاق، وكذا يف " االستقصاء " وغريه.1)

وقال شيخنا يف " تصحيح املنهاج ": األصح: تقدمي املسلم يف مجيع وجوه اإلكرام، قال: وال خالف 
الم دون الكافر، والكافر قاطع أبن القاضي يعظم املسلم ويذل ( املسلم ابلس2أن القاضي لو جابر )

الكافر .. فال حيصل له يف خصومته كسر قلب، ومن اقتصر على ذكر الرفع يف اجمللس .. فالعتقاده 
أن األثر إمنا جاء فيه؛ أو ألن الرفع يف اجمللس مستمر حال احملاكمة، خبالف الدخول وغريه مما ال يكون 

 انتهى.حال احملاكمة. 

قال يف " املهمات ": ولو كان أحدمها مرتدا واآلخر ذميا .. فيتجه خترجيه على التكافؤ يف القصاص، 
والصحيح: أن املرتد يقتل ابلذمي دون عكسه، وتعجب شيخنا يف " تصحيح املنهاج " من هذا 

لى العبد والوالد ع التخريج؛ فإن التكافؤ يف القصاص ليس مما حنن فيه بسبيل، ولو اعتربانه لرفع احلر
 (.3على الولد )

 [: )وال يعلمه كيف يدعي( أقره عليه النووي يف253قول " التنبيه " ]ص  - 5982
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__________ 

 (.276/ 16( انظر " احلاوي الكبري " )1)

 ( غري واضحة يف النسخ، ولعل ما أثبت صواب، وهللا أعلم.2)

 (1)(.." 310/ 4( انظر " حاشية الرملي " )3)
ف، ويف " املطلب " ما خيالف هذا فقال: اخلالف يف أن ذلك نقل أو حكم بقيام البينة "خال .204

جاز فيما لو كتب ابلسماع دون التعديل، وال يكاد يعقل عندان إسناد حكم إَل من مل تثبت عدالته؛ 
وط ر فدل على أن املراد بكونه حكما: احلكم أبن البينة تلفظت ابلشهادة التلفظ املعترب بعد تقدم ش

ذلك من الدعوى احملررة، واإلنكار، وطلب الشهادة وحنو ذلك، وهذا يقتضي إثبات اخلالف يف اعتبار 
 يقل به ملاملسافة حينئذ؛ كما لو مسع البينة وأثبت، لكن قال شيخنا: هذا الذي يف " املطلب " خطأ 

الف وجهان، من األصحاب، قال شيخنا: وقول " املنهاج ": )على الصحيح( يقتضي أن اخل أحد
وليس كذلك، بل ما قال إنه الصحيح ابلقيد الذي قدمناه نص عليه يف " األم " فقال يف آخر ترمجة  
كتاب القاضي إَل القاضي: )وإذا كان بلد به قاضيان كبغداد، فكتب أحدمها إَل اآلخر مبا قامت 

ية اليت ال يكلف أهلها بلد الثانعنده من البينة .. مل ينبغ له أن يقبلها حىت تعاد عليه، إمنا يقبل يف ال
 (.1إتيانه( )

 

 فصل ]يف بيان الدعوى بعني غائبة[

[: )ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس 564قول " املنهاج " ]ص  - 6040
هو و معروفات .. مسع بينته وحكم ِبا( قال شيخنا ابن النقيب: يف " احملرر " و" الروضة ": )معروفني(، 

 (.2أحسن تغليبا للعاقل )

وذكر شيخنا اإلمام البلقيين: أن الذي يف " احملرر " و" الروضة ": )معروفني( ابلتثنية، قال: فلم يعترب 
املعرفة إال يف العبد والفرس، وهو الذي يوجد لألصحاب، وعبارة " املنهاج تقتضي اعتبار كون العقار 

 معروفا، وليس كذلك.

[: )ويف غائب يعرف أو يعرف ابحلد( فلم يطلق املعرفة 679ل " احلاوي " ]ص قلت: ويوافق ذلك قو 
إال يف غري العقار، وقيدها فيه ابحلد، وقد يقال: أراد اثنيا: العقار الذي ال يعرف إال ابحلد، ودخل يف 

 عبارته أوال: العقار الغائب الذي يعرف بدون حد.

ه عروف من ذلك ذكره ابن سريج من خترجيه، وجعلوقال شيخنا يف " تصحيح املنهاج ": استثناء امل
املاوردي وجها، ويف " تعليق البندنيجي " و " الشامل " ومن وافقهما من العراقيني القطع به، وكالم 
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 الشافعي مطلق، وتقييد ابن سريج له قوة، واألخذ إبطالق الشافعي أحوط.

 ده( أي: األربعة، وهو مراد[: )ويعتمد يف العقار حدو 564قول " املنهاج " ]ص  - 6041

__________ 

 (.212/ 6( األم )1)

/ 11(، و" الروضة " )491(، وانظر " احملرر " )ص 228/ 8( السراج على نكت املنهاج )2)
188 "..)(1) 

"ذلك، وال تفاوت بني املذكور يف كالم الرافعي والنووي من قوله: وال بعضها، أو وال شيء  .205
ه شيخنا، وهو قوله: وال ما دون العشرة؛ لتناول كل من هذه األلفاظ كل منها، وبني اللفظ الذي ذكر 

 جزء من األجزاء الناقصة عن متام العشرة، وهللا أعلم.

[: )أو شفعة .. كفاه: "ال تستحق علي شيئا"( عبارة "احملرر": 578قول "املنهاج" ]ص  - 6285
 (.2فعة لك عندي( )(، وعبارة "الروضة" وأصلها: )ال ش1)ال تستحق علي شفعة( )

وقال شيخنا يف "تصحيح املنهاج": الظاهر أنه ال يكتفى يف الشفعة بقوله: ال تستحق علي شيئا؛ ألن 
الناس ال يعدون الشفعة مستحقة على املشرتي؛ ألهنا ليست يف ذمته كالدين، وال تعلق به ضماهنا  

شفعة .. سومح  تعبري "احملرر" ابلكالغصب وغريه؛ فاجلواب املعترب: )ال شفعة لك عندي( وملا صرح يف
(، 3يف قوله على قوله: )ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه .. كفاه: "ال يلزمين تسليمه"( )

رجح شيخنا يف "تصحيح املنهاج": أنه ال يكفيه ذلك؛ ألنه قد يكون مبطال يف دعواه، فيتعطل على 
 املالك الوصول إَل ملكه.

لك يصل إَل ملكه إبقامة البينة على ذلك، فيجب على صاحب اليد حينئذ التسليم  وفيه نظر؛ فإن املا
كما قاله القاضي حسني، واعرتاض الغزايل عليه مردود، فإن مل يكن للمدعي بينة ابمللك .. فال سبيل 

 إَل تصديقه مبجرد دعواه، وهللا أعلم.

( 4ة( )فالصحيح: أنه ال يقبل إال ببين قوله: )فلو اعرتف ابمللك وادعى الرهن أو اإلجارة .. - 6286
ال يفهم منه أن مقابل الصحيح قبوله بال بينة ابلنسبة إَل مدة اإلجارة والدين املرهون به وقدره؛ فإن 

 ، وإمنا قبل قوله على هذا الوجه ابلنسبة إَل عدم انتزاعه منه فقط.مل يقل به أحدذلك 

رتف ابمللك جحده الرهن واإلجارة .. فحيلته أن قوله: )فإن عجز عنها وخاف أوال إن اع - 6287
(،  5يقول: "إن ادعيت ملكا مطلقا .. فال يلزمين تسليمه، وإن ادعيت مرهوان .. فاذكره ألجيب"( )

كان ينبغي أتخري قوله: )أوال( عن قوله: )اعرتف( أو عن قوله: )ابمللك( فإن تقدميه يفهم تعلقه خباف، 
ها الرافعي عن القفال والفوراين وترجيح "الوجيز"، وقال القاضي حسني: وال معىن له، وهذه احليلة حكا
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 ال يقبل اجلواب على الرتدد، بل حيلته أن جيحد ملكه

__________ 

 (.507( احملرر )ص 1)

 (.21/ 12(، الروضة )175/ 13( فتح العزيز )2)

 (.578(، املنهاج )ص 507( احملرر )ص 3)

 (.578( انظر "املنهاج" )ص 4)

 (1)(.." 578( انظر "املنهاج" )ص 5)
 
 
 
 

                                         
 3/733حترير الفتاوى؟ ويل الدين بن العراقي  (1)


