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بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم حنمدك يا من 

له عن األشباه والنظائر وتقدس يف جالله عن أن تدركه األبصار أو حتيط به تنزه يف كما

األفكار أو تعزب عنه الضمائر وتأزر بالكربياء وتردى بالعظمة فمن نازعه واحدا منهما فهو 

املقصوم البائر ونشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك شهادة يلوح عليها لالخالص 

رسولك شم البشائر يوم تبلى السرائر ونشهد أن سيدنا حممد عبدك و أماير وتبهج قائلها بأعظ

أفضل من نسلته من ظهور األماثل وبطون احلرائر وأرسلته خلري أمة أخرجت للناس فهديت 

به كل حائر وحميت به مظامل اجلاهلية وأحييت به معامل اإلسالم والشعائر وواعدته املقام 

وكم بني شرائع دينك القومي حىت ورثها من بعده أوىل احملمود وشفعته يف الصغائر والكبائر 

البصائر صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل السائر صالة وسالما نعدمها 

يوم القيامة من أعظم الدخائر دائمني ما سار الفلك اجلاري ودار الفلك الدائر أما بعد فعلم 

وأصوله ثابتة مقررة وفروعه ثابتة حمررة ال يفىن  الفقه حبوره زاخرة ورياضه ناضرة وجنومه زاهرة

بكثرة اإلنفاق كنزه وال يبلى على طول الزمان عزه أهله قوام الدين وقوامه وم ائتالفه 



وانتظامه هم ورثة األنبياء وم يستضاء يف الدمهاء ويستغاث يف الشدة والرخاء ويهتدى  

واملرجع يف التدريس والفتيا وهلم املقام املرتفع كنجوم السماء وإليهم املفزع يف اآلخرة والدنيا 

على الزهرة العليا وهم امللوك ال بل امللوك حتت أقدامهم ويف تصاريف أقواهلم وأقالمهم وهم 

الذين إذا إلتحمت احلرب أرز اإلميان إىل أعالمهم وهم القوم كل القوم إذا إفتخر كل قبيل 

  % م األنوف من الطراز األول ش% بيض الوجوه كرمية أحسام % بأقوامهم 
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ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا وتطاولوا يف إستنباطه يدا وباعا وكان من أجل أنواعه معرفة 

نظائر الفروع وأشباهها وضم املفردات إىل أخواا وأشكاهلا ولعمري إن هذا الفن ال يدرك 

ل ولو أين وال يبلغه إال من كشف عن ساعد اجلد ومشر واعتزل بالتمين وال ينال بسوف ولع

أهله وشد املئزر وخاض البحار وخالط العجاج والزم الرتداد إىل األبواب يف الليل الداج 

يدأب يف التكرار واملطالعة بكرة وأصيال وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتا ومقيال ليس له 

زت على القاصرين فريتقي إليها وحيلها يرد عليه ويرد وإذا مهة إال معضلة حيلها أو مستصعبة ع

عذله جاهل ال يصد قد ضرب مع األقدمني بسهم والغمر يضرب يف حديد بارد وحلق على 

يقتحم % أن جيمع العامل يف واحد % وليس على اهللا مبستنكر % الفضائل واقتنص الشوارد 

ذا قال الغيب ال طاقة إن بدت له شاردة ردها إىل املهامه املهولة الشاقة ويفتح األبواب املرجتة إ

جوف الفرا أو شردت عنه نادة اقتنصها ولو أا يف جوف السماء له نقد مييز به بني اهلباب 

واهلباء ونظر حيكم إذا إختلفت اآلراء بفصل القضاء وفكر ال يأيت عليه متويه األغبياء وفهم 

حىت يصل إليها من وراء على أن ذلك ليس ثاقب لو أن املسألة من خلف جبل قاف خلرقه 

من كسب العبد وإمنا هو فضل اهللا يؤتيه من يشاء هذا وطاملا مجعت من هذا النوع مجوعا 

وتتبعت نظائر املسائل أصوال وفروعا حىت أوعيت من ذلك جمموعا مجوعا وأبديت فيه تأليفا 

ب األول يف شرح القواعد لطيفا ال مقطوعا فضله وال ممنوعا ورتبته على كتب سبعة الكتا

اخلمس اليت ذكر األصحاب أن مجيع مسائل الفقه ترجع إليها الكتاب الثاين يف قواعد كلية 



يتخرج عليها ما ال ينحصر من الصور اجلزئية وهي أربعون قاعدة الكتاب الثالث يف القواعد 

ه يف بعض وهي املختلف فيها وال يطلق الرتجيح لظهور دليل أحد القولني يف بعضها ومقابل

عشرون قاعدة الكتاب الرابع يف أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها كأحكام الناسي 

واجلاهل واملكره والنائم وانون واملغمى عليه والسكران والصيب والعبد واملبغض واألنثى 

خ والصريح واخلنثى واملتحرية واألعمى والكافر واجلان واحملارم والولد والوطء والعقود والفسو 

والكناية والتعريض والكتابة واإلشارة وامللك والدين ومثن املثل وأجرة املثل ومهر املثل والذهب 

  والفضة 
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واملسكن واخلادم وكتب الفقيه وسالح اجلندي والرطب والعنب والشرط والتعليق واإلستثناء 

داء والقضاء واإلعادة واإلدراك والتحمل والتعبدية والدور واحلصر واإلشاعة والعدالة واأل

واملواالة وفروض الكفاية وسننها والسفر واحلرم واملساجد وغري ذلك ويف ضمن ذلك قواعد 

وفوائد وتتمات وزوائد تبهج الناظر وتسر اخلاطر الكتاب اخلامس يف نظائر األبواب أعين اليت 

خاطب ذا الباب والذي يليه املبتدئون هي من باب واحد مرتبة على أبواب الفقه وامل

الكتاب السادس فيما إفرتقت فيه األبواب املتشاة الكتاب السابع يف نظائر شىت واعلم أن  

كل كتاب من هذه الكتب السبعة لو أفرد بالتصنيف لكان كتابا كامال بل كل ترمجة من 

ن احلديث واألثر ترامجه تصلح أن تكون مؤلفا حافال وقد صدرت كل قاعدة بأصلها م

وحيث كان يف إسناد احلديث ضعف أعملت جهدي يف تتبع الطرق والشواهد لتقويته على 

وجه خمتصر وهذا أمر ال ترى عينك اآلن فقيها يقدر عليه وال يلتفت بوجهه إليه وأنت إذا 

تأملت كتايب هذا علمت أنه خنبة عمر وزبدة دهر حوى من املباحث املهمات وأعان عند 

مللمات وأنار مشكالت املسائل املدهلمات فإىن عمدت فيه إىل مقفالت ففتحتها نزول ا

ومعضالت فنقحتها ومطوالت فلخصتها وغرائب قل أن توجد منصوصة فنصصتها واعلم أن 

( احلامل يل على ابداء هذا الكتاب أين كنت كتبت من ذلك أمنوذجا لطيفا يف كتاب مسيته 



فرأيته وقع موقعا حسنا من الطالب وابتهج به كثري من ) اعد شوارد الفوائد يف الضوابط والقو 

أويل األلباب وهذا الكتاب هو بالنسبة إىل هذا كقطرة من قطرات حبر وشذرة من شذرات 

حنر وكأين بالناس وقد افرتقوا فيه فرقا فرقة قد انطوى على احلسد جنوم ورامت إطفاء نوره 

قلوم وكيف يقاس من نشأ يف حجر العلم منذ كان بأفواههم وما هم ببالغيه إال أن تقطع 

يف مهده ودأب فيه غالما وشابا وكهال حىت وصل إىل قصده بدخيل أقام سنوات يف هلو 

ولعب وقطع أوقاتا حيرتف فيها أو يكتسب مث الحت منه إلتفاتة إىل العلم فنظر فيه وما 

أنا ابن دارة معروفا ا % إحتكم وقنع منه بتحلة القسم ورضي بأن يقال عامل وما اتسم 

على أنا ال نتكل على األحساب واألنساب % % وهل بدارة يا للناس من عار % نسيب 

يوما على % لسنا وإن كنا ذوي حسب % وال نكل عن طلب املغايل باالكتساب 

  % األحساب نتكل 
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وأكثر ما عند هذه الفرقة أن تزدري % لوا تبين ونفعل مثل ما فع% نبين كما كانت أوائلنا 

بالشباب وبالشيخوخة إفتخارها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ولو أنصفت لعرفت أن ذلك 

من مسات املدح ال من وصمات القدح وكفى بالرد عليها عند أويل األلباب ما ورد مرفوعا 

ملركب وبعد عنها طريق وموقوفا ما أويت عامل علما إال وهو شاب وفرقة غلب عليها اجلهل ا

اخلري وتنكب ال تربح حداال وال تعي مقاال وال حتسن جوابا وال سؤاال ليس هلا دأب إال اكل 

احلرام واخلوض يف أعراض األنام وغمص الناس ارا وبالليل نيام فهذه ال تصلح خلطاب وال 

ا وزكاها موالها فرأت تأهل إذا غابت ألن تعاب والسالم وفرقة آتاها اهللا هداها وأهلمها تقواه

حماسنه وسناها وفوائده اليت ال تتناهى فاعرتفت بشكرها وثناها واغرتفت من حبرها ومل يلوها 

عذل عاذل وال ثناها وارتشفت من كؤوس محياها وانتشقت من شذا عرف رياها وهذه 

علينا  طائفة ال تكاد تراها وال نسمع خبربها فوق األرض وثراها فحياها اهللا وبياها وأمطر

اعلم أن فن األشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق  فصلسحائب فضله وإياها 



الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر يف فهمه واستحضاره ويقتدر على اإلحلاق والتخريج 

ومعرفة أحكام املسائل اليت ليست مبسطورة واحلوادث والوقائع اليت ال تنقضي على ممر الزمان 

قال بعض أصحابنا الفقه معرفة النظائر وقد وجدت لذلك أصال من كالم عمر بن  وهلذا

  اخلطاب 

أخربنا شيخنا اإلمام تقي الدين الشمين أخربنا أبو احلسن بن عبدالكرمي أخربنا أبو العباس 

وكتب إيل عاليا أبو عبداهللا حممد بن مقبل احلليب عن حممد بن علي ) ح ( أمحد بن يوسف 

أخربنا احلافظ أبو حممد الدمياطي أخربنا احلافظ أبو احلجاج بن خليل أخربنا  احلراوي قال

قال ) ح ( أبو الفتح بن حممد أخربنا إمسعيل بن الفضل أخربنا أبو طاهر حممد بن أمحد 

الدمياطي وأنبأنا عاليا أبو احلسن بن املقري أخربنا املبارك بن أمحد إجازة أنبأنا أبو احلسن بن 

 قاال أنبأنا اإلمام أبو احلسن الدارقطين حدثنا أبو جعفر حممد بن سليمان املهتدي باهللا

النعماين حدثنا عبداهللا عبدالصمد بن أيب خداش حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيداهللا بن 

أيب محيد عن أيب املليح اهلذيل قال كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري أما بعد 

  وسنة متبعة فافهم إذا أدين إليك فإن القضاء فريضة حمكمة
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فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له ال مينعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه 

لرشدك أن تراجع احلق فإن احلق قدمي ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل الفهم الفهم 

 الكتاب والسنة اعرف األمثال واألشباه مث قس األمور فيما خيتلج يف صدرك مما مل يبلغك يف

عندك فاعمد إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها باحلق فيما ترى هذه قطعة من كتابه وهي صرحية يف 

األمر بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس مبنقول ويف قوله فاعمد إىل أحبها إىل اهللا 

ائر ما خيالف نظائره يف احلكم ملدرك خاص به وهو وأشبهها باحلق إشارة إىل أن من النظ

الفن املسمى بالفروق الذي يذكر فيه الفرق بني النظائر املتحدة تصويرا ومعىن املختلفة حكما 

وعلة ويف قوله فيما ترى إشارة إىل أن اتهد إمنا يكلف مبا ظنه صوابا وليس عليه أن يدرك 



= الكتاب األول = ني وإىل أن اتهد ال يقلد غريه احلق يف نفس األمر وال أن يصل إىل اليق

يف شرح القواعد اخلمس اليت ذكر األصحاب أن مجيع مسائل الفقه ترجع إليها حكى 

القاضي أبو سعيد اهلروي أن بعض أئمة احلنفية راة بلغه أن اإلمام أبا طاهر الدباس إمام 

سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو  احلنفية مبا وراء النهر رد مجيع مذهب أيب حنيفة إىل

طاهر ضريرا وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد مبسجده بعد أن خيرج الناس منه فالتف اهلروي 

حبصري وخرج الناس وأغلق أبو طهر املسجد وسرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروي 

بعد ذلك فرجع  سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من املسجد مث مل يكررها فيه

اهلروي إىل أصحابه وتال عليهم تلك السبع قال القاضي أبو سعيد فلما بلغ القاضي حسينا 

ذلك رد مجيع مذهب الشافعي إىل أربع قواعد األوىل اليقني ال يزال بالشك وأصل ذلك قوله 

 صلى اهللا عليه وسلم إن الشيطان ليأيت أحدكم وهو يف صالته فيقول له أحدثت فال ينصرف

حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا والثانية املشقة جتلب التيسري قال تعاىل وما جعل عليكم يف 

الدين من حرج وقال صلى اهللا عليه وسلم بعثت باحلنيفية السمحة الثالثة الضرر يزال وأصلها 

قوله صلى اهللا عليه وسلم ال ضرر وال ضرار الرابعة العادة حمكمة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن انتهى ما
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قال بعض املتأخرين يف كون هذه األربع دعائم الفقه كله نظر فإن غالبه ال يرجع إليها إال 

لقوله  األمور مبقاصدهابواسطة وتكلف وضم بعض الفضالء إىل هذه قاعدة خامسة وهي 

عمال بالنيات وقال بين اإلسالم على مخس والفقه على مخس صلى اهللا عليه وسلم إمنا األ

قال العالئي وهو حسن جدا فقد قال اإلمام الشافعي يدخل يف هذا احلديث ثلث العلم 

وقال الشيخ تاج الدين السبكي التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إىل مخس بتعسف 

الشيخ عز الدين بن عبدالسالم الفقه  وتكلف وقول محلي فاخلامسة داخلة يف األوىل بل رجع 

كله إىل اعتبار املصاحل ودرء املفاسد بل قد يرجع الكل إىل اعتبار املصاحل فإن درء املفاسد 



من مجلتها ويقال على هذا واحدة من هؤالء اخلمس كافية واألشبه أا الثالثة وإن أريد 

ها أنا أشرح هذه القواعد وأبني ما الرجوع بوضوح فإا تربو على اخلمسني بل على املئني اه و 

األصل يف هذه ) األول ( األمور مبقاصدها فيها مباحث  القاعدة األوىلفيها من النظائر 

القاعدة قوله صلى اهللا عليه وسلم إمنا األعمال بالنيات وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه 

رجه يف املوطأ األئمة الستة وغريهم من حديث عمر بن اخلطاب والعجب أن مالكا مل خي

وأخرجه ابن األشعث يف سننه من حديث علي بن أيب طالب والدارقطين يف غرائب مالك 

وأبو نعيم يف احللية من حديث أيب سعيد اخلدري وابن عساكر يف أماليه من حديث أنس  

كلهم بلفظ واحد وعند البيهقي يف سننه من حديث أنس ال عمل ملن ال نية له ويف مسند 

ديثه نية املؤمن خري من عمله وهو ذا اللفظ يف معجم الطرباين الكبري من الشهاب من ح

حديث سهل بن سعد والنواس بن مسعان ويف مسند الفردوس للديلمي من حديث أيب 

موسى ويف الصحيح من حديث سعد بن أيب وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا 

من حديث ابن عباس ولكن جهاد ونية ويف إال أجرت فيها حىت ما جتعل يف يف امرأتك و 

مسند أمحد من حديث ابن مسعود رب قتيل بني الصفني اهللا أعلم بنيته وعند ابن ماجه من 

حديث أيب هريرة وجابر بن عبداهللا يبعث الناس على نيام ويف السنن األربعة من حديث 

نعه حيتسب يف صنعته عقبة بن عامر إن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثة اجلنة وفيه وصا

األجر وعند النسائي من حديث أيب ذر من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل 

  فغلبته عينه حىت يصبح كتب له ما نوى ويف معجم الطرباين من حديث صهيب
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ت وهو زان وأميا رجل أميا رجل تزوج امرأة فنوى أن ال يعطيها من صداقها شيئا مات يوم ميو 

اشرتى من رجل بيعا فنوى أن ال يعطيه من مثنه شيئا مات يوم ميوت وهو خائن وفيه أيضا 

من حديث أيب أمامة من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه اهللا عنه يوم القيامة ومن ادان 

ي حبقه فيؤخذ دينا وهو ينوي أن ال يؤديه فمات قال اهللا يوم القيامة ظننت أين ال آخذ لعبد



من حسناته فتجعل يف حسنات اآلخر فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات اآلخر 

اعلم أنه قد تواتر  املبحث الثاين فيما يرجع إىل هذه القاعدة من أبواب الفقهفجعلت عليه 

النقل عن األئمة يف تعظيم قدر حديث النية قال أبو عبيدة ليس يف أخبار النيب صلى اهللا 

لم شيء أمجع وأغىن وأكثر فائدة منه واتفق اإلمام الشافعي وأمحد بن حنبل وابن عليه وس

مهدي وابن املديين وأبو داود والدارقطين وغريهم على أنه ثلث العلم ومنهم من قال ربعه 

ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد 

ا ألا قد تكون عبادة مستقلة وغريها حيتاج إليها ومن مث ورد نية أقسامها الثالثة وأرجحه

املؤمن خري من عمله وكالم اإلمام أمحد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد 

الثالث اليت ترد إليها مجيع األحكام عنده فإنه قال أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث 

وحديث  1أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  حديث األعمال بالنية وحديث من

احلالل بني واحلرام بني وقال أبو داود مدار السنة على أربعة أحاديث حديث األعمال 

بالنيات وحديث من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه وحديث احلالل بني واحلرام بني 

نسان لدينه أربعة أحاديث وحديث إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا ويف لفظ عنه يكفي اإل

فذكرها وذكر بدل األخري حديث ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضى ألخيه ما يرضى لنفسه 

وعنه أيضا الفقه يدور على مخسة أحاديث األعمال بالنيات و احلالل بني و ال ضرر وال 

ارقطين أصول وقال الد 2ضرار و ما يتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم 

األحاديث أربعة األعمال بالنيات و من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه و احلالل بني و 

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وحكى اخلفاف من أصحابنا يف كتاب اخلصال عن ابن مهدي وابن 

ى املديين أن مدار األحاديث على أربعة األعمال بالنيات و ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحد

ثالث و بين اإلسالم على مخس و والبينة على املدعي واليمني على من أنكر وقال ابن 

مهدي أيضا حديث النية يدخل يف ثالثني بابا من العلم وقال الشافعي يدخل يف سبعني بابا 

قلت وهذا ذكر ما يرجع إليه من األبواب إمجاال من ذلك ربع العبادات بكماله كالوضوء 

   ومسح اخلف يف مسئلةوالغسل فرضا ونفال
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اجلرموق إذا مسح األعلى وهو ضعيف فينزل البلل إىل األسفل والتيمم وإزالة النجاسة على 

رأي وغسل امليت على رأي واألواين يف مسألة الضبة بقصد الزينة أو غريها والصالة بأنواعها 

والقصر واجلمع واإلمامة واالقتداء وسجود  فرض عني وكفاية وراتبة وسنة ونفالم مطلقا

التالوة والشكر وخطبة اجلمعة على أحد الوجهني واألذان على رأي وأداء الزكاة واستعمال 

احللي أو كنزه والتجارة والقنية واخللطة على رأي وبيع املال الزكوي وصدقة التطوع والصوم 

رضا واجبا وسنة والتحلل للمحصر فرضا ونفال واالعتكاف واحلج والعمرة كذلك والطواف ف

والتمتع على رأي وجماوزة امليقات والسعي والوقوف على رأي والفداء واهلدايا والضحايا فرضا 

ونفال والنذور والكفارات واجلهاد والعتق والتدبري والكتابة والوصية والنكاح والوقف وسائر 

 تعاىل وكذلك نشر العلم القرب مبعىن توقف حصول الثواب على قصد التقرب ا إىل اهللا

تعليما وإفتاء وتصنيفا واحلكم بني الناس وإقامة احلدود وكل ما يتعاطاه احلكام والوالة وحتمل 

الشهادات وأداؤها بل يسري ذلك إىل سائر املباحات إذا قصد ا التقوي على العبادة أو 

ح والوطء إذا قصد به التوصل إليها كاألكل والنوم واكتساب املال وغري ذلك وكذلك النكا 

إقامة السنة أو اإلعفاف أو حتصيل الولد الصاحل وتكثري األمة ويندرج يف ذلك ما ال حيصى 

من املسائل ومما تدخل فيه من العقود وحنوها كنايات البيع واهلبة والوقف والقرض والضمان 

الوصية والعتق والتدبري واإلبراء واحلوالة واإلقالة والوكالة وتفويض القضاء واإلقرار واإلجارة و 

والكتابة والطالق واخللع والرجعة واإليالء والظهار واألميان والقذف واألمان ويدخل أيضا 

فيها يف غري الكنايات يف مسائل شىت كقصد لفظ الصريح ملعناه ونية املعقود عليه يف املبيع 

النكاح إذا نوى ما لو والثمن وعوض اخللع واملنكوحة ويدخل يف بيع املال الربوي وحنوه ويف 

صرح به بطل ويف القصاص يف مسائل كثرية منها متييز العمد وشبهه من اخلطأ ومنها إذا قتل 

الوكيل يف القصاص إن قصد قتله عن املوكل أو قتله بشهوة نفسه ويف الردة ويف السرقة فيما 

ذ الدائن مال إذا أخذ آالت املالهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها وفيما إذا أخ

املدين بقصد االستيفاء أو السرقة فال يقطع يف األول ويقطع يف الثاين ويف أداء الدين فلو  

كان عليه دينان لرجل بأحدمها رهن فأدى أحدمها ونوى به دين الرهن انصرف إليه والقول 

قال قوله يف نيته ويف اللقطة يقصد احلفظ أو التمليك وفيما لو أسلم على أكثر من أربع ف



فسخت نكاح هذه فإن نوى به الطالق كان تعيينا الختيار النكاح وإن نوى الفراق أو طلق 

محل على اختيار الفراق وفيما لو وطئ أمة بشبهة وهو يظنها زوجته احلرة فإن الولد ينقعد 

  حرا وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله كمن وطئ امرأة يعتقد أا
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أجنبية وأنه زان ا فإذا هي حليلته أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه أو 

أتلف ماال لغريه فبان ملكه قال الشيخ عز الدين جيري عليه حكم الفاسق جلرأته على اهللا 

ك جلرأته ألن العدالة إمنا شرطت لتحصل الثقة بصدقه وأداء األمانة وقد اخنرمت الثقة بذل

بارتكاب ما يعتقده كبرية قال وأما مفاسد اآلخرة فال يعذب تعذيب زان وال قاتل وال آكل 

ماال حراما ألن عذاب اآلخرة مرتب على ترتب املفاسد يف الغالب كما أن ثواا مرتب على 

ترتب املصاحل يف الغالب قال والظاهر أنه ال يعذب تعذيب من ارتكب صغرية ألجل جرأته 

هاك احلرمة بل عذابا متوسطا بني الصغرية والكبرية وعكس هذا من وطئ أجنبية وهو وانت

يظنها حليلة له ال يرتتب عليه شيء من العقوبات املؤاخذات املرتتبة على الزاين اعتبار بنيته 

ومقصده وتدخل النية أيضا يف عصري العنب بقصد اخللية واخلمرية ويف اهلجر فوق ثالثة أيام 

إن قصد اهلجر وإال فال ونظريه أيضا ترك الطيب والزينة فوق ثالثة أيام ملوت غري  فإنه حرام

الزوج فإنه إن كان بقصد اإلحداد حرم وإال فال وتدخل أيضا يف نية قطع السفر وقطع 

القراءة يف الصالة وقراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر ويف الصالة بقصد اإلفهام ويف 

لة إذا التزم جعال ملعني فشاركه غريه يف العمل إن قصد إعانته فله كل غري ذلك ويف اجلعا

اجلعل وإن قصد العمل للمالك فله قسطه وال شيء للمشارك ويف الذبائح فهذه سبعون بابا 

أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى فعلم من ذلك فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله 

املبالغة وإذا عددت مسائل هذه األبواب اليت للنية فيها تدخل يف سبعني بابا من العلم 

مدخل مل تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه وقد قيل يف قوله صلى اهللا عليه وسلم نية 

املؤمن خري من عمله أن املؤمن خيلد يف اجلنة وإن أطاع اهللا مدة حياته فقط ألن نيته أنه لو 



جوزي على ذلك باخللود يف اجلنة كما أن الكافر خيلد بقي أبد اآلباد الستمر على اإلميان ف

  يف النار وإن مل يعص اهللا إال مدة حياته فقط ألن نيته الكفر ما عاش
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املقصود األهم منها متييز العبادات من العادات  املبحث الثالث فيما شرعت النية ألجله

ض كالوضوء والغسل يرتدد بني التنظف والتربد والعبادة ومتييز رتب العبادات بعضها من بع

واإلمساك عن املفطرات قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم احلاجة إليه واجللوس يف املسجد 

قد يكون لالسرتاحة ودفع املال للغري قد يكون هبة أو وصلة لغرض دنيوي وقد يكون قربة  

صد األكل وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء كالزكاة والصدقة والكفارة والذبح قد يكون بق

فشرعت النية لتمييز القرب من غريها وكل من الوضوء والغسل والصالة والصوم وحنوها قد 

يكون فرضا ونذرا ونفال والتيمم قد يكون عن احلدث أو اجلنابة وصورته واحدة فشرعت 

دها عدم اشرتاط لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض ومن مث ترتب على ذلك أمور أح

النية يف عبادة ال تكون عادة أو ال تلتبس بغريها كاإلميان باهللا تعاىل واملعرفة واخلوف والرجاء 

والنية وقراءة القرآن واألذكار ألا متميزة بصورا نعم جيب يف القراءة إذا كانت منذورة 

وقياسه إن نذر الذكر لتمييز الفرض من غريه نقله القمويل يف اجلواهر عن الروياين وأقره 

والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم كذلك نعم إن نذر الصالة عليه كلما ذكر فالذي 

يظهر يل أن ذلك ال حيتاج إىل نية لتميزه بسببه وأما األذان فاملشهور أنه ال حيتاج إىل نية 

النية للتمييز  وفيه وجه يف البحر وكأنه رأى أنه يستحب لغري الصالة كما سيأيت فأوجب فيه

وأما خطبة اجلمعة ففي اشرتاط نيتها والتعرض للفرضية فيها خالف يف الشرح والروضة بال 

ترجيح ويف الكفاية أنه مبين على أا مبثابة ركعتني ومقتضاه ترجيح أا شرط وجزم به 

ريه األذرعي يف التوسط وعندي خالفه بل جيب أن ال يقصد غريها وأما الرتوك كرتك الزنا وغ

فلم حيتج إىل نية حلصول املقصود منها وهو اجتناب املنهي بكونه مل يوجد وإن يكن نية نعم 

حيتاج إليها يف حصول الثواب املرتتب على الرتك وملا ترددت إزالة النجاسة بني أصلني 



األفعال من حيث إا فعل والرتوك من حيث إا قريبة منها جرى يف اشرتاط النية خالف 

كثرون عدمه تغليبا ملشاة الرتوك ونظري ذلك أيضا غسل امليت واألصح فيه أيضا ورجح األ

عدم االشرتاط ألن القصد منه التنظيف كإزالة النجاسة ونظريه أيضا نية اخلروج من الصالة 

  هل تشرتط واألصح ال قال اإلمام ألن النية إمنا تليق باإلقدام ال بالرتك
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ونظريه أيضا صوم التمتع والقران هل يشرتط فيه نية التفرقة واألصح ال ألا حاصلة بدوا 

ونظريه أيضا نية التمتع هل تشرتط يف وجوب الدم واألصح ال ألنه متعلق برتك اإلحرام للحج 

من امليقات وذلك موجود بدوا ونظريه أيضا نية اخللطة هل تشرتط واألصح ال ألا إمنا 

يف الزكاة لالقتصار على مؤنة واحدة وذلك حاصل بدوا ومقابل األصح يف الكل أثرت 

راعى جانب العبادات فقاس غسل امليت على غسل اجلنابة والتمتع على اجلمع بني 

الصالتني فإنه مجع بني نسكني وهلذا جرى يف وقت نيته اخلالف يف وقت نية اجلمع ويف 

اختاره البلقيين قال ألنه ليس بعمل وإمنا العمل الصالة اجلمع وجه أنه ال يشرتط فيه النية و 

وصورة اجلمع حاصلة بدون نية وهلذا ال جتب يف مجع التأخري نعم جيب فيه أن يكون التأخري 

بنية اجلمع ويشرتط كون هذه النية يف وقت األوىل حبيث يبقى من وقتها بقدر ما يسعها فإن 

اق حبيث ال يسع الفرض عصى وصارت األوىل أخر بغري نية اجلمع حىت خرج الوقت أو ض

قضاء هكذا جزم به األصحاب ويقرب منه ما ذكر النووي يف شرح املهذب والتحقيق أن 

األصح يف الصالة ويف كل واجب موسع إذا مل يفعل يف أول الوقت أنه ال بد عند التأخري 

د جزم ابن السبكي من العزم على فعله يف أثناء الوقت واملعروف يف األصول خالف ذلك وق

يف مجع اجلوامع بأنه ال جيب العزم على املؤخر وأورد عليه ما ذكره منووي فيما تقدم فأجاب 

يف منع املوانع بأن مثل هذا ال يؤخذ من التحقيق وال من شرح املهذب وأن القول بالوجوب 

ش ال يعرف إال عن القاضي ومن تبعه قال ولوال جاللة القاضي لقلت إن هذا من أفح

األقوال ولوال أين وجدته منصوصا يف كالمه منقوال يف كالم األثبات عنه جلوزت الزلل على 



الناقل لسفاهة هذا القول يف نفسه وهو قول مهجور يف هذه امللة اإلسالمية أعتقد أنه خارق 

إلمجاع املسلمني ليس لقائله شبهة يرتضيها حمقق وهو معدود من هفوات القاضي ومن 

قال بعضهم ليس لنا عبادة جيب العزم  ضابطلدين فإنه إجياب بال دليل انتهى العظائم يف ا

عليها وال جيب فعلها سوى الفار من الزحف ال جيوز إال بقصد التحيز إىل فئة وإذا حتيز إليها 

  ال جيب القتال معها يف األصح ألن العزم مرخص له يف االنصراف ال موجب للرجوع

____________________  

)1/13(  

  

اشرتاط التعيني فيما يلتبس دون غريه قال يف شرح املذهب ودليل ذلك قوله صلى  األمر الثاين

اهللا عليه وسلم وإمنا لكل امرئ ما نوى فهذا ظاهر يف اشرتاط التعيني ألن أصل النية فهم من 

 أول احلديث إمنا األعمال بالنيات فمن األول الصالة فيشرتط التعيني يف الفرائض لتساوي

الظهر والعصر فعال وصورة فال مييز بينهما إال التعيني ويف النوافل غري املطلقة كالرواتب 

فيعينها بإضافتها إىل الظهر مثال وكوا اليت قبلها أو اليت بعدها كما جزم به يف شرح املهذب 

والعيدين فيعينهما بالفطر والنحر وقال الشيخ عز الدين ينبغي أن ال جيب التعرض لذلك 

ما يستويان يف مجيع الصفات فيلحق بالكفارات والرتاويح والضحى والوتر والكسوف أل

واالستسقاء فيعينها مبا اشتهرت به هذا ما ذكر يف الروضة وأصلها وشرح املهذب يف باب 

صفة الصالة وبقي نوافل أخر منها ركعتا اإلحرام والطواف قال يف املهمات وقد نقل يف 

شرتاط التعيني فيهما وصرح بركعيت الطواف النووي يف تصحيح التنبيه الكفاية عن األصحاب ا

وعدها فيما جيب فيه التعيني بال خالف قلت وصرح بركعيت اإلحرام يف املناسك ومنها 

التحية فنقل يف املهمات عن الكفاية أا حتصل مبطلق الصالة وال يشرتط فيها التعيني بال 

ن أقلها ركعتان ومل ينومها إال أن يريد اإلطالق مع شك وقال يف شرح املنهاج فيه نظر أل

التقييد بركعتني ومنها سنة الوضوء قال يف املهمات ويتجه إحلاقها بالتحية وقد صرح بذلك 

الغزايل يف اإلحياء قلت ازوم به يف الروضة يف آخر باب الوضوء خالف ذلك وأما الغزايل 

أسا ومنها صالة االستخارة واحلاجة وال شك يف فإنه أنكر يف اإلحياء سنة الوضوء أصال ور 



اشرتاط التعيني فيهما ومل أر من تعرض لذلك لكن قال النووي يف األذكار الظاهر أن 

االستخارة حتصل بركعتني من السنن الرواتب وبتحية املسجد وبغريها من النوافل قلت فعلى 

صالة احلاجة ومنها سنة الزوال وهي هذا يتجه إحلاقها بالتحية يف عدم اشرتاط التعيني ومثلها 

أربع ركعات تصلى بعده حلديث ورد ا وذكرها احملاملي يف الكتاب وغريه واملتجه أا كسنة 

الوضوء فإن قلنا باشرتاط التعيني فيها فكذا هنا وإال فال ألن املقصود إشغال ذلك الوقت 

  بالعبادة كما أشار إليه النيب
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صلى اهللا عليه وسلم حيث قال إا ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد يل 

فيها عمل صاحل ومنها صالة التسبيح والقتل وال شك يف اشرتاط التعيني يف األوىل وإن  

كانت ليست ذات وقت وال سبب وأما الثانية فلها سبب متأخر كاإلحرام فيحتمل اشرتاط 

خالفه ومنها صالة الغفلة بني املغرب والعشاء والصالة يف بيته إذا أراد التعيني فيها وحيتمل 

اخلروج لسفر واملسافر إذا نزل منزال وأراد مفارقته يستحب أن يودعه بركعتني والظاهر يف 

الكل عدم اشرتاط التعيني ألن املقصود إشغال الوقت أو املكان بالصالة كالتحية ومل أر من 

الصوم واملذهب املنصوص الذي قطع به األصحاب اشرتاط  تعرض لذلك كله ومن ذلك

التعيني فيه لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية وعن احلليمي وجه أنه ال 

يشرتط يف رمضان قاله النووي وهو شاذ مردود نعم ال يشرتط تعيني السنة على املذهب 

األداء وال يف القضاء فيكفي فيه فائتة  ونظريه يف الصالة أنه ال يشرتط تعيني اليوم ال يف

الظهر وال يشرتط أن يقول يوم اخلميس وقياس ما تقدم يف النوافل املرتبة اشرتاط التعيني يف 

رواتب الصوم كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وقد ذكره يف شرح املهذب حبثا ومل يقف 

التحية كما سيأيت عن البارزي على نقل فيه وهو ظاهر إذا مل نقل حبصوهلا بأي صوم كان ك

ومثل الرواتب يف ذلك الصوم ذو السبب وهو األيام املأمور ا يف االستسقاء ومن الثاين 

أعين ماال يشرتط فيه التعيني الطهارات واحلج والعمرة ألنه لو عني غريها انصرف إليها وكذا 



نية الفريضة افتقر إىل قال الشيخ يف املهذب كل موضع افتقر إىل  ضابطالزكاة والكفارات 

وما ال يشرتط التعرض له مجلة وتفصيال إذا عينه  قاعدةتعيينها إال التيمم للفرض يف األصح 

وأخطأ مل يضر كتعيني مكان الصالة وزماا وكما إذا عني اإلمام من يصلي خلفه أو صلى 

لتعيني فاخلطأ فيه يف الغيم أو صام األسري ونوى األداء والقضاء فبان خالفه وما يشرتط فيه ا

مبطل كاخلطأ هن الصوم إىل الصالة وعكسه ومن صالة الظهر إىل العصر وما جيب التعرض 

  له مجلة وال يشرتط تعيينه تفصيال إذا عينه وأخطأ ضر ويف ذلك فروع
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فبان عمرا أو على أحدها نوى االقتداء بزيد فبان عمرا مل يصح الثاين نوى الصالة على زيد 

رجل فكان امرأة أو عكسه مل تصح وحمله يف الصورتني مامل يشر كما سيأيت يف مبحث 

اإلشارة وقال السبكي يف الصورة األوىل ينبغي بطالن نية االقتداء ال نية الصالة مث إذا تابعه 

مات خرج على متابعة من ليس بإمام بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا وتابعه يف امله

على هذا البحث وأجيب بأنه قد يقال فرض املسئلة حصول املتابعة فإن ذلك شأن من ينوي 

االقتداء واألصح يف متابعة من ليس بإمام البطالن الثالث ال يشرتط تعيني عدد الركعات فلو 

نوى الظهر مخسا أو ثالثا مل يصح لكن قال يف املهمات إمنا فرض الرافعي املسئلة يف العلم 

ذ منه أنه ال يؤثر عند الغلط قلت ذكر النووي املسألة يف شرح املهذب يف باب الوضوء فيؤخ

وفرضها يف الغلط فقال ولو غلط يف عدد الركعات فنوى الظهر ثالثا أو مخسا قال أصحابنا 

ال يصح ظهره هذه عبارته ويؤيده تعليله البطالن يف باب الصالة بتقصريه ونظري هذه املسئلة 

موتى ال جيب تعيني عددهم وال معرفته فلو اعقتدهم عشرة فبانوا أكثر أعاد من صلى على 

الصالة على اجلميع ألن فيهم من مل يصل عليه وهو غري معني قاله يف البحر قال وإن بانوا 

أقل فاألظهر الصحة وحيتمل خالفه ألن النية قد بطلت يف الزائد لكونه معدوما فتبطل يف 

ظهر يوم االثنني وكان عليه ظهر يوم الثالثاء مل جيزئه اخلامس نوى الباقي الرابع نوى قضاء 

ليلة االثنني صوم يوم الثالثاء أو يف سنة أربع صوم رمضان سنة ثالث مل يصح بال خالف 



السادس عليه قضاء يوم األول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاين مل جيزئه على األصح 

لفا مل جيزئه عن احلاضر الثامن نوى كفارة الظهار فكان السابع عني زكاة ماله الغائب فكان تا

عليه كفارة قتل مل جيزئه التاسع نوى دينا وبان أنه ليس عليه مل يقع عن غريه ذكره السبكي 

وخرج عن ذلك صور منها أو نوى رفع حدث النوم مثال وكان حدثه غريه أو رفع جنابة 

يض وحدثها اجلنابة أو عكسه خطأ مل اجلماع وجنابته باحتالم أو عكسه أو رفع حدث احل

يضر وصح الوضوء والغسل يف األصح واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية يف 

  الوضوء والغسل ليست للقربة بل
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للتمييز خبالف تعيني اإلمام وامليت مثال وبأن األحداث وإن تعددت أسباا فاملقصود منها 

وهو املنع من الصالة وال أثر ألسباا من نوم أو غريه ومنها ما لو نوى احملدث رفع واحد 

األكرب غالطا فإنه يصح كما ذكره يف شرح املهذب ومل يستحضره األسنوي ومن تابعه فنقلوه 

عن احملب الطربي وعبارة شرح املهذب لو نوى احملدث غسل أعضائه األربعة عن اجلنابة 

صح وضوءه وأما عكسه وهو أن ينوي اجلنب رفع األصغر غلطا  غلطا ظانا أنه جنب

فاألصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلني فقط دون الرأس ألن فرضها يف األصغر املسح 

فيكون هو املنوي دون الغسل واملسح ال يغين عن الغسل ومنها إذا قلنا باشرتاط نية اخلروج 

 خيرج منها فلو عني غري اليت هو فيها خطأ مل يضر من الصالة ال يشرتط تعيني الصالة اليت

بل يسجد للسهو ويسلم ثانيا أو عمدا بطلت صالته وإن قلنا بعدم وجوا مل يضر اخلطأ يف 

التعيني مطلقا تنبيه أما لو وقع اخلطأ يف االعتقاد دون التعيني فإنه ال يضر كأن ينوي ليلة 

نوي صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها االثنني صوم غد وهو يعتقده الثالثاء أو ي

سنة ثالث فكانت سنة أربع فإنه يصح صومه ونظريه يف االقتداء أن ينوي القتداء باحلاضر 

مع اعتقاد أنه زيد وهو عمرو فإنه يصح قطعا صرح به الروياين يف البحر ويف الصالة لو أدى 

اء صح نقله يف شرح املهذب عن البغوي الظهر يف وقتها معتقدا أنه يوم االثنني فكان الثالث



قال ولو غلط يف األذان فظن أنه يؤذن للظهر وكانت العصر فال أعلم فيه نقال وينبغي أن 

يصح ألن املقصود اإلعالم ممن هو أهله وقد حصل ولو تيمم معتقدا أن حدثه أصغر فبان 

زأه تنبيه من أكرب أو عكسه صح ولو طاف احلاج معتقدا أنه حمرم بعمرة أو عكسه أج

املشكل على ما قررناه ما صححوه من أن الذي أدرك اإلمام يف اجلمعة بعد ركوع الثانية 

ينوي اجلمعة مع أنه إمنا يصلي الظهر وعلله الرافعي مبوافقة اإلمام قال األسنوي وال خيفى 

رفع ضعف هذا التعليل بل الصواب ما ذكروه فيمن ال عذر له إذا ترك اإلحرام باجلمعة حىت 

اإلمام من الركعة الثانية مث أراد اإلحرام بالظهر قبل السالم فإم قالوا إن األصح عدم 

انعقادها وعللوه بأنا تيقنا انعقاد اجلمعة وشككنا يف فواا إذ حيتمل أن يكون اإلمام قد ترك 

ما  ركنا من الركعة األوىل ويتذكره قبل السالم فيأيت به وعلى هذا فليس لنا من ينوي غري

  يؤدي إال يف هذه الصورة
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ويف  اشرتاط التعرض للفرضية األمر الثالث مما يرتتب على ما شرعت النية ألجله وهو التمييز

وجوا يف الوضوء والغسل والصالة والزكاة والصوم واخلطبة وجهان واألصح اشرتاطها يف 

عادة والوضوء ال يكون إال عبادة ووجه اشرتاطها  الغسل دون الوضوء ألن الغسل قد يكون

يف الوضوء أنه قد يكون جتديدا فال يكون فرضا وهو قوي ويف الصالة دون الصوم ألن الظهر 

تقع مثال نفال كاملعادة وصالة الصيب ورمضان ال يكون من البالغ إال فرضا فلم حيتج إىل 

أتى بلفظ الصدقة وعدمه إن أتى بلفظ الزكاة  التقييد به وأما الزكاة فاألصح االشرتاط فيها إن

ألن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفال فال يكفى جمردها والزكاة ال تكون إال فرضا ألا 

اسم للفرض املتعلق باملال فال حاجة إىل تقييدها به وأما احلج والعمرة فال يشرتط فيهما بال 

رتط يف الكفارات بال خالف ألن العتق خالف ألنه لو نوى النفل انصرف إىل الفرض ويش

أو الصوم أو اإلطعام يكون فرضا ونفال إذا عرفت ذلك فقول ابن القاص يف التلخيص ال 

جيزي فرض بغري نية فرض إال يف ثالثة احلج والعمرة والزكاة يزاد عليه والوضوء والصوم فتصري 



ضية وسابع وهو اخلطبة إن مخسة وسادس وهو اجلماعة فإا فرض وال يشرتط يف نيتها الفر 

قلنا باشرتاط نيتها وبعدم فرضيتها وإن شئت قلت العبادات يف التعرض للفرضية على أربعة 

أقسام ما يشرتط فيه بال خالف وهو الكفارات وما ال يشرتط فيه بال خالف وهو احلج 

صدقة والعمرة واجلماعة وما يشرتط فيه على األصح وهو الغسل والصالة والزكاة بلفظ ال

األول ال  تنبيهاتوماال يشرتط فيه على األصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها واخلطبة 

خالف أن التعرض لنية الفرضية يف الوضوء أكمل إذا مل نوجبه وفيه إشكال إذا وقع قبل 

الوقت بناء على أن الوضوء ال جيب باحلدث وجوابه أن املراد ا فعل الطهارة احلدث 

 صحة الصالة وشرط الشيء يسمى فرضا من حيث إنه ال يصح إال به ولو كان املشروطة يف

املراد حقيقة الفرضية ملا صح وضوء الصيب ذه النية الثاين خيتص وجوب نية الفرضية يف 

الصالة بالبالغ أما الصيب فنقل يف شرح املهذب عن الرافعي أنه كالبالغ مث قال إنه ضعيف 

  والصواب أنه ال يشرتط
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يف حقه نية الفرضية وكيف ينويها وصالته ال تقع فرضا الثالث من املشكل ما صححه 

األكثرون يف الصالة املعادة أن ينوى ا الفرض مع قوهلم بأن الفرض ألوىل ولذلك اختار يف 

 وال يتعرض زوائد الروضة وشرح املهذب قول إمام احلرمني إنه ينوي للظهر أو للعصر مثال

للفرص قال يف شرح املهذب وهو ا لذي تقتضيه القواعد واألدلة وقال السبكي لعل مراد 

األكثرين أنه ينوي إعادة الصالة املفروضة حىت ال يكون نقال مبتدأ الرابع ال يكفي يف التيمم 

ح نية الفرضية يف األصح فلو نوى فرض التيمم أو التيمم املفروض أو فرض الطهارة مل يص

ويف وجه يصح كالوضوء قال إمام احلرمني والفرق أن الوضوء مقصود يف نفسه وهلذا استحب 

جتديده خبالف التيمم قلت واألوىل عندي أن يقال إن التمييز ال حيصل بذلك ألن التيمم 

عن احلدث واجلنابة فرض وصورته واحدة خبالف الوضوء والغسل فإما يتميزان بالصورة وإمنا 

تخرج على قاعدة التمييز كما قال الشيخ عز الدين إمنا شرعت النية يف التيمم قلت هذا لي



وإن مل يكن متلبسا بالعادة لتمييز رتبته فإن التيمم عن احلديث األصغر عني التيمم عن 

األكرب ومها خمتلفان اخلامس ال يشرتط يف الفرائض تعيني فرض العني بال خالف وكذا صالة 

نية فرض الكفاية على األصح والثاين يشرتط لتتميز عن فرض العني  اجلنازة ال يشرتط فيها

األمر الرابع اشرتاط األداء والقضاء وفيهما يف الصالة أوجه أحدها االشرتاط واختاره إمام 

احلرمني طرد لقاعدة احلكمة اليت شرعت هلا النية ألن رتبة إقامة الفرض يف وقته ختالف رتبة 

لتعرض يف كل منهما للتمييز والثاين تشرتط نية القضاء دون األداء تدارك الفائت فال بد من ا

ألن األداء يتميز بالوقت خبالف القضاء والثالث إن كان عليه فائتة اشرتط يف املؤداة نية 

األداء وإال فال وبه قطع املاوردي والرابع وهو األصح ال يشرتطان مطلقا لنص الشافعي على 

الغيم وصوم األسري إذا نوى األداء فبانا بعد الوقت ولألولني أن صحة الصالة اتهد يف يوم 

جييبوا بأما معذوران وأما غري الصالة فقل من تعرض له وقد بسط العالئي الكالم يف ذلك 

فقال ماال يوصف من العبادات بأداء وال قضاء ) فصل القضاء يف األداء والقضاء ( يف كتابه 

نية أداء وال قضاء ويلحق بذلك ما له وقت حمدود ولكنه ال فال ريب يف أنه ال حيتاج إىل 

يقبل القضاء كاجلمعة فال حيتاج فيها إىل نية األداء إذ ال يلتبس ا قضاء فتحتاج إىل نية 

مميزة وأما سائر النوافل اليت تقضى فهي كبقية الصلوات يف جريان اخلالف وأما الصوم فالذي 

  منها وقد صرح به يظهر ترجيحه أن نية القضاء ال بد
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يف التتمة فجزم باشرتاط التعرض فيه لنية القضاء دون األداء لتمييزه بالوقت انتهى قلت وقد 

ذكر الشيخان يف الصوم اخلالف يف نية األداء وبقي احلج والعمرة وال شك أما ال يشرتطان 

وانصرف إىل القضاء ولو كان عليه قضاء حج فيهما إذ لو نوى بالقضاء األداء مل يضره 

أفسده يف صباه أو رقه مث بلغ أو عتق فنوى القضاء انصرف إىل حجة اإلسالم وهي األداء 

وأما صالة اجلنازة فالذي يظهر أنه يتصور فيها األداء والقضاء ألن وقتها حمدود بالدفن فإن 

الكفارة فنص الشافعي يف كفارة صح أا بعده قضاء فال يبعد جريان اخلالف فيهما وأما 



الظهار على أا تصري قضاء إذا جامع قبل أدائها وال شك يف عدم االشرتاط فيها وأما الزكاة 

فيتصور القضاء فيها يف زكاة الفطر والظاهر أيضا عدم االشرتاط وإذا ترك رمي يوم النحر أو 

سيأيت الكالم فيه يف مبحثه  يوم آخر تداركه يف باقي األيام وال دم وهل هو أداء أو قضاء

ومن مث مل تقبل النيابة ألن املقصود اختبار اإلخالص  األمر اخلامس مما يرتتب على التمييز

سر العبادة قال ابن القاص وغريه ال جيوز التوكيل يف النية إال فيما اقرتنت بفعل كتفرقة زكاة 

أمر زائد على النية ال  وذبح أضحية وصوم عن امليت وحج وقال بعض املتأخرين اإلخالص

قاصر على النية وأحكامهم إمنا جتري عليها  حيصل بدوا وقد حتصل بدونه ونظر الفقهاء

وأما اإلخالص فأمره إىل اهللا ومن مث صححوه عدم وجوب اإلضافة إىل اهللا يف مجيع العبادات 

س بعبادة فقد مث للتشريك يف النية نظائر وضابطها قسام األول أن ينوي مع العبادة ما لي

يبطلها وحيضرين منه صورة وهي ما إذا ذبح األضحية هللا ولغريه فانضمام غريه يوجب حرمة 

الذبيحة ويقرب من ذلك ما لو كرب لإلحرام مرات ونوى بكل تكبرية افتتاح الصالة فإنه 

يدخل يف الصالة باألوتار وخيرج باألشفاع ألن من افتتح صالة مث افتتح أخرى بطلت صالته 

نه يتضمن قطع األوىل فلو نوى اخلروج بني التكبريتني خرج بالنية ودخل بالتكبرية ولو مل أل

ينو بالتكبريات شيئا ال دخوال وال خروجا صح دخوله باألوىل والبواقي ذكر وقد ال يبطلها 

وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتربد ففي وجه ال يصح للتشريك واألصح 

  لتربد حاصل قصده أم ال فلم جيعل قصده تشريكا وتركا لإلخالص الصحة ألن ا
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بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها ألن من ضرورا حصول التربد ومنها ما لو نوى 

الصوم أو احلمية أو التداوي وفيه اخلالف املذكور ومنها ما لو نوى الصالة ودفع غرميه 

ن اشتغاله عن الغرمي ال يفتقر إىل قصد وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب صحت صالته أل

الشامل من مسألة التربد ومنها لو نوى الطواف ومالزمة غرميه أو السعي خلفه واألصح 

الصحة ملا ذكر فلو مل يفرد الطواف بنية مل يصح ألنه إمنا يصح بدوا النسحاب حكم النية 



زمة الغرمي كان ذلك صارفا له ومل يبق لالندراج أثر كما يف أصل النسك عليه فإذا قصد مال

سيأيت ونظري ذلك يف الوضوء أن تعزب نية رفع احلديث مث ينوي التربد أو التنظيف واألصح 

أنه ال حيسب املغسول حينئذ من الوضوء ومنها ما حكاه النووي عن مجاعة من األصحاب 

 ذه النية أنه جتزئه صالته وال يستحق فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى

الدينار ومل حيك فيها خالفه ومنها ما إذا قرأ يف الصالة آية وقصد ا القراءة واإلفهام فإا ال 

تنبيه ما صححوه من الصحة يف هذه الصور هو بالنسبة إىل اإلجزاء وأما  1تبطل ومنها 

نقله يف اخلادم وال شك أن مسئلة  الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله يف مسئلة التربد

الصالة والطواف أوىل بذلك ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة والذي اختاره ابن 

عبدالسالم أنه ال أجر له مطلقا تساوى القصدان أم ال واختار الغزايل اعتبار الباعث على 

ن الديين أغلب كان له العمل فإن كان القصد الدنيوي هو األغلب مل يكن فيه أجر وإن كا

األجر بقدره وإن تساويا تساقطا قلت املختار قول الغزايل ففي الصحيح وغريه أن الصحابة 

تأمثوا أن يتجروا يف املوسم مبىن فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم 

صور منها ماال  احلج القسم الثاين أن ينوي مع العبادة املفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه

يقتضي البطالن وحيصالن معا ومنها ما حيصل الفرض فقط ومنها ما حيصل النفل فقط 

ومنها ما يقتضي البطالن يف الكل فمن األول أحرم بصالة ونوى ا الفرض والتحية صحت 

وحصال معا قال يف شرح املهذب اتفق عليه أصحابنا ومل أر فيه خالفا بعد البحث الشديد 

ل الرافعي وابن الصالح ال بد من جريان خالف فيه كمسئلة التربد قال النووي سنني وقا

  والفرق
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ظاهر فإن الذي إعتمده األصحاب يف تعليل البطالن يف مسألة التربد هو التشريك بني القرية 

ا حتصل بال قصد فال وغريها وهذا مفقود يف مسألة التحية فإن الفرض والتحية قربتان إحدامه

يضر فيها القصد كما لو رفع اإلمام صوته بالتكبري ليسمع املأمومني فإن صالته صحيحة 



باإلمجاع وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتان انتهى وى بغسله غسل اجلنابة واجلمعة حصال 

ضمنا مجيعا على الصحيح وفيه وجه والفرق بينه وبني التحية حيث مل جير فيها أا حتصل 

ولو مل ينوها وهذا خبالفها نوى بسالمة اخلروج من الصالة والسالم على احلاضرين حصال 

نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصال ولو نوى بصالته الفرض وتعليم الناس 

جاز للحديث ذكره السنجي يف شرح التلخيص صام يف يوم عرفة مثال قضاء أو نذرا أو  

م عن عرفة فأفىت البارزي بالصحة واحلصول عنهما قال وكذا إن أطلق كفارة ونوى معه الصو 

فأحلقه مبسألة التحية قال األسنوي وهو مردود والقياس أن ال يصلح يف صورة التشريك واحد 

منهما وأن حيصل الفرض فقط يف صورة اإلطالق ومن الثاين نوى حبجة الفرض والتطوع وقع 

 الفرض صلى الفائتة يف ليايل رمضان ونوى معها فرضا ألنه لو نوى التطوع انصرف إىل

الرتاويح ففي فتاوي ابن الصالح حصلت الفائتة دون الرتاويح قال األسنوي وفيه نظر ألن 

التشريك مقتضى لإلبطال ومن الثالث أخرج مخسة دراهم ونوى ا الزكاة وصدقة التطوع مل 

فانتقل إىل الذكر فأتى بالتعوذ تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بال خالف عجز عن القراءة 

ودعاء اإلستفتاح قاصدا به السنة والبدلية مل حيسب عن الفرض جزم به الرافعي خطب 

بقصد اجلمعة والكسوف مل يصح للجمعة ألنه تشريك بني فرض ونفل جزم به الرافعي ومن 

لركوع مل تنعقد الرابع كرب املسبوق واإلمام راكع تكبرية واحدة ونوى ا التحرم واهلوى إىل ا

الصالة أصال للتشريك ويف وجه تنعقد نفال كمسألة الزكاة وفرق بأن الدراهم مل جتزئه عن 

الزكاة فبقيت تربعا وهذا معىن صدقة التطوع وأما تكبرية اإلحرام فهي ركن لصالة الفرض 

نهما يف والنفل معا ومل يتمحض هذا التكبري لإلحرام فلم ينعقد فرضا وكذا نفال إذ ال فرق بي

  اعتبار تكبرية االحرام نوى بصالته الفرض والراتبة مل تنعقد أصال
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القسم الثالث أن ينوي مع املفروضة فرضا آخر قال ابن السبكي وال جيزئ ذلك إال يف احلج 

لى والعمرة قلت بل هلما نظري آخر وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإما حيصالن ع



األصح ويف قول نص عليه يف األمايل ال حيصالن ألما واجبان خمتلفان فال يتداخالن  

كالصالتني ولو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض وهل يكفي للوداع حىت لو خرج 

عقبه أجزأه وال يلزمه دم مل أر فيه نقال صرحيا وهو حمتمل ورمبا يفهم من كالمهم أنه ال 

ا نوى فرضني بطال إال إذا أحرم حبجتني أو عمرتني فإنه ينعقد واحدة يكفي وما عدا ذلك إذ

يشبه ذلك ما قيل هل يتصور وقوع ) تذنيب ( وإذا تيمم لفرضني صح او احد على األصح 

حجتني يف عام وقد قال األسنوي إنه ممنوع وما قيل يف طريقه من أنه يدفع بعد نصف الليل 

ويعوود قبل الفجر إىل عرفات مردود بأم قالوا إن فريمي وحيلق ويطوف مث حيرم من مكة 

املقيم مبىن للرمي ال تنعقد عمرته الشتغاله بالرمي واحلاج بقي عليه رمي أيام مىن قال وقد 

صرح استحالة وقوع حجتني يف عام مجاعة منهم املاوردي وكذلك أبو الطيب وحكى يف 

مع النفل نفال آخر فال حيصالن قاله اإلمجاع ونص عليه الشافعي يف األم الرابع أن ينوي 

القفال ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة والعيد فإما حيصالن قلت وكذا لو اجتمع عيد 

وكسوف خطب هلما خطبتني بقصدمها مجيعا ذكره يف أصل الروضة وعلله بأما سنتان 

 مثال فيصح خبالف اجلمعة والكسوف وينبغي أن يلحق ا مالو نوى صوم يوم عرفة واالثنني

وإن مل نقل مبا تقدم عن البارزي فيما لو نوى فيه فرضا ألما سنتان لكن يف شرح املهذب 

يف مسألة اجتماع العيد والكسوف أن فيما قالوه نظرا قال ألن السنتني إذا مل تدخل إحدامها 

يف األخرى ال ينعقد عند التشريك بينهما كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر خبالف حتية 

املسجد وسنة الظهر مثال ألن التحية حتصل ضمنا اخلامس أن ينوي مع غري العبادة شيئا 

آخر غريها ومها خمتلفان يف احلكم ومن فروعه أن يقول لزوجته أنت علي حرام وينوي الطالق 

والظهار فاألصح أنه خيري بينهما فما اختاره ثبت وقيل يثبت الطالق لقوته وقيل الظهار ألن 

  ء النكاحاألصل بقا
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األصل أن وقتها أول العبادات وحنوها وخرج عن ذلك الصوم  البحث الرابع يف وقت النية

فجوز تقدمي نيته على أول الوقت لعسر مراقبته مث سرى ذلك إىل أن وجب فلو نوى مع 

أوله وبقي نظائر  الفجر مل يصح يف األصح قلت وعلى حده جواز تأخري نية صوم النفل عن

جيوز فيها تقدمي النية على أول العبادة منها الزكاة فاألصح فيها جواز التقدمي للنية على الدفع 

للعسر قياسا على الصوم ويف وجه ال جيوز بل جيب حالة الدفع إىل األصناف أو اإلمام  

والكفارة وبني  كالصالة ومنها الكفارة وفيها الوجهان يف الزكاة وذكر يف الفرق بني الزكاة

الصالة أما جيوز تقدميهما على وجوما فجاز تقدمي نيتهما خبالف الصالة وأما تقبالن 

النيابة خبالفها قلت األول ينتقض بالصوم والثاين باحلج ومنها اجلمع فإن نيته يف الصالة 

إن جعلت األوىل أألوىل ولو كان يف أول العبادة لكان يف أول الصالة الثانية ألا اموعة و 

أول العبادة فهو مما جاز فيه التأخري عن أوهلا ألن األظهر جواز النية يف أثنائها ومع التحلل 

منها ويف قول ال جيوز إال يف أول األوىل ويف وجه ال جيوز مع التحلل ويف آخر جيوز بعده قبل 

لوجه القائل به وفيه اإلحرام بالثانية قال يف شرح املهذب وهو قوي ومنها نية التمتع على ا

األوجه يف اجلمع فاألصح أن وقتها مامل يفرغ من العمرة والثاين حالة اإلحرام ا والثالث بعد 

التحلل منها ما مل يشرع يف احلج ومنها نية األضحية جيوز تقدميها على املذبح وال جيب 

ذا األصل من اعتبار مما جرى على ه فرعاقرتاا به يف األصح مع وجوا يف االستثناء أيضا 

النية أول الفعل ما نقله يف الروضة اصلها عن فتاوى البغوي وأقره أنه لو ضرب زوجته 

بالسوط عشر ضربات فصاعدا متوالية فماتت فإن قصد يف االبتداء العدد املهلك وجب 

القصاص وإن قصد تأديبها بسوطني أو ثالثة مث بدا له فجاوز فال ألنه اختلط العمد بشبه 

  عمدال
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األول ما أوله من العبادات ذكر وجب اقرتاا بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله فمن  تنبيهات

ذلك الصالة ومعىن اقرتاا بكل التكبري أن يوجد مجيع النية املعتربة عند كل حرف منه ومعىن 



إلمام والغزايل ونظري ذلك نية كناية االكتفاء بأوله أنه ال جيب استصحاا إىل آخره واختاره ا

الطالق وفيها الوجهان قال يف املنهاج وشرط نية الكناية اقرتاا بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله 

ورجح يف أصل الروضة خالفهما فقال ولو اقرتنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت 

ه عن اإلمام والغزايل قال وسكتا يف األصح والذي يف الشرح نقل ترجيح الوقوع يف اقرتاا بأول

عن الرتجيح يف اقرتاا بآخره خاصة وهو يشعر بأما رأيا فيه البطالن ويف الشرح الصغري يف 

األوىل األظهر الوقوع وميل اإلمام يف الثانية إىل ترجيح عدمه مث حكى الرافعي عن املتويل أنه 

ة الصالة بأول التكبري دون آخره قرب اخلالف يف األوىل من اخلالف فيما إذا اقرتنت ني

واخلالف يف الثانية من اخلالف يف نية اجلمع يف أثناء الصالة قال الرافعي وقضيته أنه إذا كان 

الوقوع يف أوىل أظهر ففي الثانية أوىل ألن األظهر يف اقرتان النية بأول التكبري عدم االنعقاد 

حيح الوقوع فيهما وهنا دقيقة وهو ويف اجلمع الصحة وهذا هو الذي محل النووي على تص

أن الرافعي مثل اقرتاا بأوله دون آخره بأن توجد عند قوله أنت وقال يف املهمات املعترب 

اقرتاا بلفظ الكناية إما كله وإما بعضه ألن القصد منها تفسري إرادة الطالق به فال عربة 

دي وغريمها قلت ونظري ذلك يف باقرتاا بلفظ أنت قال وقد صرح ذا البندنيجي واملاور 

الصالة أن يقال املعترب اقرتاا باللفظ الذي يتوقف االنعقاد عليه وهو اهللا أكرب فلو قال اهللا 

اجلليل أكرب فهل جيب اقرتاا باجلليل حمل نظر ومل أر من ذكره ويف الكواكب لألسنوي إذا  

شرتاط النية يف مجيع اللفظ كتب زوجيت طالق ونوى وقع الطالق يف األصح قال والقياس ا

الذي ال بد منه ال يف لفظ الطالق خاصة ألنا إمنا اشرتطنا النية فيه لكونه غري ملفوظ به ال 

النتفاء الصراحة فيه وهذا املعىن موجود يف اجلميع وحينئذ فينوي الزوجة حني يكتب زوجيت 

ر العقود قال يف اخلادم والطالق حني يكتب طالق انتهى ونظري ذلك أيضا كنايات البيع وسائ

سكتوا عن وقتها وحيتمل أن يأيت فيها ما يف الطالق وحيتمل املنع واشرتاط وجودها يف مجيع 

  اللفظ
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ويفرق بأن الطالق مستقل بنفسه خبالف البيع وحنوه ومن ذلك الوضوء والغسل فيستحب 

ه يف شرح املهذب وعبادته يف باب الغسل ويستحب اقرتان النية فيهما بالتسمية كما صرح ب

أن يبتدىء بالنية مع التسمية ومل يستحضره األسنوي فنقله عن احملب الطربي وعبارته واألوىل 

أن تقارا النية ألن تقدمي النية عليها يؤدي إىل خلو بعض الفرائض عن التسمية والعكس 

رام فينبغي أن يقال مبقارنة النية التلبية يؤدي إىل خلو بعض السنن عن النية ومن ذلك اإلح

وهو ظاهر كما يفهم من كالمهم وإن مل يصرحوا به ومن ذلك الطواف وينبغي اقرتان نيته 

بقوله بسم اهللا واهللا أكرب ومن ذلك اخلطبة إن أوجبنا نيتها والظاهر وجوب اقرتاا بقوله 

لعبادة أول حقيقي وأول نسيب فيجب احلمد هللا ألنه أول األركان التنبيه الثاين قد يكون ل

اقرتان النية ما من ذلك التيمم فيجب اقرتان نيته بالنقل ألنه أول املفعول من أركانه ومبسح 

الوجه ألنه أول األركان املقصودة والنقل وسيلة إليه ومن ذلك الوضوء والغسل فيجب للصحة 

اقرتاما بأول السنن السابقة  اقرتان نيتهما بأول مغسول من الوجه والبدن وجيب للثواب

ليثاب عليها فلو مل يفعل مل يثب عليها يف األصح ألنه مل ينوها ويف نظريه من الصوم لو نوى 

أثناء النهار حصل له ثواب الصوم من أوله وخرج منه وجه يف الوضوء ألنه من مجلة طهارة 

الوضوء أفعال متغايرة منوية ولكن فرق بأن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها و 

فاالنعطاف فيه بعيد وبأنه ال ارتباط لصحة الوضوء مبا قبله خبالف إمساك أول النهار 

والوجهان جاريان فيمن أكل بعض األضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على الكل أو على 

ما تصدق به قال الرافعي وينبغي أن يقال له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض ومن 

ئر ذلك نية اجلماعة يف األثناء أما يف أثناء صالة اإلمام ويف أول صالة املأموم فال شك نظا

يف حصول الفضيلة لكن هل هي فضيلة اجلماعة الكاملة أو ال سيأيت حترير القول يف ذلك 

فإن قلنا باألول فقد عادت النية باالنعطاف وبه صرح بعض شراح احلديث وأما يف أثناء 

  ن الصالة تصح يف األظهر لكن تكرهصالة املأموم فإ
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كما يف شرح املهذب وأخذ من ذلك بعض احملققني عدم حصول الفضيلة بالكلية ال أصال 

وال انعطافا وسيأيت ومن النظائر املهمة وقت نية اإلمامة ومل يتعرض الشيخان هلذه املسألة 

حضور من يريد االقتداء به ألنه قبل ذلك ليس بإمام وفيها اختالف قال صاحب البيان عند 

وارتضاه ابن الفركاح فعلى هذا يأيت االنعطاف وقال اجلويين عند التحرم قال األذرعي وهو 

اصوب ومقتضى كالم األصحاب قلت صدق وبر فإن األصحاب صححوا اشرتاطها يف 

ية االغرتاف هل هو عند وضع اجلمعة فلو مل يأت ا يف التحرم مل تنعقد مجعته ومنها وقت ن

يده يف املاء أو عند انفصاله قال يف اخلادم ينبغي أن يتخرج على الوجهني احملكيني عن 

القاضي حسني أن املاء هل حيكم باستعماله إذا مل ينوها من إدخال اليد أو من انفصاهلا عن 

ى بالنية يف أوهلا وال حيتاج املاء قال واألشبه الثاين التنبيه الثالث العبادات ذات األفعال يكتف

إليها يف كل فعل اكتفاء بانسحاا عليها كالوضوء والصالة وكذا احلج فال حيتاج إىل إفراد 

الطواف والسعي والوقوف بنية على األصح مث منها ما مينع يف ذلك ومنها ماال مينع ومنها ما 

جيوز تفريق النية على  يشرتط أن ال يقصد غريه ومنها ماال يشرتط من األول الصالة فال

أركاا ومن الثاين احلج فيجوز نية الطواف والسعي والوقوف بل هو األكمل ويف الوضوء 

وجهان احدمها ال جيوز كالصالة واألصح اجلواز والفرق أن الوضوء جيوز تفريق أفعاله فجاز 

رفع حدثه تفريق نيته خبالف الصالة ولتفريق النية يف صور األوىل أن ينوى عند كل عضو 

الثانية أن ينوى رفع حدث املغسول دون غريه الثالثة أن ينوى رفع احلدث عند كل عضو 

ويطلق صرح ا ابن الصالح ومن الثالث الوضوء والصالة والطواف والسعي فلو عزبت نيته 

مث نوى التربد مل حيسب املفعول حىت جيدد النية أو هوى لسجود تالوة فجعله ركوعا أو ركع 

ن شيء فرفع رأسه أو سجد فشاكته شوكة فرفع رأسه مل جيزه فعليه العود واستئناف ففزع م

الركوع والرفع ولو طاف للحج بال نية وقصد مالزمة غرميه مل حيسب عن الطواف ومن ذلك 

مسألة احلامل فاذا محل حمرم عليه طواف حمرما وطاف به وقصد احلامل الطواف عن احملمول 

  ول فقط على األصح ألنهفقط دون نفسه وقع للمحم
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صرف الطواف لغرض آخر ولو قصد نفسه أو كليهما وقع للحامل فقط وكذا لو مل يقصد 

شيئا كما يف شرح املهذب ولو نام يف الطواف على هيئة ال تنقض الوضوء قال إمام احلرمني 

ن يقطع بصحة الطواف ألنه مل هذا يقرب من صرف النية إىل طلب الغرمي قال وجيوز أ

يصرف الطواف إىل غري النسك وال يضر كونه غري ذاكرها قال النووي وهذا أصح قلت 

ونظريه يف الوضوء لو نام قاعدا مث انتبه يف مدة يسرية مل جيب جتديد النية يف األصح كما يف 

أعضائه شرح املهذب ولو أمر بصب املاء يف وضوئه فصب عليه ناسيا بعد ما غسل بعض 

بنفسه فإنه يصح ذكره فيه أيضا ومن الرابع الوقوف فاألصح أنه ال يضر صرفه إىل غريه فلو 

مر بعرفات يف طلب آبق أو ضالة وال يدري أا عرفات صح وقوفه قال اإلمام والفرق بينه 

وبني مسألة صرف الطواف أن الطواف قد يقع قرية مستقلة خبالف الوقوف وهلذا لو محله يف 

من مشكالت هذا األصل ما مسعته من ) تنبيه ( وف أجزأ عنهما مطلقا خبالف الطواف الوق

بعض مشاخيي أن األصح إجياب نية سجود السهو دون نية سجود التالوة يف الصالة وعلل 

األخري بأن نية الصالة تشمله وعندي أن العكس كان أوىل ألن سجود السهو أعلق بالصالة 

بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها اإلمام ومل يسجد خبالف ما إذا  من سجود التالوة ألنه آكد

تال اإلمام ومل يسجد والذي يظهر يل يف توجيه ذلك إن صح أن يقال التالوة من لوازم 

الصالة فكأن الناوي عند نيتها مستحضر هلا ويف ذكره تعرض هلا وليس السهو نفسه من 

لم يكن يف النية إمياء إليه وال ادكار ونظري ذلك لوازم الصالة بل وقوعه فيها خالف الغالب ف

فدية احملظورات يف احلج والعمرة فإا ال بد هلا من النية وال يقال يكتفى بنية اإلحرام ألا 

ليست من لوازم اإلحرام وال من ضرورياته خبالف طواف القدوم مثال فإنه وإن مل يكن من 

أجنيب منه حمض لكنه من لوازمه فلذلك ال يشرتط ماهية احلج وال أبعاضه وال هيئاته بل هو 

له نية كما صرح به الشيخ أبو حامد ونقله عنه ابن الرفعة اكتفاء بنية احلج فهو نظري سجود 

السهو يف الصالة مث إين تتبعت كالم الشيخني وغريمها فلم أر أحدا ذكر وجوب النية يف 

الم أما على اجلديد األظهر فلم يذكروا سجود السهو إال على القول القدمي أن حمله بعد الس

ذلك أصال بل صرحوا خبالفه فقالوا فيما إذا سلم ناسيا مث عاد للسجود هل يكون عائدا اىل 

الصالة وجهان أصحهما نعم والثاين ال فإن قلنا نعم مل حيتج إىل حترمي وإال احتاج إليه وهذا  



وء املسنون يف الغسل قال الرافعي وإمنا كالم ال غبار عليه والتقليد آفة كبرية ومن ذلك الوض

  يعد الوضوء من مندوبات
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الغسل إذا كان جنبا غري حمدث أو قلنا باالندراج وإال فال وعلى هذا حيتاج إىل إفراده بنية 

ألنه عبادة مستقلة وعلى األصح ال قال األسنوي ومقتضاه أن نية الغسل تكفي فيه كما 

في نية الوضوء يف حصول املضمضة واالستنشاق وبه صرح ابن الرفعة يف الكفاية ورأيته يف تك

شرح املفتاح أليب خلف الطربي قال وهو عجيب فإن نية الغسل على هذا التقدير ال بد أن 

تقارن أول هذا الوضوء إذ لو تأخرت عنه مل يكن املأيت به وضوءا بل وال عبادة ونية الغسل 

بل ال بد أن ينوي الغسل من اجلنابة أو حنوه وإذا أتى بذلك ارتفعت اجلنابة  فقط ال تكفي

عن املغسول من أعضاء الوضوء بال نزع وجود الشرائط فيكون املأيت به غسال ال وضوءا 

وليس ذلك كاملضمضة واالستنشاق فإن حملهما غري حمل الواجب فظهر اندفاع ما قالوه قال 

الروضة وغريها أنه إن جتردت اجلنابة عن احلدث نوى بوضوئه فالصواب ما ذكره النووي يف 

سنة الغسل وإن اجتمعا نوى به رفع احلدث األصغر ليخرج من اخلالف وسبقه إليه ابن 

الصالح ومن ذلك األغسال املسنونة يف احلج أما الغسل بدخول مكة فصرح يف التتمة بأنه 

يكون غسل الوقوف وما بعده كذلك وأما  ال حيتاج إىل نية ألن نية احلج تشمله وقياسه أن

غسل اإلحرام فجزم اإلمام بعدم احتياجه إىل النية أيضا مث قال وفيه أدىن نظر ويف الذخائر 

يف صحة غسل اإلحرام من احلائض دليل أنه ال حيتاج إىل نية قال ويفرق بينه وبني غسل 

اله فرضا وسنة فال حيتاج إىل اجلمعة بأن اإلحرام من سننه ونية احلج مشتملة على مجيع أفع

نية خبالف غسل اجلمعة فإنه سنة مستقلة وليس جزءا من الصالة ورد هذا بأنه إمنا يصح لو 

نوى اإلحرام أوال والسنة تقدمي الغسل فال تنعطف عليه النية وهلذا صحح يف الروضة وأصلها 

لرفعة ينبغي أن يبىن ذلك احتياجه إىل النية وإن كان فرض املسألة يف احلائض فقط وقال ابن ا

على انعطاف النية يف الوضوء فإن قلنا به فكذلك هنا فال حيتاج إىل النية وإال فال ومن ذلك 



ركعتا الطواف يشرتط فيهما النية قطعا وال ينسحب عليهما نية اإلحرام ألا حمض صالة 

هو تابع لإلحرام فال فافتقرت إليها خبالف الطواف فإنه بالوقوف أشبه وألا تابعة للطواف و 

تنسحب نيته على تابع التابع وهذا تعليل حسن ظريف له نظري يف العربية ومن ذلك طواف 

  الوداع وقد حكى السنجي يف شرح التلخيص عن القفال أنه
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عد التحلل التام ال حيتاج إىل النية كسائر األركان وجزم ابن الرفعة بأنه حيتاج إليها ألنه يقع ب

قال يف اخلادم وينبغي أن يتخرج على اخلالف يف أنه من املناسك أم ال تنبيه تشرتط النية يف 

طواف النذر والتطوع بال خالف النتفاء العلة وهي االندراج وعلى هذا يقال لنا عبادة جتب 

صل أن نية النية يف نفلها دون فرضها وهو الطواف وال نظري لذلك خامتة من نظائر هذا األ

التجارة إذا اقرتنت بالشراء صار املشرتى مال جتارة وال حتتاج كل معاملة إىل نية جديدة 

حملها القلب يف كل موضع ألن  املبحث اخلامس يف حمل النيةالنسحاب حكم النية أوال عليه 

ة حقيقتها القصد مطلقا وقيل املقارن للفعل وذلك عبارة عن فعل القلب قال البيضاوي الني

عبارة عن انبعاث القلب حنو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حاال أو مآال والشرع 

خصصه باإلرادة املتوجهة حنو الفعل البتغاء رضا اهللا تعاىل وامتثال حكمه واحلاصل أن هنا 

أصلني األول أنه ال يكفي التلفظ باللسان دونه والثاين أنه ال يشرتط مع القلب التلفظ أما 

ول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعربة مبا يف القلب فلو نوى بقلبه الوضوء األ

وبلسانه التربد صح الوضوء أو عكسه فال وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بقلبه 

احلج وبلسانه العمرة أو عكسه صح له ما يف القلب ومنها إن سبق لسانه إىل لفظ اليمني 

عقد وال يتعلق به كفارة أو قصد احللف على شيء فسبق لسانه إىل غريه هذا بال قصد فال تن

يف احللف باهللا فلو جرى مثل ذلك يف اإليالء أو الطالق أو العتاق مل يتعلق به شيء باطنا 

ويدين وال يقبل يف الظاهر لتعلق حق الغري به وذكر اإلمام يف الفرق أن العادة جرت بإجراء 

د خبالف الطالق والعتاق فدعواه فيهما ختالف الظاهر فال يقبل قال ألفاظ اليمني بال قص



وكذا لو اقرتن باليمني ما يدل على القصد ويف البحر أن الشافعي نص يف البويطي على أن 

من صرح بالطالق أو الظهار أو العتاق ومل يكن له نية ال يلزمه فيما بينه وبني اهللا تعاىل 

أن يقصد لفظ الطالق أو العتق دون معناه الشرعي بل طالق وال ظهار وال عتق ومنها 

يقصد معىن له آخر أو يقصد ضم شيء إليه برفع حكمه وفيه فروع بعضها يقبل فيه وبعضها 

ال وكلها ال تقتضي الوقوع يف نفس األمر لفقد القصد القليب قال الفوراين يف اإلبانة األصل 

  أن كل من أفصح بشيء وقبل منه فإذا نواه قبل
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فيما بينه وبني اهللا تعاىل دون احلكم وقال حنوه القاضي حسني والبغوي واإلمام يف النهاية 

وغريهم وهذه أمثلته قال أنت طالق مث قال أردت من وثاق وال قرينة مل يقبل يف احلكم 

بعبد له على  ويدين فإن كان قرينة كأن كانت مربوطة فحلها وقال ذلك قبل ظاهرا مر

مكاس فطالبه مبكسه فقال إنه حر وليس بعبد وقصد التخلص ال العتق مل يعتق فيما بينه 

وبني اهللا تعاىل كذا يف فتاوي الغزايل قال الرافعي وهو يشري إىل أنه ال يقبل ظاهرا قال يف 

اللفظ  املهمات وقياس مسألة الوثاق أن يقبل ألن مطالبة املكاس قرينة ظاهرة يف إرادة صرف

عن ظاهره ورد بأنه ليس قرينة دالة على ذلك وإمنا نظري مسألة الوثاق أن يقال له أمتك بغي 

فيقول بل حرة فهو قرينة ظاهرة على إرادة العفة ال العتق انتهى زامحته امرأة فقال تأخري يا 

 الظاهر حرة وكانت أمته وهو ال يشعر أفىت الغزايل بأا ال تعتق قال الرافعي فإن أراده يف

فيمكن أن يفرق بأنه ال يدري من خياطب هاهنا وعنده أنه خياطب غري أمته وهناك خاطب 

العبد باللفظ الصريح ويف البسيط أن بعض الوعاظ طلب من احلاضرين شيئا فلم يعطوه فقال 

متضجرا منهم طلقتكم ثالثا وكانت زوجته فيهم وهو ال يعلم فأفىت إمام احلرمني بوقوع 

ل الغزايل ويف القلب منه شيء قال الرافعي ولك أن تقول ينبغي أن ال تطلق ألن الطالق قا

قوله طلقتكم لفظ عام وهو يقبل االستثناء بالنية كما لو حلف ال يسلم على زيد فسلم على 

قوم هو فيهم واستثناه بقلبه مل حينث وإذا مل يعلم أن زوجته يف القوم كان مقصوده غريها 



ه اإلمام والرافعي عجيب أما العجب من الرافعي فألن هذه املسألة ليست  وقال النووي ما قال

كمسألة السالم على زيد ألنه هناك علم به واستثناه وهنا مل يعلم ا ومل يستثنها واللفظ 

يقتضي اجلميع إال ما أخرجه ومل خيرجها وأما العجب من اإلمام فألن الشرط قصد لفظ 

قصد لفظ من غري قصد معناه ومعلوم أن الواعظ مل يقصد الطالق مبعىن الطالق وال يكفي 

معىن الطالق فينبغي أن ال تطلق لذلك ملا ذكره الرافعي قال يف املهمات ونظري ذلك ما 

حكيناه عن الغزايل يف مسألة تأخري يا حرة أا ال تعتق وقال البلقيين فتح اهللا بتخرجيني 

رج ذلك على من حلف ال يسلم على زيد آخرين يقتضيان عدم وقوع الطالق أحدمها أن خي

فسلم على قوم هو فيهم وهو ال يعلم أنه فيهم واملذهب أنه ال حينث وهذه غري مسألة 

الرافعي اليت قاس عليها فإنه هناك علم واستثين وهنا مل يعلم أصال الثاين أن الطالق لغة 

ظ على املشرتك ألنه اهلجر وشرعا حل قيد النكاح بوجه خمصوص وال ميكن محل كالم الواع

  هنا متعذر ألن شرط محل املشرتك على معنييه أن
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ال يتضادا فتعينت اللغوية وهو ال يفيد إيقاع الطالق على زوجته بل لو صرح فقال طلقتكم 

أنه وزوجيت مل يقع الطالق عليها كما قالوه يف نساء العاملني طوالق وأنت يا فاطمة من جهة 

عطف على نسوة مل تطلق انتهى قال يا طالق وهو امسها ومل يقصد الطالق مل تطلق وكذا لو  

كان امسها طارقا أو طالبا وقال قصدت النداء فالتف احلرف قال أنت طالق مث قال أردت 

إن شاء زيد أو إن دخلت لدار دين ومل يقبل ظاهرا قال كل امرأة يل طالق وقال أردت غري 

مل يقبل ظاهرا إال لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال ذلك وقال أردت غري فالنة دين و 

املخاصمة ولو وقع ذلك يف اليمني قبل مطلقا كأن حيلف ال يكلم أحدا ويريد زيدا أو ال 

يأكل طعاما ويريد شيئا معينا قال أنت طالق مث قال أردت غريها فسبق لساين إليها دين قال 

تك دين قال أنت طالق إن كلمت زيدا مث قال أردت إن كلمته طلقتك مث قال أردت طلب

شهرا قال اإلمام نص الشافعي أنه ال يقع الطالق باطنا بعد الشهر فلو كان يف احللف باهللا 



قبل ظاهرا أيضا قال أنت طالق ثالثا للسنة وقال نويت تفريقها على األقراء دين ومل يقبل 

احلال إال لقرينة بأن كان يعتقد حترمي اجلمع يف قرء ظاهرا ألن اللفظ يقتضي وقوع الكل يف 

واحد ولو مل يقل للسنة ففي املنهاج أنه كما لو قال والذي يف الشرحني واحملرر أنه ال يقبل 

مطلقا وال من يعتقد التحرمي قال المرأته وأجنبية إحداكما طالق وقال أردت األجنبية قبل 

 تتمةأته وقال أردت أجنبة فإنه يدين وال يقبل خبالف ما لو قال عمرة طالق وهو اسم امر 

استثىن مواضع يكتفى فيها باللفظ على رأي ضعيف منها الزكاة ففي وجه أو قول يكفي 

نيتها لفظا واستدل بأا خترج من مال املرتد وال تصح نيته وجتوز النيابة فيها ولو كانت نية 

نيات سر العبادات واإلخالص فيها قال القلب متعينة لوجب على املكلف ا مباشرا ألن ال

وال يرد على ذلك احلج حيث جتري فيه النيابة وتشرتط فيه نية القلب ألنه ال ينوب فيه من 

ليس من أهل احلج ويف الزكاة ينوب فيها من ليس من أهلها كالعبد والكافر ومنها إذا لىب 

التزمه بالتسمية وعلى هذا لو لىب  حبج أو عمرة ومل ينو ففي قول إنه ينعقد ويلزمه ما مسى ألنه

مطلقا انعقد اإلحرام مطلقا ومنها إذا أحرم مطلقا ففي وجه يصح صرفه إىل احلج والعمرة 

  باللفظ واألصح يف الكل أنه ال أثر للفظ
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منها كل  وأما األصل الثاين وهو أنه ال يشرتط مع نية القلب التلفظ فيه ففيه فروع كثرية

العبادات ومنها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإا تصري مسجدا مبجرد النية وال حيتاج 

إىل لفظ ومنها من حلف ال يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بالنية فإنه ال 

حينث خبالف من حلف ال يدخل عليه فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه وقصد 

لى غريه فإنه حينث يف األصح والفرق أن الدخول فعل ال يدخله االستثناء وال الدخول ع

ينتظم أن يقول دخلت عليكم إال على فالن ويصح أن يقال سلمت عليكم إال على فالن 

وخرج عن هذا األصل صور بعضها على رأي ضعيف منها اإلحرام ففي وجه أو قول أنه ال 

يشرتط التلبية أو سوق اهلدي وتقليده ويف آخر أن  ينعقد مبجرد النية حىت يليب ويف آخر



التلبية واجبة ال شرط للالنعقاد فعليه دم واألصح أا ال شرط وال واجبة فينعقد اإلحرام 

بدوا وال يلزمه شيء ومنها لو نوى النذر أو الطالق بقلبه ومل يتلفظ مل ينعقد النذر وال يقع 

أو اإلهداء مل تصر كذلك على الصحيح حىت يتلفظ الطالق ومنها اشرتى شاة بنية التضحية 

ومنها باع بألف ويف البلد نقود ال غالب فيها فقبل ونويا نوعا مل يصح يف األصح حىت يبيناه 

لفظا ويف نظريه من اخللع يصح يف األصح ألنه يغتفر فيه ما ال يغتفر يف البيع ويف نظريه من 

ا واحدة صح على األصح ومنها لو قال أنت النكاح لو قال من له بنات زوجتك بنيت ونوي

طالق مث قال أردت إن شاء اهللا تعاىل مل يقبل قال الرافعي واملشهور أنه ال يدين أيضا خبالف 

ما إذا قال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد فإنه يدين وإن مل يقبل ظاهرا قال والفرق بني إن 

ة اهللا يرفع حكم الطالق مجلة فال بد فيه شاء اهللا وبني سائر صور التعليق أن التعليق مبشيئ

من اللفظ والتعليق بالدخول وحنوه ال يرفعه مجلة بل خيصصه حبال دون حال ومنها من عزم 

على املعصية ومل يفعلها أو مل يتلفظ ا ال يأمث لقوله صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا جتاوز ألميت 

ع يف فتاوي قاضي القضاة تقي الدين بن ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل به ووق

رزين أن اإلنسان إذا عزم على معصية فإن كان قد فعلها ومل يتب منها فهو مؤاخذ ذا العزم 

ألنه إصرار وقد تكلم السبكي يف احللبيات على ذلك كالما مبسوطا أحسن فيه جدا فقال 

اجس وهو ما يلقى فيها مث الذي يقع يف النفس من قصد املعصية على مخس مراتب األوىل اهل

جريانه فيها وهو اخلاطر مث حديث النفس وهو ما يقع فيها من الرتدد هل يفعل أو ال مث اهلم 

وهو ترجيح قصد الفعل مث العزم وهو قوة ذلك القصد واجلزم به فاهلاجس ال يؤاخذ به إمجاعا 

  ألنه ليس
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عليه ال قدرة له وال صنع واخلاطر الذي بعده كان قادرا على  من فعله وإمنا هو شيء ورد

دفعه بصرف اهلاجس أول وروده ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان باحلديث 

الصحيح وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق األوىل وهذه املراتب الثالثة أيضا لو  



األول فظاهر وأما الثاين والثالث فلعدم القصد كانت يف احلسنات مل يكتب له ا أجر أما 

وأما اهلم فقد بني احلديث الصحيح أن اهلم باحلسنة يكتب حسنة واهلم بالسيئة ال يكتب 

سيئة وينتظر فإن تركها هللا كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة واألصح يف معناه أنه 

مرفوع ومن هذا يعلم أن قوله يف يكتب عليه الفعل وحده وهو معىن قوله واحدة وأن اهلم 

حديث النفس ما مل يتكلم أو يعمل ليس له مفهوم حىت يقال إا إذا تكلمت أو عملت 

يكتب عليه حديث النفس ألنه إذا كان اهلم ال يكتب فحديث النفس أوىل هذا كالمه يف 

صلى اهللا احللبيات وقد خالفه يف شرح املنهاج فقال إنه ظهر له املؤاخذة من إطالق قوله 

عليه وسلم أو تعمل ومل يقل أو تعمله قال فيؤخذ منه حترمي املشي إىل معصية وإن كان املشي 

يف نفسه مباحا لكن النضمام قصد احلرام إليه فكل واحد من املشي والقصد ال حيرم عند 

انفراده أما إذا اجتمعا فإن مع اهلم عمال ملا هو من أسباب املهموم به فاقتضى إطالق أو 

تعمل املؤاخذة به قال فاشدد ذه الفائدة يديك واختذها أصال يعود نفعه عليك وقال ولده 

يف منع املوانع هنا دقيقة نبهنا عليها يف مجع اجلوامع وهي أن عدم املؤاخذة حبديث النفس 

واهلم ليس مطلقا بل بشرط عدم التكلم والعمل حىت إذا عمل يؤاخذ بشيئني مهه وعمله وال 

مغفورا وحديث نفسه إال إذا مل يتعقبه العمل كما هو ظاهر احلديث مث حكى   يكون مهه

كالم أبيه الذي يف شرح املنهاج والذي يف احللبيات ورجح املؤاخذة مث قال يف احللبيات وأما 

العزم فاحملققون على أنه يؤاخذ به وخالف بعضهم وقال إنه من اهلم املرفوع ورمبا متسك بقول 

لشيء عزم عليه والتمسك ذا غري سديد ألن اللغوي ال يتنزل إىل هذه أهل اللغة هم با

الدقائق واحتج األولون حبديث إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار قالوا يا 

رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه فعلل باحلرص 

ى املؤاخذة بأعمال القلوب كاحلسد وحنوه وبقوله تعاىل ومن يرد واحتجوا أيضا باإلمجاع عل

فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم على تفسري اإلحلاد باملعصية مث قال إن التوبة واجبة 

  على الفور ومن ضرورا العزم على عدم العود فمىت عزم على العود
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مضاد للتوبة فيؤاخذ به بال إشكال وهو الذي قاله ابن رزين مث قال قبل أن يتوب منها فذلك 

املبحث يف آخر جوابه والعزم على الكبرية وإن كان سيئة فهو دون الكبرية املعزوم عليها 

األول اإلسالم ومن مث مل تصح العبادت من الكافر وقيل يصح  السادس يف شروط النية

ء أيضا وقيل يصح التيمم أيضا وحمل اخلالف يف غسله دون وضوئه وتيممه وقيل يصح الوضو 

األصلي أما املرتد فال يصح منه غسل وال غريه كذا قال الرافعي لكن يف شرح املهذب أن 

مجاعة أجروا اخلالف يف املرتد وخرج من ذلك صور األوىل الكتابية حتت املسلم يصح غسلها 

ما قطع به املتويل والرافعي يف عن احليض ليحل وطؤها بال خالف للضرورة ويشرتط نيتها ك

باب الوضوء وصححه يف التحقيق كما ال جيزي الكافر العتق عن الكفارة إال بينة العتق 

وادعى يف املهمات أن ازوم به يف الروضة وأصلها يف النكاح عدم االشرتاط وما ادعاه باطل 

والنفاس ألزمها الزوج  سببه سوء الفهم فإن عبارة الروضة هناك إذا طهرت الذمية من احليض

االغتسال فإن امتنعت أجربها عليه واستباحها وإن مل تنو للضرورة كما جيرب املسلمة انونة 

فقوله وإن مل تنو بالتاء الفوقية عائد إىل مسئلة االمتناع ال إىل أصل غسل الذمية وحينئذ ال 

ية الزوج عند االمتناع وانون شك يف أن نيتها ال تشرتط كاملسلمة انونة وأما عدم اشرتاط ن

أو عدم اشرتاط نيتها يف غري حال اإلجبار فال تعرض له يف الكالم ال نفيا وال إثباتا بل يف 

قوله يف مسألة االمتناع استباحها وإن مل تنو للضرورة ما يشعر بوجوب النية يف غري حال 

نه ساكتني عليه االمتناع وعجبت لألسنوي كيف غفل عن هذا وكيف حكاه متابعوه ع

والفهم من خري ما أويت العبد الثانية الكفارة تصح من الكافر ويشرتط منه نيتها ألن املغلب 

فيها جانب الغرامات والنية فيها للتمييز ال للقربة وهي بالديون أشبه وذا يعرف الفرق بني 

املرتد الزكاة يف  عدم وجوب إعداا بعد اإلسالم ووجوب إعادة الغسل بعده الثالثة إذا أخرج

حال الردة تصح وجتزيه الرابعة ذكر قاضي القضاءة جالل الدين البلقيين أنه يصح صوم 

الكافر يف صورة وذلك إذا أسلم مع طلوع الفجر مث إن وافق آخر إسالمه الطلوع فهو مسلم 

لفجر حقيقة ويصح منه النفل مطلقا قال ونظريها من املنقول صورة اامع حيس وهو جمامع با

  فينزع حبيث يوافق آخر نزعه الطلوع وإن وافق أول إسالمه الطلوع فهذا إذا نوى
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النفل صح على األرجح وال أثر ملا وجد من موافقة أول اإلسالم الطلوع كما ذكره األصحاب 

ال يبطل الصوم فيها  يف صورة أن يطلع وهو جمامع ويعلم بالطلوع يف أوله فينزع يف احلال أنه

على األصح فحينئذ تلك اللحظة اليت كانت وقت الطلوع هي املرادة بالتصوير وذلك قبل 

احلكم باإلسالم واألخذ يف اإلسالم ليس بقاء على الكفر كما أن النزع ليس بقاء على 

اجلماع وال يصح منه صوم الفرض واحلالة هذه ألن التبييت شرط فإن بيت وهو كافر مث 

م كما صورنا قال فهل هلذه النية أثر مل أر من تعرض لذلك وجيوز أن يقال الشروط ال أسل

تعترب وقت النية كما قالوا يف احلائض تنوي من الليل قبل انقطاع دمها مث ينقطع األكثر أو 

العادة فال حيتاج إىل التجديد وجيوز أن يقال يعترب شرط اإلسالم وقت النية ألن املعتادة على 

من االنقطاع ألكثر احليض وعلى ظن قوي للعادة بظهورها وليس يف إسالم الكافر يقني 

يقني وال ظاهر فكان مرتدد حال النية فيبطل اجلزم كما إذا مل يكن هلا عادة أو هلا عادة 

خمتلفة ولو اتفق الطهر بالليل لعدم اجلزم قال ومما يناظر ذلك ما إذا نوى سفر القصر وهو  

يته فإذا أسلم يف أثناء املسافة قصر على األرجح اه الشرط الثاين التمييز فال كافر فإنه تعترب ن

تصح عبادة صيب ال مييز وال جمنون وخرج عن ذلك الطفل يوضئه الويل للطواف حيث حيرم 

عنه وانونة يغسلها الزوج عن احليض وينوي على األصح ومن فروع هذا الشرط مسألة 

أو ال ألنه ال يتصور منهما القصد وصححوا أن عمدمها  عمدها يف اجلنايات هل هو عمد

عمد وخص األئمة اخلالف مبن له نوع متييز فغري املميز منهما عمده خطأ قطعا ونظري ذلك 

السكران ال يقضى عليه باحلديث حىت يستغرق دون أول النشوة وكذا حكم صالته وسائر 

ه فمن جهل فرضية الوضوء أو الصالة مل أفعاله الشرط الثالث العلم باملنوي قال البغوي وغري 

يصح منه فعلها وكذا لو علم أن بعض الصالة فرض ومل يعلم فرضية اليت شرع فيها وإن علم 

الفرضية وجهل األركان فإن اعتقد الكل سنة أو البعض فرضا والبعض سنة ومل مييزها مل تصح 

من أنه أدى سنة باعتقاد قطعا أو الكل فرضا فوجهان أصحهما الصحة ألنه ليس فيه أكثر 

الفرض وذلك ال يؤثر وقال الغزايل الذي ال مييز الفرائض من السنن تصح عبادته بشرط أن 



ال يقصد التنفل مبا هو فرض فإن قصده مل يعتد به وإن غفل عن التفصيل فنية اجلملة كافية 

  واختاره يف الروضة
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وء والصالة يف معنامها وقال يف اخلادم الظاهر أن ال يشرتط ذلك يف قال األسنوي وغري الوض

احلج ويفارق الصالة فإنه ال يشرتط فيه تعيني املنوي بل ينعقد مطلقا ويصرفه خبالف الصالة 

وميكن تعلم األحكام بعد اإلحرام خبالف الصالة وال يشرتط العلم بالفرضية ألنه لو نوى 

روع هذا الشرط ما لو نطق بكلمة الطالق بلغة ال يعرفها النفل انصرف إىل الفرض ومن ف

وقال قصدت ا معناها بالعربية فإنه ال يقع الطالق يف األصح وكذا لو قال مل أعلم معناها 

ولكن نويت ا الطالق وقطع النكاح فإنه ال يقع كما لو خاطبها بكلمة ال معىن هلا وقال 

طلقة يف طلقتني وقال أردت معناه عند أهل  أردت الطالق ونظري ذلك لو قال أنت طالق

احلساب فإن عرفه وقع طلقتان وإن جهله فواحدة يف األصح ألن ما ال يعلم معناه ال يصح 

قصده ونظريه أيضا أن يقول طلقتك مثل ما طلق زيد وهو ال يدري كم طلق زيد وكذا لو 

ل املقر له على درهم يف نوى عدد طالق زيد ومل يتلفظ ونظري أنت طالق طلقة يف طلقتني قو 

عشرة فإنه إن قصد احلساب يلزمه عشرة كذا أطلقه الشيخان هنا وقيده يف الكفاية بأن يعرفه 

قال فإن مل يعرفه فيشبه لزوم درهم فقط وإن قال أردت ما يريده احلساب على قياس ما يف 

بعتك مبثل ما الطالق انتهى وقد جزم به يف احلاوي الصغري ونظري طلقتك مثل ما طلق زيد 

باع به فالن فرسه وهو ال يعلم قدره فإن البيع ال يصح الشرط الرابع أن ال يأيت مبناف فلو 

ارتد يف أثناء الصالة أو الصوم أو احلج أو التيمم بطل أو الوضوء أو الغسل مل يبطال ألن 

الفراغ أفعاهلما غري مرتبطة ببعضها ولكن ال حيسب املغسول يف زمن الردة ولو ارتد بعد 

فاألصح أنه ال يبطل الوضوء والغسل ويبطل التيمم لضعفه ولو وقع ذلك بعد فراغ الصالة أو 

الصوم أو احلج أو أداء الزكاة مل جيب عليه اإلعادة وأما األجر فإن مل يعد إىل اإلسالم فال 

حيصل له ألن الردة حتبط العمل وإن عاد فظاهر النص أا حتبط أيضا والذي يف كالم 



رافعي أا إمنا حتبط إذا اتصلت باملوت بل يف األساليب لو مات مرتدا فحجه وعبادته باقية ال

وتفيده املنع من العقاب فإنه لو مل يؤدها لعوقب على تركها ولكن ال تفيده ثوابا ألن دار 

الثواب اجلنة وهو ال يدخلها وحكى الواحدي يف تفسري سورة النساء خالفا يف الكافر يؤمن 

تد أنه يكون مطالبا جبميع كفره وأن الردة حتبط اإلميان السابق قال وهو غلط ألنه صار مث ير 

باإلميان كمن مل يكفر فال يؤاخذ به بعد أن ارتفع حكمه قال وهو نظري اخلالف يف أن من 

  تاب من املعصية مث عاود الذنب هل يقدح يف صحة التوبة املاضية واملشهور ال
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قلت ليس بنظريه بل بينهما بون عظيم لفحش أمر الردة فقد نص اهللا تعاىل على أا حتبط 

العمل خبالف الذنب فإنه ال حيبط عمال وقد صح يف احلديث يف الكافر يسلم أنه إن أساء 

أوخذ باألول واآلخر ومن نظائر ذلك أن من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ارتد 

دة كابن خطل ال يطلق عليه اسم الصحايب وأما من ارتد بعده مث أسلم ومات ومات على الر 

مسلما كاألشعث بن قيس فقال احلافظ أبو الفضل العراقي يف دخوله يف الصحابة نظر فقد 

نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة حمبطة للعمل قال والظاهر أا حمبطة للصحبة 

م يف حياته كعبداهللا بن أيب سرح فال مانع من دخوله يف السابقة قال أما من رجع إىل اإلسال

الصحبة انتهى ويف البحر لو اعتقد صيب أبواه مسلمان الكفر وهو يف الصالة بطلت قال 

والذي كنت أقول صالته صحيحة ألن ردته مل تصح مث ظهر يل اآلن بطالا ألن اعتقاد 

ن مبنيان على نية اخلروج أو يف حج الكفر إبطال هلا فلو وقع ذلك يف وضوء أو صوم فوجها

ومن املنايف نية  فصلأو عمرة مل يضر ألنه ال يبطل بنية اإلبطال انتهى كالم صاحب البحر 

القطع ويف ذلك فروع نوى قطع اإلميان والعياذ باهللا تعاىل صار مرتدا يف احلال نوى قطع 

ويف الطهارة وجه ألن حكمها  الصالة بعد الفراغ منها مل تبطل باإلمجاع وكذا سائر العبادات

باق بعد الفراغ نوى قطع الصالة أثناءها بطلت بال خالف ألا شبيهة باإلميان نوى قطع 

الطهارة أثناءها مل يبطل ما مضى يف األصح لكن جيب جتديد النية ملا بقي نوى قطع الصوم 



بوجوه من  واالعتكاف مل يبطال يف األصح ألن الصالة خمصوصة من بني سائر العبادات

الربط ومناجاة العبد ربه نوى األكل أو اجلماع يف الصوم مل يضره نوى فعل مناف يف الصالة  

كاألكل والفعل الكثري مل تبكل قبل فعله نوى الصوم من الليل مث قطع النية قبل الفجر سقط 

حكمها ألن ترك النية ضد النية خبالف ما لو أكل بعدها ال تبطل ألن األكل ليس ضدها 

نوى قطع احلج والعمرة مل يبطال بال خالف ألنه ال خيرج منهما باإلفساد نوى قطع اجلماعة 

بطلت مث يف الصالة قوالن إذا مل يكن عذر أصحهما ال تبطل وأما ثواب اجلماعة ملا سبق 

فيسقط كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشريازي واعتمده خامتة احملققني الشيخ جالل 

الثواب يف الصالة والوضوء وحنوه إذا قلنا ببطالنه ففي شرح املهذب عن  الدين احمللي وأما

  البحر
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لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه مث بطل يف أثنائه حبدث أو غريه فهل له ثواب 

إن بطل املفعول منه كالصالة إذا بطلت يف أثنائها أو ال ألنه مراد لغريه خبالف الصالة أو 

بغري اختياره فله وإال فال احتماالت وظاهره أن احلصول يف الصالة متفق عليه نوى فطع 

الفاحتة فإن كان مع سكوت يسري بطلت القراءة يف األصح وإال فال نوى قطع السفر 

واإلقامة فإن كان سائرا مل يؤثر ألن السري يكذا كما يف شرح املهذب وإن كان نازال انقطع 

ان يف مفازة ال تصلح لإلقامة على األظهر نوى اإلمتام يف أثناء الصالة امتنع عليه وكذا لو ك

القصر نوى مبال التجارة القنية انقطع حول التجارة ولو نوى مبال القنية التجارة مل يؤثر يف 

األصح نوى باحللي احملرم استعماال مباحا بطل احلول نوى باملباح حمرما أو كنزا ابتدأ حول 

نوى اخليانة يف الوديعة مل يضمن على الصحيح إال أن يتصل به نقل من احلرز كما يف  الزكاة

قطع القراءة مع السكوت نوى أن ال يردها وقد طلبها املالك فيه الوجهان نوى اخليانة يف 

اللقطة فيه الوجهان فرع ويقرب من نية القطع نية القلب قال يف شرح املهذب قال املاوردي 

 أخرى أقسام أحدها نقل فرض إىل فرض فال حيصل واحد منهما الثاين نقل نقل الصالة إىل



نفل راتب إىل نفل راتب كوتر إىل سنة الفجر فال حيصل واحد منهما الثالث نقل نفل إىل 

فرض فال حيصل واحد منهما الرابع نقل فرض إىل نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم 

نقل نية بأن ينوي قبله نفال عامدا فتبطل صالته وال بالظهر قبل الزوال جاهال فيقع نفال و 

ينقلب نفال على الصحيح فإن كان لعذر كأن أحرم بفرض منفردا مث أقيمت مجاعة فسلم من 

ومن املنايف عدم القدرة على املنوي إما عقال  فصلركعتني ليدركها صحت نفال يف األصح 

صالة وأن ال يصليها مل يصح  وإما شرعا وإما عادة فمن األول نوى بوضوئه أن يصلي

لتناقضه ومن الثاين نوى به الصالة يف مكان جنس قال يف شرح املهذب عن البحر ينبغي أن 

ال يصح ومن الثالث نوى به صالة العيد وهو يف أول السنة أو الطواف وهو بالشأم ففي 

ف فيمن صحته خالف حكاه يف األول الروياين ويف الثاين بعض املصنفني وقربه من اخلال

  أحرم بالظهر قبل الزوال
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قلت لكن األصح الصحة كما جزم به يف التحقيق وحكاه يف شرح املهذب عن البحر وأقره 

نوى العبد أو الزوجة أو اجلندي مسافة القصر وهم مع مالك أمرهم وال يعرفون مقصده مل 

على ذلك إذ مها حتت قهر السيد والزوج خبالف  يقصر العبد وال الزوجة ألما ال يقدران

ومن املنايف الرتدد وعدم اجلزم وفيه فروع تردد  فصلاجلندي ألنه ليس حتت يد األمري وقهره 

هل يقطع الصالة أو ال أو علق إبطاهلا على شيء بطلت وكذا يف اإلميان تردد يف أنه نوى 

شك يف احلديث فاحتاط وتطهر مث بان القصر أوال وهل يتم أو ال مل يقصر تيقن الطهارة و 

أنه حمدث مل يصح وعليه اإلعادة يف األصح خبالف ا لو شك يف الطهارة وقد تيقن احلدث 

ألن معه أصال وخبالف ما لو شك يف جناسة فغسلها ألا ال حتتاج إىل نية نوى ليلة الثالثني 

الف ما لو وقع ذلك من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه مل يقع عنه خب

ليلة الثالثني من رمضان الستصحاب األصل عليه فائتة فشك هل قضاها أو ال فقضاها مث 

تيقنها مل جتزئه هجم فتوضأ بأحد اإلناءين مل يصح وضوؤه وإن بان أنه توضأ بالطاهر شك 



يف جواز املسح على اخلف فمسح مث بان جوازه وجب إعادة املسح وقضى ما صلى به تيمم 

صلى أو صام شاكا يف دخول الوقت فبان يف الوقت مل تصح تيمم بال طلب للماء مث  أو

بان أن ال ماء مل يصح تيمم لفائتة ظنها عليه أو لفائتة الظهر فبانت العصر مل يصح صلى 

إىل جهة شاكا أا القبلة فإذا هي هي مل تصح قصر شاكا يف جواز القصر مل يصح وإن بان 

ميت شاكا أنه من أهل الصالة عليه فبان أنه من أهلها مل يصح جوازه صلى على غائب 

صلى خلف خنثى فبان رجال مل يسقط القضاء يف األظهر خبالف ما لو عقد به النكاح 

فبان رجال مضى على الصحة يف األظهر ألن املقصود فيه احلضور وال نية يقع فيها الرتدد 

عن مايل الغائب إن كان ساملا وإال فعن قال هذه زكاة أو صدقة مل تقع زكاة للرتدد هذا 

  احلاضر أو صدقة فبان ساملا أجزأه وإال مل جيزه عن احلاضر للرتديد فيه خبالف ما سيأيت
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قال إن كان مورثي مات وورثت ماله فهذه زكاته فبان مل جيزه بال خالف ألنه مل يستند إىل 

ن األصل بقاؤه وخبالف البيع فإنه ال حيتاج إىل نية عقب النية أصل خبالف مسألة الغائب أل

باملشيئة فإن نوى التعليق بطلت أو التربك فال أو أطلق قال يف الشايف تبطل ألن اللفظ 

موضوع للتعليق قال أصوم غدا إن شاء زيد مل يصح وإن شاء زيد أو إن نشطت فكذلك 

ذكر صور صحت فيها النية قيما فإنه جيزئه لعدم اجلزم خبالف ما لو قال ما كنت صحيحا م

اشتبه عليه ماء وماء ورد ال جيتهد بل يتوضأ بكل مرة ويغتفر الرتدد يف النية  مع تردد أو تعليق

للضرورة قال األسنوي ويندفع الرتدد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا ويغسل شقي 

ة من اخلمس فنسيها فصلى وجهه وينوي حينئذ مث يعكس املأخوذ واملغسول عليه صال

اخلمس مث تذكرها قال يف شرح املهذب مل أر فيه نقال وحيتمل أن يكون على الوجهني فيمن 

تيقن الطهارة وشك يف احلدث وحيتمل أن يقطع بأن ال جتب اإلعادة ألنا أوجبناها عليه 

يسقط به الفرض ففعلها بينة الواجب وال نوجبها ثانيا خبالف مسألة الوضوء فإنه تربع به وال 

قال وهذا االحتمال أظهر قلت صرح بالثاين يف البحر ونظريه من صلى منفردا مث أعاد مع 



مجاعة ونوى الفرضية كما هو املشهور مث بان فساد األوىل فإن الثانية جتزيه وال يلزم اإلعادة 

ارة صرح به الغزايل يف فتاويه عليه صوم واجب ال يدرى هل هو من رمضان أو نذر أو كف

فنوى صوما واجبا أجزأه كمن نسى صالة من اخلمس ويعذر يف عدم جزم النية للضرورة نقله 

يف شرح املهذب عن الصيمري وصاحب البيان وأقرمها وأما التعليق ففيه صور منها احلج بأن 

يقول مريد اإلحرام إن كان زيد حمرما فقد أحرمت فإن كان زيد حمرما انعقد إحرامه وإال فال 

لقه مبستقبل كقوله إذا أحرم زيد أو جاء رأس الشهر فقد أحرمت فالذي نقله البغوي ولو ع

وآخرون أنه ال يصح وذكر ابن القطان والدارمي والشاشي فيه وجهني أصحهما ال ينعقد قال 

الرافعي وقياس جتويز تعليق أصل اإلحرام بإحرام الغري جتويز هذا ألن التعليق موجود يف 

ا تعليق مبستقبل وذاك تعليق حباضر وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما احلالني إال أن هذ

  مجيعا
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قلت ويؤيد ما ذكره القاضي أبو حامد أنه لو قال يف إحرامه إن شاء اهللا انعقد سواء قصد 

يه فقال الفرق التعليق أم ال فقيل له أليس وقال لعبده أنت حر إن شاء اهللا صح استثناؤه ف

أن االستثناء يؤثر يف النطق وال يؤثر يف النيات والعتق ينعقد بالنطق فلذلك أثر االستثناء فيه 

واإلحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر االستنثاء فيه فقيل له أليس لو قال لزوجته أنت خلية إن شاء 

ة يف الطالق كالصريح اهللا ونوى الطالق أثر االستثناء فيه فقال الفرق أن الكناية مع الني

فلهذا صح االستثناء قال يف شرح املهذب والصواب أن احلكم فيه كسائر العبادات إن نوى 

التربك انعقد وإال فال ومن صور التعليق يف احلج لو أحرم يوم الثالثني من رمضان وهو شاك 

حا فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو من شوال فحج فكان شواال كان حجا صحي

نقله يف شرح املهذب عن الدارمي وأقره ونظريه يف الطهارة إن شك يف احلدث فنوى الوضوء 

إن كان حمدثا وإال فتجديد صح نقله يف شرح املهذب عن البغوي وأقره أو ينوي بوضوئه 

القراءة إن صح الوضوء هلا وإال فالصالة صح نقله يف شرح املهذب عن البحر ويف الصالة 



ه فقال إن قصر قصرت وإال أمتمت فبان قاصرا قصر جزم به األصحاب شك يف قصر إمام

اختلط مسلمون بكفار أو شهداء بغريهم صلى على كل واحد بنية الصالة عليه إن كان 

مسلما أو غري شهيد عليه فائتة وشك يف أدائها فقال أصلي عنها إن كانت وإال فنافلة 

ال خبالف ما لو شك يف دخول وقت فبانت أجزأه نقله يف شرح املهذب عن الدارمي ق

الصالة فنوى إن كانت دخلت فعنها وإال فنافلة أو فائتة فإنه ال جيزيه باالتفاق وخبالف ما 

لو قال فائتة أو نافلة للرتديد ويف الزكاة نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإال فعن احلاضر 

إن كان ساملا فعنه وإال فتطوع فبان ساملا فبان باقيا أجزأه عنه أو تالفا أجزأه عن احلاضر قال 

أجزأه باالتفاق ويف الصوم نوى ليلة الثالثني من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو 

فرض وإن مل يكن فتطوع صحح السبكي واألسنوي أنه يصح وجيزيه وال يضر هذا التعليق 

الصالة يف آخر وقتها قلت وهو املختار واملرجح يف أصل الروضة خالفه ويف اجلمعة أحرم ب

فقال إن كان الوقت باقيا فجمعة وإال فظهر فبان بقاؤه ففي صحة اجلمعة وجهان يف شرح 

  املهذب بال ترجيح
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اختلف األصحاب هل النية ركن يف العبادات أو شرط فاختار  املبحث السابع يف أمور متفرقة

لعبادة وذلك شأن األركان والشرط ما يتقدم عليها وجيب األكثر أا ركن ألا داخل ا

استمراره فيها واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أا شرط وإال الفتقرت إىل نية أخرى 

تندرج فيه كما يف أجزاء العبادات فوجب أن تكون شرطا خارجا عنها واألولون انفصلوا عن 

 ذلك فعدها يف الصوم ركنا وقال يف الصالة ذلك بلزوم التسلسل واختلف كالم الغزايل يف

هي بالشروط أشبه ووقع العكس من ذلك يف كالم الشيخني فإما عداها يف الصالة ركنا 

وقاال يف الصوم النية شرط الصوم وهذا ميكن أن يكون له وجه من جهة أا يف الصوم 

 صحته فهي ركن فيه وما متقدمة عليه وقال العالئي ميكن أن يقال ما كانت النية معتربة يف

يصح بدوا ولكن يتوقف حصول الثواب عليها كاملباحات والكف عن املعاصي فنية التقرب 



شرط يف الثواب تنبيه قال ابن دقيق العيد كان الشيخ عز الدين بن عبدالسالم يستشكل 

النية شرط  معرفة حقيقة اإلحرام جدا ويبحث فيه كثريا فإذا قيل له إنه النية اعرتض عليه بأن

يف احلج الذي اإلحرام ركنه وشرط الشيء غريه وإذا قيل له إنه التلبية اعرتض عليه بأا 

ليست بركن وعبارته يف القواعد ومن املشكل قوهلم إن احلج والعمرة ينعقدان مبجرد نية 

اإلحرام من غري قول وال فعل فإن أريد باإلحرام أفعال احلج مل يصح ألنه مل يتلبس بشيء 

منها وقت النية وإن أريد االنكفاف عن احملظورات مل يصح ألنه لو نوى اإلحرام مع مالبسة 

احملظورات صح وألنه لو كان كذلك ملا صح إحرام من جهل وجوب الكف ألن اجلهل به 

مينع توجه النية إليه إذ ال يصح قصد ما جيهل حقيقته ويف التلقني البن سراقة اإلحرام النية 

على فعله وقال ابن عبدان اإلحرام أن ينوي أنه قد أحرم وغلط بعض أصحابنا  باحلج والعزم

فجعل النية غري اإلحرام وأشار به إىل ابن سريج حيث قال ال يتم احلج إال بالنية لإلحرام 

واإلحرام وعبارة التنبيه وينوي اإلحرام بقلبه وهو يدل على أن النية غري اإلحرام وذلك هو 

حرم إحراما مطلقا فله صرفه إىل ما شاء فالنية غري املنوي وقال النووي التحقيق فإنه لو أ

اإلحرام نية الدخول يف احلج أو العمرة قال ابن الرفعة وهذا التفسري خيرج اإلحرام املطلق 

فالوجه أن يقال هو نية حج أو عمرة أو مها أو ما يصلح ألحدمها وهو املطلق تنبيه آخر 

يف مسألة وهي ما لو شك بعد الصالة يف تركها أو ترك الطهارة أجروا النية جمرى الشروط 

  فإنه جيب اإلعادة خبالف ما لو شك يف ترك ركن قال يف شرح
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املهذب والفرق أن الشك يف األركان يكثر لكثرا خبالف الشروط وقال يف الروضة وشرح 

قال الرافعي وتبعه  قاعدةة بعد الغروب فال أثر له املهذب يف الصوم لو شك الصائم يف الني

يف الروضة النية يف اليمني ختصص اللفظ العام وال تعمم اخلاص مثال األول أن يقول واهللا ال 

أكلم أحدا وينوي زيدا ومثال الثاين أن مين عليه رجل ما نال منه فيقول واهللا ال أشرب منه 

من عطش خاصة وال حينث بطعامه وثيابه ولو  ماء من عطش فإن اليمني تنعقد على املاء



نوى أن ال ينتفع بشيء منه ولو كانت املنازعة تقتضي ذلك ألن النية إمنا تؤثر إذا احتمل 

اللفظ ما نوى جبهة يتجوز ا قال األسنوي ويف ذلك نظر ألن فيه جهة صحيحة وهي 

ال يف موضع واحد مقاصد اللفظ على نية الالفظ إ قاعدةإطالق اسم البعض على الكل 

وهو اليمني عند القاضي فإا على نية القاضي دون احلالف إن كان موافقا له يف االعتقاد 

فإن خالفه كحنفي استحلف شافيا يف شفعة اجلوار ففيمن تعترب نيته وجهان أصحهما 

 القاضي أيضا وهذه فروع منثورة مع نظري فأكثر لكل فرع فرع فرع أدخل اجلنب يده يف اإلناء

بعد النية أو احملدث بعد غسل الوجه فإن نوى رفع احلدث صار مستعمال أو االغرتاف فال 

أو أطلق فوجهان أصحهما يصري وله نظائر منها إذا عقب النية باملشيئة فإن نوى التعليق 

بطلت أو التربك فال أو أطلق فوجهان أصحهما تبطل ومنها لو كان امسها طالق أو حرة 

ا حرة فإن قصد الطالق أو العتق حصال أو النداء فال وإن أطلق فوجهان فقال يا طالق أو ي

لكن األصح هنا عدم احلصول ومنها لو كرر لفظ الطالق بال عطف فإن قصد االستئناف 

وقع الثالث أو التأكيد فواحدة أو أطلق فقوالن األصح ثالث ومنها قال أنت طالق طلقة يف 

ساب فثنتان أو أطلق فقوالن أصحهما واحدة وكذا طلقتني فإن قصد الظرف فواحدة أو احل

يف اإلقرار ومنها لو قال أنت طالق وطالق وطالق وقصد االستئناف أو تأكيد األول بالثاين 

أو بالثالث فثالث أو تأكيد الثاين بالثالث فثنتان أو أطلق فقوالن أصحهما ثالث وكذا يف 

  اإلقرار
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قال واهللا ال أجامع واحدة منكن فإن قصد االمتناع عن كل واحدة فمول من الكل  ومنها لو

أو واحدة فقط فمول منها أو أطلق فوجهان أصحهما احلمل على التعميم ومنها لو قال 

أنت علي كعني أمي فإن قصد الظهار فمظاهر أو الكرامة فال أو أطلق فوجهان أصحهما ال 

بن علي وقال أردت لست من صلبه بل بينك وبينه آباء شيء ومنها لو قال لعلوي لست ا

فال حد أو قصد القذف حد وإن أطلق وقال مل أرد به شيئا مل حيد جزم به يف زوائد الروضة 



ومنها إذا اختذ احللي بقصد استعماله يف مباح مل جتب فيه الزكاة أو بقصد كنزه وجبت أو مل 

صل الروضة ال زكاة ومنها لو انكسر احللي يقصد استعماال وال كنزا فوجهان أصحهما يف أ

املباح حبيث مينع االستعمال لكن ال حيتاج إىل صوغ ويقبل اإلصالح باإلحلام فإن قصد 

جعله تربا أو دراهم أو كنزه انعقد احلول عليه من يوم االنكسار وإن قصد إصالحه فال زكاة 

جحهما الوجوب ومنها مسح وإن متادت عليه أحوال وإن مل يقصد هذا وال ذاك فوجهان أر 

على اجلرموق ووصل البلل إىل األسفل فإن كان يقصد األسفل صح أو األعلى فقط فال أو 

أطلق فوجهان األصح الصحة وله حالة رابعة أن يقصدمها واحلكم الصحة وله يف ذلك 

م نظريان أحدمها إذا نطق يف الصالة بنظم القرآن ومل يقصد سواه فواضح وإن قصد به التفهي

فقط بطلت وإن قصدمها معا مل تبطل وإن أطلق فوجهان األصح البطالن الثاين إذا تلفظ 

اجلنب أذكار القرآن وحنوها فإن قصد القراءة فقط حرم أو الذكر فقط فال وإن قصدمها حرم 

أو أطلق حرم أيضا بال خالف ويقرب من ذلك محل املصحف يف أمتعة فإنه إن كان هو 

إن كان املقصود األمتعة فقط أو مها فال فرع إذا اقرتنت نية الوضوء املقصود باحلمل حرم و 

باملضمضة أو االستنشاق مل تصح إال أن ينغسل معهما شيء من الوجه فتصح النية لكن ال 

جيزئ املغسول عن الوجه على األصح ألنه مل يغسله بقصد أداء الفرض فتجب إعادته كذا 

ت أن القول بالصحة وعدم إجزاء املغسول عن الفرض يف الروضة من زوائده وادعى يف املهما

غري معقول قلت وجدت له نظريا وهو ما إذا أحرم باحلج يف غري أشهره فإنه ينعقد عمرة على 

  الصحيح وال جتزيه عن عمرة اإلسالم على قول وعلى هذا فقد صححنا نية أصل

____________________  

)1/45(  

  

الواجب وهذا نظري حسن مل أر من تفطن له ومن هنا اجنر بنا اإلحرام ومل نعتد باملفعول عن 

القول إىل تأدي الفرض بنية النفل واألصل عدم إجزائه وفيه فروع أتى بالصالة معتقدا أن 

مجيع أفعاهلا سنة عطس فقال احلمد هللا وبىن عليه الفاحتة سلم األوىل على نية الثانية مث بان 

ك توضأ الشاك احتياطا مث تيقن احلدث مل جيزئه يف خالفه مل حتسب وال خالف يف كل ذل



األصح ترك ملعة مث جدد الوضوء فانغسلت فيه مل جتزئه يف األصح اغتسل بنية اجلمعة ال 

جتزيه عن اجلنابة يف األصح ترك سجدة مث سجد سجدة للتالوة ال جتزئ عن الفرض يف 

قال النووي يف شرح  النفلذكر صور خرجت عن هذا األصل فتأدى فيها الفرض بنية األصح 

الوسيط ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض والنفل مجيعا مث يأيت بشيء من تلك العبادات 

ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قلت هذا الضابط منتقص طردا وعكسا كما 

يعرف من األمثلة السابقة واآلتية من ذلك جلس للتشهد األخري وهو يظنه األول مث تذكر 

أجزأه نوى احلج أو العمرة أو الطواف تطوعا وعليه الفرض انصرف إليه بال خالف تذكر يف 

القيام ترك سجدة وكان جلس بنية االسرتاحة كفاه عن جلوس الركن يف األصح أغفل املتطهر 

ملعة وانغسلت بنية التكرار يف الثانية والثالثة أجزأه يف األصح خبالف ما لو انغسلت يف 

التجديد طهارة مستقلة مل ينو فيه رفع احلديث أصال والثالث طهارة واحدة  التجديد ألن

وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل مجيعا ومقتضى نيته أن ال يقع شيء عن النفل حىت يرتفع 

احلدث بالفرض قام يف الصالة الرباعية إىل ثالثة مث ظن يف نفسه أنه سلم وأن الذي يأيت به 

ر احلال قال العالئي مل أر هذه املسئلة بعينها والظاهر أن ذلك جيزيه اآلن صالة نفل مث تذك

عن الفرض كما يف مسئلة التشهد قال واملسئلة منقولة عن املالكية وفيها عندهم قوالن 

وكذلك لو سلم من ركعتني سهوا مث قام فصلى ركعتني بنية النفل هل تتم الصالة األوىل 

ك أن اإلجزاء يف هذه أبعد من األوىل قلت املسئلة بذلك وفيها عندهم قوالن قال وال ش

الثانية منقولة يف الروضة وغريها قال يف الروضة من زيادته لو سلم من صالة وأحرم بأخرى مث 

  تيقن أنه ترك ركنا من األوىل مل تنعقد الثانية وأما
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ستئنافها وكذا يف شرح املهذب ومن الوىل فإن قصر الفصل بىن عليها وإن طال وجب ا

الفروع ما قاله القاضي احلسني ونقله القمويل يف اجلواهر أنه لو قنت يف سنة الصبح ظانا أنه 

الصبح فسلم وبان قال القاضي يبطل لشكه يف النية وإتيان أفعال الصالة على الشك 



فيه قال فإن  يقتضي البطالن قلت وال خيلو ذلك من نظر مث رأيت صاحب الكايف توقف

غايته أنه أخطأ وسها واخلطأ يف الصالة ال يفسدها فرع لو دخل املسجد وقت الكراهة 

بقصد أن يصلي التحية كرهت له يف األصح ونظريه فيما ذكره النووي حبثا أن يقرأ آية 

السجدة يف الصالة بقصد أن يسجد فعلى هذا إذا سجد بطلت الصالة ونازع يف ذلك 

ينهى يف قراءة آية السجدة يف الصالة ليسجد وذكر القاضي حسني أنه ال  البلقيين وقال ال

يستحب مجع آيات السجود وقراءا دفعة واحدة من أجل السجود وذلك يقتضي جوازه 

ومنعه الشيخ عز الدين بن عبدالسالم وأفىت ببطالن الصالة ونظريه أيضا ما لو أخر الفائتة 

وقاس عليه يف املهمات أن يؤخر قضاء الصوم ليوقعه يوم ليصليها يف وقت الكراهة فإنه يرحم 

الشك ونظريه أيضا من سلك الطريق األبعد بقصد القصر ال غري ال يقصر يف األصح ولو 

أحرم مع اإلمام فلما قام إىل الثانية نوى مفارقته واقتدى آخر قد ركع بقصد إسقاط الفاحتة 

ل وليس هذا كمن سافر لقصد القصر قال الزركشي فيحتمل أن ال تصح القدوة لذلك قا

والفطر فإن هذا قاصد أصل السفر وذاك قاصد يف أثناء السفر ونظري هذا أن يقصد بأصل 

االقتداء حتمل الفاحتة وسجود السهو فإنه حيصل له ذلك وقد قال النووي وابن الصالح 

ل سأله عن فيمن حلف ليطأن زوجته يف ار رمضان اجلواب فيها ما قاله أبو حنيفة لسائ

ذلك أنه يسافر فرع املنقطع عن اجلماعة لعذر من أعذارها إذا كانت نيته حضورها لوال العذر 

حيصل له ثواا كما اختاره يف الكفاية ونقله عن التلخيص للروياين قال يف املهمات ونقله يف 

احلق انتهى  البحر عن القفال وارتضاه وجزم به املاوردي يف احلاوي والغزايل يف اخلالصة وهو

واختار السبكي أن معتاد اجلماعة إذا تركها لعذر حيصل له أجرها قال ابنه يف التوشيح هذا 

أبلغ من قول الروياين من وجه ودونه من وجه فأبلغ من وجهة أنه مل يشرتط فيه القصد بل 

  اكتفى بالعادة السابقة ودونه من جهة
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العادة وممن اختار ذلك البلقيين أيضا واملصحح يف شرح املهذب أنه ال حيصل أنه اشرتط فيه 

له األجر ولكن املختار األول واألحاديث الصحيحة تدل لذلك ونظريه املعذور يف ترك 

املبيت مبىن ال يلزمه دم ولوال أنه نزل منزلة احلاضر لزمه الدم ويلزم من ذلك حصول األجر له 

من ذلك أن الواقف لو شرط املبيت يف خانقاه مثال فبات من شرط بال شك وخرج البلقيين 

مبيته خارجها لعذر من خوف على نفس أو زوجة أو مال أو حنوها ال يسقط من معلومه 

شيء ذكره يف فتاويه قال وهو من القياس احلسن مل أسبق إليه ومن نظائر ذلك من حضر 

سهام له سواء كان مرجو الزوال أم الوقعة وهو صحيح فعرض له مرض مل يبطل حقه من اإل

ال على األصح ومن حتيز إىل فئة قريبة ليستنجد ا يشارك اجليش فيما غنموه بعد مفارقته 

فرع ذكر الرافعي يف الطالق أنه إذا وطئ امرأتني واغتسل عن اجلنابة وحلف أنه مل يغتسل 

واهللا ال أغتسل عنك سألناه عن الثانية مل حينث ونظري ذلك ما ذكره يف األوائل أنه لو قال 

فإن قال أردت ال أجامعك فمول وإن قال أردت االمتناع من الغسل أو أين أقدم على وطئها 

وطء غريها فيكون الغسل عن األوىل حبصول اجلنابة ا قبل وال يكون موليا ويف شرح 

عن التلخيص للسنجي لو أجنبت املرأة مث حاضت واغتسلت وكانت حلفت أا ال تغتسل 

اجلنابة فالعربة عندنا بالنية فإن نوت االغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وحتنث وإن نوت 

عن احليض وحده مل حتنث ألا مل تغتسل عن اجلنابة وإن كانت غسلها جمزيا عنهما معا فرع 

تقدم أن األصح أن الطواف والسعي ال يشرتط فيهما القصد وإمنا يشرتط عدم قصد غريمها 

ظائر منها هل يشرتط قصد املشرتي بقوله اشرتيت اجلواب أو الشرط أن ال يقصد ولذلك ن

االبتداء فيه وجهان أصحهما الثاين ومنها اخلمر احملرتمة هي اليت عصرت بقصد اخللية أو ال 

بقصد اخلمرية عبارتان للرافعي ذكر األوىل يف الرهن والثانية يف الغصب فلو عصرت بال قصد 

نية دون األوىل ومنها هل يشرتط يف الوضوء الرتتيب أو الشرط عدم فمحرتمة على الثا

التنكيس وجهان األصح األول فلو غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاين دون األول ومنها 

هل يشرتط الرتتيب بني حجة اإلسالم والنذر أو الشرط عدم تقدمي النذر خالف األصح 

  عام واحد صح على الثاين دون األول الثاين فلو استناب املعضوب رجلني فحجا يف
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ومنها هل يشرتط يف الوقف ظهور القربة أو الشرط انتفاء املعصية وجهان أصحهما الثاين 

فيصح على األغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاين دون األول وجزم يف الوصية بالثاين 

أو الشرط عدم الرد وجهان صحح الرافعي األول ووافقه ومنها هل يشرتط يف الوقف القبول 

النووي يف كتاب الوقف وصحح يف السرقة من زوائد الروضة الثاين وجيريان يف اإلبراء واألصح 

فيه الثاين على قول التمليك أما على قول اإلسقاط فال يشرتط جزما ومنها إذا ضربت القرعة 

ه االستيفاء إال بإذن جديد وهل اإلذن بني مستحقي القصاص فخرجت لواحد مل جيز ل

شرط أو الشرط عدم املنع وجهان أصحهما األول ومنها املتصرف عن الغري شرطه أن 

يتصرف باملصلحة أو الشرط عدم املفسدة وجهان أصحهما األول فإذا استوت املصلحة 

يشرتط واملفسدة مل يتصرف على األول ويتصرف على الثاين ومنها املكره على الصالق هل 

قصد غريه بالتورية أو الشرط أن ال يقصده وجهان أصحهما الثاين وأجرامها املاوردي وغريه يف 

اإلكراه على كلمة الكفر ومنها من أقر لغريه بشيء هل يشرتط تصديقه أو الشرط عدم 

هذه النظائر نظائر يف العربية وحيضرين منها  لطيفةتكذيبه وجهان واألصح يف الروضة الثاين 

لة يف باب ما ال ينصرف وهو أن فعالن الوصف هل يشرتط يف منع صرفه وجود فعلى مسئ

أو الشرط انتفاء فعالنة قوالن أصحهما الثاين فعلى األول يصرف حنو رمحن وحليان وعلى 

الثاين ال تنبيه اشتملت قاعدة األمور مبقاصدها على عدة قواعد كما تبني ذلك مشروحا وقد 

جتري قاعدة  خامتةا وإال فمسائلها ال حتصى وفروعها ال تستقصى أتينا على عيون مسائله

األمور مبقاصدها يف علم العربية أيضا فاألول ما اعترب ذلك يف الكالم فقال سيبويه واجلمهور 

باشرتاط القصد فيه فال يسمى كالما ما نطق به النائم والساهي وما حتكيه احليوانات املعلمة 

ومسى كل ذلك كالما واختاره أبو حيان وفرع على ذلك من وخالفه بعضهم فلم يشرتطه 

  الفقه ما إذا حلف ال يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه
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فإنه ال حينث كما جزم به الرافعي قال وإن كلمه جمنونا ففيه خالف والظاهر خترجيه على 

 إذا انتهى إىل السكر الطافح هذه عبارته اجلاهل وحنوه وإن كان سكرانا حنث يف األصح إال

ولو قرأ حيوان آية سجدة قال األسنوي فكالم األصحاب مشعر بعدم استحباب السجود 

لقراءته ولقراءة النائم والساهي أيضا ومن ذلك املنادى النكرة إن قصد نداء واحد بعينه 

ومن ذلك أن تعرف ووجب بناؤه على الضمن وإن مل يقصد مل يتعرف وأعرب بالنصب 

املنادى املنون للضرورة جيوز تنوينه بالنصب والضم فإن نون بالضم جاز ضم نعته ونصبه أو 

بالنصب تعني نصبه ألنه تابع ملنصوب لفظا وحمال فإن نون مقصور حنو يا فىت بين النعت 

على ما نوى يف املنادى فإن نوى فيه الضم جاز األمران أو النصب تعني ذكر هذه املسئلة 

بو حيان يف كتابيه االرتشاف وشرح التسهيل ومن ذلك قالوا ما جاز إعرابه بيانا جاز إعرابه أ

بدال وقد استشكل بأن البدل يف نية سقوط األول والبيان خبالفه فكيف جتتمع نية سقوطه 

وتركها يف تركيب واحد فأجاب رضي الدين الشاطيب بأن املراد أنه مبين على قصد املتكلم 

وطه وإحالل التابع حمله أعرب بدال وإن مل يقصد ذلك أعرب بيانا ومن ذلك فإن قصد سق

العلم املنقول من صفة إن قصد به ملح الصفة املنقول منها أدخل فيه أل وإال فال وفروع ذلك  

كثرية بل أكثر مسائل علم النحو مبنية على القصد وجتري أيضا هذه القاعدة يف العروض 

موزون مقصود به ذلك أما ما يقع موزونا اتفاقا ال عن قصد من فإن الشعر عند أهله كالم 

املتكلم فإنه ال يسمى شعرا وعلى ذلك خرج ما وقع يف كالم اهللا تعاىل كقوله تعاىل لن تنالوا 

هل أنت إال إصبع % الرب حىت تنفقوا مما حتبون أو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كقوله 

ودليلها قوله  القاعدة الثانية اليقني ال يزال بالشك %ويف سبيل اهللا ما لقيت % دميت 

صلى اهللا عليه وسلم إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال فال 

خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا رواه مسلم من حديث أيب هريرة وأصله يف 

لى اهللا عليه وسلم الرجل خييل إليه أنه الصحيحني عن عبداهللا بن زيد قال شكى إىل النيب ص

جيد الشيء يف الصالة قال ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا ويف الباب عن أيب 

  سعيد اخلدري وابن عباس وروى مسلم عن
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م أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا شك أحدكم يف صالته فل

يدر كم صلى أثالثا أم أربعا فليطرح الشك ولينب على ما استيقن وروى الرتمذي عن 

عبدالرمحن بن عوف قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا سها أحدكم يف 

صالته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتني فلينب على واحدة فإن مل يتيقن صلى اثنتني أم ثالثا 

ن مل يدر أثالثا صلى أم أربعا فلينب على ثالث وليسجد سجدتني قبل فلينب على اثنتني فإ

أن يسلم اعلم أن هذه القاعدة تدخل يف مجيع أبواب الفقه واملسائل املخرجة عليها تبلغ 

ثالثة أرباع الفقه وأكثر ولو سردا هنا لطال الشرح ولكين أسوق منها مجلة صاحلة فأقول 

منها قوهلم األصل بقاء ما كان على ما كان فمن أمثلة  يندرج يف هذه القاعدة عدة قواعد

ذلك من تيقن الطهارة وشك يف احلدث فهو متطهر أو تيقن يف احلدث وشك يف الطهارة 

فهو حمدث ومن فروع الشك يف احلدث أن يشك هل نام أو نعس أو ما رآه رؤيا أو حديث 

عرا أو هل نام ممكنا أو ال أو زالت نفس أو ملس حمرما أو غريه أو رجال أو امرأة أو بشرا أو ش

إحدى أليتيه وشك هل كان قبل اليقظة أو بعدها أو مس اخلنثى أحد فرجيه مث مس مرة 

ثانية وشك هل املمسوس ثانيا األول أو اآلخر ومن ذلك عدم النقض مبس اخلنثى أو ملسه 

أنه يؤمر أو مجاعه ومن ذلك مسئلة من تيقن الطهارة واحلدث وشك يف السابق واألصح 

بالتذكر فيما قبلهما فإن كان حمدثا فهو اآلن متطهر ألنه تيقن الطهارة بعد ذلك احلدث 

وشك يف انتقاضها ألنه ال يدري هل احلدث الثاين قبلها أو بعدها وإن كان متطهرا فإن كان 

يعتاد التجديد فهو اآلن حمدث ألنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك يف زواله ألنه ال 

ي هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم ال بأن يكون واىل بني الطهارتني ونظري ذلك ما لو يدر 

علمنا لزيد على عمرو ألفا فأقام عمرو بينة باألداء أو اإلبراء فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له 

بألف مطلقا مل يثبت ذه البينة شيء الحتمال أن األلف الذي أقر به هو األلف الذي 

وجوبه وقامت البينة بإبرائه فال نشغل ذمته باالحتمال وفرع يف البحر على قولنا يأخذ علمنا 

بالضد فرعا حسنا وهو ما إذا قال عرفت قبل هاتني احلالتني حدثنا وطهرا أيضا وال أدري 

  أيهما السابق قال فيعترب ما كان قبلهما
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دم وهو يف احلقيقة ضد هذه احلالة قال يف اخلادم واحلاصل أنه أيضا ونأخذ مبثله بعكس ما تق

يف األوتار يأخذ بضد ما قبله ويف األشفاع يأخذ مبثله شك يف الطاهر املغري للماء هل هو 

قليل أو كثري فاألصل بقاء الطهورية أحرم بالعمرة مث باحلج وشك هل كان أحرم باحلج قبل 

باطال حكم بصحته قال املاوردي ألن األصل جواز  طوافها فيكون صحيحا أبو بعده فيكون

اإلحرام باحلج حىت يتيقن أنه كان بعده قال وهو كمن تزوج وأحرم ومل يدر هل أحرم قبل 

تزوجيه أو بعده فإن الشافعي نص على صحة نكاحه ألن األصل عدم اإلحرام ونص فيمن 

أو قبله أنه صحيح أيضا أحرم وكل يف النكاح مث مل يدر أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم 

باحلج مث شك هل كان يف أشهر احلج أو قبلها كان حجا ألنه على يقني من هذا الزمان 

وعلى شك من تقدمه ذكره يف شرح املهذب أكل آخر الليل وشك يف طلوع الفجر صح 

صومه ألن األصل بقاء الليل وكذا يف الوقوف أكل آخر النهار بال اجتهاد وشك يف الغروب 

بطل صومه ألن األصل بقاء النهار نوى مث شك هل طلع الفجر أم ال صح صومه بال 

خالف تعاشر الزوجان مدة مديدة مث ادعت عدم الكسوة والنفقة فالقول قوهلا ألن األصل 

بقاؤمها يف ذمته وعدم أدائهما زوج األب ابنته معتقدا بكارا فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند 

ز إذالتها بإصبع أو ظفر واألصل البكارة اختلف الزوجان يف التمكني العقد مل يبطل جلوا

فقالت سلمت نفسي إليك من وقت كذا وأنكر فالقول قوله ألن األصل عدم التمكني 

ولدت وطلقها فقال طلقت بعد الوالدة فلي الرجعة وقالت قبلها فال رجعة ومل يعينا وقتا 

بقاء سلطنة النكاح فإن اتفقا على يوم الوالدة   للوالدة وال للطالق فالقول قوله ألن األصل

كيوم اجلمعة وقال طلقت يوم السبت وقالت اخلميس فالقول قوله ألن األصل بقاء النكاح 

يوم اخلميس وعدم الطالق أو على وقت الطالق واختلفا يف وقت الوالدة فالقول قوهلا ألن 

قال املسلم هذا حلم ميتة أو مذكى األصل عدم الوالدة إذ ذاك أسلم إليه يف حلم فجاء به ف

جموسي وأنكر املسلم إليه فالقول قول املسلم القابض قطع به الزبريي يف املسكت واهلروي يف 

األشراف والعبادي يف آداب القضاء قال ألن الشاة يف حال حياا حمرمة فيتمسك بأصل 



  التحرمي إىل أن يتحقق زواله
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ى ماء وادعى جناسته لريده فالقول قول البائع ألن األصل طهارة املاء ادعت الرجعية اشرت 

امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت وهلا النفقة ألن األصل بقاؤها وكل شخصا يف 

شراء جارية ووصفها فاشرتى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل مل حيل 

ه اشرتاها لنفسه وإن كان شراء الوكيل اجلارية بالصفات املوكل ا للموكل وطؤها الحتمال أن

ولذلك مل  قاعدة األصل براءة الذمةظاهرا يف احلل ولكن األصل التحرمي ذكره يف اإلحياء 

يقبل يف شغل الذمة شاهد واحد مامل يعتضد بآخر أو ميني املدعي ولذا أيضا كان القول قول 

يف ذلك فروع منها اختلفا يف قيمة املتلف حيث جتب قيمته املدعى عليه ملوافقته األصل و 

على متلفه كاملستعري واملستام والغاصب واملودع املتعدي فالقول قول الغارم ألن األصل براءة 

ذمته مما زاد ومنها توجهت اليمني على املدعى عليه فنكل ال يقضى مبجرد نكوله ألن 

ها من صيغ القرض ملكتكه على أن ترد بدله األصل براءة ذمته بل تعرض على املدعي ومن

فلو اختلفا يف ذكر البدل فالقول قول اآلخذ ألن األصل براءة ذمته ومنها لو قال اجلاين 

هكذا أوضحت وقال اين عليه بل أوضحت موضحتني وأنا رفعت احلاجز بينهما صدق 

خطه نظري قول الفقهاء  قال ابن الصائغ فيما نقلته من لطيفةاجلاين ألن األصل براءة ذمته 

إن األصل براءة الذمة فال يقوى الشاهد على شغلها مامل يعتضد بسبب آخر قول النحاة 

األصل يف األمساء الصرف يقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حىت يعتضد بسبب 

قال الشافعي رضي اهللا عنه أصل ما انبىن عليه اإلقرار أين أعمل اليقني وأطرح  قاعدةآخر 

ك وال أستعمل الغلبة وهذه قاعدة مطردة عند األصحاب ومرجعها إىل أن األصل براءة الش

الذمة كقوهلم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه مل يكن مقرا بالقبض ألنه رمبا اعتقد أن اهلبة ال 

تتوقف على القبض وأصل اإلقرار البناء على اليقني فلو أقر البنه بعني فيمكن تنزيل اإلقرار 



  يع وهو سبب قوي مينع الرجوع وعلىعلى الب
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اهلبة فال مينع الرجوع فأفىت أبو سعيد اهلروي بإثبات الرجوع تنزيال على أقل السببني وأضعف 

امللكني وأفىت أبو عاصم العبادي بعدمه ألن األصل بقاء امللك للمقر له وحكى الرافعي عن 

يب موافقة أيب سعيد مث قال وميكن أن يتوسط فيقال إن أقر املاوردي والقاضي أيب الط

بانتقال امللك منه إىل االبن فاألمر كما قال القاضيان وإن أقر بامللك املطلق فاألمر كما قال 

العبادي وقال النووي يف فتاويه األصح املختار قول اهلروي وقبول تفسريه باهلبة ورجوعه مطلقا 

م بالشيء إن كان على جهة احلكم كان حكما وإن مل يكن بأن  ومن الفروع أن إقرار احلاك

كان يف معرض احلكايات واإلخبار عن األمور املتقدمة مل يكن حكما قاله الرافعي يف أواخر 

اإلقرار قال األسنوي وهذا من القواعد املهمة قال فإذا شككنا يف ذلك مل يكن حكما ألن 

اإلنشاء ومنها لو أقر مبال أو مال عظيم أو كثري أو  األصل بقاؤه على اإلخبار وعدم نقله إىل 

كبري قبل تفسريه مبا يتمول وإن قل ولو قال له عندي سيف يف غمد أو ثوب يف صندوق ال 

يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده أو خامت فيه فص مل 

أو دابة يف حافرها نعل أو جارية يف يلزمه الفص أو عبد على رأسه عمامة مل تلزمه العمامة 

بطنها محل مل يلزمه النعل واحلمل ولو أقر له بألف مث أقر له بألف يف يوم آخر لزمه ألف 

سئل السبكي عن اتفاق ) تنبيه ( فقط أو بأكثر دخل األقل يف األكثر وفروع القاعدة كثرية 

لزوم درمهني مع أن بضع األصحاب على أن من قال له على دراهم يلزمه ثالثة ومل يقل ب

أصحابنا قال إن أقل اجلمع اثنان وإن كان املشهور أنه ثالثة فلم ال قيل بلزوم درمهني على  

كال القولني جبواز أن يكون جتوز وأطلق اجلمع على االثنني فإن ذلك جماز شائع باالتفاق 

إمنا حيمل على احلقيقة من القائلني باملنع مع أن اإلقرار مبين على اليقني فأجاب بأن اإلقرار 

واحتمال ااز ال يقتضي احلمل عليه إذ لو فتح هذا الباب مل يتمسك بإقرار وقد قال 

اهلروي إن أصل هذا ما قاله الشافعي إنه يلزم يف اإلقرار باليقني وظاهر املعلوم وهو الظن 



هذه عبارته قال  القوي وال يلزم مبجرد الظن كما ال يلزم يف حال الشك إذ األصل براءة الذمة

وهذا الذي قاله اهلروي صحيح واحتمال إرادة ااز دون الشك ألنه وهم فكيف يعمل به 

بل لو قال أردت بقويل دراهم درمهني مل يقبل لكن له حتليف غرميه وكون اإلقرار مبينا على 

  لقطعاليقني ال يقدح يف هذا ألن هذا يقني فإنه موضوع اللفظ لغة وليس املراد باليقني ا
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ولو أريد القطع فقد تقدم يف كالم اهلروي أنه يأخذ باليقني وبالظن القوي ومحل اللفظ على 

ااز إمن ايكون لقرينة أما بغري قرينة فيحمل على احلقيقة قطعا وهذا هو املراد باليقني انتهى 

عله ويدخل فيها قاعدة أخرى من تيقن قاعدة من شك هل فعل شيئا أو ال فاألصل أنه مل يف

الفعل وشك يف القليل أو الكثري محل على القليل ألنه املتيقن اللهم إال أن تشتغل الذمة 

باألصل فال تربأ إال بيقني وهذا االستثناء راجع إىل قاعدة ثالثة ذكرها الشافعي رضي اهللا عنه 

ك شك يف ترك مأمور يف الصالة وهي أن ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني فمن فروع ذل

سجد للسهو أو ارتكاب فعل منهي فال يسجد ألن األصل عدم فعلهما ومنها سها وشك 

هل سجد للسهو يسجد ومنها شك يف أثناء الوضوء أو الصالة أو غريمها من العبادات يف 

ترك ركن وجبت إعادته فلو علمه وشك يف عينه أخذ باألسوإ فإن احتمل أنه النية وجب 

االستئناف فلو ترك سجدة وشك هل هي من الركعة األخرية أو غريها لزمه ركعة الحتمال أن 

تكون من غريها فتكمل بركعة تليها ويلغو باقيها ولو شك يف حمل سجدتني أو ثالث وجب 

ركعتان الحتمال ترك سجدة من األوىل وسجدة من الثانية فيكمل األوىل بالثانية والثالثة 

الباقي وكذا لو انضم إىل ذلك ترك سجدة أخرى هكذا أطبق عليه األصحاب بالرابعة ويلغو 

وأورد على ذلك أن الصواب يف ثالث لزوم ركعتني وسجدة ألن أسوأ األحوال أن يكون 

املرتوك السجدة األوىل من الركعة األوىل والثانية من الثانية وواحدة من الرابعة فيبقى عليه من 

السجدتني والسجدة الثانية فلما قدرنا أنه ترك السجدة الثانية من الركعة األوىل اجللوس بني 

الركعة الثانية مل ميكن أن يكمل لسجدا األوىل الركعة األوىل لفقدان اجللوس بني السجدتني 



قبلها نعم بعدها جلوس حمسوب فيحصل له من الركعتني ركعة إال سجدة فيكملها بسجدة 

واحدة من الرابعة فيبقى عليه ركعتان وسجدة وقد اعتمد من الثالثة ويلغو باقيها مث ترك 

األصفوين هذا اإليراد يف خمتصر الروضة واألسنوي يف تصحيح التنبيه وقال يف شرح املنهاج إنه 

عمل عقلي واضح ال شك فيه وأجاب عنه النشائي بأن هذا خالف التصوير فإم حصروا 

  املرتوك يف ثالث
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سجدات وهذا يستدعي ترك فرض آخر واتفاقهم على أن املرتوك من األوىل واحدة يبطل 

هذا اخليال وذكر ابن السبكي يف التوشيح أن والده وقف على رجز له يف الفقه وفيه اعتماد 

هذا اإليراد فكتب على احلاشية لكنه مع حسنه ال يرد إذ الكالم يف الذي ال يفقد إال 

وذاك % وإمنا السجدة للجلوس % نضم له ترك اجللوس فليعامل عمله السجود فإذا ما ا

ولو شك يف حمل أربع سجدات لزمه سجدة وركعتان الحتمال أن % مثل الواضح احملسوس 

يكون ترك سجدتني من األوىل وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة وعلى ما تقدم من 

ىل من األوىل والثانية من الثانية وثنتني االستدراك جيب سجدتان وركعتان الحتمال ترك األو 

من الرابعة فحصل من الثالث ركعة وال سجود يف الرابعة ولو شك يف حمل مخس سجدات 

لزمه ثالث ركعات الحتمال ترك سجدتني من األوىل وسجدتني من الثالثة وسجدة من 

ة وقال اجلويين ال الرابعة ومنها لو شك هل غسل ثنتني أو ثالثة بىن على األقل وأتى بالثالث

ألن ترك سنة أهون من فعل بدعة ورد بأا إمنا تكون بدعة مع العلم بأا رابعة ومنها شك 

هل أحرم حبج أو عمرة نوى القران مث ال جيزيه إال احلج فقط الحتمال أن يكون أحرم به فال 

ا عليه يصح إدخال العمرة عليه ومنها شك هل طلق واحدة أو أكثر بىن على األقل ومنه

دين وشك يف قدره لزمه إخراج القدر املتيقن كما قطع به اإلمام إال أن تشتغل ذمته باألصل 

فال يربأ إال مما تيقن أداءه كما لو نسي صالة من اخلمس تلزمه اخلمس ولو كان عليه زكاة 

بقرة وشاة وأخرج أحدمها وشك فيه وجبا قاله ابن عبدالسالم قياسا على الصالة وصرح به 



قفال يف فتاويه فقال لو كانت له أموال من اإلبل والبقر والغنم وشك يف أن عليه كلها أو ال

بعضها لزمه زكاة الكل ألن األصل بقاء زكاته كما لو شك يف الصيام وقال أنا شاك يف 

العشر األول هل علي صوم كله أو ثالثة أيام منه وجب قضاء كله ولو اختذ إناء من فضة 

ومل مييزه وجب أن يزكي األكثر ذهبا وفضة ولو كانت عليها عدة  وذهب وجهل األكثر

وشكت هل هي عدة طالق أو وفاة لزمها األكثر وإمنا وجب األكثر يف هذه الصورة ألن 

املكلف ينسب إىل القصري خبالف من شك يف اخلارج أمين أم مذي حيث يتخري ولو كان 

  قال البغوي عليه نذر وشك هل هو صالة أو صوم أو عتق أو صدقة 
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يف فتاويه حيتمل أن يقال عليه اإلتيان جبميعها كمن نسي صالة من اخلمس وحيتمل أن يقال 

جيتهد خبالف الصالة ألنا تيقنا هناك وجوب الكل فال يسقط إال بيقني وهنا مل جيب إال 

هل حلف باهللا تعاىل أو شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة واألواين ولو حلف وشك 

الطالق أو العتق قال الزركشي ففي التبصرة للخمي املالكي أن كل ميني مل يعتد احللف ا ال 

تدخل يف ميينه مع الشك قال وقياس مذهبنا أن يقال إذا حنث ال يقع الطالق ألنه ال يقع 

تمل أن جتب بالشك وأما الكفارة فيحتمل أن ال جتب يف احلال لعدم حتقق شغل الذمة وحي

يف احلال فإذا أعتق برئ ألا إن كانت باهللا أو الظهار أو العتق فالعتق جتزئ يف كلها وال 

يضر عدم التعيني خبالف ما لو أطعم أو كسا قلت االحتمال األول أرجح ونظريه ما لو شك 

 من يف احلد أرجم أو جلد فإنه ال حيد بل يعزر كما قرره ابن املسلم أن الرتدد بني جنسني

العقوبة إذا مل يكونا قتال يقتضي إسقاطهما واالنتقال إىل التعزير وسيأيت يف أحكام اخلنثى 

ومنها رجل فاتته صالة يومني فصلى عشر صلوات مث علم ترك سجدة ال يدري من أيها أفىت 

القاضي حسني بأنه يلزمه إعادة صلوات يوم وليلة وهو قياس قوله فيمن ترك صلوات ال 

ا أنه جيب القضاء إىل أن يتيقن إتيانه باملرتوك وقال ابن القطان يف املطارحات يدري عدده

الصحيح االكتفاء بواحدة فبإعادا يصري شاكا يف وجوب الباقي فال يلزمه بالشك وجوب 



إعادة الباقي وهو قياس قول القفال يف تلك يكتفى بقضاء ما يشك بعده يف أنه هل بقي يف 

فيها فروع منها القول قول ناىف الوطء غالبا ألن األصل  العدمقاعدة األصل ذمته شيء 

العدم ومنها القول قول عامل القراض يف قوله مل أربح ألن األصل عدم الربح أو مل أربح إال  

كذا ألن األصل عدم الزائد ويف قوله مل تنهين عن شراء كذا ألن األصل عدم النهي وألنه لو  

نا واألصل عدم اخليانة ويف قدر رأس املال ألن األصل عدم كان كما يزعمه املالك لكان خائ

دفع الزيادة ويف قوله بعد التلف أخذت املال قراضا وقال املالك قرضا كما قاله البغوي وابن 

الصالح يف فتاويهما ألما اتفقا على جواز التصرف واألصل عدم الضمان ولو قال املالك 

املال ورحبه فلم أر فيها نقال والظاهر أن القول قول  قراضا وقال اآلخر قرضا وذلك عند بقاء

  مدعي القرض أيضا ألمور منها أنه أغلظ عليه
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ألنه بصدد أن يتلف املال أو خيسر ومنها أن اليد له يف املال والربح ومنها أنه قادر على 

وله ولو اتفقا على أن املال قراض جعل الربح له بقوله اشرتيت هذا يل فإنه يكون القول ق

فدعواه أن املال قرض يستلزم دعواه أنه اشرتاه له فيكون رحبه له ومنها لو ثبت عليه دين 

بإقرار أو بينة فادعى األداء واإلبراء فالقول قول غرميه ألن األصل عدم ذلك ومنها لو اختلفا 

له فقيل ألن األصل عدمه يف يد يف قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله واختلف يف تعلي

البائع وقيل ألن األصل لزوم العقد وذا التعليل جزم الرافعي والنووي قال املاوردي وينبين 

على اخلالف ما لو ادعى البائع قدمه واملشرتي حدوثه ويتصور ذلك بأن يبيعه بشرط الرباءة 

ه فإن عللنا بكون األصل فيدعي املشرتي احلدوث قبل القبض حىت يرد به ألنه ال يربأ من

عدمه يف يد البائع صدقنا املشرتي ألن ذلك املعىن يقتضي الرد هنا وإن عللنا بكون األصل 

اللزوم صدقنا البائع قال األسنوي ومقتضى ذلك تصحيح تصديق البائع ومنها اختلف اجلاين 

ومنها أكل  والويل يف مضي زمن ميكن يف االندمال فاملصدق اجلاين ألن األصل عدم املضي

طعام غريه وقال كنت أحبته يل وأنكر املالك صدق املالك ألن األصل عدم اإلباحة ومنها 



سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه فاسرتضع له يهودية هلا ولد يهودي مث غاب األب 

مدة وحضر وقد ماتت اليهودية فلم يعرف ابنه من ابنها وليس لليهودية من يعرف ولدها وال 

هناك فأجاب يبقى الولدان موقوفني حىت يبني احلال ببينة أو قافة أو يبلغا فينتسبان  قافة

انتسابا خمتلفا ويف احلال يوضعان يف يد املسلم فإن بلغا ومل توجد بينة وال قافة وال انتسبا دام 

الوقف فيما يرجع إىل النسب ويتلطف ما إىل أن يسلما مجيعا فإن أصرا على االمتناع من 

سالم مل يكرها عليه وال يطالب واحد منهما بالصالة وال غريها من أحكام اإلسالم ألن اإل

األصل عدم إلزامهما به وشككنا يف الوجوب على كل واحد منهما بعينه ومها كرجلني مسع 

من أحدمها صوت حدث وتناكراه ال يلزم واحدا منهما الوضوء بل حيكم بصحة صالما 

امها باطلة يف نفس األمر وكما لو قال رجل إن كان هذا الطائر يف الظاهر وإن كانت إحد

غرابا فامرأيت طالق فقال آخر إن مل يكن فامرأيت طالق فطار ومل يعرف فإنه يباح لكل واحد 

منهما يف الظاهر االستمتاع بزوجته للبقاء على األصل وأما نفقتهما ومؤنتهما فإن كان لكل 

  لى أب املسلم نفقة ابن بشرطهمنهما مال كانت فيه وإال وجبت ع
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وجتب نفقة آخر وهو اليهودي يف بيت املال بشرط كونه ذميا وشرطه أن ال يكون هناك أحد 

من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب وإن مات من أقارب الكافر أحد وقف نصيبه حىت يتبني 

ب املسلم أحد وإن مات الولدان أو أحدمها احلال أو يقع اصطالح وكذا إن مات من أقار 

وقف ماله أيضا وإن مات أحدمها قبل البلوغ غسل وصلي عليه ودفن بني مقابر املسلمني 

واليهود أو بعد البلوغ واالمتناع من اإلسالم جاز غسله دون الصالة عليه ألنه يهودي أو 

فال يصح نكاحه كاخلنثى  مرتد وال يصح نكاح واحد منهما ألنه حيتمل أنه يهودي أو مرتد

املشكل قاعدة األصل يف كل حادث تقديره بأقرب زمن ومن فروعها رأى يف ثوبه منيا ومل 

يذكر احتالما لزمه الغسل على الصحيح قال يف األم وجتب إعادة كل صالة صالها من آخر 

إال ما تيقن نومة نامها فيه ومنها توضأ من بئر أياما وصلى مث وجد فيها فأرة مل يلزمه قضاء 



أنه صاله بالنجاسة ومنها ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بال أمل مث مات 

فال ضمان ألن الظاهر أنه مات بسبب آخر ومنها فتح قفصا عن طائر فطار يف احلال 

ضمنه وإن وقف مث طار فال إحالة على اختيار الطائر ومنها ابتاع عبدا مث ظهر أنه كان 

فال رجوع له يف األصح ألن املرض يتزايد فيحصل املوت بالزائد وال يتحقق  مريضا ومات

إضافته إىل السابق ومنها تزوج أمة مث اشرتاها وأتت بولد حيتمل أن يكون من ملك اليمني 

وأن يكون من ملك النكاح صارت أم ولد يف األصح وقيل ال الحتمال كونه من النكاح 

رض خموفا فتربع مث قتله إنسان أو سقط من سطح وخرج عن ذلك صور منها لو كان امل

فمات أو غرق حسب تربعه من الثلث كما لو مات بذلك املرض ومنها لو ضرب يده 

فتورمت وسقطت بعد أيام وجب القصاص قلت هذه ال تستثىن ألن باب القصاص كله  

  كذلك لو ضربه أو جرحه وتأمل إىل املوت وجب القصاص
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هذا مذهبنا وعند أيب حنيفة  قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة حىت يدل الدليل على التحرمي

األصل فيها التحرمي حىت يدل الدليل على اإلباحة ويظهر أثر اخلالف يف املسكوت عنه 

ويعضد األول قوله صلى اهللا عليه وسلم ما أحل اهللا فهو حالل وما حرم فهو حرام وما 

و عفو فاقبلوا من اهللا عافيته فإن اهللا مل يكن لينسى شيئا أخرجه البزار سكت عنه فه

والطرباين من حديث أيب الدرداء بسند حسن وروى الطرباين أيضا من حديث أيب ثعلبة إن 

اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وى عن أشياء فال تنتهكوها وحد حدودا فال تعتدوها 

بحثوا عنها ويف لفظ وسكت عن كثري من غري نسيان وسكت عن أشياء من غري نسيان فال ت

فال تتكلفوها رمحة لكم فاقبلوها وروى الرتمذي وابن ماجه من حديث سلمان أنه صلى اهللا 

عليه وسلم سئل عن اجلنب والسمن والفراء فقال احلالل ما أحل اهللا يف كتابه واحلرام ما حرم 

ويتخرج عن هذه كثري لحديث طرق أخرى اهللا يف كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ول

منها احليوان املشكل أمره وفيه وجهان أصحهما احلل كما قال  من املسائل املشكل حاهلا



الرافعي ومنها النبات اهول تسميته قال املتويل حيرم أكله وخالفه النووي وقال األقرب املوافق 

يعرف حال النهر هل هو مباح أو للمحكي عن الشافعي يف اليت قبلها احلل ومنها إذا مل 

مملوك هل جيري عليه حكم اإلباحة أو امللك حكى املاوردي فيه وجهني مبنيني على أن 

األصل اإلباحة أو احلظر ومنها لو دخل محام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك فهو أوىل 

كرب الضبة   به وله التصرف فيه جزم به يف أصل الروضة ألن األصل اإلباحة ومنها لو شك يف

فاألصل اإلباحة ذكره يف شرح املهذب ومنها مسألة الزرافة قال السبكي املختار حل أكلها 

ألن األصل اإلباحة وليس هلا ناب كاسر فال تشملها أدلة التحرمي وأكثر األصحاب مل 

يتعرضوا هلا أصال ال حبل وال حبرمة وصرح حبلها يف فتاوي القاضي احلسني والغزايل وتتمة 

ول وفروع ابن القطان وهو املنقول عن نص اإلمام أمحد وجزم الشيخ يف التنبيه بتحرميها الق

ونقل يف شرح املهذب االتفاق عليه وبه قال أبو اخلطاب من احلنابلة ومل يذكرها أحد من 

  املالكية واحلنفية وقواعدهم تقتضي حلها
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فإذا تقابل يف املرأة حل وحرمة غلبت احلرمة وهلذا امتنع  حرميقاعدة األصل يف األبضاع الت

االجتهاد فيما إذا اختلطت حمرمة بنسوة قرية حمصورات ألنه ليس أصلهن اإلباحة حىت يتأيد 

االجتهاد باستصحابه وإمنا جاز النكاح يف صورة غري احملصورات رخصة من اهللا كما صرح به 

ه ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره الغزايل يف اإلحياء أنه اخلطايب لئال ينسد باب النكاح علي

لو وكل شخصا يف شراء جارية ووصفها فاشرتى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها 

للموكل مل حيل للموكل وطؤها الحتمال أنه اشرتاها لنفسه وإن كان شراء الوكيل اجلارية 

التحرمي حىت يتيقن سبب احلل ومنها ما ذكره بالصفات املذكورة ظاهرا يف احلل ولكن األصل 

الشيخ أبو حممد يف التبصرة أن وطء السراري الالئي جيلنب اليوم من الروم واهلند والرتك حرام 

إال أن ينتصب يف املغامن من جهة اإلمام من حيسن قسمتها فيقسمها من غري حيف وال ظلم 

اضي واملعتق واالحتياط اجتنان أو حتصل قسمة من حمكم أو تزوج بعد العتق بإذن الق



مملوكات وحرائر قال السبكي يف احللبيات وال شك أن الذي قاله الورع وأما احلكم الالزم 

فاجلارية إما أن يعلم حاهلا أو جيهل فإن جهل فالرجوع يف ظاهر الشرع إىل اليد إن كانت 

ار وإن علم فهي أنواع صغرية وإىل اليد وإقرارها إن كانت كبرية واليد حجة شرعية كاإلقر 

أحدها من حتقق إسالمها يف بالدها وأنه مل جير عليها رق قبل ذلك فهذه ال حتل بوجه من 

الوجوه ن إال بنكاح بشروطه الثاين كافرة ممن هلم ذمة وعهد فكذلك الثالث كافرة من أهل 

أهل احلرب  احلرب مملوكة لكافر حريب أو غريه فباعها فهي حالل ملشرتيها الرابع كافرة من

قهرها وقهر سيدها كافر آخر فإنه ميلكها كلها ويبيعها ملن يشاء وحتل ملشرتيها وهذان 

النوعان احلل فيهما قطعي وليس حمل الورع كما أن النوعني األولني احلرمة فيهما قطعية النوع 

  اخلامس كافرة من أهل احلرب مل جير عليها رق وأخذها مسلم فهذا أقسام
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أحدها أن يأخذها جيش من جيوش املسلمني بإجياف خيل أو ركاب فهي غنيمة أربعة 

أمخاسها للغامنني ومخسها ألهل اخلمس وهذا ال خالف فيه وغلط الشيخ تاج الدين الفزاري 

فقال إن حكم الفيء والغنيمة راجع إىل رأي اإلمام يفعل فيه ما يراه مصلحة وصنف يف 

ة مساها الرخصة العميمة يف أحكام الغنيمة وانتدب له الشيخ حميي الدين النووي ذلك كراس

فرد عليه يف كراسة أجاد فيها والصواب معه قطعا وقد تتبعت غزوات النيب صلى اهللا عليه 

وسلم وسراياه فكل ما حصل فيه غنيمة أو يفء قسم ومخس وكذلك غنائم بدر ومن تتبع 

ل اإلمام من أخذ شيئا فهو له مل يصح القسم الثاين أن السري وجد ذلك مفصال ولو قا

ينجلي الكفار عنها بغري إجياب من املسلمني أو ميوت عنها من ال وارث له من أهل الذمة 

وما أشبه ذلك فهذه يفء يصرف ألهله فاجلارية اليت توجد من غنيمة أو يفء ال حتل حىت 

أو من املتوىل عليهم أو الوكيل عنهم أو  تتملك من كل من ميلكها من أهل الغنيمة أو الفيء

ممن انتقل امللك إليه من جهتهم ولو بقي فيها قرياط ال حتل حىت يتملكه ممن هو له القسم 

الثالث أن يغزو واحد أو اثنان بإذن اإلمام فما حصل هلما من الغنيمة خيتصان بأربعة 



فرق بني أن تكون السرية  أمخاسها واخلمس ألهله هذا مذهبنا ومذهب مجهور العلماء فال

قليلة أو كثرية الرابع أن يغزو واحد أو اثنان أو أكثر بغري إذن اإلمام فاحلكم كذلك عندنا 

وعند مجهور العلماء اخلامس أن يكون الواحد أو االثنان وحنومها ليسوا على صورة الغزاة بل 

يح وعللوه بأم متلصصني فقد ذكر األصحاب أم إذا دخلوا خبمس ما أخذوه على الصح

غرروا بأنفسهم فكان كالقتال وهذا التعليل يقتضي أنه مل ينقطع يف اجلملة عن معىن الغزو 

واإلمام يف موضع حكى هذا وضعفه وقال إن املشهور عدم التخميس ويف موضع ادعى 

إمجاع األصحاب على أنه خيتص به وال خيمس وجعل مال الكفار على ثالثة أقسام غنيمة 

مها كالسرقة فيتملكه من يأخذه قياسا على املباحات ووافقه الغزايل على ذلك وهو ويفء وغري 

مذهب أيب حنيفة وقال البغوي إن الواحد إذا أخذ من حريب شيئا على جهة السوم فجحده 

أو هرب به اختص به وفيما قاله نظر حيتمل أن يقال جيب رده ألنه كان ائتمنه فإن صح ما 

ايل بطريق األوىل وقال أبو إسحاق إن املأخوذ على جهة االختالس يفء قاله البغوي وافق الغز 

وقال املاوردي غنيمة وما قاله املاوردي موافق لكالم األكثرين وما قاله أبو إسحاق إن أراد 

  بالفيء
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ه من املقاتلة الغنيمة حصل الوفاق وإال فال وزعم أنه ينزع من املختلس ويعطى مجيعه لغري 

وأهل اخلمس فبعيد فهذا القسم اخلامس من النوع اخلامس قد اشتمل على صور ومل يفردها 

األصحاب بل ذكروها مدرجة مع القسم الرابع واجلارية املأخوذة على هذه الصورة فيها هذا 

إذا ويف ذلك فروع منها  قاعدة األصل يف الكالم احلقيقةاخلالف واجتناا حمل الورع انتهى 

وقف على أوالده أو أوصى هلم ال يدخل يف ذلك ولد الولد يف األصح ألن اسم الولد 

حقيقة يف ولد الصلب ويف وجه نعم محال له على احلقيقة وااز ومنها لو حلف ال يبيع أو 

ال يشرتي أو ال يضرب عبده فوكل يف ذلك مل حينث محال للفظ على حقيقته ويف قول إن  

بنفسه كالسلطان أو كان احمللوف عليه مما ال يعتاد احلالف فعله بنفسه   كان ممن ال يتواله



كالبناء وحنوه حنث إذا أمر بفعله ومنها لو قال وقفت على حفاظ القرآن مل يدخل فيه من  

كان حافظا ونسيه ألنه ال يطلق عليه حافظ إال جمازا باعتبار ما كان نقله األسنوي عن 

وهو حي مل يصح ألن احلي ال ورثة له قاله يف البحر أيضا  البحر ومنها وقف على ورثة زيد

قال األسنوي ولو قيل يصح محال على ااز أي ورثته لو مات لكان حمتمال ومنها لو حلف 

ال يبيع أو ال يشرتي أو ال يستأجر أو حنو ذلك مل حينث إال بالصحيح دون الفاسد بناء 

دون الفاسد ومنها لو قال هذه الدار لزيد كان  على أن احلقائق الشرعية إمنا تتعلق بالصحيح

إقرارا له بامللك حىت لو قال أردت أا مسكنه مل يسمع ومنها لو حلف ال يدخل دار زيد مل 

حينث إال بدخول ما ميلكها دون ما يسكنها بإعارة أو إجارة ألن إضافتها إليه جماز إال أن 

ول داره اليت هي ملكه وال يسكنها يريد مسكنه ولو حلف ال يدخل مسكنه مل حينث بدخ

يف األصح ألا ليست مسكنه حقيقة ومنها لو حلف ال يأكل من هذه الشاة حنث 

بلحمها ألنه احلقيقة دون لبنها ونتاجها ألنه جماز نعم إن هجرت احلقيقة تعني العمل بااز 

  الراجح كأن حلف
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فإنه حينث بثمرها وإن كان جمازا دون ورقها وأغصاا وإن كان ال يأكل من هذه الشجرة 

قد يشكل على هذا األصل ما لو حلف ال يصلي فاألصح يف أصل الروضة ) تنبيه ( حقيقة 

أنه حينث بالتحرم ويف وجه ال حينث إال بالفراغ ألا قد تفسد قبل متامها فال يكون مصليا 

ال حينث حىت يركع ألنه حينئذ يكون أتى باملعظم حقيقة وهذا هو قياس القاعدة ويف ثالث 

ذكر تعارض األصل فيقوم مقام اجلميع والرافعي حكى األوجه يف الشرح ومل يصحح شيئا 

قال النووي يف شرح املهذب ذكر مجاعة من متأخري اخلراسانيني أن كل مسئلة  والظاهر

على ظاهره فإن لنا  تعارض فيها أصل وظاهر أو أصالن فيها قوالن وهذا اإلطالق ليس

مسائل يعمل فيها بالظاهر بال خالف كشهادة عدلني فإا تفيد الظن ويعمل فيها باإلمجاع 

وال ينظر إىل أصل براءة الذمة ومسألة بول الظبية وأشباهها ومسائل يعمل فيها باألصل بال 



باألصل بال خالف كمن ظن حدثا أو طالقا أو عتقا أو صلى ثالثا أم أربعا فإنه يعمل فيها 

خالف قال والصواب يف الضابط ما حرره ابن الصالح فقال إذا تعارض أصالن أو أصل 

وظاهر وجب النظر يف الرتجيح كما يف تعارض الدليلني فإن تردد يف الراجح فهي مسائل 

القولني وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بال خالف وإن ترجح دليل أصلي حكم به بال 

م حينئذ أربعة األول ما يرجح فيه األصل جزما ومن أمثلته مجيع ما خالف انتهى فاألقسا

تقدم من الفروع وضابطه أن يعارضه احتمال جمرد الثاين ما يرجح فيه الظاهر جزما وضابطه 

أن يستند إىل سبب منصوب شرعا كالشهادة تعارض األصل والرواية واليد يف الدعوى 

اء وإخبارها باحليض وانقضاء األقراء أو معروف وإخبار الثقة بدخول الوقت أو بنجاسة امل

عادة كأرض على شط ر الظاهر أا تغرق وتنهار يف املاء فال جيوز استئجارها وجوز 

الرافعي خترجيه على تقابل األصل والظاهر ومثل الزركشي لذلك باستعمال السرجني يف أواين 

ء اهلارب من احلمام الطراد العادة الفخار فيحكم بالنجاسة قطعا ونقله عن املاوردي وباملا

بالبول فيه أو يكون معه ما يعتضد به كمسئلة بول الظبية ومنه لو أخذ احملرم بيض دجاجة 

وأحضنها صيدا ففسد بيضه ضمنه ألن الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاج إىل 

  بيضه ومل حيك الرافعي فيه خالفا
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ما يرجح فيه األصل على األصح وضابطه أن يستند االحتمال إىل سبب ضعيف  الثالث

وأمثلته ال تكاد حتصر منها الشيء الذي ال يتيقن جناسته ولكن الغالب فيه النجاسة كأواين 

وثياب مدمين اخلمر والقصابني والكفار املتدينني ا كاوس ومن ظهر اختالطه بالنجاسة 

ا كان أو كافرا كما يف شرح املهذب عن اإلمام وطني الشارع واملقابر وعدم احرتازه منها مسلم

املنبوشة حيث ال تتيقن واملعىن ا كما قال اإلمام وغريه اليت جرى النبش يف أطرافها والغالب 

على الظن انتشار النجاسة فيها ويف مجيع ذلك قوالن أصحهما احلكم بالطهارة استصحابا 

الكلب رأسه يف اإلناء وأخرجه وفمه رطب ومل يعلم ولوغه  لألصل ومن ذلك ما لو أدخل



واألصح أنه ال حيكم بنجاسة اإلناء فإن أخرجه يابسا فطاهر قطعا ومن ذلك لو سقط يف 

بئر فأرة وأخذ دلو قبل أن ينزح إىل احلد املعترب وغلب على الظن أنه ال خيلو من شعر ومل ير 

تنحنح اإلمام وظهر منه حرفان فهل يلزم املأموم  ففيه القوالن واألظهر الطهارة ومنها إذا

املفارقة إعماال للظاهر الغالب املقتضي لبطالن الصالة أو ال ألن األصل بقاء صالته ولعله 

معذور يف التنحنح فال يزال األصل إال بيقني قوالن أصحهما الثاين ومنها لو امتشط احملرم 

ال فدية ألن النتف مل يتحقق واألصل فانفصلت من حليته شعرات ففيه وجهان أصحهما 

براءة الذمة والثاين جيب ألن املشط سبب ظاهر فيضاف إليه كإضافة اإلجهاض إىل الضرب 

ومنها الدم الذي تراه احلامل هل هو حيض قوالن أصحهما نعم ألن األمر مرتدد بني كونه 

ل عدم احليض ومنها لو دم علة أو دم جبلة واألصل السالمة والثاين ال ألن الغالب يف احلام

قذف جمهوال وادعى رقه فقوالن أصحهما أن القول قول القاذف ألن األصل براءة ذمته 

والثاين قول املقذوف ألن الظاهر احلرية فإا الغالب يف الناس ومنها لو جرت خلوة بني 

ق الزوجني وادعت اإلصابة فقوالن أصحهما تصديق املنكر ألن األصل علمها والثاين تصدي

مدعيها ألن الظاهر من اخللوة اإلصابة غالبا ومنها لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول 

فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وأنكرت فالقول قوله يف األظهر ألن األصل بقاء النكاح 

  والثاين قوهلا ألن التساوي يف اإلسالم نادر فالظاهر خالفه
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ومنها دعوى املديون ال يف مقابلة مال اإلعسار فيه وجهان أصحهما القول قوله ألن األصل 

العدم والثاين ال ألن الظاهر من حال احلر أنه ميلك شيئا ومنها إذا ادعى الغاصب عيبا 

خلقيا يف املغصوب كقوله ولد أكمه أو أعرج أو فاقد اليد فوجهان أصحهما القول قوله ألن 

دم وميكن املالك إقامة البينة والثاين تصديق املالك ألن الغالب السالمة خبالف ما األصل الع

لو ادعى عيبا حادثا فإن األظهر تصديق املالك ألن األصل والغالب دوام السالمة والثاين 

الغاصب ألن األصل براءة ذمته فهذه الصورة تعارض فيها أصالن واعتضد أحدمها بظاهر 



على طرف وزعم نقصه فإنه إن ادعى عيبا خلقيا يف عضو ظاهر  ونظري ذلك ما لو جين

صدق اجلاين يف األظهر ألن األصل العدم وبراءة الذمة واملالك ميكنه إقامة البينة وإن ادعى 

عيبا حادثا أو أصليا يف عضو باطن فاألظهر تصديق اين عليه ألن األصل السالمة ومنها 

الغاصب ألن األصل العدم وبراءة الذمة مما زاد والقول لو ادعى املالك أنه كان كاتبا صدق 

الثاين املالك ألن الغالب أن صفات العبد ال يعرفها إال السيد ومنها لو قال هذا ولدي من 

جارييت هذه حلقه عند اإلمكان وهل يثبت كون اجلارية أم ولد ألنه الظاهر أو ال الحتمال أن 

الرافعي الثاين قال وهلما خروج على تقابل األصل  يكون استولدها بالزوجية فيه قوالن رجح

والظاهر ومنها لو قال الراهن للمرن مل تقبض العني املرهونة عن الرهن بل أعرتكها فاألصح 

أن القول قوله ألن األصل عدم اللزوم وعدم اإلذن يف القبض وقيل قول املرن ألن الظاهر 

عا فقال أحدمها مل أفارقه فلي خيار الس فالقول أنه قبضه عن الرهن ومنها جاء املتبايعان م

قوله ألن األصل عدم التفرق كذا أطلق األصحاب قال الرافعي وهو بني إن قصرت املدة وأما 

إذا طالت فدوام االجتماع خالف الظاهر فال يبعد خترجيه على تعارض األصل والظاهر 

أسه مث حلف أنه مل يستحل مخرا ومل وتابعه ابن الرفعة ومنها طرح العصري يف الدن وأحكم ر 

يفتح رأسه إىل مدة وملا فتح وجده خال فوجهان أحدمها ال حينث ألن األصل عدم 

االستحالة وعدم احلنث والثاين إن كان ظاهر احلال صريورته مخرا وقت احللف حنث وإال فال 

  ومنها جرح احملرم صيدا وغاب ومل يعلم هل برئ أو مات فاملذهب أن
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عليه ضمان ما نقص ألن األصل براءة الذمة من الزائد وقيل عليه اجلزاء كامال ألنه قد صريه 

غري ممتنع والظاهر بقاؤه على هذه احلالة ولو غاب ووجده ميتا ومل يدر هل مات جبرحه أو 

صحهما بسبب آخر فهل جيب جزاء كامل أو ضمان اجلرح فقط قوالن قال يف الروضة أ

الثاين ونظريه يف مسئلة الظبية أن ال يرى املاء عقب البول بل تغيب مث جيده متغريا فإنه ال 

حيكم بأن التغري عن البول ونظريه أيضا لو جرح الصيد وغاب مث وجده ميتا فإنه ال حيل يف 



 األظهر ومنها لو رمى حصاة إىل املرمى وشك هل وقعت فيه أو ال فقوالن أصحهما ال جيزيه

ألن األصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه والثاين جيزيه ألن الظاهر وقوعها يف املرمى الرابع 

ما ترجح فيه الظاهر على األصل بأن كان سببا قويا منضبطا وفيه فروع منها من شك بعد 

اء الصالة أو غريها من العبادات يف ترك ركن غري النية فاملشهور أنه ال يؤثر ألن الظاهر انقض

العبادة على الصحة والثاين يقول األصل عدم فعله ومثله ما لو قرأ الفاحتة مث شك بعد الفراغ 

منها يف حرف أو كلمة فال أثر له نقله يف شرح املهذب عن اجلويين وكذا لو استجمر وشك 

هل استعمل حجرين أو ثالثة كما يف فتاوي البغوي قال الزركشي وقياسه كذلك فيما لو 

وشك بعد ذلك هل استوعبه ومنها اختلف املتعاقدان يف الصحة والفساد  غسل النجس

فاألصح تصديق مدعي الصحة ألن الظاهر جريان العقود بني املسلمني على قانون الشرع 

والثاين ال لقول األصل عدمها ومنها لو جاء من قدام اإلمام واقتدى وشك هل تقدم 

ومنها لو وكل بتزويج ابنته مث مات املوكل ومل  فاألصح الصحة وقيل ال ألن األصل عدم تأخره

يعلم هل مات قبل العقد أو بعده فاألصل عدم النكاح وصححه الروياين وقال القاضي 

حسني األصح صحته ألن الظاهر بقاء احلياة ومنها لو ادعى اجلاين رق املقتول صدق 

شهد يف أخرى بعد  القريب يف األصح ألنه الظاهر الغالب ومنها شهد يف واقعة وعدل مث

زمان طويل فاألصح طلب تعديله ثانيا ألن طول الزمان يغري األحوال والثاين ال ألن األصل 

عدم التغيري ومنها إذا جومعت فقضت شهوا مث اغتسلت مث خرج منها مين الرجل فاألصح 

  وجوب إعادة الغسل ألن الظاهر خروج منيها معه والثاين ال ألن األصل عدم خروجه
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ومنها قال املالك أجرتك الدابة وقال الراكب بل أعرتين ففي قول يصدق الراكب ألن األصل 

براءة ذمته من األجرة واألصح تصديق املالك إذا مضت مدة ملثلها أجرة والدابة باقية ألن 

لقاه يف ماء أو نار الظاهر يقتضي االعتماد على قوله يف اإلذن فكذلك يف صفته ومنها لو أ

فمات وقال امللقي كان ميكنه اخلروج ففي قول يصدق ألن األصل براءة ذمته واألصح عند 



النووي يصدق الويل ألن الظاهر أنه لو متكن خلرج ومنها إذا رأت املرأة الدم لوقت جيوز أن 

ل يكون حيضا أمسكت عما متسك عنه احلائض ألن الظاهر أنه حيض وقيل ال عمال باألص

قال اإلمام وليس املراد بتعارض األصلني تقابلهما على وزن واحد  فصل يف تعارض األصلني

يف الرتجيح فإن هذا كالم متناقض بل املراد التعارض حبيث يتخيل الناظر يف ابتداء نظره 

لتساويهما فإذا حقق فكره رجح مث تارة جيزم بأحد األصلني وتارة جيري اخلالف ويرجح مبا 

اهر أو غريه قال ابن الرفعة ولو كان يف جهة أصل ويف جهة أصالن جزم لذي عضده من ظ

األصلني ومل جير اخلالف فمن فروع ذلك إذا ادعى العنني الوطء يف املدة وهو سليم الذكر 

واألنثيني فالقول قوله قطعا مع أن األصل عدم الوطء ألن األصل بقاء النكاح واعتضد 

نينا يف الغالب فلو كان خصيا أو جمبوبا جرى وجهان بظاهره أن سليم ذلك ال يكون ع

واألصح تصديقه أيضا ألن إقامة البينة على الوطء تعسر فكان الظاهر الرجوع إىل قوله فلو 

ثبتت بكارا رجعنا إىل تصديقها قطعا العتضاد أحد األصلني بظاهر قوي ومنها قالت 

ئن وقال بل يعد طول الفصل فلي سألتك الطالق بعوض فطلقتين عليه متصال فأنا منك با

الرجعة فاملصدق الزوج قال السبكي ومل خيرجوه على تقابل األصلني ومنها قال بعتك الشجرة 

بعد التأبري فالثمرة يل وعاكسه املشرتي صدق البائع ألن األصل بقاء ملكه جزم به يف 

ال املشرتي بل بعده قال الروضة ومنها اختلفا يف ولد املبيعة فقال البائع وضعته قبل العقد وق

اإلمام كتب احلليمي إىل الشيخ أيب حامد يسأله عن ذلك فأجاب بأن القول قول البائع ألن 

  األصل بقاء ملكه وحكى الدارمي يف املصدق وجهني
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ها ومنها اختلف مع مكاتبته فقالت ولدته بعد الكتابة فمكاتب مثلي وقال السيد بل قبل

صدق السيد قاله البغوي والرافعي قاال ولو زوج أمته بعبده مث باعها له فولدت وقد كاتبه 

وقال السيد ولدت قبل الكتابة فهو يل وقال املكاتب بل بعد الشراء فمكاتب صدق 

املكاتب وفرقا بأن املكاتب هنا يدعي ملك الولد ألن ولد أمته ملكه ويده مقرة على هذا 



ى امللك واملكاتب ال يدعي امللك بل ثبوت حكم الكتابة فيه ومنها لو الولد وهي تدل عل

وقع يف املاء جناسة وشك هل هو قلتان أو أقل فوجهان أحدمها يتنجس وبه جزم صاحب 

احلاوي وآخرون لتحقق النجاسة واألصل عدم الكثرة والثاين ال وصوبه النووي ألن األصل 

يلزم من النجاسة التنجيس ورجح الشيخ زين الطهارة وقد شككنا يف جناسة منجسة وال 

الدين الكيناين مقالة صاحب احلاوي وتبعه البلقيين ألن النجاسة حمققة وبلوغ القلتني شرط 

واألصل عدمه وال جيوز األخذ باالستصحاب عند القائلني به إال أن يقطع بوجود املنايف وأما 

على هذه املسئلة فرعا وهو قلتان السبكي فإنه رجح مقالة النووي وخرج ابن أيب الصيف 

متغريتان بنجاسة مث غاب عنهما مث عاد وال تغري وشك يف بقاء الكثرة فقال إن قلنا بالطهارة 

يف األوىل فهنا أوىل وإال فوجهان ألن األصل بقاء الكثرة ونازعه احملب الطربي فقال ال وجه 

وهنا األصل بقاء الكثرة بال  للبناء وال للخالف ألن تلك تعارض فيها أصالن فنشأ قوالن

معارض ومنها لو شككنا فيما أصاب من دم الرباغيث أقليل أم كثري ففيه احتماالن لإلمام 

ألن األصل اجتناب النجاسة واألصل يف هذه النجاسة العفو وهذه املسئلة نظري ما قبلها وقد 

ع وشك هل فارق رجح يف أصل الروضة أن له حكم القليل ومنها لو أدرك اإلمام وهو راك

حد الركوع قبل ركوعه فقوالن أحدمها أنه مدرك ألن األصل بقاء ركوعه والثاين ال ألن األصل 

عدم اإلدراك وهو األصح ومنها لو نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده مل يصح 

صومه ألن األصل عدم النية قال النووي وحيتمل أن جييء فيه وجه ألن األصل بقاء الليل  

كمن شك يف إدراك الركوع ومنها لو أصدقها تعليم قرآن ووجدناها حتسنه فقال أنا علمتها 

وقالت بل غريه فقوالن ألن األصل بقاء الصداق وبراءة ذمته واألصح تصديقها ومنها إذا 

  غاب العبد وانقطعت أخباره ففي قول جتب فطرته وهو األصح ألن
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اء حياته ويف قول ال ألن األصل براءة ذمة السيد ورجح األول بأنه ثبت اشتغال األصل بق

ذمة السيد قبل غيبة العبد بفطرته فال تزال إال بيقني موته وجيري القوالن يف إجزاء عتقه عن 



الكفارة واألصح أنه ال جتزيه ألن األصل اشتغال ذمته بالكفارة فال تربأ إال بيقني ونظريه يف 

من األصلني يف حالة ما إذا أدخل رجله اخلف وأحدث قبل وصول القدم إىل  إعمال كل

مستقرها ال جيوز املسح ولو أخرجها إىل الساق مث أدخلها ال يضر عمال باألصل يف 

املوضعني ولو أراد مجاعة إنشاء قرية ال للسكن فأقيم ا اجلمعة مل جيز ولو كانت قرية 

م ا اجلمعة صح عمال باألصل يف املوضعني ولو وجد حلما وادمت وأقام أهلها لبنائها وأقي

ملقى وشك هل هو ميتة أو مذكى ال حيل أكله ولو القى شيئا مل ينجسه عمال باألصل 

فيهما ومنها أذن املرن يف البيع ورجع مث ادعى الرجوع قبل البيع فوجهان ألن األصل عدم 

لو شك هل رضع يف احلولني أم بعدمها  البيع وعدم الرجوع واألصح تصديق املرن ومنها

فقوالن ألن األصل احلل وبقاء احلولني واألصح ال حترمي ولو شك هل رضع مخسا أو أقل فال 

حترمي قطعا لعدم معارضة أصل اإلباحة بأصل آخر ومنها باعه عصريا وأقبضه ووجد مخرا 

وعدم قبض الصحيح فقال البائع ختمر عندك وقال املشرتي بل عندك فاألصل عدم التخمر 

وصحح النووي تصديق البائع ترجيحا ألصل استمرار البيع وجيري القوالن فيما لو كان رهنا 

مشروطا يف بيع ومنها لو قبض املسلم فيه فجاء مبعيب وقال هذا الذي قبضته وأنكر املسلم 

والثاين إليه فاألصح تصديق املسلم ألن األصل اشتغال ذمة املسلم إليه ومل يتيقن الرباءة 

يصدق املسلم إليه ألن األصل السالمة واستقرار العقد وهلذا يصدق البائع قطعا فيما لو جاء 

املشرتي مبعيب وقال هذا املبيع ألنه مل يعارضه أصل اشتغال الذمة وفارق املسلم ألما اتفقا 

البيع على قبض ما ورد عليه الشراء وتنازعا يف عيب الفسخ واألصل عدمه والثمن املعني ك

ويف الذمة فيه الوجهان يف السلم ومنها لو رأى املبيع قبل العقد مث قال البائع هو حباله وقال 

املشرتي بل تغري فوجهان أحدمها يصدق البائع ألن األصل عدم التغيري واألصح املشرتي ألن 

سلم البائع يدعى عليه االطالع على املبيع على هذه الصفة واملشرتي ينكر ذلك ومنها إذا 

الدار املستأجرة مث ادعى املستأجر أا غصبت فاألصح أن القول قول املكري ألن األصل 

  عدم الغصب ووجه اآلخر أن األصل عدم االنتفاع لكن اعتضد

____________________  

)1/70(  



  

األول بأنه بعد التسليم بقي األصل وجوب األجرة عليه إىل أن يتبني ما يسقطها ومنها لو 

وبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتين بقطعه قباء فقال بل قمصا فاألظهر تصديق أعطاه ث

املالك ألن األصل عدم اإلذن يف ذلك والثاين املستأجر ألن األصل براءة ذمته والظاهر أنه ال 

يتجاوز إذنه ومنها قد ملفوفا وزعم موته ففي قول يصدق القاد ألن األصل براءة ذمته 

ن األصل بقاء احلياة ومنها لو زعم الويل سراية واجلاين سببا آخر واألصح يصدق الويل أل

فاألصح تصديق الويل ألن األصل عدم السبب والثاين اجلاين ألن األصل براءة الذمة ولو 

عكس بأن قطع يديه ورجليه وزعم الويل سببا آخر واجلاين سراية فاألصح تصديق الويل ألن 

ثاين اجلاين ألن األصل براءة ذمته ومنها لو قلع سن صغري األصل بقاء الديتني الواجبتني وال

ومات قبل العود فقيل جيب األرش ألن اجلناية قد حتققت واألصل عدم العود واألصح ال 

ألن األصل براءة الذمة والظاهر أنه لو عاش لعادت ومنها ادعى أحد الزوجني التفويض 

التفويض من جانب كذا يف أصل  واآلخر التسمية فاألصل عدم التسمية من جانب وعدم

الروضة قال البلقيين مل يبني فيه احلكم وكأنه أحاله على ما إذا اختلفا يف عقدين فإن كال 

حيلف على نفي دعوى اآلخر ومنها إذا قال كان له علي كذا ففي كونه مقرا به خالف ألن 

طلعنا على كافر يف دارنا األصل االستمرار واألصل براءة الذمة واألصح أنه ليس بإقرار ومنها ا

فقال دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبينة وجهان ألن األصل عدم األمان ويعضده أن 

الغالب على من يستأمن االستئناس باإلشهاد واألصل حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن 

فادعى  احلريب ال يقدم على هذا إال بأمان وهذا هو األصح ومنها لو شهد عليه بكلمة الكفر

اإلكراه فليجدد اإلسالم فإن قتله مبادرا قبل التجديد ففي الضمان وجهان قال يف الوسيط 

مأخوذان من تقابل األصلني عدم اإلكراه وبراءة الذمة ومنها طار طائر فقال إن مل أصد هذا 

الطائر اليوم فأنت طالق مث اصطاد ذلك اليوم طائرا وجهل هل هو ذلك أو غريه ففي وقوع 

الق تردد لتعارض أصلني بقاء النكاح وعدم اصطياده ورجح النووي من زوائده عدم الط

  الوقوع ومنها زاد املقتص يف املوضحة وقال حصلت الزيادة باضطراب اجلاين وأنكر
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ن ففي املصدق وجهان يف الروضة بال ترجيح ألن األصل براءة الذمة وعدم االضطراب قال اب

الرفعة وينبغي القطع بتصديق املشجوج يعين وهو املقتص ألنه وجد يف حقه أصالن براءة 

الذمة وعدم االرتعاش ومل يوجد يف حق اآلخر إال أصل واحد بل والظاهر أيضا أن من مسه 

آلة القصاص يتحرك بالطبع ومنها ضرا الزوج وادعى نشوزها وادعت هي أن الضرب ظلم 

م ظلمه وعدم نشوزها قال ابن الرفعة مل أر فيها نقال قال والذي فقد تعارض أصالن عد

تذنيب هلم أيضا تعارض يقوي يف ظين أن القول قوله ألن الشارع جعله وليا يف ذلك 

ومن أمثلته إذا أقرت بالنكاح وصدقها املقر له بالزوجية فاجلديد قبول اإلقرار ألن  الظاهرين

قدمي إن كانا بلديني طولبا بالبينة ملعارضة هذا الظاهر الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه وال

خنتم ا  فوائدبظاهر آخر وهو أن البلديني يعرف حاهلما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة 

األوىل قال ابن القاص يف التلخيص ال يزال حكم اليقني بالشك  الكالم على هذه القاعدة

اخلف هل انقضت املدة أم ال الثانية شك إال يف إحدى عشرة مسألة إحداها شك ماسح 

هل مسح يف احلضر أو يف السفر حيكم يف املسألتني بانقضاء املدة الثالثة إذا أحرم املسافر 

بنية القصر خلف من ال يدري أمسافر هو أم مقيم مل جيز القصر الرابعة بال حيوان يف ماء  

و جنس اخلامسة املستحاضة املتحرية كثري مث وجده متغريا ومل يدر أتغري بالبول أم بغريه فه

يلزمها الغسل عند كل صالة يشك يف انقطاع الدم قبلها السادسة من أصابته جناسة يف ثوبه 

أو بدنه وجهل موضعها جيب غسله كله السابعة شك مسافر أوصل بلده أم ال ال جيوز له 

لتاسعة املستحاضة الرتخص الثامنة شك مسافر هل نوى اإلقامة أم ال ال جيوز له الرتخص ا

  وسلس البول إذا توضأ مث شك هل انقطع حدثه أم ال فصلى بطهارته مل تصح صالته
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العاشرة تيمم مث رأى شيئا ال يدري أسراب هو أم ماء بطل تيممه وإن بان سرابا احلادية 

أخرى من حجر أو  عشرة رمى صيدا فجرحه مث غاب فوجده ميتا وشك هل أصابته رمية

غريه مل حيل أكله وكذا لو أرسل عليه كلبا هذا ما ذكره ابن القاص وقد نازع القفال وغريه يف 

استئثنائها بأنه مل يرتك اليقني فيها بالشك وإمنا عمل فيها باألصل الذي مل يتحقق شرط 

دة وشككنا فيه العدول عنه ألن األصل يف األوىل والثانية غسل الرجلني وشرط املسح بقاء امل

فعمل بأصل الغسل ويف الثالثة والسابعة والثامنة القصر رخصة بشرط فإذا مل يتحقق رجع إىل 

األصل وهو اإلمتام ويف اخلامسة األصل وجوب الصالة فإذا شكت يف االنقطاع فصلت بال 

ه غسل مل تتيقن الرباءة منها ويف السادسة األصل أنه ممنوع من الصالة إال بطهارة عن هذ

النجاسة فلما مل يغسل اجلميع فهو شاك يف زوال منعه من الصالة ويف العاشرة إمنا بطل 

التيمم ألنه توجه الطلب عليه ويف احلادية عشرة يف حل الصيد قوالن فإن قلنا ال حيل فليس 

ترك يقني بشك ألن األصل التحرمي وقد شككنا يف اإلباحة وقد نقل النووي ذلك يف شرح 

ما قاله القفال فيه نظر والصواب يف أكثر هذه املسائل مع ابن القاص قال وقد املهذب وقال 

استثىن إمام احلرمني أيضا والغزايل ما إذا شك الناس يف انقضاء وقت اجلمعة فإم ال يصلون 

اجلمعة وإن كان األصل بقاء الوقت قال ومما يستثىن إذا توضأ وشك هل مسح رأسه أم ال 

ة وضوئه وال يقال األصل عدم املسح ومنه لو سلم من صالته وفيه وجهان األصح صح

وشك هل صلى ثالثا أو أربعا واألظهر أن صالته مضت على الصحة قال فإن تكلف 

متكلف وقال املسألتان داخلتان يف القاعدة فإه شك هل ترك أو ال واألصل عدمه فليس 

فيه الفعل واألصل عدمه ومل بشيء ألن الرتك عدم باق على ما كان عليه وإمنا املشكوك 

يعمل باألصل قال وأما إذا سلم من صالته فرأى عليه جناسة واحتمل وقوعها يف الصالة 

وحدوثها بعدها فال تلزمه إعادة الصالة بل مضت على الصحة فيحتمل أن يقال األصل 

نجاسة عدم النجاسة فال حيتاج إىل استثنائها لدخوهلا يف القاعدة وحيتمل أن يقال حتقق ال

وشك يف انعقاد الصالة واألصل عدمه وبقاؤها يف الذمة فيحتاج إىل استثنائها انتهى كالم 

  النووي
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وزاد ابن السبكي يف نظائره صور أخرى منها إذا جاء من قدام اإلمام واقتدى به وشك هل 

ح صالته فهذا ترك أصل من هو متقدم عليه فالصحيح يف التحقيق وشرح املهذب أنه تص

غري معارض ولذلك رجح ابن الرفعة مقابله أنه ال يصح عمال باألصل السامل عن املعارض 

ولو كان جاء من خلف اإلمام صحت قطعا ألن األصل عدم تقدميه ويف نظري هذه املسألة 

لو صلى وشك هل تقدم على اإلمام بالتكبري أو ال ال تصح صالته وفرق بأن الصحة يف 

التقدمي أكثر وقوعا فإا تصح يف صورتني التأخري واملساواة وتبطل يف التقدم خاصة والصحة 

يف التكبري أقل وقوعا فإا تبطل باملقارنة والتقدم وتصح يف صورة واحدة وهي التأخر ومنها 

من له كفان عاملتان أو غري عامليت فبأيهما مس انتقض وضوؤه مع الشك يف أا أصلية أو 

ة والزائدة ال تنقض وهلذا لو كانت إحدامها عاملة فقط انتقض ا وحدها على الصحيح زائد

ومنها إذا ادعى الغاصب تلف املغصوب صدق بيمينه على الصحيح وإال لتخلد احلبس عليه 

إذا كان صادقا وعجز عن البينة والثاين يصدق املالك ألن األصل البقاء وزاد الزركشي يف 

نها مسألة اهلرة فإن األصل جناسة فمها فرتك الحتمال ولوغها يف ماء  قواعده صورا أخرى م

كثري وهو شك ومنها من رأى منيا يف ثوبه أو فراشه الذي ال ينام فيه غريه ومل يذكر احتالما 

لزمه الغسل يف األصح مع أن األصل عدمه ومنها من شك بعد صوم يوم من الكفارة هل 

صل عدم النية ومنها من عليه فائتة شك يف قضائها ال نوى مل يؤثر على الصحيح مع أن األ

قال الشيخ  الفائدة الثانيةيلزمه مع أن األصل بقاؤها ذكره الشيخ عز الدين يف خمتصر النهاية 

أبو حامد اإلسفرايين الشك على ثالثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على 

ة يف بلد فيها مسلمون وجموس فال أصل مباح وشك ال يعرف أصله فاألول مثل أن جيد شا

حيل حىت يعلم أا ذكاة مسلم ألا أصلها حرام وشككنا يف الذكاة املبيحة فلو كان الغالب 

  فيها املسلمون جاز األكل عمال بالغالب املفيد للظهور
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جيوز التطهر به عمال  والثاين أن جيد ماء متغريا واحتمل تغريه بنجاسة أو بطول املكث

بالغالب عمال بأصل الطهارة والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام ومل يتحقق أن املأخوذ 

من ماله عني احلرام فال حترم مبايعته إلمكان احلالل وعدم حتقق التحرمي ولكن يكره خوفا من 

لشك يف املاء واحلدث قال النووي اعلم أن مراد أصحابنا با الثالثةالوقوع يف احلرام انتهى 

والنجاسة والصالة والعتق والطالق وغريها هو الرتدد بني وجود الشيء وعدمه سواء كان 

الطرفان يف الرتدد سواء أو أحدمها راجحا فهذا معناه يف استعمال الفقهاء وكتب الفقه أما 

إن كان أصحاب األصول فإم فرقوا بني ذلك وقالوا الرتدد إن كان على السواء فهو شك و 

أحدمها راجحا فالراجح ظن واملرجوح وهم ووقع للرافعي أنه فرق بينهما يف احلدث فقال إنه 

يرفع بظن الطهر ال بالشك فيه وتبعه يف احلاوي الصغري وقيل إنه غلط معدود من أفراده قال 

جعا ابن الرفعة مل أره لغريه قال يف املهمات ويف الشامل إمنا قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضط

ألن الظاهر خروج احلدث فصدق أن يقال رفعنا يقني الطهارة بظن احلدث خبالف عكسه 

فكأن الرافعي أراد ما ذكره ابن الصباغ فانعكس عليه ولي احتمال فيما إذا ظن احلدث 

بأسباب عارضة يف خترجيه على قويل األصل والغالب قال الزركشي وما زعمه النووي من أنه 

ال فرق فيه بني املساوي والراجح يرد عليه أم فرقوا يف مواضع كثرية منها  يف سائر األبواب

يف اإليالء لو قيد مبستبعد احلصول يف األربعة كنزول عيسى فمؤول وإن ظن حصوله قبلها 

فال وإن شك فوجهان ومنها شك يف املذبوح هل فيه حياة مستقرة حرم للشك يف املبيح وإن 

نها يف األكل من مال الغري إذا غاب عل ظنه الرضى جاز وإن غلب على ظنه بقاؤها حل وم

شك فال ومنها وجوب ركوب البحر يف احلج إذا غلبت السالمة وإن شك فال ومنها املرض 

إذا غلب على ظنه كونه خموفا نفذ التصرف من الثلث وإن شككنا يف كونه خموفا مل ينفذ إال 

االعتكاف قوهلم ال يقع الطالق بالشك مسلم  بقول أهل اخلربة ومنها قال الرافعي يف كتاب

  لكنه يقع بالظن الغالب انتهى
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ويشهد له لو قال إن كنت حامال فأنت طالق فإذا مضت ثالثة أقراء من وقت التعليق وقع 

يعرب عن  ابعةالر الطالق مع أن األقراء ال تفيد إال الظن وهلذا أيد اإلمام احتماال بعدم الوقوع 

األصل يف مجيع ما تقدم باالستصحاب وهو استصحاب املاضي يف احلاضر وأما استصحاب 

احلاضر يف املاضي فهو االستصحاب املقلوب قال الشيخ تقي الدين السبكي ومل يقل به 

األصحاب إال يف مسألة واحدة وهو ما إذا اشرتى شيئا فادعاه مدع وانتزعه منه حبجة مطلقة 

بقوا على ثبوت الرجوع له على البائع بل لو باع املشرتي أو وهب وانتزع من املشرتى فإم أط

منه أو املوهوب له كان للمشرتي األول الرجوع أيضا فهذا استصحاب احلال يف املاضي فإن 

البينة ال تنشئ امللك ولكن تظهره وامللك سابق على إقامتها ال بد من تقدير زمان لطيف له 

امللك من املشرتي إىل املدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم االنتقال  وحيتمل انتقال

عنه فيما مضى قال ابنه تاج الدين وقيل به أيضا على وجه ضعيف فيما إذا وجدنا ركازا ومل 

ندر هل هو جاهلي أو إسالمي أنه حيكم بأنه جاهلي ولو كان املغصوب باقيا وهو أعور 

فالقول قول الغاصب صرح به الشيخ أبو حامد وغريه فهذا  مثال فقال الغاصب هكذا غصبته

استصحاب مقلوب ونظريه لو قال املالك كان طعامي جديدا وقال الغاصب عتيقا فاملصدق 

األصل يف هذه القاعدة قوله تعاىل يريد اهللا بكم  املشقة جتلب التيسري القاعدة الثالثةالغاصب 

ما جعل عليكم يف الدين من حرج وقوله صلى اهللا اليسر وال يريد بكم العسر وقوله تعاىل و 

عليه وسلم بعثت باحلنيفية السمحة أخرجه أمحد يف مسنده من حديث جابر بن عبداهللا 

ومن حديث أيب أمامة والديلمي ويف مسند الفردوس من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

يل يا رسول اهللا أي وأخرج أمحد يف مسنده والطرباين والبزار وغريمها عن ابن عباس قال ق

األديان أحب إىل اهللا قال احلنيفية السمحة وأخرجه البزار من وجه آخر بلفظ أي اإلسالم 

وروى الطرباين يف األوسط من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه إن أحب الدين إىل اهللا 

ومل  احلنيفية السمحة وروى الشيخان وغريمها من حديث أيب هريرة وغريه إمنا بعثتم ميسرين

  تبعثوا معسرين وحديث يسروا وال تعسروا
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وروى أمحد من حديث أيب هريرة مرفوعا إن دين اهللا يسر ثالثا وروى أيضا من حديث 

األعرايب بسند صحيح إن خري دينكم أيسره إن خري دينكم أيسره وروى ابن مردويه من 

 إمنا أراد ذه األمة اليسر ومل يرد م العسر وروى حديث حمجن بن األدرع مرفوعا إن اهللا

الشيخان عن عائشة رضي اهللا عنها ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال 

اختار أيسرمها مامل يكن إمثا وروى الطرباين عن ابن عباس مرفوعا إن اهللا شرع الدين فجعله 

لماء يتخرج على هذه القاعدة مجيع رخص الشرع سهال مسحا واسعا ومل جيعله ضيقا قال الع

وختفيفاته واعلم أن أسباب التخفيف يف العبادات وغريها سبعة األول السفر قال النووي 

ورخصه مثانية منها ما خيتص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر واملسح أكثر من يوم وليلة 

منها ما فيه خالف واألصح ومنها ما ال خيتص به قطعا وهو ترك اجلمعة وأكل امليتة و 

اختصاصه به وهو اجلمع ومنها ما فيه خالف واألصح عدم اختصاصه به وهو التنفل على 

الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح ا الغزايل وهي ما إذا  

زمه القضاء كان له نسوة وأراد السفر فإنه يقرع بينهن ويأخذ من خرجت هلا القرعة وال يل

لضراا إذا رجع وهل خيتص ذلك بالطويل وجهان أصحهما ال الثاين املرض ورخصه كثرية 

التيمم عند مشقة استعمال املاء وعدم الكراهة يف االستعانة مبن يصب عليه أو يغسل 

أعضاءه والقعود يف صالة الفرض وخطبة اجلمعة واالضطجاع يف الصالة واإلمياء واجلمع بني 

على وجه اختاره النووي والسبكي واألسنوي والبلقيين ونقل عن النص وصح فيه  الصالتني

احلديث وهو املختار والتخلف عن اجلماعة واجلمعة مع حصول الفضيلة كما تقدم والفطر 

يف رمضان وترك الصوم للشيخ اهلرم مع الفدية واالنتقال من الصوم إىل اإلطعام يف الكفارة 

قطع التتابع املشروط يف االعتكاف واالستنابة يف احلج ويف رمي  واخلروج من املعتكف وعدم

اجلمار وإباحة حمظورات اإلحرام مع الفدية والتحلل على وجه فإن شرطه فعلى املشهور 

والتداوي بالنجاسات وباخلمر على وجه وإساغة اللقمة ا إذا غص باالتفاق وإباحة النظر 

  حىت للعورة والسوأتني
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الثالث اإلكراه الرابع النسيان اخلامس اجلهل وسيأيت هلا مباحث السادس العسر وعموم 

البلوى كالصالة مع النجاسة املعفو عنها كدم القروح والدمامل والرباغيث والقيح والصديد 

 وقليل دم األجنيب وطني الشارع وأثر جناسة عسر زواله وذرق الطيور إذا عم يف املساجد

واملطاف وما يصيب احلب يف الدوس من روث البقر وبوله ومن ذلك العفو عما ال يدركه 

الطرف وما ال نفس له سائلة وريق النائم وفم اهلرة ومن مث ال يتعدى إىل حيوان ال يعم 

اختالطه بالناس كما قال الغزايل وأفواه الصبيان وغبار السرجني وحنوه وقليل الدخان أو 

فذ احليوان ومن مث ال يعفى عن منفذ اآلدمي إلمكان صونه عن املاء وحنوه الشعر النجس ومن

وروث ما نشوءه يف املاء واملائع وما يف جوف السمك الصغار على وجه اختاره الروياين ومن 

ذلك مشروعية االستجمار باحلجر وإباحة االستقبال واالستدبار يف قضاء احلاجة يف البنيان 

ث ومن مث ال يباح له إذا مل يكن متعلما كما نقله يف املهمات ومس املصحف للصيب احملد

عن مفهوم كالمهم وجواز املسح على العمامة ملشقة استيعاب الرأس ومسح اخلف يف احلضر 

ملشقة نزعه يف كل وضوء ومن مث وجب نزعه يف الغسل لعدم تكرره وأنه ال حيكم على املاء 

يضره التغيري باملكث والطني والطحلب وكل ما  باالستعمال ما دام مرتددا على العضو وال

يعسر صونه عنه وإباحة األفعال الكثرية واالستدبار يف صالة شدة اخلوف وإباحة النافلة على 

الدابة يف السفر ويف احلضر على وجه وإباحة القعود فيهما مع القدرة وكذا االضطجاع 

ة الستحباب التبكري إليها واجلمع يف واإلبراد بالظهر يف شدة احلر ومن مث ال إبراد باجلمع

املطر وترك اجلماعة واجلمعة باألعذار املعروفة وعدم وجوب قضاء الصالة على احلائض 

لتكررها خبالف الصوم وخبالف املستحاضة لندرة ذلك وأكل امليتة ومال الغري مع ضمان 

وجواز تقدمي نية البدل إذا اضطر وأكل الويل من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج 

الصوم على أوله ونية صوم النفل بالنهار وإباحة التحلل من احلج باإلحصار والفوات ولبس 

احلرير للحكة والقتال وبيع حنو الرمان والبيض يف قشره واملوصوف يف الذمة وهو السلم مع 

عن أسها  النهي عن بيع الغرر واالكتفاء برؤية ظاهر الصربة وأمنوذج املتماثل وبارز الدار



ومشروعية اخليار ملا كان البيع يقع غالبا من غري ترو وحيصل فيه الندم فيشق على العاقد 

  فسهل الشارع ذلك عليه جبواز الفسخ يف جملسه
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وشرع له أيضا شرطه ثالثة أيام ومشروعية الرد بالعيب والتحالف واإلقالة واحلوالة والرهن 

واإلبراء والقرض والشركة والصلح واحلجر والوكالة واإلجارة واملساقاة واملزارعة والضمان 

والقراض والعارية والوديعة للمشقة العظيمة يف أن كل أحد ال ينتفع إال مبا هو ملكه وال 

يستويف إال ممن عليه حقه وال يأخذه إال بكماله وال يتعاطى أموره إال بنفسه فسهل األمر 

ع مبلك الغري بطريق اإلجارة أو اإلعارة أو القراض وباالستعانة بالغري وكالة بإباحة االنتفا 

وإيداعا وشركة وقراضا ومساقاة وباالستيفاء من غري املديون حوالة وبالتوثق على الدين برهن 

وضامن وكفيل وحجر وبإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء ومن التخفيف جواز العقود 

شق ويكون سببا لعدم تعاطيها ولزوم الالزم وإال مل يستقر بيع وال غريه اجلائزة ألن لزومها ي

ومنه إباحة النظر عند اخلطبة وللتعليم واإلشهاد واملعاملة واملعاجلة وللسيد ومنه جواز العقد 

على املنكوحة من غري نظر ملا يف اشرتاطه من املشقة اليت ال حيتملها كثري من الناس يف بنام 

نظر كل خاطب فناسب التيسري لعدم اشرتاطه خبالف املبيع فإن اشرتاط الرؤية  وأخوام من

فيه ال يفضي إىل عسر ومشقة ومنه إباحة أربع نسوة فلم يقتصر على واحدة تيسريا على 

الرجال وعلى النساء أيضا لكثرن ومل يزد على أربع ملا فيه من املشقة على الزوجني يف القسم 

الطالق ملا يف البقاء على الزوجية من املشقة عند التنافر وكذا مشروعية وغريه ومنه مشروعية 

اخللع واالفتداء والفسخ بالعيب وحنوه والرجعة يف العدة ملا كان الطالق يقع غالبا بغتة يف 

اخلصام واجلرح ويشق عليه التزامه فشرعت له الرجعة يف تطليقتني ومل تشرع دائما ملا فيه من 

ة إذا قصد إضرارها بالرجعة والطالق كما كان ذلك يف أول اإلسالم مث املشقة على الزوج

نسخ ومنه مشروعية اإلجبار على الوطء أو الطالق يف املوىل ومنه مشروعية الكفارة يف 

الظهار واليمني تيسريا على املكلفني ملا يف التزام موجب ذلك من املشقة عند الندم وكذا 



 لتكرره خبالف كفارة الظهار والقتل واجلماع لندرة وقوعها مشروعية التخيري يف كفارة اليمني

وألن املقصود الزجر عنها ومشروعية التخيري يف نذر اللجاج بني ما التزم والكفارة ملا يف 

االلتزام باملنذور جلاجا من املشقة ومنه مشروعية التخيري بني القصاص والدية تيسريا على هذه 

  ه وكان يف شرع موسى عليه السالم القصاص متحتما وال ديةاألمة على اجلاين واين علي
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ويف شرع عيسى عليه السالم الدية وال قصاص ومنه مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام 

الرق ملا فيه من العسر فريغب السيد الذي ال يسمح بالعتق جمانا مبا يبذل له من النجوم ومنه 

عية الوصية عند املوت ليتدارك اإلنسان ما فرط منه يف حال احلياة وفسح فه يف الثلث مشرو 

دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة فحصل التيسري ودفع املشقة يف اجلانبني ومنه إسقاط اإلمث 

عن اتهدين يف اخلطأ والتيسري عليهم باالكتفاء بالظن ولو كلفوا األخذ باليقني لشق وعسر 

السبب السابع ول إليه فقد بان ذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه الوص

فإنه نوع من املشقة إذ النفوس جمبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف يف  النقص

التكليفات فمن ذلك عدم تكليف الصيب وانون وعدم تكليف النساء بكثري مما جيب على 

جلهاد واجلزية وحتمل العقل وغري ذلك وإباحة لبس احلرير وحلي الرجال كاجلماعة واجلمعة وا

الذهب وعدم تكليف األرقاء بكثري مما على األحرار ككونه على النصف من احلر يف احلدود 

وهذه فوائد مهمة خنتم ا الكالم على هذه والعدد وغري ذلك مما سيأيت يف الكتاب الرابع 

ضية للتخفيف املشاق على قسمني مشقة ال تنفك عنها األوىل يف ضبط املشاق املقت القاعدة

العبادة غالبا كمشقة الربد يف الوضوء والغسل ومشقة الصوم يف شدة احلر وطول النهار 

ومشقة السفر اليت ال نفكاك للحج واجلهاد عنها ومشقة أمل احلدود ورجم الزناة وقتل اجلناة 

ومن استثىن من ذلك جواز التيمم للخوف فال أثر هلذه يف إسقاط العبادات يف كل األوقات 

من شدة الربد فلم يصب ألن املراد أن خياف من شدة الربد حصول مرض من األمراض اليت 

تبيح التيمم وهذا أمر ينفك عنه االغتسال يف الغالب أما أمل الربد الذي ال خياف معه املرض 



ىل التيمم وأما املشقة اليت ال تنفك املذكور فال يبيح التيمم حبال وهو الذي ال يبيح االنتقال إ

عنها العبادات غالبا فعلى مراتب األوىل مشقة عظيمة فادحة كمشقة اخلوف على النفوس 

واألطراف ومنافع األعضاء فهي موجبة للتخفيف والرتخيص قطعا ألن حفظ النفوس 

  واألطراف
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ا للفوات يف عبادة أو عبادات يفوت ا أمثاهلا الثانية إلقامة مصاحل الدين أوىل من تعريضه

مشقة خفيفة ال وقع هلا كأدىن وجع يف إصبع وأدىن صداع يف الرأس أو سوء مزاج خفيف 

فهذه ال أثر هلا وال التفات إليها ألن حتصيل مصاحل العبادات أوىل من دفع مثل هذه املفسدة 

املرتبتني فما دنا من املرتبة العليا أوجب التخفيف أو  اليت ال أثر هلا الثالثة متوسطة بني هاتني

من الدنيا مل يوجبه كحمى خفيفة ووجع الضرس اليسري وما تردد يف إحلاقه بأيهما اختلف 

فيه وال ضبط هلذه املراتب إال بالتقرب وقد أشار الشيخ عز الدين إىل أن األوىل يف ضبط 

املشاق املعتربة يف ختفيف تلك العبادة فإن   مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدىن

كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة ولذلك اعترب يف مشقة املرض املبيح للفطر يف الصوم أن 

يكون كزيادة مشقة الصوم يف السفر عليه يف احلضر ويف إحبة حمظورات اإلحرام أن حيصل 

فال يكتفى يف تركه بذلك بل ال  برتكها مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة وأما أصل احلج

بد من مشقة ال حيتمل مثلها كاخلوف على النفس واملال وعدم الزاد والراحلة ويف إباحة ترك 

القيام إىل القعود أن حيصل به ما يشوش اخلشوع وإىل االضطجاع أشق ألنه مناف لتعظيم 

فيه العجز بالكلية  العبادات خبالف القعود فإنه مباح بال عذر كما يف التشهد فلم يشرتط

وكذلك اكتفي يف إباحة النظر إىل الوجه والكفني بأصل احلاجة واشرتط يف سائر األعضاء 

تأكدها وضبطه اإلمام بالقدر الذي جيوز االنتقال معه إىل التيمم واشرتط يف السوأتني مزيد 

من  تنبيهالعادة التأكيد وضبطه الغزايل مبا ال يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ويعذر فيه يف 

املشكل على هذا الضابط التيمم فإم اشرتطوا يف املرض املبيح له أن خياف معه تلف نفس 



أو عضو أو منفعته أو حدوث مرض خموف أو بطء الربء أو شني فاحش يف عضو ظاهر 

ومشقة السفر دون ذلك بكثري قال العالئي ولعل الفارق بني السفر واملرض أن املقصود أن 

طع املسافر عن رفقته وال حيصل له ما يعوق عليه التقلب يف السفر باملعايش فاغتفر فيه ال ينق

أخف مما يلحق املريض أشار إىل ذلك إمام احلرمني وأشكل من هذا أم مل يوجبوا شراء املاء 

بزيادة يسرية على مثن املثل وجوزوا التيمم ومنعوه فيما إذا خاف شيئا فاحشا يف عضو باطن 

  ضرره أشد من ضررمع أن 
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بذل الزيادة اليسرية جدا خصوصا إذا كان رقيقا فإنه ينقص بذلك قيمته أضعاف قدر الزيادة 

ضبط يف الروضة وأصلها  تنبيهاملذكورة وقد استشكله الشيخ عز الدين وغريه وال جواب عنه 

قال الشيخ  الفائدة الثانيةتة باملبيح للتيمم نقال عن األصحاب املرض املبيح للفطر وألكل املي

عز الدين ختفيفات الشرع ستة أنواع األول ختفيف إسقاط كإسقاط اجلمعة واحلج والعمرة 

واجلهاد باألعذار الثاين ختفيف تنقيص كالقصر الثالث ختفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل 

مياء والصيام باإلطعام الرابع ختفيف بالتيمم والقيام يف الصالة بالقعود واالضطجاع أو اإل

تقدمي كاجلمع وتقدمي الزكاة على احلول وزكاة الفطر يف رمضان والكفارة على احلنث اخلامس 

ختفيف تأخري كاجلمع وتأخري رمضان للمريض واملسافر وتأخري الصالة يف حق مشتغل بإنقاذ 

املستجمر مع بقية النجو غريق أو حنوه من األعذار اآلتية السادس ختفيف ترخيص كصالة 

وشرب اخلمر للغصة وأكل النجاسة للتداوي وحنو ذلك واستدرك العالئي سابعا وهو ختفيف 

الرخص أقسام ما جيب فعلها كأكل امليتة  الفائدة الثالثةتغيري كتغيري نظم الصالة يف اخلوف 

وإساغة للمضطر والفطر ملن خاف اهلالك بغلبة اجلوع والعطش وإن كان مقيما صحيحا 

الغصة باخلمر وما يندب كالقصر يف السفر والفطر ملن يشق عليه الصوم يف سفر أو مرض 

واإلبراد بالظهر والنظر إىل املخطوبة وما يباح كالسلم وأما األوىل تركها كاملسح على اخلف 

ه واجلمع والفطر ملن ال يتضرر والتيمم ملن وجد املاء يباع بأكثر من مثن املثل وهو قادر علي



  وما يكره فعلها كالقصر يف أقل من ثالثة مراحل
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تعاطي سبب الرخصة لقصد الرتخيص فقط هل يبيحه فيه صور تقدمت يف  الفائدة الرابعة

إذا ( مبعىن هذه القاعدة قول الشافعي رضي اهللا عنه  الفائدة اخلامسةأواخر القاعدة األوىل 

قد أجاب ا يف ثالثة مواضع أحدها فيما إذا فقدت املرأة وليها يف و ) ضاق األمر اتسع 

سفر فولت أمرها رجال جيوز قال يونس بن عبداألعلى فقلت له كيف هذا قال إذا ضاق 

األمر اتسع الثاين يف أواين اخلزف املعمولة بالسرجني أجيوز الوضوء منها فقال إذا ضاق األمر 

بعض شراح املختصر أن الشافعي سئل عن الذباب اتسع حكاه يف البحر الثالث حكى 

جيلس على غائط مث يقع على الثوب فقال إن كان يف طريانه ما جيف فيه رجاله وإال فالشيء 

إذا ضاق اتسع وهلم عكس هذه القاعدة إذا اتسع األمر ضاق قال ابن أيب هريرة يف تعليقه 

اتسعت ضاقت أال ترى أن  وضعت األشياء يف األصول على أا إذا ضاقت اتسعت وإذا

قليل العمل يف الصالة ملا اضطر إليه سومح به وكثريه ملا مل يكن به حاجة مل يسامح به 

وكذلك قليل الرباغيث وكثريه ومجع الغزايل يف اإلحياء بني القاعدتني بقوله كل ما جتاوز عن 

الدوام ما ال يغتفر حده انعكس إىل ضده ونظري هاتني القاعدتني يف التعاكس قوهلم يغتفر يف 

القاعدة الرابعة يف االبتداء وقوهلم يغتفر يف االبتداء ما ال يغتفر يف الدوام وسيأيت ذكر فروعها 

أصلها قوله صلى اهللا عليه وسلم ال ضرر وال ضرار أخرجه مالك يف املوطأ عن  الضرر يزال

الدارقطين من حديث عمرو بن حيىي عن أبيه مرسال وأخرجه احلاكم يف املستدرك والبيهقي و 

  أيب سعيد اخلدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت
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اعلم أن هذه القاعدة ينبين عليها كثري من أبواب الفقه من ذلك الرد بالعيب ومجيع أنواع 

ذلك واحلجر بأنواعه  اخليار من اختالف الوصف املشروط والتعزير وإفالس املشرتي وغري

والشفعة ألا شرعت لدفع ضرر القسمة والقصاص واحلدود والكفارات وضمان املتلف 

والقسمة ونصب األئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال املشركني والبغاة وفسخ النكاح بالعيوب 

قاعدة أو اإلعسار أو غري ذلك وهي مع القاعدة اليت قبلها متحدة أو متداخلة ويتعلق ذه ال

قواعد األوىل الضروريات تبيح احملظورات بشرط عدم نقصاا عنها ومن مث جاز أكل امليتة 

عند املخمصة وإساغة اللقمة باخلمر والتلفظ بكلمة الكفر لإلكراه وكذا إتالف املال وأخذ 

مال املمتنع من أداء الدين بغري إذنه ودفع الصائل ولو أدى إىل قتله ولو عم احلرام قطرا 

يث ال يوجد فيه حالل إال نادرا فإنه جيوز استعمال ما حيتاج إليه وال يقتصر على الضرورة حب

قال اإلمام وال يرتقى إىل التبسط وأكل املالذ بل يقتصر على قدر احلاجة قال ابن عبدالسالم 

وفرض املسألة أن يتوقع معرفة صاحب املال يف املستقبل فأما عند اليأس فاملال حينئذ 

 ألن من مجلة أموال بيت املال ما جهل مالكه وجيوز إتالف شجر الكفار وبنائهم للمصاحل

حلاجة القتال والظفر م وكذا احليوان الذي يقاتلون عليه ونبش امليت بعد دفنه للضرورة بأن 

دفن بال غسل أو لغري القبلة أو يف أرض أو ثوب مغصوب وغصب اخليط خلياطة جرح 

عدم نقصاا عنها ليخرج ما لو كان امليت نبيا فإنه ال حيل أكله  حيوان حمرتم وقولنا بشرط

للمضطر ألن حرمته أعظم يف نظر الشرع من مهجة املضطر وما لو أكره على القتل أو الزنا 

فال يباح واحد منهما باإلكراه ملا فيهما من املفسدة اليت تقابل حفظ مهجة املكره أو تزيد 

ال ينبش فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي عليها وما لو دفن بال تكفني ف

قام السرت بالرتاب مقامه الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعه املضطر ال يأكل 

من امليتة إال قدر سد الرمق ومن استشري يف خاطب واكتفى بالتعريض كقوله ال يصلح لك 

لعلف البهائم وال جيوز أخذه لبيعه ملن يعلف مل يعدل إىل التصريح وجيوز أخذ نبات احلرم 

والطعام يف دار احلرب يؤخذ على سبيل احلاجة ألنه أبيح للضرورة فإذا وصل عمران اإلسالم 

امتنع ومن معه بقية ردها ويعفى عن حمل استجماره ولو محل مستجمرا يف الصالة بطلت 

  ويعفى عن
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فلو أخذ ورق وطرح فيه وغريه ضر ويعفى عن ميت ال نفس له سائلة فإن  الطحلب يف املاء

طرح ضر ولو فصد أجنيب امرأة وجب أن تسرت مجيع ساعدها وال يكشف إال ما ال بد منه 

للفصد واجلبرية جيب أن ال تسرت من الصحيح إال ما ال بد منه لالستمساك وانون ال جيوز 

اجة ا وإذا قلنا جيوز تعدد اجلمعة لعسر االجتماع يف تزوجيه أكثر من واحدة الندفاع احل

مكان واحد مل جيز إال بقدر ما يندفع فلو اندفع جبمعتني مل جيز بالثالثة صرح به اإلمام وجزم 

به السبكي واألسنوي ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد مل جيز له أن يقتين زيادة على القدر 

خرج عن هذا  تنبيهه يف اخلادم على هذه القاعدة الذي يصطاد به صرح به بعضهم وخرج

األصل صور منها العرايا فإا أبيحت للفقراء مث جازت لألغنياء يف األصح ومنها اخللع فإنه 

أبيح مع املرأة على سبيل الرخصة مث جاز مع األجنيب ومنها اللعان جوز حيث تعسر إقامة 

قال بعضهم املراتب مخسة ضرورة  ائدةفالبينة على زناها مث جاز حيث ميكن على األصح 

وحاجة ومنفعة وزينة وفضول فالضرورة بلوغه حدا إن مل يتناوله املمنوع هلك أو قارب وهذا 

يبيح تناول احلرام واحلاجة كاجلائع الذي لو مل جيد ما يأكله مل يهلك غري أنه يكون يف جهد 

عة كالذي يشتهي خبز الرب وحلم الغنم ومشقة وهذا ال يبيع احلرام ويبيح الفطر يف الصوم واملنف

والطعام الدسم والزينة كاملشتهي احللوى والسكر والثوب املنسوج من حرير وكتان والفضول 

قريب من هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم  تذنيبالتوسع بأكل احلرام والشبهة 

ى الشهادة ملرض وحنوه يبطل إذا يبطل بوجود املاء قبل الدخول يف الصالة ونظريه الشهادة عل

  حضر األصل عند احلاكم قبل احلكم
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قال ابن السبكي وهو كعائد يعود على قوهلم الضرر يزال ولكن  الثالثة الضرر ال يزال بالضرر

 ال بضرر فشأما شأن األخص مع األعم بل مها سواء ألنه لو أزيل بالضرر ملا صدق الضرر

يزال ومن فروع هذه القاعدة عدم وجوب العمارة على الشريك يف اجلديد وعدم إجبار اجلار 

على وضع اجلذوع وعدم إجبار السيد على نكاح العبد واألمة اليت ال حتل له وال يأكل 

املضطر طعام مضطر آخر إال أن يكون نبيا فإنه جيوز له أخذه وجيب على من معه بذله له 

فخذه وال قتل ولده أو عبيده وال قطع فلذة من نفسه إن كان اخلوف من وال قطع فلذة من 

القطع كاخلوف من ترك األكل أو أكثر وكذا قطع السلعة املخوفة ولو مال حائط إىل الشارع 

أو ملك غريه مل جيب إصالحه ولو سقطت جرة ومل تندفع عنه إال بكسرها ضمنها يف 

إال بكسرها كسرت وعلى صاحبه األرش فلو كان  األصح ولو وقع دينار يف حمربة ومل خيرج

بفعل صاحب احملربة فال شيء ولو أدخلت يمة رأسها يف قدر ومل خيرج إال بكسرها فإن  

كان صاحبها معها فهو مفرط برتك احلفظ فإن كانت غري مأكولة كسرت القدر وعليه أرش 

حب القدر كسرت وال النقص أو مأكولة ففي ذحبها وجهان وإن مل يكن معها فإن فرط صا

أرش وإال فله األرش ولو التقت دابتان على شاهق ومل ميكن ختليص واحدة إال بإتالف 

األخرى مل يفت واحد منهما بل من ألقى دابة صاحبه وخلص دابته ضمن ولو سقط على 

جريح فإن استمر قتله وإن انتقل قتل غريه فقيل يستمر ألن الضرر ال يزال بالضرر وقيل 

الستواء وقال اإلمام ال حكم فيه يف هذه املسئلة ولو كانت ضيقة الفرج ال ميكن يتخري ل

وطؤها إال بإفضائها فليس له الوطء ولو رهن املفلس املبيع أو غرس أو بىن فيه فليس للبائع 

الرجوع يف صورة صحة الرهن ألن فيه إضرارا باملرن وال يف صورة الغرس ويبقى الغرس والبناء 

  ه ينقص قيمتها ويضر باملفلس والغرماءللمفلس ألن
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قال ابن السبكي يستثىن من ذلك ما لو كان أحدمها أعظم ضررا وعبارة ابن الكتاين ال  تنبيه

بد من النظر ألخفهما وأغلظهما وهلذا شرع القصاص واحلدود وقتال البغاة وقاطع الطريق 



بعيب املبيع والنكاح واإلعسار واإلجبار على قضاء الديون  ودفع الصائل والشفعة والفسخ

والنفقة الواجبة ومسئلة الظفر وأخذ املضطر طعام غريه وقتاله عليه وقطع شجرة الغري إذا 

حصلت يف هواء داره وشق بطن امليت إذا بلع ماال أو كان يف بطنها ولو ترجى حياته ورمي 

رى املسلمني ولو كان له عشر دار ال يصلح للسكىن الكفار إذا ترتسوا لنساء وصبيان أو بأس

والباقي آلخر وطلب صاحب األكثر القسمة أجيب يف األصح وإن كان فيه ضرر شريكه 

ولو أحاط الكفار باملسلمني وال مقاومة م جاز دفع املال إليهم وكذا استنقاذ األسرى منهم 

واصطالمهم للمسلمني أعظم من  باملال إذا مل ميكن بغريه ألن مفسدة بقائهم يف أيديهم

بذل املال واخللع يف احليض ال حيرم ألن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها 

ولو وقع يف نار حترقه ومل خيلص إال مباء يغرقه ورآه أهون عليه من الصرب على لفحات النار 

ألصح أنه يأكل امليتة ألا فله االنتقال إليه يف األصح ولو وجد املضطر ميتة وطعام غائب فا

مباحة بالنص وطعام الغري باالجتهاد أو احملرم ميتة وصيدا فاألصح كذلك ألنه يرتكب يف 

الصيد حمظورين القتل واألكل ونشأ من ذلك قاعدة رابعة وهي إذا تعارض مفسدتان روعي 

ن جلب أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ونظريها قاعدة خامسة وهي درء املفاسد أوىل م

املصاحل فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع املفسدة غالبا ألن اعتناء الشارع باملنهيات 

أشد من اعتنائه باملأمورات ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فئتوا منه ما 

استطعتم وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه ومن مث سومح يف ترك بعض الواجبات بأدىن مشقة  

ام يف الصالة والفطر والطهارة ومل يسامح يف اإلقدام على املنهيات وخصوصا الكبائر كالقي

  ومن فروع ذلك
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املبالغة يف املضمضة واالستنشاق مسنونة وتكره للصائم ختليل الشعر سنة يف الطهارة ويكره 

الصالة مع اختالل شرط من  للمحرم وقد يراعى املصلحة لغلبتها على املفسدة من ذلك

شروطها من الطهارة والسرت واالستقبال فإن يف كل ذلك مفسدة ملا فيه من اإلخالل جبالل 



اهللا يف أن ال يناجى إال على أكمل األحوال ومىت تعذر شيء من ذلك جازت الصالة بدونه 

جلب تقدميا ملصلحة الصالة على هذه املفسدة ومنه الكذب مفسدة حمرمة ومىت تضمن 

مصلحة تربو عليه جاز كالكذب لإلصالح بني الناس وعلى الزوجة إلصالحها وهذا النوع 

القاعدة اخلامسة احلاجة تنزل منزلة الضرورة راجع إىل ارتكاب أخف املفسدتني يف احلقيقة 

من األوىل مشروعية اإلجارة واجلعالة واحلوالة وحنوها جوزت على  عامة كانت أو خاصة

ا يف األوىل من ورود العقد على منافع معدومة ويف الثانية من اجلهالة ويف خالف القياس مل

الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم احلاجة إىل ذلك واحلاجة إذا عمت كانت كالضرورة ومنها 

ضمان الدرك جوز على خالف القياس إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن 

الحتياج الناس إىل معاملة من ال يعرفونه وال يؤمن خروج املبيع  دينا عليه حىت يضمن لكن

مستحقا ومنها مسئلة الصلح وإباحة النظر للمعاملة وحنوها وغري ذلك ومن الثانية تضبيب 

اإلناء بالفضة جيوز للحاجة وال يعترب العجز عن غري الفضة ألنه يبيح أصل اإلناء من النقدين 

علقة بالتضبيب سوى التزيني كإصالح موضع الكسر والشد قطعا بل املراد األغراض املت

والتوثق ومنها األكل من الغنيمة يف دار احلرب جائز للحاجة وال يشرتط لآلكل أن ال يكون 

من املشكل قول املنهاج ويباح النظر لتعليم مع قوهلم يف الصداق ولو أصدقها  تنبيهمعه غريه 

ألصح وأجاب السبكي بأنه إمنا تعذر ألن القرآن وإن تعليم قرآن فطلق قبله تعذر تعليمه يف ا

  أمكن تنصيفه من جهة
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احلروف والكلمات لكنه خيتلف سهولة وصعوبة وتابعه يف املهمات فقال ألن القيام بتعليم 

نصف مشاع ال ميكن والقول باستحقاق نصف معني حتكم ال دليل عليه ويؤدي إىل النزاع 

إن السورة الواحدة خمتلفة اآليات يف الطول والقصر والصعوبة والسهولة فتعني البدل ف

واعرتض هذا اجلواب بأنه خاص بالطالق قبل الدخول وقد صرحوا بتعذر التعليم ولو طلق 

بعد الدخول واملستحق بعد الدخول تعليم الكل وأجاب الشيخ اإلمام جالل الدين احمللي يف 



ذكره النووي من إباحة النظر للتعليم تفرد به وهو خاص باألمرد ألنه ملا  شرح املنهاج بأن ما

حرم النظر إليه مطلقا ولو بال شهوة استشعر أن يورد عليه أن األمرد حيتاج إىل خمالطة الرجال 

للتعليم ويشق عليه االحتجاب والتسرت وما زال السلف والعلماء على خمالطة املرد وجمالستهم 

ىن النظر للتعليم لذلك وأما املرأة فال حتتاج إىل التعلم كاحتياج األمرد وأما وتعليمهم فاستث

الواجبات فال تعدم من يعلمها إياها من حمرم أو زوج أو غريه من وراء حجاب وكان شيخنا 

قاضي القضاة شرف الدين املناوي يأىب هذا اجلواب ويقول بعموم اإلباحة للمرأة أيضا 

بأن املطلقة امتدت إليها األطماع فناسب أن ال يؤذن يف النظر وجييب عن مسئلة الصداق 

إليها خبالف غريها والتحقيق ما قاله الشيخ جالل الدين وقد أشار إىل حنو ما قاله السبكي 

فقال قد كشفت كتب املذهب فإمنا يظهر منها جواز النظر للتعليم فيما جيب تعلمه وتعليمه  

رط التعذر من وراء حجاب وأما غري ذلك فإن كالمهم كالفاحتة وما يتعني من الصنائع بش

قال القاضي  القاعدة السادسة العادة حمكمةيقتضي املنع مث استشهد باملذكور يف الصداق 

أصلها قوله صلى اهللا عليه وسلم ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن قال العالئي ومل 

ند ضعيف بعد طول البحث وكثرة أجده مرفوعا يف شيء من كتب احلديث أصال وال بس

  الكشف والسؤال وإمنا هو من قول عبداهللا بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أمحد يف مسنده
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اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه يف الفقه يف مسائل ال تعد كثرة فمن ذلك سن 

س والطهر وغالبها وأكثرها وضابط القلة والكثرة يف احليض والبلوغ واإلنزال وأقل احليض والنفا

الضبة واألفعال املنافية للصالة والنجاسات املعفو عن قليلها وطول الزمان وقصره يف مواالة 

الوضوء يف وجه والبناء على الصالة يف اجلمع واخلطبة واجلمعة وبني اإلجياب والقبول والسالم 

ويف الشرب وسقي الدواب من اجلداول واألار اململوكة  ورده والتأخري املانع من الرد بالعيب

إقامة له مقام اإلذن اللفظي وتناول الثمار الساقطة ويف إحراز املال املسروق ويف املعاطاة على 

ما اختاره النووي ويف عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي ويف وجوب السرج واإلكاف يف 



والكحل على من جرت العادة بكوا عليه ويف  استئجار دابة للركوب واحلرب واخليط

االستيالء يف الغصب ويف رد ظرف اهلدية وعدمه ويف وزن أو كيل ما جهل حاله يف عهد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن األصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع ويف إرسال املواشي 

ت العادة يف األصح ويف صوم يوم ارا وحفظها ليال ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك اعترب 

الشك ملن له عادة ويف قبول القاضي اهلدية ممن له عادة ويف القبض واإلقباض ودخول احلمام 

ودور القضاة والوالة واألكل من الطعام املقدم ضيافة بال لفظ ويف املسابقة واملناضلة إذا  

دت عادة املتبارزين باألمان ومل كانت للرماة عادة يف مسافة تنزل املطلق عليها وفيما إذا اطر 

جير بينهما شرط فاألصح أا تنزل منزلة الشرط ويف ألفاظ الواقف واملوصي ويف األميان 

وسيأيت ذكر أمثلة من ذلك ويتعلق ذه القاعدة مباحث األول فيما تثبت به العادة ويف 

حليض أربعة أقسام ذلك فروع أحدها احليض قال اإلمام والغزايل وغريمها العادة يف باب ا

أحدها ما تثبت فيه مبرة بال خالف وهو االستحاضة ألا علة مزمنة فإذا وقعت فالظاهر 

دوامها وسواء يف ذلك املبتدأة واملعتادة واملتحرية الثاين ماال يثبت فيه باملرة وال باملرات املتكررة 

ء واستمر هلا أدوار بال خالف وهي املستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقا

هكذا مث أطبق الدم على لون واحد فإنه ال يلتقط هلا قدر أيام الدم بال خالف وإن قلنا 

باللقط بل حنيضها مبا كنا جنعله حيضا بالتلفيق وكذا لو ولدت مرارا ومل تر نفاسا مث ولدت 

  وأطبق الدم
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ال يصري عادة هلا بال خالف بل هذه مبتدأة يف النفاس  وجاوز ستني يوما فإن عدم النفاس

الثالث ماال يثبت مبرة وال مبرات على األصح وهو التوقف عن الصالة وحنوها بسبب تقطع 

الدم إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء الرابع ما يثبت بالثالث ويف ثبوته باملرة واملرتني 

ر الثاين اجلارحة يف الصيد ال بد من تكرار خالف واألصح الثبوت وهو قدر احليض والطه

يغلب على الظن أنه عادة وال يكفي مرة واحدة قطعا ويف املرتني والثالث خالف الثالث 



القائف ال خالف يف اشرتاط التكرار فيه وهل يكتفى مبرتني أو ال بد من ثالث وجهان رجح 

ال بد من تكرار يغلب على الشيخ أبو حامد وأصحابه اعتبار الثالث وقال إمام احلرمني 

الظن به أنه عارف الرابع اختبار الصيب قبل البلوغ باملماكسة قالوا خيترب مرتني فصاعدا حىت 

يغلب على الظن رشده اخلامس عيوب البيع فالزنا يثبت الرد مبرة واحدة ألن مة الزنا ال 

غريه يكفي املرة تزول وإن تاب ولذلك ال حيد قاذفه واإلباق كذلك قال القاضي حسني و 

الواحدة منه يف يد البائع وإن مل يأبق يف يد املشرتي قال الرافعي والسرقة قريب من هذين 

وأما البول يف الفراش فاألظهر اعتبار االعتياد فيه السادس العادة يف صوم يوم الشك كما إذا  

بت العادة كان له عادة بصوم يوم االثنني أو اخلميس فصادف يوم الشك أحدمها مباذا تث

قال الشيخ تاج الدين السبكي مل أر فيه نقال وقال اإلمام يف اخلادم مل يتعرضوا لضابط العادة 

فيحتمل ثبوا مبرة أو بقدر يعد يف العرف متكررا السابع العادة يف اإلهداء للقاضي قبل 

بثبوا مبرة الوالية قال ابن السبكي مل أر فيه نقال مباذا تثبت به قال وكالم األصحاب يلوح 

واحدة ولذلك عرب الرافعي بقوله تعهد منه اهلدية والعهد صادق مبرة الثامن العادة يف جتديد 

الطهر ملن يتيقن طهرا وحدثا وكان قبلهما متطهرا فإنه يأخذ بالضد إن اعتاد التجديد وباملثل 

أن من ثبتت له إن مل يعتده مل يبينوا مب تثبت به العادة لكن ذكر السبكي يف شرح املنهاج 

  عادة حمققة كمن اعتاده
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فيأخذ بالضد وظاهر هذا االكتفاء فيه باملرة وحنوها التاسع إمنا يستدل حبيض اخلنثى وإمنائه 

على األنوثة والذكورة بشرط التكرار ليتأكد الظن ويندفع توهم كونه اتفاقيا قال األسنوي 

ال يكفي مرتان بل ال بد أن يصري عادة قال ونظري التحاقه مبا قيل يف  وجزم يف التهذيب بأنه

إمنا تعترب العادة إذا اطردت فإن اضطربت فال وإن تعارضت  املبحث الثاينكلب الصيد 

الظنون يف اعتبارها فخالف قال اإلمام يف باب األصول والثمار كل ما يتضح فيه اطراد 

صرحيا وكل ما تعارض الظنون بعض التعارض يف حكم  العادة فهو احملكم ومضمره كاملذكور



العادة فيه فهو مثار اخلالف انتهى ويف ذلك فروع منها باع شيئا بدراهم وأطلق نزل على 

النقد الغالب فلو اضطربت العادة يف البلد وجب البيان وإال يبطل البيع ومنها غلبت املعاملة 

عند اإلطالق يف األصح كالنقد ومنها  جبنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن عليه

استأجر للخياطة والنسخ والكحل فاخليط واحلرب والكحل على من خالف صحح الرافعي يف 

الشرح الرجوع فيه إىل العادة فإن اضطربت وجب البيان وإال فتبطل اإلجارة ومنها البطالة يف 

ونصف شعبان ال مينع  املدارس سئل عنها ابن الصالح فأجاب بأن ما وقع منها يف رمضان

من االستحقاق حيث ال نص فيه من الواقف على اشرتاط االشتغال يف املدة املذكورة وما 

يقع منها قبلهما مينع ألنه ليس فيها عرف مستمر وال وجود هلا قطعا يف أكثر املدارس 

واألماكن فإن سبق ا عرف يف بعض البالد واشتهر غري مضطرب فيجري فيها يف ذلك 

د اخلالف يف أن العرف اخلاص هل ينزل يف التأثري منزلة العرف العام والظاهر تنزيله يف البل

أهله بتلك املنزلة انتهى ومنها املدارس املوقوفة على درس احلديث وال يعلم مراد الواقف فيها 

هل يدرس فيها علم احلديث الذي هو معرفة املصطلح كمختصر ابن الصالح وحنوه أو يقرأ 

يثني كالبخاري ومسلم وحنومها ويتكلم على ما يف احلديث من فقه وغريب ولغة منت احلد

ومشكل واختالف كما هو عرف الناس اآلن وهو شرط املدرسة الشيخونية كما رأيته يف 

  شرط واقفها
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ذلك وقد سأل شيخ اإلسالم أبو الفضل بن حجر شيخه احلافظ أبا الفضل العراقي عن 

فأجاب بأن الظاهر اتباع شروط الواقفني فإم خيتلفون يف الشروط وكذلك اصطالح أهل  

كل بلد والشام يلقون دروس احلديث كالشيخ املدرس يف بعض األوقات خبالف املصريني 

فإن العادة جرت بينهم يف هذه األعصار باجلمع بني األمرين حبسب ما يقرأ فيه من احلديث 

هو نوعان أحدمها أن ال يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه  رف مع الشرعفصل يف تعارض الع

عرف االستعمال فلو حلف ال يأكل حلما مل حينث بالسمك وإن مساه اهللا حلما أو ال جيلس 



على بساط أو حتت سقف أو يف ضوء سراج مل حينث باجللوس على األرض وإن مساها اهللا 

فا وال يف الشمس وإن مساها اهللا سراجا أو ال بساطا وال حتت السماء وإن مساها اهللا سق

يضع رأسه على وتد مل حينث بوضعها على جبل أو ال يأكل ميتة أو دما مل حينث بالسمك 

واجلراد والكبد والطحال فقدم العرف يف مجيع ذلك ألا استعملت يف الشرع تسمية بال 

ستعمال فلو حلف ال تعلق حكم وتكليف والثاين أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف اال

يصلي مل حينث إال بذات الركوع والسجود أو ال يصوم مل حينث مبطلق اإلمساك أو ال ينكح 

حنث بالعقد ال بالوطء أو قال إن رأيت اهلالل فأنت طالق فرآه غريها وعلمت به طلقت 

يقتضي  محال له على الشرع فإا فيه مبعىن العلم لقوله إذا رأيتموه فصوموا ولو كان اللفظ

العموم والشرع يقتضي اخلصوص اعترب خصوص الشرع يف األصح فلو حلف ال يأكل حلما 

مل حينث بامليتة أو ال يطأ مل حينث بالوطء يف الدبر على ما رجحه يف كتاب األميان أو 

أوصى ألقاربه مل تدخل ورثته عمال بتخصيص الشرع إذ ال وصية لوارث أو حلف ال يشرب 

حكى صاحب  فصل يف تعارض العرف مع اللغةغري كثريا بزعفران وحنوه ماء مل حينث باملت

الكايف وجهني يف املقدم أحدمها وإليه ذهب القاضي حسني احلقيقة اللفظية عمال بالوضع 

  اللغوي
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ن قال فلو والثاين وعليه البغوي الداللة العرفية ألن العرف حيكم يف التصرفات سيما يف األميا

دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن مل تأكل فامرأيت طالق فخرج ومل يأكل مث 

قدم اليوم الثاين فقدم إليه ذلك الطعام فأكل فعلى األول ال حينث وعلى الثاين حينث انتهى 

ل وقال الرافعي يف الطالق إن تطابق العرف والوضع فذاك وإن اختلفا فكالم األصحاب ميي

إىل الوضع واإلمام والغزايل يريان اعتبار العرف وقال يف األميان ما معناه إن عمت اللغة 

قدمت على العرف وقال غريه إن كان العرف ليس له يف اللغة وجه ألبتة فاملعترب اللغة وإن  

كان له فيه استعمال ففيه خالف وإن هجرت اللغة حىت صارت نسيا منيسا قدم العرف 



خرجة على ذلك حلف ال يسكن بيتا فإن كان بدويا حنث باملبىن وغريه ألنه ومن الفروع امل

قد تظاهر فيه العرف الكل واللغة ألن يسمونه بيتا وإن كان من أهل القرى فوجهان بناء 

على األصل املذكور إن اعتربنا العرف مل حينث واألصح احلنث ومنها حلف ال يشرب ماء 

عتبارا باإلطالق واالستعمال اللغوي ومنها حلف ال يأكل حنث باملاحل وإن مل يعتد شربه ا

اخلبز حنث خببز األرز وإن كان من قوم ال يتعارفون ذلك إلطالق االسم عليه لغة ومنها قال 

أعطوه بعريا ال يعطى ناقة على املنصوص وقال ابن شريح نعم الندراجه فيها لغة ومنها قال 

على املنصوص ال اإلبل والبقر إذ ال يطلق عليها  أعطوه دابة أعطي فرسا أو بغال أو محارا

عرفا وإن كان يطلق عليها لغة وقال ابن شريح إن كان ذلك يف غري مصر مل يدفع إليه إال 

الفرس ومنها حلف ال يأكل البيض أو الرءوس مل حينث ببيض السمك واجلراد وال برءوس 

زوجيت طالق مل تطلق سائر زوجاته العصافري واحليتان لعدم إطالقها عليها عرفا ومنها قال 

عمال بالعرف وإن كان وضع اللغة يقتضي ذلك ألن اسم اجلنس إذا أضيف عم وكذلك قوله 

الطالق يلزمين ال حيمل على الثالث وإن كانت األلف والالم للعموم ومنها أوصي للقراء 

لوضع ويف فهل يدخل من ال حيفظ ويقرأ يف املصحف أو ال وجهان ينظر يف أحدمها إىل ا

الثاين إىل العرف وهو األظهر ومنها أوصى للفقهاء فهل يدخل اخلالفيون املناظرون قال يف 

  الكايف حيتمل وجهني لتعارض العرف واحلقيقة
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قال الشيخ أبوزيد ال أدري ماذا بىن الشافعي مسائل األميان إن اتبع اللغة فمن حلف ال  تنبيه

لرءوس فينبغي أن حينث برءوس الطري والسمك وإن اتبع العرف فأهل القرى ال يعدون يأكل ا

اخليام بيوتا قال الرافعي يتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها ومشوهلا وهو األصل وتارة 

يتبع العرف إذا استمر واطرد وقال ابن عبدالسالم قاعدة األميان البناء على العرف إذا مل 

إمنا يتجاذب الوضع والعرف يف العريب أما  تنبيهاضطرب فالرجوع إىل اللغة يضطرب فإن 

األعجمي فيعترب عرفه قطعا إذ ال وضع حيمل عليه فلو حلف على البيت بالفارسية مل حينث 



ببيت الشعر ولو أوصى ألقاربه مل يدخل قرابة األم يف وصية العرب ويدخل يف وصية العجم 

نت طالق فرآه غريها قال القفال إن علق بالعجمية محل على ولو قال إن رأيت اهلالل فأ

املعاينة سواء فيه البصري واألعمى قال والعرف الشرعي يف محل الرؤية على العلم مل يثبت إال 

يف اللغة العربية ومنع اإلمام الفرق بني اللغتني ولو حلف ال يدخل دار زيد فدخل ما سكنه 

إن حلف على ذلك بالفارسية محل على املسكن قال  بإجارة مل حينث وقال القاضي حسني

والضابط أنه  فصل يف تعارض العرف العام واخلاصالرافعي وال يكاد يظهر فرق بني اللغتني 

إن كان املخصوص حمصورا مل يؤثر كما لو كانت عادة امرأة يف احليض أقل مما استقر من 

دا وإن كان غري حمصور اعترب كما عادات النساء ردت إىل الغالب يف األصح وقيل تعترب عا

لو جرت عادة قوم حبفظ زرعهم ليال ومواشيهم ارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام يف 

  العكس وجهان األصح نعم
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منها لو جرت  املبحث الثالث العادة املطردة يف ناحية هل تنزل عادم منزلة الشرط فيه صور

قوم بقطع احلصرم قبل النضج فهل تنزل عادم منزلة الشرط حىت يصح بيعه من غري عادة 

شرط القطع وجهان اصحهما ال وقال القفال نعم ومنها لو عم يف الناس إعتياد إباحة منافع 

الرهن للمرن فهل ينزل منزلة شرطه حىت يفسد الرهن قال اجلمهور ال وقال القفال نعم 

قرتض برد أزيد مما إقرتض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه ومنها لو جرت عادة امل

وجهان أصحهما ال ومنها لو اعتاد بيع العينة بأن يشرتي مؤجال بأقل مما باعه نقدا فهل حيرم 

ذلك وجهان أصحهما ال ومنها لو بارز كافر مسلما وشرط األمان مل جيز للمسلم إعانة 

دة باملبارزة باألمان فهل هو كاملشروط وجهان املسلم فلو مل يشرط ولكن اطردت العا

أصحهما نعم فهذه الصور مستثناة ومنها لو دفع ثوبا مثال إىل خياط ليخيطه ومل يذكر أجرة 

وجرت عادته بالعمل باألجرة فهل ينزل منزلة شرط األجرة خالف واألصح يف املذهب ال 

عليه األلفاظ إمنا هو املقارن املبحث الرابع العرف الذي حتمل واستحسن الرافعي مقابلة 



قال الرافعي العادة الغالبة إمنا تؤثر يف املعامالت لكثرة وقوعها ورغبة  السابق دون املتأخر

الناس فيما يروج يف النفقة غالبا وال يؤثر يف التعليق واإلقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيها 

إخبار عن وجوب سابق ورمبا يقدم الوجوب أما يف التعليق فلقلة وقوعه وأما يف اإلقرار فإلنه 

على العرف الغالب فلو أقر بدراهم وفسرها بغري سكة البلد قبل قال اإلمام وكذا الدعوى 

بالدراهم ال تنزل على العادة كما أن اإلقرار ا ال ينزل على العادة بل ال بد من الوصف 

قوا مبا سبق أن الدعوى واإلقرار وكذا قال الشيخ أبو حامد واملارودي والروياين وغريهم وفر 

إخبار عما تقدم فال يفيده العرف املتأخر خبالف العقد فانه أمر باشره يف احلال فقيده 

العرف ولو أقر بألف مطلقة يف بلد درامهه ناقصة لزمه الناقصة يف األصح وقيل يلزمه وافية 

قصة ألن البيع معاملة لعرف الشرع وال خالف أنه لو اشرتى بألف يف هذه البلد لزمه النا

  والغالب أن املعاملة تقع مبا يروج فيها خبالف اإلقرار
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ومن الفروع املخرجة على هذا األصل ما سبق يف مسألة البطالة فاذا استمر عرف ا يف 

كعبة أشهر خمصوصة محل عليه ما وقف بعد ذلك ال ما وقف قبل هذه العادة ومنها كسوة ال

نقل الرافعي عن ابن عبدان أنه منع من بيعها وشرائها وقال ابن الصالح األمر فيها اىل رأي 

اإلمام واستحسنه النووي وقال العالئي وغريه الذي يقتضيه القياس أن العادة استمرت بأا 

تبدل كل سنة وتؤخذ تلك العتيقة فيتصرف فيها بيعا وغريه ويقرهم األئمة على ذلك يف كل 

صر فال تردد يف جوازه وأما بعد ما اتفق يف هذا القرن من وقف اإلمام ضيعة معينة على أن ع

يصرف ريعها يف كسوة الكعبة فال يرتدد يف جواز ذلك ألن الوقف بعد استقرار هذه العادة 

والعلم ا فينزل لفظ الواقف عليها ومنها األوقاف القدمية املشروط نظرها للحاكم وكان 

ذاك شافعيا مث إن امللك الظاهر أحدث القضاة األربعة سنة أربع وستني وستمائة احلاكم إذ 

فما كان موقوفا قبل ذلك اختص نظره بالشافعي فال يشاركه غريه وما أطلق من النظر بعد 

ذلك فمحمول عليه أيضا ألن أهل العرف غالبا ال يفهمون من إطالق احلاكم غري الشافعي 



الشيخ برهان الدين بن الفركاح قال وقفت على فتيا صورا أنه  قال السبكي يف فتاويه ذكر

جعل النظر حلاكم دمشق وكان حينئذ يف دمشق حاكم واحد على مذهب معني مث وىل 

السلطان يف دمشق أربع قضاة ومات القاضي الذي كان موجودا حني الوقف وبعد ذلك وىل 

أوال وقد كتب عليها مجاعة  القضاة األربعة وأحدهم على مذهب الذي كان حني الوقف

منهم الشيخ زين الدين الفارقي والصفي اهلندي وآخرون أنه خيتص بذلك الذي هو على 

مذهب املوجود حني الوقف قال السبكي ومستند ذلك أنه ملا حصلت التولية يف زمن امللك 

ه الظاهر حصلت لثالثة مع القاضي الذي كان حني الوقف وذلك القاضي مل ينعزل عن نظر 

وال جعل الثالثة مزامحني له يف كل ما يستحق بل أفرد هو باألوقاف واأليتام والنواب وبيت 

املال وجعل الثالثة مشاركني يف الباقي كأم نواب له يف بعض األشياء وفصل احلكومات 

على مذهبهم ال يف األنظار مث ملا مات ذلك القاضي توىل واحد مكانه على عادته فينتقل 

كان بيد الذي قبله وال يشاركه فيه واحد من الثالثة قال وأيضا فان قول الواقف   إليه كل ما

النظر للحاكم إن محل على العموم اقتضى دخول النواب والعرف خبالفه فإمنا حيمل على 

املعهود واملعهود هو ذلك الشخص واحلمل عليه بعيد ألنه ال يدوم فوجب أن حيمل عليه 

و بالنوع ال بالشخص والذي ويل معه ليس مكانه وال هو من وعلى من كان مكانه فكأنه ه

نوعه وإمنا أريد بواليته إقامة من حيكم بذلك املذهب املتجدد فيما ال ميكن احلاكم املستمر 

  احلكم به لكونه خالف مذهبه فال مدخل لألنظار يف ذلك
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رفعته إىل القاضي فاألصح أنه ال يتعني ذلك قال فإن قلت لو قال ال رأيت منكرا إال 

القاضي بل قاضي تلك البلد من كان حالة اليمني أو بعدها قلت نعم وكذا أقول ال يتعني 

قاضي حالة الوقف بل هو أو من توىل مكانه والثالثة مل يولوا مكانه قال فإن قلت لو كان 

فقياسه إذا شرط النظر للقاضي  حال اليمني يف البلد قاضيان بر بالرفع إىل من شاء منهما

وهناك قاضيان أن يشرتكا فيه قلت املقصود يف اليمني الرفع إىل من يغري املنكر وكالمها يغري 



املنكر فكل منهما حيصل به الغرض واملقصود باشرتاط النظر فعل مصلحة الوقف واالشرتاك 

ري قال وقد وقع يف يؤدي إىل املفسدة باختالف اآلراء فوجب الصرف إىل واحد وهو الكب

بعض األوقاف وقف بلد على احلرم وشرط النظر فيه للقاضي وأطلق ففيه احتماالت أحدها 

أنه قاضي احلرم والثاين أنه قاضي البلد املوقوفة قال وهذان االحتماالن يشبهان الوجهني يف 

ضي بلد اليتيم أنه إذا كان اليتيم يف بلد وماله يف بلد آخر واألصح عند الرافعي أن النظر لقا

وعند الغزايل أنه لقاضي بلد املال فعلى ما قال الرافعي يكون لقاضي احلرم والثاين أن يكون 

لقاضي بلد السلطان كما يف اليمني فعلى هذا هل يكون قاضي بلد السلطان األصلية اليت 

هي مصر أو قاضي البلد اليت كان السلطان ا حني الوقف قال والذي يرتجح أن يكون 

لنظر لقاضي البلد املوقوفة ألنه أعرف مبصاحلها فالظاهر أن الواقف قصده وبه حتصل ا

املصلحة ال سيما إذا كان السلطان حني الوقف فيها قلت الظاهر احتمال رابع وهو أن 

يكون لقاضي البلد اليت جرى الوقف ا والظاهر أنه مراد السبكي ببلد السلطان بقرينة 

قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا وال  املبحث اخلامساهللا أعلم تشبيهه مبسألة اليتيم و 

ضابط له فيه وال يف اللغة يرجع فيه إىل العرف ومثلوه باحلرز يف السرقة والتفرق يف البيع 

والقبض ووقت احليض وقدره واإلحياء واالستيالء يف الغصب واالكتفاء يف نية الصالة 

تحضرا للصالة على ما اختاره النووي وغريه وقالوا يف األميان باملقارنة العرفية حبيث يعد مس

  إا تبىن أوال على اللغة مث على العرف
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وخرجوا عن ذلك يف مواضع مل يعتربوا فيها العرف مع أا ال ضابط هلا يف الشرع وال يف اللغة 

 ا ولو اعتيدت ال جرم أن النووي قال منها املعاطاة على أصل املذهب ال يصح البيع

املختار الراجح دليال الصحة ألنه مل يصح يف الشرع اعتبار لفظ فوجب الرجوع إىل العرف  

كغريه من األلفاظ ومنها مسألة استصناع الصناع اجلارية عادم بالعمل باألجرة ال يستحقون 

إىل خياط ليخيطه أو قصار شيئا إذا مل يشرطوه يف األصح ومن أمثلة ذلك أن يدفع ثوبا 



ليقصره أو جلس بني يدي حالق فحلق رأسه أو دالك فدلكه أو دخل سفينة بإذن وسار 

إىل الساحل وأما دخول احلمام فإنه يوجب األجرة وإن مل جير هلا ذكر قطعا ألن الداخل 

ة مستوف منفعة احلمام بسكوته وهناك صاحب املنفعة صرفها ومنها مل يرجعوا يف ضبط مواال

سئل الغزايل عن  فرعالوضوء وخفة الشعر وكثافته للعرف يف األصح وال يف ضابط التحذير 

اليهودي إذا أجر نفسه مدة معلومة ما حكم السبوت اليت تتخللها إذا مل يستثنها فإن 

استثناها فهل تصح اإلجارة ألنه يؤدي إىل تأخري التسليم عن العقد فأجاب إذا اطرد عرفهم 

ق العقد كالتصريح باالستثناء كاستثناء الليل يف عمل ال يتوىل إال بالنهار بذلك كان إطال

وحكمه أنه لو أنشأ اإلجارة يف أول الليل مصرحا باإلضافة إىل أول الغد مل يصح وإن أطلق 

صح وإن كان احلال يقتضي تأخري العمل كما لو أجر أرضا للزراعة يف وقت ال يتصور 

دارا مشحونة باألمتعة ال تفرغ إال يف يوم أو يومني انتهى وقد نقله املبادرة إىل زرعها أو أجر 

عنه الرافعي والنووي ومل ينقاله عن غريه قال السبكي وال ينبغي أن يؤخذ مسلما بل ينظر فيه 

قال وقد سئل عنه قاضي القضاة أبو بكر الشامي فقال جيرب على العمل فيها ألن االعتبار 

م الغزايل فقال ليس بصحيح مث قال حيتمل أن يقال ذلك بشرعنا يف ذلك فذكر له كال

ويستثىن بالعرف قال السبكي وكالم الغزايل متني وقومي وفيه فوائد وهو أوىل من قول أيب بكر 

الشامي ألن العرف وإن مل يكن عاما لكنه موجود فيه فينزل منزلة العرف يف أوقات الراحة 

  وحنوها
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ال وقوله إذا اطرد عرفهم بذلك فينبغي أن حيمل على عرف املستأجر واملؤجر مجيعا سواء  ق

كان املستأجر مسلما أم ال فلو كان عرف اليهود مطردا بذلك ولكن املستأجر املسلم مل 

يعرف ذلك مل يكن إطالق العقد يف حقه منزال منزلة االستثناء والقول قول املسلم يف ذلك 

هل تلك البلدة ومل يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف وحينئذ إذا مل يكن من أ

هل يقول العقد باطل أو يصح ويثبت له اخليار أو يلزم اليهودي بالعمل فيه نظر واألقرب 



الثالث ألن اليهودي مفرط باإلطالق مع من ليس من أهل العرف قال وإذا اقتضى احلال 

ارة وأتى عليه بعد إسالمه يوم سبت وجب العمل فيه استثناءها وأسلم الذمي يف مدة اإلج

ألنا نقول عند االستثناء أنه خارج عن عقد اإلجارة فإنه لو كان كذلك جلرى يف اإلجارة 

خالف كإجارة العقب وجلاز له أن يؤجر نفسه يوم السبت آلخر وجتويز ذلك بعيد فإنه يلزم 

مدة واحدة وكالم الفقهاء يأباه منه عقد اإلجارة على العني لشخصني على الكمال يف 

وصرحوا بأنه إذا ورد عقد على عني ال جيوز أن يعقد عليها مثله وهكذا نقول يف استثناء 

أوقات الصلوات وحنوها ليس معناه أن تلك األوقات متخللة بني أزمان اإلجارة كإجارة 

 العقب بل يقول يف كل ذلك إن منفعة ذلك الشخص يف مجيع تلك املدة مستحقة

للمستأجر مملوكة مبقتضى العقد ومع هذا جيب عليه توفريه من العمل يف تلك األوقات كما 

أن السيد يستحق منفعة عبده يف مجيع األوقات ومع ذلك جيب توفريه يف أوقات الصلوات 

والراحة بالليل وحنوها فهذا هو معىن االستثناء وهو استثناء من االستيفاء ال من االستحقاق 

ت من استيفاء اململوك ال من امللك وإن شئت قلت العقد مقتض الستحقاقها وإن شئت قل

ولكن منع مانع فاستثناها وحينئذ فالسبوت داخلة يف اإلجارة وملك املستأجر منفعته فيها 

وإمنا امتنع عليه االستيفاء ألمر عريف مشروط ببقاء اليهودية فإذا أسلم مل يبق مانع 

فيستوفيه وجيب عليه بعدما أسلم أن يؤدي الصلوات يف  واالستحقاق ثابت لعموم العقد

أوقاا ويزول استحقاق املستأجر الستيفائها باإلسالم وإن كانت مملوكة له بالعقد كما مل 

يستحق استيفائها يف استئجار املسلم وإن كانت مملوكة له بالعقد وإمنا وجب استحقاق 

ستيفائها مع استحقاقها ونظريه لو استأجر صرفها قبل اإلسالم إىل العمل لعدم املانع من ا

امرأة لعمل مدة فحاضت يف بعضها فأوقات الصالة يف زمن احليض غري مستثناة ويف غريه 

مستثناة وال ينظر يف ذلك إىل حال العقد بل حال االستيفاء وهكذا اكرتاء اإلبل إىل احلج 

ة اإلجارة تغيري العادة وسار الناس وسريها حممول على العادة واملنازل املعتادة فلو اتفق يف مد

  على خالف ما كانوا يسريون فيما ال يضر باألجري
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واملستأجر وجب الرجوع إىل ما صار عادة الناس وال نقول بانفساخ العقد واعتبار العادة 

اليهودي يوم  األوىل هذا مقتضى الفقه وإن مل أجده منقوال قال ولو استعمل املستأجر

السبت ظاملا أو ألزم املسلم العمل يف أوقات الصالة وحنوها مل يلزمه أجرة املثل وقد قال 

البغوي يف فتاويه إنه لو استأجر عبدا فاستعمله يف أوقات الراحة مل جيب عليه أجرة زائدة 

رش ألن مجلة الزمان مستحقة وترك الراحة ليتوفر عليه عمله فإن دخله نقص وجب عليه أ

نقصه كما لو استعمله يف أوقات الصالة ال جيب عليه زيادة أجرة وعليه تركه لقضاء الصالة 

هذه عبارته انتهى ونظري مسألة إسالم الذمي ما لو أجر دارا مث باعها لغري املستأجر مث تقايل 

ن اإلقالة بيع البائع واملستأجر اإلجارة والذي ذكره املتويل أن املنافع تعود إىل البائع سواء قلنا إ

أو على فسخ الصحيح ألا ترفع العقد من حينها قطعا فلم يوجد عند الرد ما يوجب احلق 

للمشرتي وحكي فيما لو فسخت اإلجارة بعيب أو طروء ما يقتضي ذلك وجهني مبنيني 

على أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله أو حينه إن قلنا باألول فللمشرتي وكأن اإلجارة مل 

يف قواعد كلية يتخرج عليها ما ال ينحصر = الكتاب الثاين = أو بالثاين فللبائع ملا تقدم  تكن

القاعدة األوىل االجتهاد ال ينقض باالجتهاد األصل يف ذلك إمجاع  من الصور اجلزئية

الصحابة رضي اهللا عنهم نقله ابن الصباغ وأن أبا بكر حكم يف مسائل خالفه عمر فيها ومل 

حكم عمر يف املشركة بعدم املشاركة مث باملشاركة وقال ذلك على ما قضينا ينقض حكمه و 

وهذا على ما قضينا وقضى يف اجلد قضايا خمتلفة وعلته أنه ليس االجتهاد الثاين بأقوى من 

األول فإنه يؤدي إىل أنه ال يستقر حكم ويف ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا احلكم 

فروع ذلك لو تغري اجتهاده يف القبلة عمل بالثاين وال  نقض ذلك النقض وهلم جرا ومن

  قضاء حىت لو صلى أربع ركعات ألربع جهات باالجتهاد فال قضاء

____________________  

)1/101(  

  



ومنها لو اجتهد فظن طهارة أحد اإلناءين فاستعمله وترك اآلخر مث تغري ظنه ال يعمل بالثاين 

ردت شهادته فتاب وأعادها مل تقبل ألن قبول شهادته بعد بل يتيمم ومنها لو شهد الفاسق ف

التوبة يتضمن نقض االجتهاد باالجتهاد كذا علله يف التتمة ومنها لو أحلقه القائف بأحد 

املتداعيني مث رجع وأحلقه باآلخر مل يقبل ومنها لو أحلقه قائف بأحدمها فجاء قائف آخر 

ينقض باالجتهاد ومنها لو حكم احلاكم بشيء  فأحلقه باآلخر مل يلحق به ألن االجتهاد ال

مث تغري اجتهاده مل ينقض األول وإن كان الثاين أقوى غري أنه يف واقعة جديدة ال حيكم إال 

بالثاين خبالف ما لو تيقن اخلطأ ومنها حكم احلاكم يف املسائل اتهد فيها ال ينقض ولذلك 

ر الكلمات اخلمس وببطالن خيار الس أمثلة منها احلكم حبصول الفرقة يف اللعان بأكث

والعرايا ومنع القصاص يف املثقل وصحة النكاح بال ويل أو بشهادة فاسقني وبيع أم الولد 

وثبوت الرضاع بعد حولني وصحة نكاح الشغار واملتعة وأنه ال قصاص بني الرجل واملرأة يف 

رث بني املسلم والكافر وقتل األطراف ورد الزوائد مع األصل يف الرد بالعيب وجريان التوا

الوالد بالولد واحلر بالعبد واملسلم بالذمي على ما صححه يف أصل الروضة يف اجلميع وإن  

كان الصواب يف األخري النقض مبخالفته النص الصحيح الصريح ومنها لو خالع زوجته ثالثا 

هو باق معها بذلك مث تزوجها الرابعة بال حملل العتقاده أن اخللع فسخ مث تغري اجتهاده و 

النكاح قال الغزايل إن حكم حاكم بصحته مل جتب عليه مفارقتها وإن تغري اجتهاده ملا يلزم 

يف فراقها من تغري حكم احلاكم يف اتهدات قال وإن مل حيكم حاكم ففيه تردد واملختار 

وما ذكره يف  وجوب املفارقة ملا يلزم يف إمساكها من الوطء احلرام على معتقده الثاين قالوا

حكم احلاكم مبين على أن حكمه ينفذ باطنا وإال فال يلزم من فراقه إياها نقض حكم 

احلاكم ألن هذا بالنسبة إىل أخذه يف خاصة نفسه وامتناع نقض احلكم يف اتهدات ملا 

تقدم ليظهر أثره يف املتنازعني وعلى ذلك أيضا نبين ما حكاه ابن أيب الدم يف أدب القضاء 

األصحاب أن احلنفي إذا خلل مخرا فأتلفها عليه شافعي ال يعتقد طهارا بالتخليل عن 

فرتافعا إىل حنفي وثبت ذلك عنده بطريقه فقضى على الشافعي بضماا لزمه ذلك قوال 

واحدا حىت لو مل يكن للمدعي بينة وطالبه بعد ذلك بأداء ضماا مل جيز للمدعى عليه أن 

ألنه على خالف ما حكم به احلاكم واالعتبار يف احلكم باعتقاد  حيلف أنه ال يلزمه شيء

القاضي دون اعتقاده وكأن هذا مفرع على نفوذ احلكم باطنا وإال فيسوغ له احللف ويؤيده 



  اخلالف فيما إذا حكم احلنفي للشافعي بشفعة اجلوار هل حتل له
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السبكي أن امرأة وقفت دارا ذكرت أا بيدها وملكها وتصرفها األول وقع يف فتاوي  تنبيهات

على ذريتها وشرطت النظر لنفسها مث لولدها وأشهد حاكم شافعي على نفسه باحلكم 

مبوجب اإلقرار املذكور وبثبوت ذلك عنده وباحلكم به وبعده شافعي آخر فأراد حاكم 

ستمرار يدها عليه ومبقتضى كون مالكي إبطال هذا الوقف مبقتضى شرطها النظر لنفسها وا

احلاكم مل حيكم بصحته وأن حكمه باملوجب ال مينع النقض وأفتاه بعض الشافعية بذلك 

تعلقا مبا ذكره الرافعي عن أيب سعيد اهلروي يف قول احلاكم صح ورود هذا الكتاب على 

ل السبكي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل مبوجبه أنه ليس حبكم وتصويب الرافعي ذلك قا

والصواب عندي أنه ال جيوز نقضه سواء اقتصر على احلكم باملوجب أم ال ألن كل شيء 

حكم فيه حاكم حكما صحيحا ال ينقض حكمه وأما من خص ذلك يف احلكم بالصحة 

فال وليس هذا اللفظ يف شيء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض أن يأيت احلاكم 

ن احلكم مبوجب اإلقرار مستلزم للحكم بصح اإلقرار وصحة بلفظ احلكم بالصحة قال وأل

املقر به يف حق املقر فإذا حكم املالكي ببطالن الوقف استلزم احلكم ببطالن اإلقرار وببطالن 

املقر به يف حق املقر قال وألن االختالف بني احلكم بالصحة واملوجب إمنا يظهر فيما يكون 

أما اإلقرار فاحلكم بصحته إمنا هو على املقر واحلكم  احلكم فيه بالصحة مطلقا عل كل أحد

مبوجبه كذلك قال وأما ما نقله الرافعي عن اهلروي فالضمري يف قوله مبوجبه عائد على 

الكتاب وموجب الكتاب صدور ما تضمنه من إقرار أو تصرف أو غري ذلك وقبوله وإلزام 

مث يتوقف احلكم ا على أمور أخر  العمل به هو أنه ليس بزور وأنه مثبت احلجة غري مردود

منها عدم معارضة بينة أخرى كما صرح به اهلروي يف بقية كالمه وغري ذلك ولذلك قال 

الرافعي الصواب أنه ليس حبكم وحنن نوافقه على ذلك يف تلك املسألة أما مسألتنا هذه 

روي فيه بشيء فاحلكم مبوجب اإلقرار الذي هو مضمون الكتاب ومل يتكلم الرافعي وال اهل



معىن قوهلم االجتهاد ال ينقض باالجتهاد أي يف املاضي  الثاينفزال التعلق بكالمهما انتهى 

ولكن يغري احلكم يف املستقبل النتفاء الرتجيح اآلن وهلذا يعمل باالجتهاد الثاين يف القبلة وال 

  ينقض ما مضى
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اب يف اخلنثى إذا تعارض البول مع احليض فال داللة تقتضي أنه ويف املطلب ما قاله األصح

لو بال من فرج الرجل وحكمنا بذكورته مث حاض يف أوانه حكمنا بإشكاله إذ البول يتقدم 

إمكان احليض قال وما اقتضاه كالمهم مشكل ألنه نقض لالجتهاد باالجتهاد قال األسنوي 

األحكام املاضية وحنن ال نتعرض هلا وإمنا غرينا  واجلواب عنه أن النقض املمتنع إمنا هو يف

احلكم النتفاء املرجح اآلن وصار كاتهد يف القبلة وغريها إذا غلب على ظنه دليل فأخذ به 

الثالث مث عارضه دليل آخر فإنه يتوقف عن األخذ به يف املستقبل وال ينقض ما مضى 

راد من بعده نقضه فله ذلك يف األصح األوىل لإلمام احلمي ولو أ استثىن من القاعدة صور

ألنه للمصلحة وقد تتغري ومنع اإلمام االستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن محى 

األول كان للمصلحة وهي املتبع يف كل عصر الثانية لو قسم يف قسمة إجبار مث قامت بينة 

ة بقول مثله بغلط القاسم أو حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده فنقض القسم

واملشهود به جمتهد فيه مشكل وقد استشكله صاحب املطلب لذلك الثالثة إذا قوم املقومون 

مث اطلع على صفة زيادة أو نقص بطل تقومي األول لكن هذا يشبه نقض االجتهاد بالنص ال 

بينة  باالجتهاد الرابعة لو أقام اخلارج بينة وحكم له ا وصارت الدار يف يده مث أقام الداخل

حكم له ا ونقض احلكم األول ألنه إمنا قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هو 

األصح يف الرافعي وقال اهلروي يف اإلشراف قال القاضي حسني أشكلت علي هذه املسألة 

منذ نيف وعشرين سنة ملا فيها من نقض االجتهاد باالجتهاد وتردد جوايب مث استقر رأيي 

قال السبكي إذا كان للحاكم أهلية الرتجيح ورجح قوال منقوال  ائدةفعلى أنه ال ينقض 

بدليل جيد جاز ونفذ حكمه وإن كان مرجوحا عند أكثر األصحاب ما مل خيرج عن مذهبه 



وليس له أن حيكم بالشاذ الغريب يف مذهبه وإن ترجح عنده ألنه كاخلارج عن مذهبه فلو 

  ه فإن مل يشرط عليه اإلمام يف التولية التزامحكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحان
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مذهب جاز وإن شرط عليه باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدمه وحنو ذلك مل 

يصح احلكم ألن التولية مل تشمله وأفىت ابن عبدالسالم بأن احلاكم املعلوم املذهب إذا حكم 

تبة االجتهاد أو وقع الشك فيه فالظاهر أنه ال حيكم خبالف مذهبه خبالف مذهبه وكان له ر 

فينقض حكمه وقال املاوردي إذا كان احلاكم شافعيا وأداه اجتهاده يف قضية أن حيكم 

مبذهب أيب حنيفة جاز ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه وألن السياسة تقتضي 

ابن الصالح ال جيوز ألحد أن حيكم يف هذا  مدافعة استقرار املذاهب ومتييز أهلها وقال

ينقض قضاء  خامتةالزمان بغري مذهبه فإن فعل نقض لفقد االجتهاد يف أهل هذا الزمان 

القاضي إذا خالف نصا أو إمجاعا أو قياسا جليا قال القرايف أو خالف القواعد الكلية قال 

قال وما خالف شرط الواقف فهو احلنفية أو كان حكما ال دليل عليه نقله السبكي يف فتاويه 

خمالف للنص وهو حكم ال دليل عليه سواء كان نصه يف الوقف نصا أو ظاهرا قال وما 

خالف املذاهب األربعة فهو كاملخالف لإلمجاع قال وإمنا ينقض حكم احلاكم لتبني خطئه 

يف  واخلطأ قد يكون يف نفس احلكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم وقد يكون اخلطأ

السبب كأن حيكم ببينة مزورة مث يتبني خالفه فيكون اخلطأ يف السبب ال يف احلكم وقد 

يكون اخلطأ يف الطريق كما إذا حكم ببينة مث بان فسقها ويف هذه الثالثة ينقض احلكم مبعىن 

أنا تبينا بطالنه فلو مل يتعني اخلطأ بل حصل جمرد التعارض كقيام بينة بعد احلكم خبالف 

ة اليت ترتب احلكم عليها فال نقل يف املسألة والذي يرتجح أنه ال ينقض لعدم تبني اخلطأ البين

وأورده مجاعة حديثا بلفظ ما اجتمع  القاعدة الثانية إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

احلالل واحلرام إال غلب احلرام احلالل قال احلافظ أبو الفضل العراقي وال أصل له وقال 



  يف األشباه والنظائر السبكي
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نقال عن البيهقي هو حديث رواه جابر اجلعفي رجل ضعيف عن الشعيب عن ابن مسعود 

وهو منقطع قلت وأخرجه من هذا الطريق عبدالرزاق يف مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود 

يحة قال اجلويين يف السلسلة مل ال مرفوع مث قال ابن السبكي غري أن القاعدة يف نفسها صح

خيرج عنها إال ما ندر فمن فروعها إذا تعارض دليالن أحدمها يقتضي التحرمي واآلخر اإلباحة 

قدم التحرمي يف األصح ومن مث قال عثمان ملا سئل عن اجلمع بني أختني مبلك اليمني 

من احلائض ما أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحرمي أحب إلينا وكذلك تعارض حديث لك 

فوق اإلزار وحديث اصنعوا كل شيء إال النكاح فإن األول يقتضي حترمي ما بني السرة والركبة 

والثاين يقتضي إباحة ما عدا الوطء فريجح التحرمي احتياطا قال األئمة وإمنا كان التحرمي 

أحب ألن فيه ترك مباح الجتناب حمرم وذلك أوىل من عكسه ومنها لو اشتبهت حمرم 

أجنبيات حمصورات مل حتل ومنها قاعدة مد عجوة ودرهم ومنها من أحد أبويها كتايب ب

واآلخر جموسي أو وثين ال حيل نكاحها وال ذبيحتها ولو كان الكتايب األب يف األظهر تغليبا 

جلانب التحرمي ومنها من أحد أبويه مأكول واآلخر غري مأكول ال حيل أكله ولو قتله حمرم 

ليبا للتحرمي يف اجلانبني ومنها لو كان بعض الضبة للحاجة وبعضها للزينة ففيه اجلزاء تغ

حرمت ومنها لو كان بعض الشجرة يف احلل وبعضها يف احلرم حرم قطعها ومنها لو اشرتك يف 

الذبح مسلم وجموسي أو يف قتل الصيد سهم وبندقة مل حيل ومنها عدم جواز وطء اجلارية 

ي مبيتة أو لنب بقر بلنب أتان أو ماء وبول مل جيز تناول شيء املشرتكة ومنها لو اشتبه مذك

منها وال باالجتهاد مامل تكثر األواين كاشتباه احملرم ومنها لو اختلطت زوجته بغريها فليس له 

الوطء وال باجتهاد سواء كن حمصورات أم ال بال خالف قاله يف شرح املهذب ومن صوره أن 

الوطء قبل التعيني أو يسلم على أكثر من أربع فيحرم قبل يطلق إحدى زوجتيه مبهما فيحرم 



  االختيار

____________________  

)1/106(  

  

ومنها ما ذكره النووي يف فتاويه إذا أخذ املكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم املكس 

 مث رد عليه قدر درمهه من ذلك املختلط ال حيل له إال أن يقسم بينه وبني الذي أخذت منهم

ويف فتاوى ابن الصالح لو اختلط درهم حالل بدراهم حرام ومل يتميز فطريقه أن يعزل قدر 

احلرام بنية القسمة ويتصرف يف الباقي والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه وإال تصدق به 

عنه وذكر مثله النووي وقال اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا 

ط مبثله قالوا يدفع إليه من املختلط قدر حقه وحيل الباقي للغاصب قال فأما ما أو حنطة وخل

يقوله العوام إن اختالط ماله بغريه حيرمه فباطل ال أصل له ومنها لو انتشر اخلارج فوق العادة 

وجاوز احلشفة أو الصفحة فإنه ال جيزي احلجر يف غري ااوز أيضا ومنها لو تلفظ اجلنب 

د القراءة والذكر معا فإنه حيرم ومنها لو وقف جزءا من أرض مشاعا مسجدا بالقرآن بقص

صح ووجب القسمة وال جيوز قبل القسمة للجنب املكث يف شيء من أجزائها وال 

االعتكاف تغليبا للتحرمي يف اجلانبني ذكره ابن الصالح يف فتاويه ومنها لو رمى الصيد فوقع 

املوت بالسهم والسقطة وخرج عن هذه القاعدة بأرض أو جبل مث سقط منه حرم حلصول 

فروع منها االجتهاد يف األواين والثياب والثوب املنسوج من حرير وغريه حيل إن كان احلرير 

أقل وزنا وكذا إن استويا يف األصح خبالف ما إذا زاد وزنا ونظريه التفسري جيوز مسه 

صح إال إن كان القرآن أكثر ومنها للمحديث إن كان أكثر من القرآن وكذا إن استويا يف األ

لو رمى سهما إىل طائر فجرحه ووقع على األرض فمات فإنه حيل وإن أمكن إحالة املوت 

على الوقوع على األرض ألن ذلك ال بد منه فعفى عنه ومنها معاملة من أكثر ماله حرام إذا 

ان إذا غلب احلرام مل يعرف عينه ال حيرم يف األصح لكن يكره وكذا األخذ من عطايا السلط

يف يده كما قال يف شرح املهذب إن املشهور فيه الكراهة ال التحرمي خالفا للغزايل ومنها لو 

اعتلفت الشاة علفا حراما مل حيرم لبنها وحلمها ولكن تركه أورع نقله يف شرح املهذب عن 



  قد استهلك فيهالغزايل ومنها أن يكون احلرام مستهلكا أو قريبا منه فلو أكل احملرم شيئا 
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الطيب فال فدية ولو خالط املائع املاء حبيث استهلك فيه جاز استعماله كله يف الطهارة ولو 

مزج لنب املرأة مباء حبيث استهلك فيه مل حيرم وكذا لو مل يستهلك ولكن يشرب الكل وال 

مستهلكا ومنها لو اختلطت حمرمة بنسوة  جيوز القراض على املغشوش قال اجلرجاين مامل يكن

قريبة كبرية فله النكاح منهن ولو اختلط محام مملوك مبباح ال ينحصر جاز الصيد ولو كان 

اململوك غري حمصور أيضا يف األصح قال يف زوائد الروضة ومن املهم ضبط العدد احملصور فإنه 

ضبط بالتقريب فكل عدد لو اجتمع يف يتكرر يف أبواب الفقه وقل من بينه قال الغزايل وإمنا ي

صعيد واحد لعسر على الناظرين عده مبجرد النظر كاأللف وحنوه فهو غري حمصور وما سهل  

كالعشرة والعشرين فهو حمصور وبني الطرفني أوساط متشاة تلحق بأحد الطرفني بالظن وما 

يف ر مل يزل ملكه  وقع فيه الشك استفيت فيه القلب ولو ملك املاء باالستسقاء مث انصب

عنه وال مينع الناس من االستقاء وهو يف حكم االختالط بغري احملصور قال يف اإلحياء ولو 

اختلط يف البلد حرام ال ينحصر مل حيرم الشراء منه بل جيوز األخذ منه إال أن يقرتن به عالمة 

ع يف عقدين يدخل يف هذه القاعدة تفريق الصفقة وهي أن جيم فصلعلى أنه من احلرام 

حرام وحالل وجيري يف أبواب وفيها غالبا قوالن أو وجهان أصحهما الصحة يف احلالل 

والثاين البطالن يف الكل وادعى يف املهمات أنه املذهب واختلف يف علته فالصحيح أا 

اجلمع بني احلالل واحلرام فغلب احلرام وقيل اجلهالة مبا خيص امللك من العوض ومن أمثلة 

البيع أن يبيع خال ومخرا أو شاة وخنزيرا أو عبدا وحرا أو عبده وعبد غريه أو مشرتكا  ذلك يف

بغري إذن شريكه أو مال الزكاة قبل إخراجها أو املاء اجلاري مع قراره أو غري اجلاري وقلنا املاء 

ال ميلك واألظهر الصحة يف القدر اململوك حبصته من املسمى ومنها أن يهب ذلك كما 

يف التتمة فيما إذا وهب عبدا فخرج بعضه مستحقا أن يرهنه أو يصدقه أو خيالع صرح به 

عليه ويف النكاح أن جيمع من ال حتل له األمة بني حرة وأمة يف عقد فاألظهر صحة النكاح 



  يف احلرة وكذا لو مجع يف عقد بني مسلمة ووثنية أو أجنبية وحمرم أو خلية
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عتدة أو مزوجة وكذا لو مجع من حتل له األمة بني أمة وأختني فإنه يبطل يف األختني ويف وم

األمة القوالن ويف اهلدنة إذا زادت على القدر اجلائز بطلت يف الزائد ويف الباقي القوالن 

أظهرمها الصحة ويف املناضلة إذا كانت بني حزبني فظهر يف أحدمها من ال حيسن الرمي بطل 

يه وسقط من احلزب اآلخر مقابله وهل يبطل العقد يف الباقي فيه القوالن أصحهما ال العقد ف

ويف الضمان واإلبراء لو قال ضمنت لك الدراهم اليت على فالن أو أبرأتك من الدراهم اليت 

عليك وهو ال يعلم قدرها فهل يصح يف ثالثة ألا القدر املستيقن وجهان من تفريق الصفقة  

وأصلها يف الصداق ومقتضاه الصحة وذكر املسئلة يف باب الضمان وقاال  كذا يف الروضة

وجهان كما لو أجر كل شهر بدرهم وهل يصح يف الشهر األول ومقتضاه تصحيح البطالن 

فإنه األصح يف مسئلة اإلجارة ولو أهدى من له عادة باإلهداء للقاضي وزاد على املعتاد قبل 

ته كهدية من مل تعهد منه اهلدية ومقتضاه حترمي الكل الوالية ففي أصل الروضة صارت هدي

قال يف املهمات والقياس ختصيص ذلك مبا زاد وختريج الباقي على تفريق الصفقة وحينئذ 

فتصري اهلدية مشرتكة على الصحيح فإن زاد يف املعىن كأن أهدى احلرير بعد أن كان يهدي 

ة العادة فيه نظر واألوجه األول انتهى الكتان فهل يبطل يف اجلميع أو يصح فيها بقدر قيم

وقال البلقيين املعتمد اختصاص التحرمي بالزيادة فإن متيزت وإال حرم الكل ويف إحياء املوات 

لو حتجر الشخص أكثر مما يقدر على إحيائه فقيل يبطل يف اجلميع ألنه ال يتميز ما يقدر 

الروضة وهو قوي ويف الوصية لو  عليه من غريه وقال املتويل يصح فيما يقدر عليه قال يف

أوصى بثلثه لوارث وأجنيب بطلت يف الوارث ويف اآلخر وجهان أصحهما الصحة وأحلق 

بعضهم بذلك ما إذا أوصى بأكثر من الثلث وال وارث له فاملعروف فيه اجلزم بالصحة يف 

كل أو فيما الثلث ويف الشهادات لو مجع يف شهادته بني ما جيوز وما ال جيوز هل تبطل يف ال

ال جيوز خاصة ويقبل فيما جيوز فيه قوال تفريق الصفقة ومن أمثلته لو ادعى بألف فشهد له 



  بألفني بطلت يف الزائد ويف األلف املدعى ا قوال تفريق الصفقة أصحهما الصحة
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ال يكون يف العبادات فإن  ذكروا جلريان اخلالف يف تفريق الصفقة شروطا األول أن  تنبيه

كانت فيها صح فيما يصح فيه قطعا فلو عجل زكاة سنتني صح لسنة قطعا ولو نوى 

حجتني انعقدت واحدة قطعا ولو نوى يف النفل أربع ركعات بتسليمتني انعقدت بركعتني 

قطعا دون األخريتني ألنه ملا سلم منهما خرج عن الصالة فال يصري شارعا يف األخريتني إال 

بنية وتكبرية ذكره القاضي حسني يف فتاويه ويستثىن صور األوىل لو نوى يف رمضان صوم 

مجيع الشهر بطل فيما عدا اليوم األول وفيه وجهان أصحهما الصحة الثانية لو نوى التيمم 

لفرضني بطل يف أحدمها ويف اآلخر وجهان أصحهما الصحة وقد انعكست هذه املسئلة 

اعده صح لواحد قطعا ويف اآلخر خالف وهو غلط الثالثة ادعى على الزركشي فقال يف قو 

على اخلارص الغلط مبا يبعد مل يقبل فيما زاد على القدر احملتمل ويف احملتمل وجهان 

أصحهما القبول فيه الرابعة نوى قطع الوضوء يف أثنائه بطل ما صادف النية قطعا ويف املاضي 

مسائل تفريق الصفقة يف العبادات اخلامسة وجهان أصحهما ال قال يف اخلادم وهي من 

مسح أعلى اخلفني وهو ضعيف ووصل البلل إىل أسفل القوي وقصدمها مل يصح يف األعلى 

ويف األسفل وجهان أصحهما الصحة السادسة صلى على موتى واعتقدهم أحد عشر فبانوا 

ت يف احلادي عشرة فوجهان يف البحر أصحهما الصحة والثاين البطالن ألن النية قد بطل

عشر لكونه معدوما فتبطل يف الباقي السابعة صلى على حي وميت فالذي يظهر أن يكون 

فيه وجهان من تفريق الصفقة لكن يف البحر إن جهل احلال صحت وإال فال كمن صلى 

الظهر قبل الزوال وفيما قاله نظر الثامنة ومل أر من تعرض هلا إذا جاوز الغائط األليتني أو 

شفة وتقطع فإن املاء يتعني يف ااوز قطعا ويف غريه وجهان أصحهما جيزي فيه البول احل

  احلجر ذكره
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يف شرح املهذب وجزم به يف الكفاية ونقله القاضي حسني عن النص والروياين عن 

ن مبنيا على أن ال يكو  الشرط الثايناألصحاب والثاين جيب غسل اجلميع حكاه يف احلاوي 

السراية والتغليب فإن كان كالطالق والعتق بأن طلق زوجته وغريها أو أعتق عبده وغريه أو 

أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص أو  الثالثطلقها أربعا نفذ فيما ميلكه إمجاعا 

ح يف اجلزئية ليخرج ما إذا اشرتط اخليار أربعة أيام فإنه يبطل يف الكل ومل يقل أحد بأنه يص

الثالثة وغلط البالسي يف شرح التنبيه حيث خرجها على القولني وما إذا عقد على مخس 

نسوة أو أختني معا فإنه يبطل يف اجلميع ومل يقل أحد بالصحة يف البعض ألنه ليست هذه 

بأوىل من هذه وغلط صاحب الذخائر بتخرجيها ولو مجع من حتل له األمة إلعساره بني حرة 

طريقان أظهرمها عند اإلمام وابن القاص أنه على القولني وقال ابن احلداد وأبو وأمة يف عقد ف

زيد وآخرون يبطل قطعا ألنه مجع بني امرأتني جيوز إفراد كل منهما وال جيوز اجلمع فأشبه 

األختني واألول فرق بأن األختني ليس فيهما أقوى واحلرة أقوى واستثىن من هذا الشرط 

حجر السابقتان فإن األصح فيهما الصحة خترجيا على القولني مع أنه ال مسئلتا املناضلة والت

ومن ذلك ما لو  الرابع إمكان التوزيع ليخرج ما لو باع جمهوال ومعلومايتعني الذي يبطل فيه 

باع أرضا مع بذر أو زرع ال يفرد بالبيع فإنه يبطل يف اجلميع على املذهب وقيل يف األرض 

أن  اخلامسمسئلة بيع املاء مع قراره فإن املاء اجلاري جمهول القدر  القوالن واستثىن من ذلك

ال خيالف اإلذن ليخرج ما لو استعار شيئا لريهنه على عشرة فرهنه بأكثر فاملذهب البطالن 

يف الكل ملخالفة اإلذن وقيل خيرج على تفريق الصفقة ولو استأجره لينسج له ثوبا طوله عشرة 

حد عشر مل يستحق شيئا من األجرة أو تسعة فإن كان طول أذرع يف عرض معني فنسج أ

  السدي عشرة استحق من األجرة
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بقدره ألنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه وإن كان طوله تسعة مل يستحق شيئا حكاه 

ين بطل يف الكل على الرافعي عن التتمة ولو أجر الراهن العني املرهونة مدة تزيد على حمل الد

الصحيح وقيل بل يف القدر الزائد ويف الباقي قوال تفريق الصفقة واختاره السبكي ونظري ذلك 

أن يشرط الواقف أن ال يؤجر الوقف أكثر من سنة مثال فيزاد فأفىت الشيخ ويل الدين العراقي 

البلقيين بالصحة  بالبطالن يف الكل قياسا على مسئلة الرهن وأفىت قاضي القضاة جالل الدين

يف القدر الذي شرطه الواقف قال له الشيخ ويل الدين أنت تقول بقول املاوردي يف الرهن 

قال ال قال فافرق قال حىت أعطي املسئلة كتفا قلت واملسئلة ذكرها الزركشي يف قواعده وقال 

ه وذكرها مل أر فيها نقال والظاهر أا على خالف تفريق الصفقة حىت يصح يف املشروط وحد

أيضا الغزي يف أدب القضاء وقال ال نقل فيها واملتجه التخريج على تفريق الصفقة انتهى 

قال الزركشي خمالفة اإلذن على ثالثة أقسام خمالفة إذن وصفي كمسئلة اإلعارة للرهن  فائدة

 وخمالفة إذن شرعي كمسئلة إجارة املرهون وخمالفة إذن شرطي كمسئلة إجارة الوقف املذكورة

أن ال يبين على االحتياط فلو زاد يف العرايا على القدر اجلائز فاملذهب البطالن يف  السادس

الكل ويف املطلب عن اجلويين خترجيه على القولني ولو أصدق الويل عن الطفل أو انون عينا 

من ماله أكثر من مهر املثل فازوم به يف الصداق يف أصل الروضة فساد الصداق والذي يف 

التنبيه أنه يبطل الزائد فقط ويصح يف قدر مهر املثل من املسمى وأقره يف التصحيح وصححه 

يف أصل الروضة يف نكاح السفيه مث حكي عن ابن الصباغ أن القياس بطالن املسمى 

ووجوب مهر املثل من املسمى وأن الفرق أنه على قوله جيب مهر املثل يف الذمة وعلى األول 

املثل من املسمى قال ابن الرفعة فهذا تناقض إذ ال فرق بني ويل الطفل تستحق الزوجة مهر 

  وويل السفيه وقال السبكي يف تصوير املسألة بني األصحاب وابن الصباغ نظر فإن الويل
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ه فال إن مل يتعرض للمهر فالعقد إمنا يكون على الذمة وال يصح إال مبهر املثل ال مبسمى غري 

يتحقق اخلالف وإن ذان يف عني هي أكثر من مهر املثل فينبغي أن يبطل يف الزائد ويف الباقي 

خالف تفريق الصفقة أو هو كبيعه باإلذن عينا من ماله قال وميكن أن يصور بقوله انكح 

فالنة وأصدقها من هذا املال فأصدق منه أكثر من مهر مثلها لكن يأيت فيه اخلالف يف إذنه 

البيع قال وقد تصور مبا إذا مل ينص على املهر وعقد على زائد من غري نقد البلد فعند ابن يف 

الصباغ يرجع إىل مهر املثل من نقد البلد وعند غريه يصح يف قدر مهر املثل مما مسى انتهى 

أن يورد على اجلملة ليخرج ما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم فإنه ال يصح يف سائر  السابع

قطعا وال يف الشهر األول على األصح ولو قال ضمنت نفقة الزوجة فالضمان يف الشهود 

الغد وما بعده فاسد وهل يصح يف يوم الضمان وجهان أصحهما ال بناء على مسئلة اإلجارة 

فلو قال زوجتك بنيت وابين أو  الثامن أن يكون املضموم إىل اجلائز يقبل العقد يف اجلملة

املذهب ألن املضموم ال يقبل النكاح فلغا وقيل بطرد القولني  وفرسي صح نكاح البنت على

ومثاله ما قالوه يف الشفعة لو خرج بعض  تنبيه كما تفرق الصفقة يف املثمن تفرق يف الثمن

 فصلاملسمى مستحقا بطل البيع يف ذلك القدر ويف الباقي خالف تفريق الصفقة يف االبتداء 

إذا اجتمع يف العبادة جانب احلضر وجانب السفر ويدخل فيه هذه القاعدة أيضا قاعدة 

غلب جانب احلضر ألنه اجتمع املبيح واحملرم فغلب احملرم فلو مسح حضرا مث سافر أو عكس 

أمت مسح مقيم ولو مسح إحدى اخلفني حضرا واألخرى سفرا فكذلك على األصح عند 

  النووي طردا للقاعدة
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قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته أمت ولو شرع يف الصالة يف دار اإلقامة فسافرت ولو أحرم 

سفينته فليس له القصر واستشكل تصويره ألن القصر شرطه النية يف اإلحرام وال يصح بنيته 

يف اإلقامة فامتناع القصر إذا سافر أثناءها لفقد نيته ال لتغليب حكم احلضر وأجيب بأنا 

بعلتني إحدامها اجتماع حكم احلضر والسفر واألخرى فقد نية القصر  نعلل وجوب اإلمتام



ولو قضى فائتة سفر يف احلضر أو عكسه امتنع القصر ولو أصبح صائما يف اإلقامة فسافر 

أثناء النهار أو يف السفر فأقام أثناءه حرم الفطر على الصحيح ولو ابتدأ النافلة على األرض 

تقبال مل جيز له بال خالف قاله يف شرح املهذب ولو أقام بني مث أراد السفر فأراد ترك االس

الصالتني بطل اجلمع أو قبل فراغهما يف مجع التأخري صارت األوىل قضاء ولو شرع املسافر 

يف الصالة بالتيمم فرأى املاء مل تبطل فإن نوى اإلقامة بعده بطلت على الصحيح ولو نوى 

عادة وجهان أحدمها نعم ألنه صار مقيما واملقيم تلزمه اإلقامة ومل ير ماء أمتها وهل جتب اإل

اإلعادة والثاين ال وبه قطع الروياين واختاره ابن الصباغ قال البغوي ولو اتصلت السفينة اليت 

يصلى فيها بدار اإلقامة يف أثناء صالته بالتيمم مل تبطل ومل جتب اإلعادة يف األصح كما لو 

ذب وأقره فعلى ما ذكره الروياين والبغوي يستثىن ذلك من وجد املاء نقل ذلك يف شرح امله

لو أحرم باجلمعة يف سفينة بدار اإلقامة على الشط بأن  فرع ولدته ومل أره منقوالالقاعدة 

اتصلت الصفوف إليه فصلى مع اإلمام ركعة مث نوى املفارقة جاز وصح إمتامه اجلمعة فلو 

لبلد فيحتمل أن يتم اجلمعة ألنه أدركها بإدراك سارت السفينة واحلالة هذه وفارقت عمران ا

ركعة مع اإلمام والوقت باق وحيتمل أن تنقلب ظهرا ألن اجلمعة شرطها دار اإلقامة فلما 

فارقها أشبه ما لو خرج الوقت يف أثنائها وحيتمل أن تبطل الصالة بالكلية ألنه طرأ مانع من 

مبفارقته بلد اجلمعة قبل انقضائها  إمتامها مجعة والوقت باق وفرضه اجلمعة وهو عاص

  ومتمكن من العود إليها إلدراكها ومن
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فرضه اجلمعة ال يصح منه الظهر قبل اليأس منها وهذا االحتمال أوجه عندي ومل أر املسئلة 

املانع ويدخل يف هذه القاعدة أيضا قاعدة إذا تعارض املانع واملقتضي قدم  فصلمسطورة 

ومن فروعها لو استشهد اجلنب فاألصح أنه ال يغسل ولو ضاق الوقت أو املاء عن سنن 

الطهارة حرم فعلها ولو ارتد الزوجان معا تشطر الصداق يف األصح كما لو ارتد وحده ولو 

جرحه جرحني عمدا وخطأ أو مضمونا وهدرا ومات ما ال قصاص ولو كان ابن اجلاين ابن 



ويف قول نعم كما يلي النكاح يف هذه الصورة وأجاب األول بأن البنوة يف  ابن عم مل يعقل

العقل مانعة فال يعمل معها املقتضي ويف والية النكاح ليست مبانعة بل غري مقتضية فإذا 

وجد مقتض عمل ونظري ذلك ما ذكره ابن املسلم يف استحقاق اخلنثى السلب إن قلنا املرأة 

منشؤمها الرتدد يف أن الذكورة مقتضية أم األنوثة مانعة قال  ال تستحقه قال حيتمل وجهني

واألظهر االستحقاق ولو تغري فم الصائم بسبب غري الصوم كأن قام بعد الزوال فهل يكره له 

السواك قال الزركشي قياس هذه القاعدة الكرهة وصرح احملب الطربي بأنه ال يكره وخرج عن 

املسلمني بالكفار أو الشهداء بغريهم يوجب غسل هذه القاعدة صور منها اختالط موتى 

اجلميع والصالة وإن كان الصالة على الكفار والشهداء حراما واحتج له البيهقي بأن النيب 

صلى اهللا عليه وسلم مر مبجلس فيه أخالط من املسلمني واملشركني فسلم عليهم ومنها حيرم 

جزء منه مع الرأس للصالة فتجب  على املرأة سرت جزء من وجهها يف اإلحرام وجيب سرت

مراعاة الصالة ومنها اهلجرة على املرأة من بالد الكفر واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما 

هلم قاعدة عكس هذه القاعدة وهي احلرام ال حيرم احلالل وهو لفظ حديث أخرجه  خامتة

  ابن ماجه والدارقطين عن ابن عمر مرفوعا
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قال ابن السبكي وقد عورض به حديث إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام وليس مبعارض 

ألن احملكوم به مث إعطاء احلالل حكم احلرام تغليبا واحتياطا ال صريورته يف نفسه حراما ومن 

 فروع ذلك ما تقدم يف خلط الدرهم احلرام باملباح وخلط احلمام اململوك باملباح غري احملصور

وكذا احملرم باألجانب وغري ذلك ومنها لو ملك أختني فوطئ واحدة حرمت عليه األخرى 

فلو وطئ الثانية مل حترم عليه األوىل ألن احلرام ال حيرم احلالل ويف وجه إذا أحبل الثانية حلت 

اإليثار يف القرب مكروه ويف غريها  القاعدة الثالثةوحرمت األوىل قال يف الروضة وهو غريب 

بوب قال تعاىل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة قال الشيخ عز الدين ال إيثار حم

يف القربات فال إيثار مباء الطهارة وال بسرت العورة وال بالصف األول ألن الغرض بالعبادات 



التعظيم واإلجالل فمن آثر به فقد ترك إجالل اإلله وتعظيمه وقال اإلمام لو دخل الوقت 

توضأ به فوهبه لغريه ليتوضأ به مل جيز ال أعرف فيه خالفا ألن اإليثار إمنا يكون ومعه ماء ي

فيما يتعلق بالنفوس ال فيما يتعلق بالقرب والعبادات وقال يف شرح املهذب يف باب اجلمعة 

ال يقام أحد من جملسه ليجلس يف موضعه فإن قام باختياره مل يكره فإن انتقل إىل أبعد من 

ل أصحابنا ألنه آثر بالقربة وقال الشيخ أبو حممد يف الفروق من دخل عليه اإلمام كره قا

وقت الصالة ومعه ما يكفيه لطهارته وهناك من حيتاجه للطهارة مل جيز له اإليثار ولو أراد 

املضطر إيثار غريه بالطعام الستبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته والفرق أن 

 يسوغ فيه اإليثار واحلق يف حال املخمصة لنفسه وقد علم أن احلق يف الطهارة هللا فال

املهجتني على شرف التلف إال واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غريه على نفسه 

  قال ويقوي هذا الفرق مسئلة املدافعة وهي أن الرجل إذا قصد قتله ظلما
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ه يعلم أن الدفع رمبا يقتل القاصد فله االستسالم وقال اخلطيب وهو قادر على الدفع غري أن

يف اجلامع كره قوم إيثار الطالب غريه بنوبته يف القراءة ألن قراءة العلم واملسارعة إليه قربة 

واإليثار بالقرب مكروه انتهى وقد جزم بذلك النووي يف شرح املهذب وقال يف شرح مسلم 

وإمنا يستحب يف حظوظ النفس وأمور الدنيا قال  األوىل اإليثار بالقرب مكروه أو خالف

الزركشي وكالم اإلمام ووالده السابق يقتضي أن اإليثار بالقرب حرام فحصل ثالثة أوجه قلت 

ليس كذلك بل اإليثار إن أدى إىل ترك واجب فهو حرام كاملاء وساتر العورة واملكان يف 

 تنتهي التوبة آلخرهم إال بعد الوقت وأشباه مجاعة ال ميكن أن يصلي فيه أكثر من واحد وال

ذلك وإن أدى إىل ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه أو الرتكاب خالف األوىل مما ليس 

من املشكل على هذه القاعدة  تنبيهفيه ي خمصوص فخالف األوىل وذا يرتفع اخلالف 

دب للمجرور أن يساعده من جاء ومل جيد يف الصف فرجة فإنه جير شخصا بعد اإلحرام وين

يدخل يف هذه  القاعدة الرابعة التابع تابعفهذا يفوت على نفسه قربة وهو أجر الصف األول 



العبارة قواعد األوىل أنه ال يفرد باحلكم ألنه إمنا جعل تبعا ومن فروعه لو أحىي شيئا له حرمي 

احلمل يدخل يف بيع األم  ملك احلرمي يف األصح تبعا فلو باع احلرمي دون امللك مل يصح ومنها

تبعا هلا فال يفرد بالبيع ومنها الدود املتولد يف الطعام جيوز أكله معه تبعا ال منفردا يف األصح 

ومنها لو نقض السوقة العهد ومل يعلم الرئيس واألشراف ففي انتقاض العهد يف حق السوقة 

  ن كجوجهان أحدمها املنع كما ال اعتبار بعهدهم حكاه الرافعي عن اب
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ومنها قوهلم صفات احلقوق ال تفرد باإلسقاط ألا تابعة فلو أسقط من عليه الدين املؤجل 

األجل مل يسقط وال يتمكن املستحق من مطالبته يف احلال يف األصح ألنه صفة تابعة 

جزم به الرافعي ولو والصفة ال تفرد باإلسقاط وكذا لو أسقط اجلودة أو الصحة ال تسقط 

أسقط الرهن أو الكفيل سقط يف األصح وقال اجلويين ال كاألجل وفرق غريه بأن شرط 

القاعدة أن ال يكون الوصف مما يفرد بالعقد كالرهن والكفيل خبالف األجل فإنه وصف الزم 

الة ومن فروعه من فاتته ص الثانية التابع يسقط بسقوط املتبوعال ميكن إنشاؤه بعقد مستقل 

يف أيام اجلنون ال يستحب قضاء رواتبها ألن الفرض سقط فكذا تابعه ومنها من فاته احلج 

فتحلل بالطواف والسعي واحللق ال يتحلل بالرمي واملبيت ألا من توابع الوقوف وقد سقط 

فيسقط التابع ومنها إذا بطل أمان رجال أو أشراف ففي وجه يبطل األمان يف الصبيان 

وقة ألم إمنا دخلوا يف األمان تبعا ولكن األصح خالفه ومنها لو مات الفارس والنساء والس

سقط سهم الفرس ألنه تابع فإذا فات األصل سقط ولو مات الفرس استحق الفارس سهم 

الفرس ألنه متبوع ومنها لو مات الغازي ففي قول ال يصرف ألوالده وزوجته من الديوان ألن 

خالفه ترغيبا يف اجلهاد ومنها لو امتنع غسل الوجه يف الوضوء تبعيتهم زالت مبوته واألصح 

لعلة به وما جاوره صحيح مل يستحب غسله للغرة كما صرح به اإلمام ونقله يف املطلب وأقره 

ألنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه لكن جزموا بأنه لو قطع من فوق الذراع ندب غسل 

ين وإمنا مل يسقط التابع يف هذه الصورة لسقوط باقي عضده حمافظة على التحجيل قال اجلوي



املتبوع كمن فاتتها صالة زمن احليض واجلنون فإا ال تقضي رواتبها كما ال يقضى الفرض 

ألن سقوط القضاء فيما ذكر رخصة مع إمكانه فإذا سقط األصل مع إمكانه فالتابع أوىل 

ضد على ما كان من االستحباب وسقوط األصل هنا لتعذره والتعذر خمتص بالذراع فبقي الع

وصار كاحملرم الذي ال شعر على رأسه يندب إمرار املوسى عليه كذا فرق اجلويين وجزم به 

  الشيخان
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وفرق ابن الرفعة بأن السنة شهدت بأن تلك النوافل مكملة لنقص الفرائض فإذا مل يكن 

جيل مأمورا به لتكملة غسل اليدين والرجلني ألنه كامل فريضة فال تكملة وليس تطويل التح

باملشاهدة فتعني أن يكون مطلوبا لنفسه ويف هذا الفرق منع كونه تابعا وإليه مال األسنوي 

وفرق بني مسئلة اليد والوجه بأن فرض الراس املسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه 

ستحب غسل ذلك مل خيل احملل املطلوب واستحباب مسح العنق واألذنني باق حباله فإذا مل ي

تنبيه يقرب من ذلك قوهلم الفرع يسقط إذا سقط عن الطهارة وال كذلك يف مسئلة اليد 

ومن فروعه إذا برئ األصيل برئ الضامن ألنه فرعه فإذا سقط األصيل سقط خبالف  األصل

يد على العكس وقد يثبت الفرع وإن مل يثبت األصل ولذلك صور منها لو قال شخص لز 

عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما نعم ومنها 

ادعى الزوج اخللع وأنكرت ثبتت البينونة وإن مل يثبت املال الذي هو األصل ومنها قال بعت 

عبدي من زيد وأعتقه زيد فأنكر زيد أو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عتق فيهما ومل يثبت 

منها قال أحد االبنني فالنة بنت أبينا وأنكر اآلخر ففي حلها للمقر وجهان وازوم العوض و 

به يف النهاية التحرمي وهو املعمول به فقد ثبت الفرع دون األصل ومنها قال لزوجته أنت 

أخيت من النسب وهي معروفة النسب من غري أبيه ففي حترميها عليه وجهان أو جمهولة 

نكاحها يف األصح ومنها ادعت زوجية رجل فأنكر ففي حترمي النكاح النسب وكذبته انفسخ 

عليها وجهان ومنها ادعت اإلصابة قبل الطالق وأنكر ففي وجوب العدة عليها وجهان 



ومن فروعه املزارعة على البياض بني النخل  الثالثة التابع ال يتقدم على املتبوعاألصح نعم 

  والعنب جائزة تبعا هلا بشروط
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منها أن يتقدم لفظ املساقاة فلو قدم لفظ املزارعة فقال زارعتك على البياض وساقيتك على 

النخل على كذا مل يصح ألن التابع ال يتقدم على املتبوع ومنها لو باع بشرط الرهن فقدم 

ملوقف وال يف لفظ الرهن على البيع مل يصح ومنها ال يصح تقدم املأموم على إمامه يف ا

تكبرية اإلحرام والسالم وال يف سائر األفعال يف وجه ومنها لو كان بينه وبني اإلمام شخص 

حيصل به اإلتصال ولوال هو مل تصح قدوته مل يصح أن حيرم قبله ألنه تابع له كما أنه تابع 

به   إلمامه ذكره القاضي حسني ومنها ذكر القاضي أيضا أنه لو حضر اجلمعة من ال تنعقد

كاملسافر والعبد واملرأة مل يصح إحرامهم ا إال بعد إحرام اربعني من أهل الكمال ألم تبع 

وقريب منها  الرابعة يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريهاهلم كما يف أهل الكمال مع اإلمام 

غتفر يف األوائل يغتفر يف الشئ ضمنا ما ال يغتفر فيه قصدا ورمبا يقال يغتفر يف الثواين ما ال ي

وقد يقال أوائل العقود تؤكد مبا ال يؤكد به أواخرها والعبارة األوىل أحسن وأعم ومن فروعها 

سجود التالوة يف الصالة جيوز على الراحلة قطعا تبعا وجرى فيه خارجها خالف إلستقالله 

الوضوء على  ومنها املستعمل يف الوضوء ال يستعمل يف اجلنابة اتفاقا ويستتبع غسل اجلنابة

األصح ويندرج فيه الرتتيب واملسح ومنها املستعمل يف احلدث ال يستعمل يف اخلبث وعكسه 

على األصح ولو كان على حمل جناسة فغسله عنها وعن احلدث طهرا يف األصح ومنها ال 

يثبت شوال إال بشهادة إثنني قطعا ولو صاموا بشهادة واحد ثالثني يوما ومل يرو اهلالل 

يف األصح حلصوله ضمنا وتبعا ومنها ال يثبت النسب بشهادة النساء فلو شهدن  أفطروا

بالوالدة على الفراش ثبت النسب تبعا ومنها البيع الضمين يغتفر فيه ترك اإلجياب والقبول وال 

  يغتفر ذلك يف البيع املستقل
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سلم لكونه تبعا له وال يصح استقالال وستأيت يف ومنها الصور اليت يصح فيها ملك الكافر امل

الكتاب اخلامس ومنها ال يصح بيع الزرع األخضر إال بشرط القطع فان باعه مع األرض 

جاز تبعا ومنها ال جيوز تعليق اإلبراء ولو علق عتق املكاتب جاز وإن كان متضمنا لإلبراء 

منهن مثال فيقع اإلختيار معلقا ضمنا ومنها ال جيوز تعليق اإلختيار وله تعليق طالق أربع 

فان الطالق اختيار للمطلقة ومنها الوقف على نفسه ال يصح ولو وقف على الفقراء مث صار 

 القاعدة اخلامسة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحةمنهم استحق يف األصح تبعا 

الويل من اليتيم قلت  هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة اإلمام من الرعية منزلة

وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه قال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق 

عن الرباء بن عازب قال قال عمر رضي اهللا عنه إين أنزلت نفسي من مال اهللا مبنزلة وايل 

اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت ومن فروع ذلك 

إذا قسم الزكاة على األصناف حيرم عليه التفضيل مع تساوي احلاجات ومنها إذا أراد أنه 

إسقاط بعض اجلند من الديوان بسبب جاز وبغري سبب ال جيوز حكاه يف الروضة ومنها ما 

ذكره املارودي أنه ال جيوز ألحد من والة األمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن 

مكروهة ووىل األمر مأمور مبراعات املصلحة وال مصلحة يف محل  صححنا الصالة خلفه ألا

الناس على فعل املكروه ومنها أنه إذا ختري يف األسرى بني القتل والرق واملن والفداء مل يكن 

له ذلك بالتشهي بل باملصلحة حىت إذا مل يظهر وجه املصلحة حيبسهم اىل أن يظهر ومنها 

نا ألنه خالف املصلحة بل إن رأى املصلحة يف القصاص أنه ليس له العفو عن القصاص جما

اقتص أو يف الدية أخذها ومنها أنه ليس له أن يزوج إمرأة بغري كفء وإن رضيت ألن حق 

الكفاءة للمسلمني وهو كالنائب عنهم فال يقدر على إسقاطه ومنها أنه ال جييز وصية من ال 

ن يقدم يف مال بيت املال غري األحوج على وارث له بأكثر من الثلث ومنها أنه ال جيوز له أ

  األحوج
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قال السبكي يف فتاويه فلو مل يكن إمام فهل لغري األحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبني اهللا 

تعاىل إذا قدر على ذلك ملت اىل أنه ال جيوز واستنبطت ذلك من حديث إمنا أنا قاسم واهللا 

ال ووجه الداللة أن التمليك واإلعطاء إمنا هو من اهللا تعاىل ال من اإلمام فليس املعطي ق

لإلمام أن ميلك أحدا إال ما ملكه اهللا وإمنا وظيفة اإلمام القسمة والقسمة ال بد أن تكون 

بالعدل ومن العدل تقدمي األحوج والتسوية بني متساوي احلاجات فاذا قسم بينهما ودفعه 

اهللا ملكهما قبل الدفع وأن القسمة إمنا هي معينة ملا كان مبهما كما هو بني  إليهما علمنا أن

الشريكني فاذا مل يكن إمام وبدر أحدمها واستأثر به كان كما لو استأثر بعض الشركاء باملاء 

املشرتك ليس له ذلك قال ونظري ذلك ما ذكره املارودي يف باب التيمم أنه لو ورد إثنان على 

دمها أحوج فبدر اآلخر وأخذ منه أنه يكون مسيئا ومنها وقع بعد السبعمائة ماء مباح وأح

ببالد الصعيد أن عبدا انتهى امللك فيه لبيت املال فاشرتى نفسه من وكيل بيت املال فأفىت 

جالل الدين الدشناوي بالصحة فرفعت الواقعة اىل القاضي مشس الدين األصبهاين فقال ال 

لوكيل بيت املال أن يعتق عبد بيت املال قال ابن السبكي يف  يصح ألنه عقد عتاقه وليس

التوشيح والصواب ما أفىت به الدشناوي فان هذا العتق إمنا وقع بعوض فال تضييع فيه على 

قال صلى اهللا عليه وسلم ادرءوا  القاعدة السادسة احلدود تسقط بالشبهاتبيت املال 

من حديث ابن عباس وأخرجه ابن ماجه من احلدود بالشبهات أخرجه ابن عدي يف جزء له 

حديث أيب هريرة ادفعوا احلدود ما استطعتم وأخرج الرتمذي واحلاكم والبيهقي وغريهم من 

حديث عائشة ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فان وجدمت للمسلم خمرجا فخلوا 

أخرجه البيهقي عن عمر سبيله فان اإلمام ألن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة و 

وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل موقوفا وأخرج من حديث علي مرفوعا ادرءوا احلدود فقط 

  وقال مسدد يف مسنده حدثنا حيىي القطان عن شعبة عن عاصم عن أيب وائل
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أخرج الطرباين عنه عن ابن مسعود قال ادرءوا احلدود بالشبهة وهو موقوف حسن اإلسناد و 

سواء كانت يف  الشبهة تسقط احلدموقوفا ادرءوا احلدود والقتل عن عباد اهللا ما استطعتم 

الفاعل كمن وطىء امرأة ظنها حليلته أو يف احملل بأن يكون للواطىء فيها ملك أو شبهة  

ال عند قوم كاألمة املشرتكة واملكاتبة وأمة ولده ومملوكته احملرم أو يف الطريق بأن يكون حال

حراما عند آخرين كنكاح املتعة والنكاح بال ويل أو بال شهود وكل نكاح خمتلف فيه وشرب 

اخلمر للتداوي وإن كان األصح حترميه لشبهة اخلالف وكذا يسقط احلد بقذف من شهد 

أربعة بزناها وأربع أا عذراء الحتمال صدق بينة الزنا وأا عذراء مل تزل بكارا بالزنا 

سقط عنها احلد لشبهة الشهادة بالبكارة وال قطع بسرقة مال أصله وفرعه وسيده وأصل و 

سيده وفرعه لشبهة استحقاق النفقة وسرقة ما ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه ولو ادعى كون 

املسروق ملكه سقط القطع نص عليه للشبهة وهو اللص الظريف ونظريه أن يزين مبن ال 

ي أا زوجته فال حيد وال يقتل فاقد الطهورين برتك الصالة متعمدا يعرف أا زوجته فيدع

ألنه خمتلف فيه وكذا من مس أو ملس وصلى متعمدا وهو شافعي أو توضأ ومل ينو ذكره 

القفال يف فتاويه ويسقط القصاص أيضا بالشبهة فلو قد ملفوفا وزعم موته صدق الويل 

احلر املسلم من ال يدري أمسلم أو كافر  ولكن جتب الدية دون القصاص للشبهة ولو قتل

الشبهة ال تسقط  نتبيهوحر أو عبد فال قصاص للشبهة نقله يف أصل الروضة عن البحر 

فلو جامع ناسيا يف الصوم أو احلج فال كفارة للشبهة وكذا لو وطىء  التعزيز وتسقط الكفارة

وال كفارة قال القفال وال على ظن أن الشمس غربت أو أن الليل باق وبان خالفه فانه يفطر 

تسقط الفدية بالشبهة ألا تضمنت غرامة خبالف الكفارة فاا تضمنت عقوبة فالتحقت يف 

  االسقاط باحلد وتسقط اإلمث والتحرمي إن كانت يف الفاعل دون احملل
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بوطء أمة أباحها السيد وال يراعى  وهلذا حيد شرط الشبهة أن تكون قوية وإال فال أثر هلا تنبيه

خالف عطاء يف إباحة اجلواري للوطء ويف سرقة مباح األصل كاحلطب وحنوه ويف القذف 

على صورة الشهادة ولو قتل مسلم ذميا فقتله ويل الذمي قتل به وإن كان موافقا لرأي أيب 

احلر ال يدخل  القاعدة السابعةحنيفة ومن شرب النبيذ حيد وال يراعى خالف أيب حنيفة 

وهلذا لو حبس حرا ومل مينعه الطعام حىت مات حتف أنفه أو بادام حائط وحنوه  حتت اليد

مل يضمنه ولو كان عبدا ضمنه وال يضمن منافعه ما دام يف حبسه إذا مل يستوفها ويضمن 

منافع العبد ولو وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالوالدة مل جتب ديتها يف األصح ولو  

انت أمة وجب القيمة ولو طاوعته حرة على الزنا فال مهر هلا باالمجاع ولو طاوعته أمة فلها ك

املهر يف رأي ألن احلق للسيد فال يؤثر إسقاطها وإن كان األصح خالفه ولو نام عبد على 

بعري فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فال يف األصح ولو وضع صبيا حرا يف مسبعة 

فال ضمان يف األصح خبالف ما لو كان عبدا ولو كانت امرأة حتت رجل فأكله السبع 

وادعى أا زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها ال على الرجل ألن احلرة ال تدخل حتت 

اليد ولو أقام كل بينة أا زوجته مل تقدم بينة من هي حتته ملا ذكرنا بل لو أقاما بينتني على 

املدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد فهو يل وقال الوارث بل  خلية سقطتا ولو كان يف يد

قبله فهو يل صدق املدبر بيمينه ألن اليد له خبالف دعوامها الولد ألما تزعم أنه حر واحلر 

ال يدخل حتت اليد وثياب احلر وما يف يده من املال ال يدخل يف ضمان الغاصب ألا يف 

  ا أو جمنونا على األصحيد احلر حقيقة وكذا لو كان صغري 
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األصل يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم  القاعدة الثامنة احلرمي له حكم ما هو حرمي له

احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبيهات 

وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى  فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات

يوشك أن يرتع فيه احلديث أخرجه الشيخان قال الزركشي احلرمي يدخل يف الواجب واحلرام 



واملكروه وكل حمرم له حرمي حييط به واحلرمي هو احمليط باحلرام كالفخذين فإما حرمي للعورة 

وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الكربى وحرمي الواجب ماال يتم الواجب إال به ومن مث 

الوجه ليتحقق غسله وغسل جزء من العضد والساق مع الذراع وسرت جزء من السرة والركبة 

مع العورة وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة وحرم االستمتاع مبا بني السرة والركبة يف احليض 

ن تفطن الستثنائها وهي كل حمرم فحرميه حرام إال صورة واحدة مل أر م  ضابطحلرمة الفرج 

ويدخل يف هذه  فصلدبر الزوجة فإنه حرام وصرحوا جبواز التلذذ حبرميه وهو ما بني اإلليتني 

القاعدة حرمي املعمور فهو مملوك ملالك املعمور يف األصح وال ميلك باإلحياء قطعا وحرمي 

االقتداء فيه مبن املسجد فحكمه حكم املسجد وال جيوز اجللوس فيه للبيع وال للجنب وجيوز 

يف املسجد واالعتكاف فيه وضابط حرمي املعمور تعرضوا له يف باب إحياء املوات وأما رحبة 

املسجد فقال يف شرح املهذب قال صاحب الشامل والبيان هي ما كان مضافا إىل املسجد 

إا  وعبارة احملاملي هي املتصلة به خارجه قال النووي وهو الصحيح خالفا لقول ابن الصالح

صحنه وقال البندنيجي هي البناء املبين جبواره متصال به وقال القاضي أبو الطيب هو ما 

حواليه وقال الرافعي األكثرون على عد الرحبة منه ومل يفرقوا بني أن يكون بينها وبني املسجد 

  طريق أم ال وهو املذهب وقال ابن كج إن انفصلت عنه فال
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إذا اجتمع أمران من جنس واحد ومل خيتلف مقصودمها دخل أحدمها يف  القاعدة التاسعة

اآلخر غالبا فمن فروع ذلك إذا اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل على املذهب كما لو 

اجتمع جنابة وحيض ولو باشر احملرم فيما دون الفرج لزمته الفدية فلو جامع دخلت يف 

ى تداخل احلدث يف اجلنابة ولو اجتمع حدث وجناسة حكمية  الكفارة على األصح بناء عل

كفت هلما غسلة واحدة يف األصح عند النووي ولو جامع بال حائل فعن املسعودي أنه ال 

يوجب غري اجلنابة واللمس الذي يتضمنه يصري مغمورا به كخروج اخلارج الذي يتضمنه 

ق حقيقة اجلماع خبالف اخلروج فإنه اإلنزال واألكثرون قالوا حيصل احلدثان ألن اللمس يسب



مع اإلنزال ولو دخل املسجد وصلى الفرض دخلت فيه التحية ولو دخل احلرم حمرما حبج 

فرض أو عمرة دخل فيه اإلحرام لدخول مكة ولو طاف القادم عن فرض أو نذر دخل فيه 

ا طواف القدوم خبالف ما لو طاف لإلفاضة ال يدخل يف طواف الوداع ألن كال منهم

مقصود يف نفسه ومقصودمها خمتلف وخبالف ما لو دخل املسجد احلرام فوجدهم يصلون 

مجاعة فصالها فإنه ال حيصل له حتية البيت وهو الطواف ألنه ليس من جنس الصالة ولو 

صلى عقيب الطواف فريضة حسبت عن ركعيت الطواف اعتبارا بتحية املسجد نص عليه يف 

الفه وقال النووي إنه املذهب ولو تعدد السهو يف الصالة مل القدمي وليس يف اجلديد ما خي

يتعدد السجود خبالف جربانات اإلحرام التتداخل ألن القصد بسجود السهو رغم أنف 

الشيطان وقد حصل بالسجدتني آخر الصالة واملقصود جبربانات اإلحرام جرب هتك احلرمة 

را أو سرق مرارا كفى حد واحد فلكل هتك جرب فاختلف املقصود ولو زنا بكر أو شرب مخ

قال الرافعي وهل يقال وجب هلا حدود مث عادت إىل حد واحد أو مل جيب إال حد واحد 

وجعلت الزنيات كاحلركات يف زنية واحدة ذكروا فيه احتمالني ولو زنا أو شرب فأقيم عليه 

ة التغريب غرب ثانيا بعض احلد فعاد إىل اجلرمية دخل الباقي يف احلد الثاين وكذا لو زنا يف مد

ودخلت فيه بقية املدة ولو قذفه مرات كفى حد واحد أيضا يف األصح ولو زنا وهو بكر مث 

  زنا وهو ثيب فهل يكتفى بالرجم وجهان يف أصل الروضة
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الو بال ترجيح وجه املنع اختالف جنسهما لكن صحح البارزي يف التمييز التداخل خبالف م

سرق وزىن وشرب وارتد فال تداخل الختالف اجلنس ولو سرق وقتل يف احملاربة فهل يقطع مث 

يقتل أو يقتصر على القتل والصلب ويندرج حد السرقة يف حد احملاربة وجهان يف الروضة بال 

ترجيح ولو وطىء يف ار رمضان مرتني مل تلزمه بالثاين كفارة ألنه مل يصادف صوما خبالف 

وطىء يف اإلحرام ثانيا فإن عليه شاة وال تدخل يف الكفارة ملصادفته إحراما مل حيل منه مالو 

ولو لبس ثوبا مطيبا فرجح الرافعي لزوم فديتني وصحح النووي واحدة الحتاد الفعل وتبعية 



الطيب ولو قتل احملرم صيدا يف احلرم لزمه جزاء واحد وتداخلت احلرمتان يف حقه ألما من 

كالقارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد وإن كان قد هتك به حرمة احلج والعمرة   جنس واحد

ولو أحرم املتمتع بالعمرة فجرح صيدا مث أحرم باحلج فجرحه جرحا آخر مث مات فهل يلزمه 

جزاءان قال الشيخ أبو إسحاق يف امللخص هذه املسألة ال يعرف فيها نقل فلو كشط جلدة 

ابع قال الرافعي وشبهوه مبا لو أرضعت أم الزوج زوجته جيب املهر الرأس فال فدية والشعر ت

ولو قتلها مل جيب ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل املهر خبالف ما إذا تعدد جنس 

الشبهة ولو وطىء بشبهة بكرا وجب أرش البكارة وال تداخل الختالف اجلنس واملقصود فإن 

رش للجناية واملهر لالستمتاع ولو قطع كامل األصابع أرض البكارة جيب إبال واملهر نقدا واأل

يدا ناقصة إصبعا فإن لقط أصابعه األربعة فله حكومة أربعة أمخاس الكف وال يتداخل ألا 

ليست من جنس القصاص وله حكومة مخس الكف أيضا وإن أخذ دية األصابع األربع فال 

ها وله حكومة مخس الكف حكومة ملنابتها من الكف ألا من جنس الدية فدخلت في

الختالف اجلهة ولو أزال أطرافا ولطائف مث مات سراية أو حز دخلت يف دية النفس ولو  

كان أحد الفعلني عمدا واآلخر خطأ فال تداخل لالختالف فإن دية العمد مثلثة حالة على 

اجلاين ودية اخلطأ خممسة مؤجلة على العاقلة ولو قطع األجفان وعليها أهداب دخلت 

حكومتها يف ديتها وكذا تدخل حكومة الشعر يف دية املوضحة والشارب يف دية الشفة 

  واألظفار والكف يف دية األصابع
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والسنخ يف دية السن والذكر يف دية اجلشفة والثدي يف دية احللمة على األصح يف الكل وكذا 

ا قاله اإلمام إنه الظاهر وصححه يف أصل الروضة حكومة قصبة األنف يف دية املارن على م

وقال يف املهمات الفتوى على خالفه وال يدخل أرش اجلرح يف دية العقل وال األسنان يف 

اللحيني وال املوضحة يف األذنني وال حكومة جرح الصدر يف دية الثدي وال العانة يف دية 

عدتا شخص من جلس بأن طلق مث  الذكر والشفرين الختالف حمل اجلناية فيها ولو لزمها



وطىء يف العدة تداخلتا خبالف ما إذا كانتا لشخصني بأن وطىء غريه بشبهة فال تداخل 

ولو كانتا لواحد واختلف اجلنس بأن كانت األوىل بغري احلمل والثانية به فوجهان أصحهما 

د هل هو التداخل وقيل ال الختالف اجلنس والوجهان مبنيان على أن التداخل يف العد

سقوط األوىل واالكتفاء بالثاين أو انضمام األوىل للثاين فيؤديان بانقضاء مدة واحدة وفيه 

وجهان على األول يتداخل وعلى الثاين ال وقد علمت ما أوردناه من الفروع مع احرتازنا عنه 

ال القاعدة العاشرة إعمبقولنا من جنس واحد وبقولنا ومل خيتلف مقصودمها وبقولنا غالبا 

من فروعه ما لو أوصى بطبل وله طبل هلو وطبل حرب صح ومحل  الكالم أوىل من إمهاله

على اجلائز نص عليه وأحلق به القاضي حسني مالو كان له زق مخر وزق خل فأوصى 

بأحدمها صح ومحل على اخلل ومنها لو قال لزوجته ومحار أحدكما طالق فإا تطلق خبالف 

وقصد األجنبية يقبل يف األصح لكون األجنبية من حيث اجلملة  مالو قال ذلك هلا وألجنبية

قابلة ومنها لو وقف على أوالده وليس له إال أوالد أوالد محل عليهم كما جزم به الرافعي 

لتعذر احلقيقة وصونا للفظ عن اإلمهال ونظريه مالو قال زوجايت طوالق وليس له إال رجعيات 

  ة يف ذلك مع الزوجات خالفطلقن قطعا وإن كان يف دخول الرجعي
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ومنها قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق حبذف الفاء فإن الطالق ال يقع قبل الدخول 

صونا للفظ عن اإلمهال وقال حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة يقع لعدم صالحية اللفظ 

قل الرافعي عدم الوقوع عن مجاعة مث نقل للجزاء بسبب عدم الفاء فحمل على اإلستئناف ون

عن البوشنجي أنه يسأل فان قال أردت التنجيز حكم به قال األسنوي وما قاله البوشنجي 

ال إشكال فيه إال أنه يشعر بوجوب سؤاله ومنها قال لزوجته يف مصر أنت طالق يف مكة 

األسنوي وسببه أن املطلقة  ففي الرافعي عن البويطي أا تطلق يف احلال وتبعه يف الروضة قال

يف بلد مطلقة يف باقي البالد قال لكن رأيت يف طبقات العبادي عن البويطي أا ال تطلق 

حىت تدخل مكة قال وهو متجه فإن محل الكالم على فائدة أوىل من إلغائه قال وقد ذكر 



فتاوي السبكي  الرافعي قبل ذلك بقليل عن إمساعيل البوشنجي مثله وأقره عليه ومنها وقع يف

أن رجال وقف عليه مث على أوالده مث على أوالدهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ 

األنثيني على أن من توىف منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده 

مث على ولد ولده مث على نسله على الفريضة وعلى أن من توىف من غري نسل عاد ما كان 

اريا عليه على من يف درجته من أهل الوقف املذكور يقدم األقرب إليه فاألقرب ويستوي ج

األخ الشقيق واألخ من األب ومن مات من أهل الوقف قبل إستحقاقه لشئ من منافع 

الوقف وترك ولدا أو أسفل منه إستحق ما كان يستحقه املتويف لو بقي حيا اىل أن يصري إليه 

ذكور وقام يف اإلستحقاق مقام املتويف فاذا انقرضوا فعلى الفقراء شئ من منافع الوقف امل

وتوىف املوقوف عليه وانتقل الوقف اىل ولديه أمحد وعبد القادر مث توىف عبد القادر وترك 

ثالثة أوالد هم علي وعمر ولطيفة وولدي ابنه حممد املتويف يف حياة والده ومها عبد الرمحن 

نسل مث توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة مث تويف علي وملكة مث تويف عمر من غري 

وترك بنتا تسمى زينب مث توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غري نسل فإىل من ينتقل نصيب 

فاطمة املذكورة فأجاب الذي يظهر يل اآلن أن نصيب عبد القادر مجيعه يقسم هذا الوقف 

  أحد عشر ولزينب على ستني جزءا لعبد الرمحن منه اثنان وعشرون ومللكة
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سبعة وعشرون وال يستمر هذا احلكم يف أعقاما بل كل وقت حبسبه قال وبيان ذلك أن 

عبد القادر ملا تويف انتقل نصيبه اىل أوالده الثالثة وهم عمر وعلي ولطيفة للذكر مثل حظ 

هو الظاهر عندنا وحيتمل أن يقال  األنثيني لعلي مخساه ولعمر مخساه وللطيفة مخسه هذا

يشاركهم عبد الرمحن وملكة ولدا حممد املتويف يف حياة أبيه ونزال منزلة أبيهما فيكون هلما 

السبعان ولعلي السبعان ولعمر السبعان وللطيفة سبع وهذا وإن كان حمتمال فهو مرجوح 

أن ال حيرم أحد من عندنا ألن املمكن يف مأخذه ثالثة أمور أحدمها أن مقصود الواقف 

ذريته وهذا ضعيف ألن املقاصد إذا مل يدل عليها اللفظ ال يعترب الثاين إدخاهلم يف احلكم 



وجعل الرتتيب بني كل أصل وفرعه ال بني الطبقتني مجيعا وهذا حمتمل لكنه خالف الظاهر 

ستناد وقد كنت ملت إليه مرة يف وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه يف كل ترتيب الثالث اال

اىل قول الواقف إن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشئ قام ولده مقامه وهذا أقوى 

لكنه إمنا يتم لو صدق على املتويف يف حياة والده أنه من أهل الوقف وهذه مسألة كان قد 

وقع مثلها يف الشأم قبل التسعني وستمائة وطلبوا فيها نقال فلم جيدوه فأرسلوا إىل الديار 

ية يسألون عنها وال أدري ما أجابوهم لكين رأيت بعد ذلك يف كالم األصحاب فيما املصر 

إذا وقف على أوالده على أن من مات منهم انتقل نصيبه إىل أوالده ومن مات وال ولد له 

انتقل اىل الباقني من أهل الوقف فمات واحد عن ولد انتقل نصيبه إليه فإذا مات آخر عن 

ىل أخيه وابن أخيه ألنه صار من أهل الوقف فهذا التعليل يقتضي أنه غري ولد انتقل نصيبه إ

إمنا صار من أهل الوقف بعد موت والده فيقتضي أن ابن عبد القادر املتويف يف حياة والده 

ليس من أهل الوقف وأنه إمنا يصدق عليه اسم أهل الوقف إذا آل إليه اإلستحقاق قال ومما 

املوقوف عليه عموما وخصوصا من وجه فاذا وقف مثال على يتنبه له أن بني أهل الوقف و 

زيد مث عمرو مث أوالده فعمرو موقوف عليه يف حياة زيد ألنه معني قصده الواقف خبصوصه 

ومساه وعينه وليس من أهل الوقف حىت يوجد شرط إستحقاقه وهو موت زيد وأوالده إذا آل 

يقال يف كل واحد منهم إنه موقوف إليهم اإلستحقاق كل واحد منهم من أهل الوقف وال 

  عليه خبصوصه ألنه مل
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يعينه الواقف وإمنا املوقوف عليه جهة األوالد كالفقراء قال فتبني بذلك أن ابن عبد القادر 

والد عبد الرمحن مل يكن من أهل الوقف أصال وال موقوفا عليه ألن الواقف مل ينص على 

وقد يقال إن املتويف يف حياة أبيه يستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه الوقف فينتقل إمسه قال 

هذا اإلستحقاق إىل أوالده قال وهذا قد كنت يف وقت أحبته مث رجعت عنه فان قلت قد 

قال الواقف إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشئ فقد مساه من أهل الوقف مع 



أطلق أهل الوقف على من مل يصل اليه الوقف فيدخل حممد عدم استحقاقه فيدل على أنه 

والد عبد الرمحن وملكة يف ذلك فيستحقان وحنن إمنا نرجع يف األوقاف إىل ما يدل عليه 

لفظ واقفها سواء وافق ذلك عرف الفقهاء أم ال قلت ال نسلم خمالفة ذلك ملا قلناه أما أوال 

استحقاقه لشئ فيجوز أن يكون قد استحق شيئا فألنه مل يقل قبل استحقاقه وإمنا قال قبل 

صار به من أهل الوقف ويرتقب استحقاقا من آخر فيموت قبله فنص الواقف على أن ولده 

يقوم مقامه يف ذلك الشئ الذي مل يصل إليه ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه فيحتمل أن 

تحقاق أعين انه صار من يقال إن املوقوف عليه أو البطن الذي بعده وإن وصل إليه اإلس

أهل الوقف قد يتأخر إستحقاقه إما ألنه مشروط مبدة كقوله يف كل سنة كذا فيموت يف 

أثنائها أو ما أشبه ذلك فيصح أن يقال إن هذا من أهل الوقف وإىل اآلن ما استحق من 

د الغلة شيئا إما لعدمها أو لعدم شرط اإلستحقاق مبضى زمان أو غريه فهذا حكم الوقف بع

موت عبد القادر فلما تويف عمر عن غري نسل انتقل نصيبه اىل أخويه عمال بشرط الواقف 

ملن يف درجته فيصري نصيب عبد القادر كله بينهما أثالثا لعلي الثلثان وللطيفة الثلث ويستمر 

حرمان عبد الرمحن وملكة فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها وهو الثلث اىل بنتها ومل ينتقل 

لرمحن وملكة شئ لوجود أوالد عبد القادر وهم حيجبوم ألم أوالده وقد قدمهم على لعبد ا

أوالد األوالد الذين هم منهم فلما تويف علي بن عبد القادر وخلف بنته زينب احتمل أن 

يقال نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد القادر هلا عمال بقول الواقف من مات منهم عن ولد 

وتبقى هي وبنت عمتها مستوعبتني لنصيب جدمها لزينب ثلثاه ولفاطمة انتقل نصيبه لولده 

  ثلثه
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واحتمل أن يقال إن نصيب عبد القادر كله يقسم اآلن على أوالده عمال بقول الواقف مث 

د وإمنا على أوالده مث على أوالد أوالده فقد أثبت جلميع أوالد األوالد استحقاقا بعد األوال

حجبنا عبد الرمحن وملكة ومها من أوالد األوالد باألوالد فاذا انقرض األوالد زال احلجب 



فيستحقان ويقسم نصيب عبد القادر بني مجيع أوالد أوالده فال حيصل لزينب مجيع نصيب 

أبيها وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة وهذا أمر اقتضاه النزول احلادث بانقراض طبقة 

د املستفاد من شرط الواقف أن أوالد األوالد بعدهم وال شك أن فيه خمالفة لظاهر قوله األوال

إن من مات فنصيبه لولده فان ظاهره يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب واستمرار نصيب 

لطيفة لبنتها فاطمة فخالفناه ذا العمل فيهما مجيعا ولو مل خنالف ذلك لزمنا خمالفة قول 

األوالد يكون ألوالد األوالد وظاهره يشمل اجلميع فهذان الظاهران تعارضا الواقف إن بعد 

وهو تعارض قوي صعب ليس يف هذا الوقف حمز أصعب منه وليس الرتجيح فيه باهلني بل 

هو حمل نظر الفقيه وخطر يل فيه طرق منها أن الشرط املقتضى إلستحقاق أوالد األوالد 

ط املقتضى إلخراجهم بقوله من مات انتقل نصيبه مجيعهم متقدم يف كالم الواقف والشر 

لولده متأخر فالعمل باملتقدم أوىل ألن هذا ليس من باب النسخ حىت يقال العمل باملتأخر 

أوىل ومنها أن ترتيب الطبقات أصل وذكر انتقال نصيب الوالد اىل ولده فرع وتفصيل لذلك 

مة فقوله من مات وله ولد صاحل األصل فكان التمسك باألصل أوىل ومنها أن من صيغة عا

لكل فرد منهم وموعهم وإذا أريد جمموعهم كان انتقال نصيب جمموعهم إىل جمموع األوالد 

من مقتضيات هذا الشرط فكان إعماال له من وجه مع إعمال األول وإن مل نعمل بذلك  

عض الذرية كان إلغاء لألول من كل وجه وهو مرجوح ومنها إذا تعارض األمر بني إعطاء ب

وحرمام تعارضا ال ترجيح فيه فاالعطاء أوىل ألنه ال شك أقرب اىل غرض الواقفني ومنها أن 

استحقاق زينب ألقل األمرين وهو الذي خيصها إذا شرك بينها وبني بقية أوالد األوالد حمقق 

وكذا فاطمة والزائد على احملقق يف حقها مشكوك فيه ومشكوك يف استحقاق عبد الرمحن 

وملكة له فاذا مل حيصل ترجيح يف التعارض بني اللفظني يقسم بينهم فيقسم بني عبد الرمحن 

وملكة وزينب وفاطمة وهل يقسم للذكر مثل حظ األنثيني فيكون لعبد الرمحن مخساه ولكل 

  من اإلناث مخسه نظرا إليهم دون أصوهلم أو ينظر إىل أصوهلم فينزلون منزلتهم
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لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة مخسه ولزينب مخساه ولعبد الرمحن وملكة مخساه فيه 

احتمال وأنا اىل الثاين أميل حىت ال يفضل فخذ على فخذ يف املقدار بعد ثبوت االستحقاق 

فلما توفيت فاطمة من غري نسل والباقون من أهل الوقف زينب بنت خاهلا وعبد الرمحن 

عمها وكلهم يف درجتها وجب قسم نصيبها بينهم لعبد الرمحن نصفه ومللكة ربعه وملكة ولدا 

ولزينب ربعه وال نقول هنا ننظر اىل أصوهلم ألن االنتقال من مساويهم ومن هو يف درجتهم 

فكان اعتبارهم بأنفسهم أوىل فاجتمع لعبد الرمحن وملكة اخلمسان حصال هلما مبوت علي 

طمة بينهما بالفريضة فلعبد الرمحن مخس ونصف مخس وثلث ونصف وربع اخلمس الذي لفا

مخس ومللكة ثلثا مخس وربع مخس واجتمع لزينب اخلمسان مبوت والدها وربع مخس فاطمة 

فاحتجنا اىل عدد يكون له مخس وخلمسه ثلث وربع وهو ستون فقسمنا نصيب عبد القادر 

محن اثنان وعشرون وهي مخس عليه لزينب مخساه وربع مخسه وهو سبعة وعشرون ولعبد الر 

ونصف مخس وثلث مخس ومللكة إحدى عشر وهي ثلثا مخس وربع مخس فهذا ما ظهر يل 

وال أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدين بل ينظر لنفسه انتهى كالم السبكي قلت الذي يظهر 

يل اختياره أوال دخول عبد الرمحن وملكة بعد موت عبد القادر عمال بقوله ومن مات من 

ل الوقف أخل وما ذكره السبكي من أنه ال يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع وما ذكره أه

يف تأويل قوله قبل استحقاقه خالف الظاهر من اللفظ وخالف املتبادر اىل األفهام بل صريح  

كالم الواقف أنه أراد بأهل الوقف الذي مات قبل استحقاقه ال الذي مل يدخل يف 

كنه بصدد أن يصل اليه وقوله لشئ من منافع الوقف دليل قوي لذلك االستحقاق بالكلية ول

فانه نكره يف سياق الشرط ويف سياق كالم معناه النفي فيعم ألن املعىن مل يستحق شيئا من 

منافع الوقف وهذا صريح يف رد التأويل الذي قاله ويؤيده أيضا قوله استحق ما كان يستحقه 

إليه شئ من منافع الوقف فهذه األلفاظ كلها صرحية يف أنه  املتويف لو بقي حيا اىل أن يصري

مات قبل اإلستحقاق وأيضا لو كان املراد ما قاله السبكي الستغىن عنه بقوله أوال على أن 

  من مات عن
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ب يف ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده فانه يغين عنه وال ينايف هذا اشرتاطه الرتتي

الطبقات بثم ألن ذاك عام خصصه هذا كما خصصه أيضا قوله على أن من مات عن ولد 

إىل آخره وأيضا فانا إذا عملنا بعموم اشرتاط الرتتيب لزم منه إلغاء هذا الكالم بالكلية وأن ال 

يعمل يف صورة ألنه على هذا التقدير إمنا استحق عبد الرمحن وملكة ملا استووا يف الدرجة 

من قوله عاد على من يف درجته فبقي قوله ومن مات قبل استحقاقه أخل مهمال ال  أخذا

يظهر أثره يف صورة خبالف ما إذا أعملناه وخصصنا به عموم الرتتيب فإن فيه إعماال 

للكالمني ومجعا بينهما وهذا أمر ينبغي أن يقطع به وحينئذ فتقول ملا مات عبد القادر قسم 

ثة وولدي ولده أسباعا لعبد الرمحن وملكة السبعان أثالثا فلما مات نصيبه بني أوالده الثال

عمر عن غري نسل انتقل نصيبه اىل أخويه وولدي أخيه فيصري نصيب عبد القادر كلهم 

بينهم لعلي مخسان وللطيفة مخس ولعبد الرمحن وملكة مخسان أثالثا وملا توفيت لطيفة انتقل 

ت علي انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب وملا توفيت نصيبها بكماله لبنتها فاطمة وملا ما

فاطمة بنت لطيفة والباقون يف درجتها زينب وعبد الرمحن وملكة قسم نصيبها بينهم للذكر 

مثل حظ األنثيني اعتبارا م ال بأصوهلم ملا ذكر السبكي لعبد الرمحن نصف ولكل بنت ربع 

طمة نصف مخس ومللكة مبوت عمر فاجتمع لعبد الرمحن مبوت عمر مخس وثلث ومبوت فا

ثلثا مخس ومبوت فاطمة ربع مخس ولزينب مبوت علي مخسان ومبوت فاطمة ربع مخس 

فيقسم نصيب عبد القادر ستني جزءا لزينب سبعة وعشرون وهي مخسان وربع مخس ولعبد 

الرمحن اثنان وعشرون وهي مخس ونصف وثلث ومللكة أحد عشر وهي ثلثا مخس وربع 

له السبكي لكن الفرق تقدم استحقاق عبدالرمحن وملكة واجلزم حينئذ بصحة فصحت مما قا

هذه القسمة والسبكي تردد فيها وجعلها من باب قسمة املشكوك يف استحقاقه وحنن ال 

نرتدد يف ذلك وسئل السبكي أيضا عن رجل وقف على محزة مث أوالده مث أوالدهم وشرط أن 

حقني من إخوته ومن مات قبل استحقاقه لشيء من من مات من أوالده انتقل نصيبه للمست

منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه املتوىف لو كان حيا فمات محزة وخلف 

ولدين ومها عماد الدين وخدجية وولد ولد مات أبوه يف حياة والده وهو جنم الدين بن مؤيد 

يب الذي لو كان أبوه حيا ألخذه مث الدين بن محزة فأخذ الوالدان نصيبهما وولد الولد النص



  ماتت خدجية فهل خيتص أخوها بالباقي أو يشاركه ولد أخيه جنم الدين
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فأجاب تعارض فيه اللفظان فيحتمل املشاركة ولكن األرجح اختصاص األخ ويرجحه أن 

مات قبل االستحقاق   التنصيص على اإلخوة وعلى املستحقني منهم كاخلاص وقوله ومن

قال السبكي وولده حمل هذه القاعدة أن يستوي  تنبيهكالعام فيقدم اخلاص على العام 

اإلعمال واإلمهال بالنسبة إىل الكالم أما إذا بعد اإلعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه  

كاللغز فال يصري راجحا ومن مث لو أوصى بعود من عيدانه وله عيدان هلو وعيدان قسي 

وبناء فاألصح بطالن الوصية تنزيال على عيدان اللهو ألن اسم العود عند اإلطالق له 

واستعماله يف غريه مرجوح وليس كالطبل لوقوعه على اجلميع وقوعا واحدا كذا فرق 

األصحاب بني املسئلتني ولو قال زوجتك فاطمة ومل يقل بنيت مل يصح على األصح لكثرة 

فإذا دار اللفظ بينهما  قاعدة قاعدة التأسيس أوىل من التأكيدفصل يدخل يف هذه الالفواطم 

تعني محله على التأسيس وفيه فروع منها قال أنت طالق أنت طالق ومل ينو شيئا فاألصح 

احلمل على االستئناف ومنها إذا قال لزوجته إن ظاهرت من فالنة األجنبية فأنت علي كظهر 

من الزوجة األوىل وجهان أصحهما يف التنبيه ال  أمي مث تزوج تلك وظاهر فهل يصري مظاهرا

محال للصفة على الشرط فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك حال كوا أجنبية وذلك 

تعليق على ماال يكون ظهارا شرعيا والثاين نعم وجيعل الوصف بقوله األجنبية توضيحا ال 

هو حديث  خلراج بالضمانالقاعدة احلادية عشرة اختصيصا وهذا هو األصح عند النووي 

صحيح أخرجه الشافعي وأمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من 

حديث عائشة ويف بعض طرقه ذكر السبب وهو أن رجال ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء اهللا 

  أن يقيم مث وجد به عيبا فخاصمه إىل النيب
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 عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول اهللا قد استعمل غالمي فقال اخلراج صلى اهللا

بالضمان قال أبو عبيد اخلراج يف هذا احلديث غلة العبد يشرتيه الرجل فيستغله زمانا مث يعثر 

منه على عيب دلسه البائع فريده ويأخذ مجيع الثمن ويفوز بغلته كلها ألنه كان يف ضمانه 

ن ماله انتهى وكذا قال الفقهاء معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة ولو هلك هلك م

وعني فهو للمشرتي عوض ما كان عليه من ضمان امللك فإنه لو تلف املبيع كان من ضمانه 

فالغلة له ليكون الغنم يف مقابلة الغرم وقد ذكروا هنا سؤالني أحدمها لو كان اخلراج يف مقابلة 

قبل القبض للبائع مث العقد أو انفسخ لكونه من ضمانه وال قائل به الضمان لكانت الزوائد 

وأجبيب بأن اخلراج معلل قبل القبض بامللك وبعده به وبالضمان معا واقتصر يف احلديث 

على التعليل بالضمان ألنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن اخلراج للمشرتي الثاين 

يكون الزوائد للغاصب ألن ضمانه أشد من ضمان غريه وذا  لو كانت العلة الضمان لزم أن

احتج أليب حنيفة يف قوله إن الغاصب ال يضمن منافع املغصوب وأجيب بأنه صلى اهللا عليه 

وسلم قضى بذلك يف ضمان امللك وجعل اخلراج ملن هو مالكه إذا تلف تلف على ملكه 

هو املنافع جعلها ملن عليه الضمان  وهو املشرتي والغاصب ال ميلك املغصوب وبأن اخلراج

وال خالف أن الغاصب ال ميلك املغصوب بل إذا أتلفها فاخلالف يف ضماا عليه فال 

يتناول موضع اخلالف نعم خرج عن هذا مسئلة ويف ما لو أعتقت املرأة عبدا فإن والءه 

 بعض يكون البنها ولو جىن جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه وقد جييء مثله يف

العصبات يعقل وال يرث القاعدة الثانية عشرة اخلروج من اخلالف مستحب فروعها كثرية 

جدا ال تكاد حتصى فمنها استحباب الدلك يف الطهارة واستيعاب الرأس باملسح وغسل املين 

باملاء والرتتيب يف قضاء الصلوات وترك صالة األداء خلف القضاء وعكسه والقصر يف سفر 

راحل وتركه فيما دون ذلك وللمالح الذي يسافر بأهله وأوالده وترك اجلمع يبلغ ثالث م

  وكتابة العبد القوي الكسوب ونية اإلمامة واجتناب استقبال القبلة
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واستدبارها مع الساتر وقطع املتيمم الصالة إذا رأى املاء خروجا من خالف من أوجب 

ل يف باب الربا ونكاح احمللل خروجا من خالف من حرمه وكراهة صالة اجلميع وكراهة احلي

املنفرد خلف الصف خروجا من خالف من أبطلها وكذا كراهة مفارقة اإلمام بال عذر 

 تنبيه ملراعاة اخلالف شروطواالقتداء يف خالل الصالة خروجا من خالف من مل جيز ذلك 

مث كان فصل الوتر أفضل من وصله ومل يراع أحدها أن ال يوقع مراعاته يف خالف آخر ومن 

خالف أيب حنيفة ألن من العلماء من ال جييز الوصل الثاين أن ال خيالف سنة ثابتة ومن مث 

سن رفع اليدين يف الصالة ومل يبال برأي من قال بإبطاله الصالة من احلنفية ألنه ثابت عن 

الثالث أن يقوي مدركه حبيث ال  النيب صلى اهللا عليه وسلم من رواية حنو مخسني صحابيا

يعد هفوة ومن مث كان الصوم يف السفر أفضل ملن قوي عليه ومل يبال بقول داود إنه ال يصح 

 تنبيهوقد قال إمام احلرمني يف هذه املسئلة إن احملققني ال يقيمون خلالف أهل الظاهر وزنا 

األولوية واألفضلية إمنا شكك بعض احملققني على قولنا بأفضلية اخلروج من اخلالف فقال 

تكون حيث سنة ثابتة وإذا اختلفت األمة على قولني قول باحلل وقول بالتحرمي واحتاط 

املستربىء لدينه وجرى على الرتك حذرا من ورطات احلرمة ال يكون فعله ذلك سنة ألن 

مة كما القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غري عقاب على الرتك مل يقل به أحد واألئ

ترى بني قائل باإلباحة وقائل بالتحرمي فمن أين األفضلية وأجاب ابن السبكي بأن أفضليته 

ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم االحتياط واالسترباء للدين وهو مطلوب شرعا مطلقا 

فكان القول بأن اخلروج من اخلالف أفضل ثابت من حيث العموم واعتماده من الورع 

  املطلوب شرعا
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من فروع هذه القاعدة يف العربية إذا دار األمر يف ضرورة الشعر أو التناسب بني قصر  خامتة

القاعدة الثالثة املمدود ومد املقصور فاألول أوىل ألنه متفق على جوازه والثاين خمتلف فيه 

قلتني يف عوده طهورا وجهان ولو  وهلذا املاء املستعمل إذا بلغ عشرة الدفع أقوى من الرفع

استعمل القلتني ابتداء مل يصر مستعمال بال خالف والفرق أن الكثرة يف االبتداء دافعة ويف 

األثناء رافعة والدفع أقوى من الرفع ومن ذلك للزوج منع زوجته من حج الفرض ولو شرعت 

للمتيمم مينع الدخول فيها فيه بغري إذنه ففي جواز حتليلها قوالن ووجود املاء قبل الصالة 

ويف أثنائها ال يبطلها حيث تسقط به واختالف الدين املانع من النكاح يدفعه ابتداء وال 

يرفعه يف األثناء بل يوقف على انقضاء العدة والفسق مينع انعقاد اإلمامة ابتداء ولو عرض يف 

من مث ال يستبيح العاصي األثناء مل ينعزل القاعدة الرابعة عشرة الرخص ال تناط باملعاصي و 

بسفره شيئا من رخص السفر من القصر واجلمع والفطر واملسح ثالثا والتنفل على الراحلة 

وترك اجلمعة وأكل امليتة وكذا التيمم على وجه اختاره السبكي ويأمث برتك الصالة إمث تارك هلا 

ه يلزمه التيمم حلرمة مع إمكان الطهارة ألنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة والصحيح أن

الوقت ويلزمه اإلعادة لتقصريه برتك التوبة ولو وجد العاصي بسفره ماء واحتاج إليه للعطش 

مل جيز له التيمم بال خالف وكذا من به مرض وهو عاص بسفره ألنه قادر على التوبة قال 

أنه مباح القفال يف شرح التلخيص فإن قيل كيف حرمتم أكل امليتة على العاصي بسفره مع 

للحاضر يف حال الضرورة وكذا من به مرض جيوز له التيمم يف احلضر فاجلواب أن ذلك وإن  

كان مباحا يف احلضر عند الضرورة لكن سفره سبب هلذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه 

  امليتة يف الضرورة كما لو سافر لقطع الطريق
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التيمم لذلك اجلرح مع أن احلاضر اجلريح جيوز له فإن قيل حترمي امليتة يؤدي فجرح ال جيوز له 

إىل اهلالك فاجلواب أنه قادر على استباحته بالتوبة انتهى وهل جيوز للعاصي بسفره مسح 

املقيم وجهان أصحهما نعم ألن ذلك جائز بال سفر والثاين ال تغليظا عليه كأكل امليتة 



باإلقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام قال يف شرح املهذب وحكى الوجهان يف العاصي 

واملشهور القطع باجلواز وطرد اإلصطخري القاعدة يف سائر الرخص فقال إن العاصي 

باإلقامة ال يستبيح شيئا منها وفرق األكثرون بأن اإلقامة نفسها ليست معصية ألا كف 

يف نفسه معصية ومن فروع القاعدة لو  وإمنا الفعل الذي يوقعه يف اإلقامة معصية والسفر

استنجى مبحرتم أو مطعوم ال جيزئه يف األصح ألن االقتصار على احلجر رخصة فال يناط 

مبعصية ومنها لو استنجى بذهب أو فضة ففي وجه ال جيزيه ألنه رخصة واستعمال النقد 

ألنه رخصة حرام والصحيح اإلجزاء ومنها لو لبس خفا مغصوبا ففي وجه ال ميسح عليه 

ملشقة النزع وهذا عاص بالرتك واستدامة اللبس والصحيح اجلواز كالتيمم برتاب مغصوب فإنه 

جيوز مع أن التيمم رخصة قال البلقيين ونظريه املسح على خف مغصوب غسل الرجل 

املغصوبة يف الوضوء وصورته أن جيب عليه التمكني من قطعها يف قصاص أو سرقة فال ميكن 

لبس خفا من ذهب أو فضة ففيه الوجهان يف املغصوب وقطع املتويل هنا باملنع من ذلك ولو 

ألن التحرمي هنا ملعىن يف نفس اخلف فصار كالذي ال ميكن متابعة املشي عليه قال يف شرح 

املهذب وينبغي أن يكون احلرير مثله ولو لبس احملرم اخلف فال نقل فيه عندنا واملصحح عند 

املسح وهو ظاهر فإن املعصية هنا يف نفس اللبس مث رأيت األسنوي ذكر املالكية أنه ليس له 

  املسألة يف ألغازه وقال إن املتجه املنع جزما وال يتخرج
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على اخلالف يف املغصوب وحنوه فإن املنع هناك بطريق العرض ال ملعىن يف اللبس وهلذا يلبس 

رم فقام به معىن آخر أخرجه عن أهلية املسح المتناع اللبس مطلقا غريه وميسح عليه وأما احمل

ومنها لو جن املرتد وجب عليه قضاء صلوات أيام اجلنون أيضا خبالف ما إذا حاضت املرتدة 

ال تقضي صلوات أيام احليض ألن سقوط القضاء عن احلائض عزمية وعن انون رخصة 

بت دواء فأسقطت ففي وجه تقضي صلوات أيام واملرتد ليس من أهل الرخصة ومنها لو شر 

النفاس ألا عاصية واألصح ال ألن سقوط القضاء عن النفساء عزمية ال رخصة ومنها لو 



ألقى نفسه فانكسرت رجله وصلى قاعدا ففي وجه جيب القضاء لعصيانه واألصح ال ومنها 

ألن الرخص ال تناط  جيوز تقدمي الكفارة على احلنث رخصة فلو كان احلنث مبعصية فوجهان

باملعاصي ومنها لو صب املاء بعد الوقت لغري غرض وتيمم ففي وجه جتب اإلعادة لعصيانه 

واألصح ال ألنه فاقد ومنها إذا حكمنا بنجاسة جلد اآلدمي باملوت ففي وجه ال يطهر 

 بالدباغ ألن استعماله معصية والرخص ال تناط باملعاصي واألصح أنه يطهر كغريه وحترميه

تنبيه معىن ليس لعينه بل لالمتهان على أي وجه كان وألنه حيرم استعماله وإن قلنا بطهارته 

أن فعل الرخصة مىت توقف على وجود شيء نظر يف ذلك  قولنا الرخص ال تناط باملعاصي

الشيء فإن كان تعاطيه يف نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإال فال وذا يظهر الفرق 

بالسفر واملعصية فيه فالعبد اآلبق والناشزة واملسافر للمكس وحنوه عاص بالسفر بني املعصية 

فالسفر نفسه معصية والرخصة منوطة به مع دوامه ومعلقة ومرتتبة عليه ترتب املسبب على 

السبب فال يباح ومن سافر مباحا فشرب اخلمر يف سفره فهو عاص فيه أي مرتكب املعصية 

فر ليس معصية وال آمثا به فتباح فيه الرخص ألا منوطة بالسفر يف السفر املباح فنفس الس

وهو يف نفسه مباح وهلذا جاز املسح على اخلف املغصوب خبالف احملرم ألن الرخصة منوطة 

باللبس وهو للمحرم معصية ويف املغصوب ليس معصية لذاته أي لكونه لبسا بل لالستيالء 

  املعصية خبالف احملرم على حق الغري ولذا لو ترك اللبس مل تزل
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ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي وفرع عليها  القاعدة اخلامسة عشرة الرخص ال تناط بالشك

أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها ال يستبيح ألنه مل يدخلهما طاهرتني ومن فروعها 

ملن شك يف جواز القصر وذلك يف وجوب الغسل ملن شك يف جواز املسح ووجوب اإلمتام 

وقريب منها قاعدة  القاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى مبا يتولد منهصور متعددة 

املتولد من مأذون فيه ال أثر له ومن فروعها رضى أحد الزوجني بعيب صاحبه فزاد فال خيار 

يف الضرب فال  له على الصحيح ومنها أذن املرن للراهن يف ضرب العبد املرهون فهلك



ضمان ألنه لولد من مأذون فيه كما لو أذن يف الوطء فأحبل ومنها قال مالك أمره اقطع 

يدي ففعل فسرى فهدر على األظهر ومنها لو قطع قصاصا أو حدا فسرى فال ضمان ومنها 

تطيب قبل اإلحرام فسرى إىل موضع آخر بعد اإلحرام فال فدية فيه ومنها حمل االستجمار 

ه فلو عرق فتلوث منه فاألصح العفو ومنها لو سبق ماء املضمضة أو االستنشاق إىل معفو عن

جوفه ومل يبالغ مل يفطر يف األصح خبالف ما إذا بالغ ألنه تولد من منهي عنه ويستثىن من 

القاعدة ما كان مشروطا بسالمة العاقبة كضرب املعلم والزوج والويل وتعزير احلاكم وإخراج 

فلو قيل له على وجه  القاعدة السابعة عشرة السؤال معاد يف اجلوابك اجلناح وحنو ذل

االستخبار أطلقت زوجتك فقال نعم كان إقرارا به يؤاخذ به يف الظاهر ولو كان كاذبا ولو 

قيل ذلك على وجه التماس اإلنشاء فاقتصر على قوله نعم فقوالن أحدمها أنه كناية ال يقع 

  إال بالنية
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والثاين وهو األصح صريح ألن السؤال معاد يف اجلواب فكأنه قال طلقتها وحينئذ ال يقدح  

كونه صرحيا يف حصرهم ألفاظ الصريح يف الطالق والفراق والسراح ولو قالت أبين بألف 

فقال أبنتك ونوى الزوج الطالق دوا فوجهان أحدمها ال يقع الطالق ألن كالمه جواب 

ؤاهلا فكأن املال معاد يف اجلواب وهي مل يوجد منها القبول لعدم نية الفراق وهو إمنا على س

رضي بعوض وهذا ما صححه اإلمام والثاين أنه يقع رجعيا وحيمل ذلك على ابتداء خطاب 

منه ألنه مستقل بنفسه ورجحه البغوي ومن فروع القاعدة مسائل اإلقرار كلها إذا قال يل 

أو ليس عليك كذا فقال بلى أو قال أجل يف الصورتني فهو إقرار مبا  عندك كذا فقال نعم

سأله عنه ولو قال يل عليك مائة فقال إال درمها ففي كونه مقرا مبا عدا املستثىن وجهان 

أصحهما املنع ألن اإلقرار ال يثبت باملفهوم القاعدة الثامنة عشرة ال ينسب للساكت قول 

ه وهلذا لو سكت عن وطء أمته ال يسقط املهر قطعا أو عن هذه عبارة الشافعي رضي اهللا عن

قطع عضو منه أو إتالف شيء من ماله مع القدرة على الدفع مل يسقط ضمانه بال خالف 



خبالف ما لو أذن يف ذلك ولو سكتت الثيب عند االستئذان يف النكاح مل يقم مقام اإلذن 

ر مدة اخليار ال يكون إجازة يف األصح قطعا ولو علم البائع بوطء املشرتي اجلارية يف مقدا

ولو محل من جملس اخليار ومل مينع من الكالم مل يبطل خياره يف األصح وخرج عن القاعدة 

صور منها البكر سكوا يف النكاح إذن لألب واجلد قطعا ولسائر العصبة واحلاكم يف األصح 

له كاملنكر الناكل وترد ومنها سكوت املدعى عليه عن اجلواب بعد عرض اليمني عليه جيع

اليمني على املدعي ومنها لو نقض بعض أهل الذمة ومل ينكر الباقون بقول وال فعل بل 

  سكتوا انتقض فيهم أيضا
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ومنها لو رأى السيد عبده يتلف ماال لغريه وسكت عنه ضمنه ومنها إذا سكت احملرم وقد 

لى منعه لزمه الفدية يف األصح ومنها لو باع العبد البالغ وهو حلقه احلالل مع القدرة ع

ساكت صح البيع وال يشرتط أن يعرتف بأن البائع سيده يف األصح ومنها القراءة على 

الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه يف األصح ومنها مسائل أخر ذكرها القاضي جالل 

فعل قام مقام النطق وبعضها فيه نظر الدين البلقيين أكثرها على ضعيف وبعضها اقرتن به 

القاعدة التاسعة عشرة ما كان أكثر فعال كان أكثر فضال أصله قوله صلى اهللا عليه وسلم 

لعائشة أجرك على قدر نصبك رواه مسلم ومن مث كان فصل الوتر أفضل من وصله لزيادة 

ومضطجعا على  النية والتكبري والسالم وصالة النفل قاعدا على النصف من صالة القائم

النصف من القاعد وإفراد النسكني أفضل من القران وخرج عن ذلك الصور األوىل القصر 

الثانية الضحى أفضلها مثان وأكثرها ثنتا عشر واألول أفضل تأسيا أفضل من اإلمتام بشرطه 

بفعله صلى اهللا عليه وسلم الثالثة الوتر بثالث أفضل منه خبمس أو سبع أوتسع على ما قاله 

يف البسيط تبعا لشيخه إمام احلرمني وهو ضعيف وازوم به يف شرح املهذب خالفه وإن كان 

رفعة عن الروياين وأيب الطيب وقال ابن األستاذ ينبغي القطع به األكثر أفضل منه ونقله ابن ال

الرابعة قراءة سورة قصرية يف الصالة أفضل من بعض سورة وإن طال كما قاله املتويل ألنه 



املعهود من فعله صلى اهللا عليه وسلم غالبا اخلامسة الصالة مرة يف اجلماعة أفضل من فعلها 

صالة الصبح أفضل من سائر الصلوات مع أا أقصر من وحده مخسا وعشرين مرة السادسة 

غريها السابعة ركعة الوتر أفضل من ركعيت الفجر على اجلديد بل من التهجد يف الليل وإن  

كثرت ركعاته ذكره يف املطلب قال ولعل سببه انسحاب حكمها على ما تقدمها الثامنة 

عيد أفضل من صالة الكسوف مع  ختفيف ركعيت الفجر أفضل من تطويلهما التاسعة صالة ال

  كوا أشق وأكثر عمال
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العاشرة اجلمع بني املضمضة واالستنشاق بثالث غرفات والفصل بغرفتني أفضل منه بست 

احلادية عشرة التصدق باألضحية بعد أكل لقم يتربك ا أفضل من التصدق جبميعها الثانية 

يقات أفضل منه من دويرة أهله يف األظهر الثالثة عشرة احلج والوقوف عشرة اإلحرام من امل

أنكر الشيخ عز  تنبيهراكبا أفضل منه ماشيا تأسيا بفعله صلى اهللا عليه وسلم يف الصورتني 

الدين كون الشاق أفضل وقال إن تساوى العمالن من كل وجه يف الشرف والشرائط والسنن  

غتسال يف الصيف والشتاء سواء يف األفعال ويزيد أجر كان الثواب على أشقهما أكثر كا

االغتسال يف الشتاء بتحمل مشقة الربد فليس التفاوت يف نفس العملني بل فيما لزم عنهما 

وكذلك مشاق الوسائل كقاصد املساجد أو احلج أو العمرة من مسافة قريبة وآخر من بعيد 

جهة القيام بأصل العبادة وإن مل يتساو  فإن ثواما يتفاوت بتفاوت الوسيلة ويتساويان من

العمالن فال يطلق القول بتفضيل أشقيهما بدليل أن اإلميان أفضل األعمال مع سهولته 

وخفته على اللسان وكذلك الذكر على ما شهدت به األخبار وكذلك إعطاء الزكاة مع طيب 

لى اهللا عليه وسلم النفس أفضل من إعطائها مع البخل وجماهدة النفس وكذلك جعل النيب ص

املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة وجعل الذي يقرؤه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 

القاعدة العشرون املتعدي أفضل من القاصر ومن مث قال األستاذ أبو إسحاق وإمام احلرمني 

قال الشافعي طلب وأبوه للقائم بفرض الكفاية مزية على العني ألنه أسقط احلرج عن األمة و 



العلم أفضل من صالة النافلة وأنكر الشيخ عز الدين هذا اإلطالق أيضا وقال قد يكون 

القاصر أفضل كاإلميان وقد قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم التسبيح عقب الصالة على 

الصدقة وقال خري أعمالكم الصالة وسئل أي األعمال أفضل فقال إميان باهللا مث جهاد يف 

  اهللا مث حج مربور وهذه كلها قاصرةسبيل 
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مث اختار تبعا للغزايل يف اإلحياء أن أفضل الطعات على قدر املصاحل الناشئة عنها القاعدة 

احلادية والعشرون الفرض أفضل من النفل قال صلى اهللا عليه وسلم فيما حيكيه عن ربه وما 

داء ما افرتضت عليهم رواه البخاري قال إمام احلرمني قال األئمة تقرب إىل املتقربون مبثل أ

خص اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم بإجياب أشياء لتعظيم ثوابه فإن ثواب الفرائض يزيد على 

ثواب املندوبات بسبعني درجة ومتسكوا مبا رواه سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

هر رمضان من تقرب فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن صلى اهللا عليه وسلم قال يف ش

أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه فقابل 

النفل فيه بالفرض يف غريه وقابل الفرض فيه بسبعني فرضا يف غريه فأشعر هذا بطريق الفحوى 

السبكي وهذا أصل مطرد ال سبيل إىل  أن الفرض يزيد على النفل سبعني درجة اه قال ابن

أحدها إبراء املعسر فإنه أفضل من إنظاره وإنظاره  فروعنقضه بشيء من الصور وقد استثىن 

واجب وإبراؤه مستحب وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن اإلبراء يشتمل على اإلنظار 

وإمنا فضل واجب اشتمال األخص على األعم لكونه تأخريا للمطالبة فلم يفضل ندب واجبا 

وهو اإلنظار الذي تضمنه اإلبراء وزيادة وهو خصوص اإلبراء واجبا آخر وهو جمرد اإلنظار 

قال ابنه أو يقال إن اإلبراء حمصل ملقصود اإلنظار وزيادة من غري اشتماله عليه قال وهذا 

ا خري لكم على تقدير تسليم أن اإلبراء أفضل وغاية ما استدلوا عليه بقوله تعاىل وأن تصدقو 

وهذا حيتمل أن يكون افتتاح كالم فال يكون دليال على أن اإلبراء أفضل ويتطرق من هذا إىل 

أن اإلنظار أفضل لشدة ما ينال املنظر من أمل الصرب مع تشويف القلب وهذا فضل ليس يف 



ضل لقوله اإلبراء الذي انقطع فيه اليأس الثاين ابتداء السالم فإنه سنة والرد واجب واالبتداء أف

  صلى اهللا عليه وسلم وخريمها الذي يبدأ صاحبه بالسالم
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وحكى القاضي حسني يف تعليقه وجهني يف أن االبتداء أفضل أو اجلواب ونوزع يف ذلك بأنه 

ليس يف احلديث أن االبتداء أفضل من اجلواب بل إن املتبدئ خري من ايب وذلك ألن 

ئ فعل حسنة وتسبب إىل فعل حسنة وهي اجلواب مع ما دل عليه االبتداء من حسن املبتد

الطوية وترك اهلجر واجلفاء الذي كرهه الشارع الثالث قال ابن عبدالسالم صالة نافلة واحدة 

أفضل من إحدى اخلمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها ونسي عينها قلت مل أر 

من األوليني وما ذكره من أن صالة نافلة واحدة أفضل من  من تعقبه وهو أوىل بالتعقب

إحدى اخلمس املذكورة فيه نظر والذي يظهر أا إن مل تزد عليها يف الثواب ال تنقص عنها 

الرابع األذان سنة وهو على ما رجحه اإلمام النووي أفضل من اإلمامة وهي فرض كفاية أو 

أجاب بوجوه منها أنه ال يلزم من كون عني وقد سئل عن ذلك السبكي يف احللبيات ف

اجلماعة فرضا كون اإلمامة فرضا ألن اجلماعة تتحقق بنية املأموم االئتمام دون نية اإلمام ولو 

نوى اإلمام فنيته حمصلة جلزء اجلماعة واجلزء هنا ليس مما يتوقف عليه الكل ملا بيناه فلم يلزم 

إلمامة فرض كفاية فلم حيصل تفضيل نفل على وجوبه وإذا مل يلزم ذلك مل يلزم القول بأن ا

فرض وإمنا نية اإلمام شرط يف حصول الثواب له ومنها أن اجلماعة صفة للصالة املفروضة 

واألذان عبادة مستقلة والقاعدة املستقرة يف أن الفرض أفضل من النفل يف العبادتني 

أن األذان واجلماعة جنسان  املستقلتني أو يف الصفتني أما يف عبادة وصفة فقد ختتلف ومنها

والقاعدة املستقرة يف أن الفرض أفضل من النفل يف اجلنس الواحد أما يف اجلنسني فقد 

ختتلف فإن الصنائع واحلرف فروض كفايات ويبعد أن يقال إن واحدة من رذائلها أفضل من 

ة من تطوع الصالة وإن سلم أنه أفضل من جهة أن فيه خروجا من اإلمث ففي تطوع الصال

الفضائل ما قد جيرب ذلك أو يزيد عليه وجنس الفرض أفضل من جنس النفل وقد يكون يف 



بعض اجلنس املفضول ما يربو على بعض أفراد اجلنس الفاضل كتفضيل بعض النساء على 

  بعض الرجال
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ا ظهر تفضيله وأىن يدانيه وإذا تؤمل ما مجعه األذان من الكلمات العظيمة ومعانيها ودعو 

صناعة قيل إا فرض كفاية اخلامس الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه يف الوقت صرح 

الفرض أفضل من تطوع عابد % به القمويل يف اجلواهر وإمنا جيب بعد الوقت وقلت قدميا 

إبرا ء للسالم كذاك % إال التطهر قبل وقت وابتدا % حىت ولو قد جاء منه بأكثر % 

 القاعدة الثانية والعشرون الفضيلة املتعلقة بنفس العبادة أوىل من املتعلقة مبكاا% معسر 

قال يف شرح املهذب هذه قاعدة مهمة صرح ا مجاعة من أصحابنا وهي مفهومة من كالم 

الباقني ويتخرج عليها مسائل مشهورة منها الصالة يف جوف الكعبة أفضل من الصالة 

 يرج فيها اجلماعة وكانت خارجها فاجلماعة خارجها أفضل ومنها صالة خارجها فإن مل

الفرض يف املسجد أفضل منه يف غريه فلو كان مسجد ال مجاعة فيه وهناك مجاعة يف غريه 

فصالا مع اجلماعة خارجه أفضل من االنفراد يف املسجد ومنها صالة النفل يف البيت 

بيت فضيلة تتعلق ا فإنه سبب لتمام اخلشوع أفضل منها يف املسجد ألن فعلها يف ال

واإلخالص وأبعد من الرياء وشبهه حىت إن صالة النفل يف بيته أفضل منها يف مسجد النيب 

صلى اهللا عليه وسلم لذلك ومنها القرب من الكعبة يف الطواف مستحب والرمل مستحب 

وأمكنه مع البعد فاحملافظة على فلو منعته الزمحة من اجلمع بينهما ومل ميكنه الرمل مع القرب 

الرمل مع البعد أوىل من احملافظة على القرب بال رمل لذلك وخرج عن ذلك صور منها 

اجلماعة القليلة يف املسجد القريب إذا خشي التعطيل لو مل حيضر فيه أفضل من الكثرية يف 

وردي لكن خالفه غريه ومنها اجلماعة يف املسجد أفضل منها يف غريه وإن كثرت صرح به املا

  أبو الطيب
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القاعدة الثالثة والعشرون الواجب ال يرتك إال لواجب وعرب عنها قوم بقوهلم الواجب ال يرتك 

لسنة وقوم بقوهلم ما ال بد منه ال يرتك إال ملا ال بد منه وقوم بقوهلم جواز ما لو مل يشرع مل 

بقوهلم ما كان ممنوعا إذا جاز وجب وفيها فروع منها قطع اليد يف جيز دليل على وجوبه وقوم 

السرقة لو مل جيب لكان حراما ومنها إقامة احلدود على ذوي اجلرائم ومنها وجوب أكل امليتة 

للمضطر ومنها اخلتان لو مل جيب لكان حراما ملا فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر 

ثة إىل التشهد األول جيب ملتابعة اإلمام ألا واجبة وال جيوز إليها ومنها العود من قيام الثال

لإلمام واملنفرد ألنه ترك فرض لسنة وكذا العود إىل القنوت ومنها التنحنح حبيث يظهر حرفان 

إن كان ألجل القراءة فعذر ألنه لواجب أو للجهر فال ألنه سنة وخرج عن هذه القاعدة 

ة ال جيبان ولو مل يشرعا مل جيوزا ومنها النظر إىل صور منها سجود السهو وسجود التالو 

املخطوبة ال جيب ولو مل يشرع مل جيز ومنها الكتابة ال جتب إذا طلبها الرقيق الكسوب وقد  

كانت املعاملة قبلها ممنوعة ألن السيد ال يعامل عبده ومنها رفع اليدين على التوايل يف 

ال جيب ولو مل يشرع لكان مبطال للصالة ومنها تكبريات العيد ومنها قتل احلية يف الصالة 

زيادة ركوع يف صالة الكسوف ال جيب ولو مل يشرع مل جيز ومن املشكل هنا قول املنهاج وال 

جيوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف وال نقصه لالجنالء يف األصح فإنه يشعر بوجوبه 

كسنة الظهر صحت وكان تاركا وهو خمالف ملا يف شرح املهذب من أنه لو صالها ركعتني  

لألفضل وقد مجع بينهما الشيخ جالل الدين احمللي بأن ذاك حيث نوى يف اإلحرام أداءها 

  على تلك الكيفية فال جيوز له التغيري
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استنبطت من هذه القاعدة دليال ملا أفتيت به من أن الصالة يف صف شرع فيه قبل  تنبيه

م صف أمامه ال حيصل فضيلة اجلماعة ألمرهم بالتخطي إذا كان أمامه فرجة ألم إمتا

مقصرون برتكها وأصل التخطي مكروه أو حرام كما اختاره النووي فلوال أنه واجب إلمتام 

الصف مل جيز وليس هو واجبا لصحة الصالة فتعني أن يكون حلصول الفضيلة القاعدة 

األمرين خبصوصه ال يوجب أهوما بعمومه ذكرها الرافعي  الرابعة والعشرون ما أوجب أعظم

وفيها فروع منها ال جيب على الزاين التعزير باملالمسة واملفاخذة فإن أعظم األمرين وهو احلد 

قد وجب ومنها زنا احملصن مل يوجب أهون األمرين وهو اجللد بعموم كونه زنا خالفا البن 

وضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا فإنه قد أوجب املنذر ومنها خروج املين ال يوجب ال

الغسل الذي هو أعظم األمرين ونقضت هذه القاعدة بصور منها احليض والنفاس والوالدة 

فإا توجب الغسل مع إجياا الوضوء أيضا ومنها من اشرتى فاسدا ووطئ لزمه املهر وأرش 

بالزنا فرجم مث رجعوا اقتص منهم  البكارة وال يندرج يف املهر ومنها لو شهدوا على حمصن

وحيدون للقذف أوال ومنها من قاتل من أهل الكمال أكثر من غريه يرضخ له مع السهم 

ذكره الرافعي عن البغوي وغريه القاعدة اخلامسة والعشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ما 

عة سقط ثبت بالشرط وهلذا ال يصح نذر الواجب ولو قال طلقتك بألف على أن يل الرج

قوله بألف ويقع رجعيا ألن املال ثبت بالشرط والرجعة بالشرع فكان أقوى وحنوه تدبري 

  املستولدة ال يصح ألن عتقها باملوت ثابت بالشرع فال حيتاج معه إىل التدبري
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حكم قهري والعتق ولو اشرتى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة ال يقع عنها ألن عتقه بالقرابة 

عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره ومن مل حيج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة 

اإلسالم ألنه يتعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما واألول أقوى ولو 

ه ال نكح أمة مورثه مث قال إذا مات سيدك فأنت طالق فمات السيد والزوج يرثه فاألصح أن

يقع الطالق ألنه اجتمع املقتضي لالنفساخ ووقوع الطالق يف حالة واحدة واجلمع بينهما 



ممتنع فقدم أقوامها واالنفساخ أقوى ألنه حكم ثبت بالقهر شرعا ووقوع الطالق حكم تعلق 

باختياره واألول أقوى ولو شرط مقتضى العقد مل يضره ومل ينفعه ومقتضى العقد مستفاد منه 

قال ابن السبكي هذه الفروع تدل ألنه إذا اجتمع خيار  تنبيهشارع ال من الشرط جبعل ال

الس وخيار الشرط يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق وهو وجه ألن ما قبله ثابت 

بالشرع فال حيتاج إىل الشرط قال وقد يقال ال معارضة بينهما عند من جيوز اجتماع علتني 

ما حرم استعماله حرم اختاذه ومن مث حرم اختاذ آالت املالهي  القاعدة السادسة والعشرون

وأواين النقدين والكلب ملن ال يصيد واخلنزير والفواسق واخلمر واحلرير واحللي للرجل ونقضت 

هذه القاعدة مبسألة الباب يف الصلح فإن األصح أن له فتحه إذا مسره وأجيب عنها بأن أهل 

ن ماتوا فورثتهم وأما متخذ اإلناء وحنوه فليس عنده من مينعه الدرب مينعونه من االستعمال فإ

فرمبا جره اختاذه إىل استعماله القاعدة السابعة والعشرون ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا 

ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر ويستثىن صور منها الرشوة للحاكم 

طاء شيء ملن خياف هجره ولو خاف الوصي أن يستويل ليصل إىل حقه وفك األسري وإع

غاصب على املال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه وللقاضي بذل املال على التولية وحيرم على 

  السلطان أخذه
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يقرب من هذه القاعدة قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه إال يف مسأتلني األوىل إذا ادعى  تنبيه

ة صادقة فأنكر الغرمي فله حتليفه الثانية اجلزية جيوز طلبها من الذمي مع أنه حيرم عليه دعو 

إعطاؤها ألنه متمكن من إزالة الكفر باإلسالم فإعطاؤه إياها إمنا هو على استمراره على 

الكفر وهو حرام القاعدة الثامنة والعشرون املشغول ال يشغل وهلذا لو رهن رهنا بدين مث رهنه 

ر مل جيز يف اجلديد ومن نظائره ال جيوز اإلحرام بالعمرة للعاكف مبىن الشتغاله بالرمي بآخ

واملبيت ومنها ال جيوز إيراد عقدين على عني يف حمل واحد واعلم أن إيراد العقد على العقد 

ضربان أحدمها أن يكون قبل لزوم األول وإمتامه فهو إبطال لألول إن صدر من البائع كما لو 



ملبيع يف زمن اخليار أو أجره أو أعتقه فهو فسخ وإمضاء لألول إن صدر من املشرتي باع ا

بعد القبض الثاين أن يكون بعد لزومه وهو ضربان األول أن يكون مع غري العاقد األول فإن  

كان فيه إبطال احلق األول لغا كما لو رهن داره مث باعها بغري إذن املرن أو آجرها مدة حيل 

ها وإن مل يكن فيه إبطال لألول صح كما لو أجر داره مث باعها آلخر فإنه يصح الدين قبل

ألن مورد البيع العني واإلجارة املنفعة وكذا لو زوج أمته مث باعها الثاين أن يكون مع العاقد 

األول فإن اختلف املورد صح قطعا كما لو أجر داره مث باعها من املستأجر صح وال تنفسخ 

صح خبالف ما لو تزوج بأمة مث اشرتاها فإنه يصح وينفسخ النكاح ألن ملك اإلجارة يف األ

اليمني أقوى من ملك النكاح فسقط األضعف باألقوى كذا عللوه واستشكله الرافعي بأن 

هذا موجود يف اإلجارة ولو رهنه دارا مث أجرها منه جاز وال يبطل الرهن جزم به الرافعي قال 

ه جيوز ألن أحدمها ورد على حمل غري اآلخر فإن اإلجارة على وهكذا لو أجرها مث رهنها من

املنفعة والرهن على الرقبة وإن احتد املورد كما لو استأجر زوجته إلرضاع ولده فقال العراقيون 

ال جيوز ألنه يستحق االنتفاع ا يف تلك احلالة فال جيوز أن يعقد عليها عقدا آخر مينع 

  ويكون االستئجار من حني يرتك االستمتاع استيفاء احلق واألصح أنه جيوز
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ولو استأجر إنسانا اخلدمة شهرا مل جيز أن يستأجر تلك املدة خلياطة ثوب أو عمل آخر 

ذكره الرافعي يف النفقات قال الزركشي ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامني للحج قال وهذا 

جيوز خبالف شغل الفارغ القاعدة التاسعة والعشرون املكرب ال  من قاعدة شغل املشغول ال

يكرب ومن مث ال يشرع التثليث يف غسالت الكلب خالفا ملا وقع يف الشامل الصغري وال 

التغليظ يف أميان القسامة وال دية العمد وشبهه وال اخلطأ إذا غلظت بسبب فال يزداد التغليظ 

ة باسم زكاة وضعفت ال يضعف اجلربان يف األصح بسبب آخر يف األصح وإذا أخذت اجلزي

جتري هذه القاعدة  تنبيهألنا لو ضعفناه لكان ضعف الضعف والزيادة على الضعف ال جتوز 

يف العربية ومن فروعها اجلمع جيوز مجعه مرة ثانية بشرط أن ال يكون على صيغة منتهى 



اعدة املعرف ال يعرف ومن مث اجلموع ونظريها يف العربية أيضا قاعدة املصغر ال يصغر وق

امتنع دخول الالم املعرفة على العلم واملضاف القاعدة الثالثون من استعجل شيئا قبل أوانه 

عوقب حبرمانه من فروعها إذا خللت اخلمرة بطرح شيء فيها مل تطهر ونظريه إذا ذبح احلمار 

و دبغ مل يطهر لكن ليؤخذ جلده مل جيز كما جزم به يف الروضة قال بعضهم وقياسه أنه ل

صرح القمويل يف اجلواهر خبالفه ومنها حرمان القاتل اإلرث ومنها ذكر الطحاوي يف مشكل 

اآلثار أن املكاتب إذا كانت له قدرة على األداء فأخره ليدوم له النظر إىل سيدته مل جيز له 

ي يف شرح املنهاج ذلك ألنه منع واجبا عليه ليبقى له ما حيرم عليه إذا أداه ونقله عنه السبك

  وقال إنه ختريج حسن ال يبعد من جهة الفقه
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وخرج عن القاعدة صور منها لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعا لئال ختتل قاعدة أن أم 

الولد تعتق باملوت وكذا لو قتل املدبر سيده ولو قتل صاحب الدين املؤجل املديون حل يف 

ولو قتل املوصى له املوصي استحق املوصى به يف األصح ولو أمسك زوجته مسيئا األصح 

عشرا ألجل إرثها ورثها يف األصح أو ألجل اخللع نفذ يف األصح ولو شربت دواء 

فحاضت مل جيب عليها قضاء الصالة قطعا وكذا لو نفست به أو رمى نفسه من شاهق 

طلق يف مرضه فرارا من اإلرث نفذ وال ترثه يف ليصلي قاعدا ال جيب القضاء يف األصح ولو 

اجلديد لئال يلزم التوريث بال سبب وال نسب أو باع املال قبل احلول فرارا من الزكاة صح 

جزما ومل جتب الزكاة لئال يلزم إجياا يف مال مل حيل عليه احلول يف ملكه فتختل قاعدة الزكاة 

جاز له الفطر قاله الروياين أو أفطر باألكل أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا 

متعديا ليجامع فال كفارة ولوجبت ذكر زوجها أو هدم املستأجر الدار املستأجرة ثبت هلما 

اخليار يف األصح ولو خلل اخلمر بغري طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إىل الظل وعكسه 

إذا تأملت  تنبيهملهر يف األصح طهرت يف األصح ولو قتلت احلرة نفسها قبل الدخول استقر ا

ما أوردناه علمت أن الصور اخلارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها بل يف احلقيقة مل 



يدخل فيها غري حرمان القاتل اإلرث وأما ختليل اخلمر فليست العلة يف االستعجال على 

ي فليست من األصح بل تنجيس املالقى له مث عوده عليه بالتنجيس وأما مسئلة الطحاو 

االستعجال يف شيء وكنت أمسع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيين يذكر عن والده 

أنه زاد يف القاعدة لفظا ال حيتاج معه إال االستثناء فقال من استعجل شيئا قبل أوانه ومل تكن 

  املصلحة يف ثبوته عوقب حبرمانه
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لقاعدة مثال يف العربية وهو أن اسم الفاعل جيوز أن ينعت بعد استيفاء رأيت هلذه ا لطيفة

معموله فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله القاعدة احلادية والثالثون النفل أوسع من الفرض 

وهلذا ال جيب فيه القيام وال االستقبال يف السفر وال جتديد االجتهاد يف القبلة وال تكرير 

نية وال يلزم بالشروع وقد يضيق النفل عن الفرض يف صور ترجع إىل التيمم وال تبييت ال

قاعدة ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها من ذلك التيمم ال يشرع للنفل يف وجه وسجود السهو 

ال يشرع يف النفل يف قول غريب والنيابة عن املعضوب ال جتزئ يف حج التطوع يف قول 

اصة أقوى من الوالية العامة وهلذا ال يتصرف القاضي مع القاعدة الثانية والثالثون الوالية اخل

وجود الويل اخلاص وأهليته ولو أذنت للويل اخلاص أن يزوجها بغري كفء ففعل صح أو 

للحاكم مل يصح يف األصح وللويل اخلاص استيفاء القصاص والعفو على الدية وجمانا وليس 

وجها الويل الغائب بآخر يف وقت واحد لإلمام العفو جمانا ولو زوج اإلمام لغيبة الويل وز 

وثبت ذلك بالبينة قدم الويل إن قلنا إن تزوجيه بطريق النيابة عن الغائب وإن قلنا إنه بطريق 

الوالية فهل يبطل كما لو زوج الوليان معا أو تقدم والية احلاكم لقوة واليته وعمومها كما لو 

م يقدم كما صرحوا به تردد فيه صاحب قال الويل كنت زوجتها يف الغيبة فإن نكاح احلاك

الكفاية واألصح أن تزوجيه بالنيابة بدليل عدم االنتقال إىل األبعد فعلى هذا يقدم نكاح الويل 

الويل قد يكون وليا يف املال والنكاح كاألب واجلد وقد يكون يف النكاح فقط كسائر  ضابط



  كالوصيالعصبة وكاألب فيمن طرأ سفهها وقد يكون يف املال فقط  
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قال السبكي مراتب الواليات أربعة األوىل والية األب واجلد وهي شرعية مبعىن أن  فائدة

الشارع فوض هلما التصرف يف مال الولد لوفور شفقتهما وذلك وصف ذايت هلما فلو عزال 

ودة وهي موجودة مستمرة ال أنفسهما مل ينعزال باإلمجاع ألن املقتضى للوالية األبوة واجلد

يقدح العزل فيها لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي وهكذا والية النكاح لسائر 

العصبات الثانية وهي السفلى الوكيل تصرفه مستفاد من اإلذن مقيد بامتثال أمر املوكل فلكل 

ود قابل للفسخ منهما العزل وحقيقته أنه فسخ عقد الوكالة أو قطعه والوكالة عقد من العق

واختلف األصحاب فيما إذا كانت بلفظ اإلذن هل هي عقد فيقبل الفسخ أو إباحة فال 

تقبله ألن اإلباحة ال ترتد بالرد واملشهور األول ويف الفرق بني الوكالة واإلذن غموض الثالثة 

وصي ال الوصية وهي بني املرتبتني فإا من جهة كوا تفويضا تشبه الوكالة ومن جهة كون امل

ميلك التصرف بعد موته وإمنا جوزت وصيته للحاجة لشفقته على األوالد وعلمه مبن هو 

أشفق عليهم تشبه الوالية وأبو حنيفة الحظ الثاين فلم جيوز له عزل نفسه والشافعي الحظ 

األول فجوز له عزل نفسه على املشهور من مذهبه ولنا وجه كمذهب أيب حنيفة الرابعة ناظر 

شبه الوصي من جهة كون واليته ثابتة بالتفويض ويشبه األب من جهة أنه ليس لغريه الوقف ي

تسلط على عزله والوصي يتسلط املوصي على عزله يف حياته بعد التفويض بالرجوع عن 

الوصية ومن جهة أنه يتصرف يف مال اهللا تعاىل فالتفويض أصله أن يكون منه ولكنه أذن فيه 

ومن جهة أنه إما منوط بصفة كالرشد وحنوه وهي مستمرة كاألبوة للواقف فهي والية شرعية 

وإما منوط بذاته كشرط النظر لزيد وهو مستمر فال يفيد العزل كما ال يفيد يف األب خبالف 

الوكيل واملوصي فإنه يقطع ذلك العقد أو يرفعه قال فلذلك أقول إن الذي شرط له الواقف 

نفسه ال ينفذ عزله لنفسه لكن إن امتنع من النظر أقام  النظر معينا أو موصوفا بصفة إذا عزل

احلاكم مقامه وإن مل جند ذلك مصرحا به يف كالم األصحاب إال ابن الصالح قال يف فتاويه 



لو عزل الناظر نفسه فليس للواقف نصب غريه فإنه ال نظر له بل ينصب احلاكم ناظرا وهذا 

  يوهم أنه إذا عزل نفسه انعزل وميكن تأويله
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قال ويوضح ذلك أن شرط النظر من الواقف إما متليك أو توكيل فإن كان توكيال مل يصح أن 

يكون توكيال عنه ألنه ال نظر له فكيف يؤكل وألنه لو كان وكيال عنه جلاز له عزله وهو لو 

يك أو توكيل عن اهللا تعاىل أو عزله مل ينفذ وال عن املوقوف عليه لألمرين فلم يبق إال أنه متل

إثبات حق يف الوقف ابتداء فإن رقبة املوقوف تنتقل إىل اهللا تعاىل وال بد هلا من متصرف 

واعترب الشارع حكم الواقف يف الصرف ويف تعيني املتصرف وهو الناظر فعلم أن استحقاق 

أسقط حقه من الغلة الناظر النظر بالشرط كاستحقاق املوقوف عليه الغلة واملوقوف عليه لو 

مل يسقط فكذلك إسقاط النظر مث إن جعلناه متليكا منه حسن اشرتاط القبول باللفظ كسائر 

التمليكات وإن جعلناه استخالفا عن اهللا تعاىل مل يشرتط قال وحيتمل أن ال يشرتط أيضا 

على التمليك ألنه ليس بعقد مستقل بل وصف يف الوقف كسائر شروطه قال وهذا هو 

وى قال بل أزيد أنه لو رد ال يرتد خبالف الوقف على معني حيث يرتد بالرد ملا قلناه من األق

أن النظر ليس مستقال بل وصف يف الوقف تابع له كسائر شروطه إال أنا ال نضره بإلزام 

النظر بل إن شاء نظر وإن شاء مل ينظر فينظر احلاكم قال مث هذا كله إذا كان املشروط له 

أما إذا كان موصوفا فينبغي أن ال يشرتط القبول قطعا كاألوقاف العامة مث قال النظر معينا 

فإن قيل النظر حق من احلقوق فيتمكن صاحبه من إسقاطه فإن كل من ملك شيئا له أن 

خيرجه عن ملكه عينا كان أو منفعة أو دينا فكيف ال يتمكن الناظر من إسقاط حقه من 

حكم خصلة واحدة وحق النظر يف كل وقت يتجدد  النظر فاجلواب أن ذاك فيما هو يف

حبسب صفة فيه وهو الرشد مثال إن علقه الواقف ا أو حبسب ذاته إن شروطه له بعينه فال 

يصح إسقاطه كما لو أسقط األب أو اجلد حق الوالية من مال ولده أو التزويج وحنوه انتهى  



  الناظركالم السبكي ملخصا من كتابه تسريح الناظر يف انعزال 
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القاعدة الثالثة والثالثون ال عربة بالظن البني خطؤه من فروعها لو ظن املكلف يف الواجب 

املوسع أنه ال يعيش إىل آخر الوقت تضيق عليه فلو مل يفعله مث عاش وفعله فأداء على 

قت فصلى مث بان أنه مل الصحيح ولو ظن أنه متطهر فصلى مث بان حدثه أو ظن دخول الو 

يدخل أو طهارة املاء فتوضأ به مث بان جناسته أو ظن أن إمامه مسلم أو رجل قارئ فبان  

كافرا أو امرأة أو أميا أو بقاء الليل أو غروب الشمس فأكل مث بان خالفه أو دفع الزكاة إىل 

اخلوف فبان من ظنه من أهلها فبان خالفه أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صالة شدة 

خالفه أو بان أن هناك خندقا أو استناب على احلج ظانا أنه ال يرجى برؤه فربئ مل جيز يف 

الصور كلها فلو أنفق على البائن ظانا محلها فبانت حائال اسرتد وشبهه الرافعي مبا إذا ظن 

رق دنانري أن عليه دينا فأداه مث بان خالفه وما إذا أنفق على ظن إعساره مث بان يساره ولو س

ظنها فلوسا قطع خبالف ما لو سرق ماال يظنه ملكه أو ملك أبيه فال قطع كما لو وطئ 

امرأة يظنها زوجته أو أمته ويتثىن صور منها لو صلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه 

صحت صالته ولو رأى املتيمم ركبا فظن أن معهم ماء توجه عليه الطلب ولو خاطب امرأته 

يظنها أجنبية أو عبده بالعتق وهو يظنه لغريه نفذ ولو وطئ أجنيب أجنبية حرة بالطالق وهو 

يظنها زوجته الرقيقة فاألصح أا تعتد بقرئني اعتبارا بظنه أو أمة يظنها زوجة احلرة فاألصح 

  أا تعتد بثالثة أقراء لذلك
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ري املقصود إعراض عن املقصود وهلذا لو حلف ال القاعدة الرابعة والثالثون االشتغال بغ

يسكن هذه الدار وال يقيم فيها فرتدد ساعة حنث وإن اشتغل جبمع متاعه والتهيؤ ألسباب 

النقلة فال ولو قال طالب الشفعة للمشرتي عند لقائه بكم اشرتيت أو اشرتيت رخيصا بطل 

ن مل حيتج إىل االستمداد حقه ولو كنت أنت طالق مث استمد فكتب إذا جاءك كتايب فإ

طلقت وإال فال القاعدة اخلامسة والثالثون ال ينكر املختلف فيه وإمنا ينكر امع عليه 

ويستثىن صور ينكر فيها املختلف فيه إحداها أن يكون ذلك املذهب بعيد املأخذ حبيث 

نية أن يرتافع ينقض ومن مث وجب احلد على املرن بوطئه املرهونة ومل ينظر خلالف عطاء الثا

فيه حلاكم فيحكم بعقيدته وهلذا حيد احلنفي بشرب النبيذ إذ ال جيوز للحاكم أن حيكم 

خبالف معتقده الثالثة أن يكون للمنكر فيه حق كالزوج مينع زوجته من شرب النبيذ إذا  

كانت تعتقد إباحته وكذلك الذمية على الصحيح القاعدة السادسة والثالثون يدخل القوي 

وهلذا جيوز إدخال احلج على العمرة قطعا ال عكسه على األظهر لضعيف وال عكس على ا

ولو وطئ أمة مث تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت األمة ألن الوطء بفراش النكاح أقوى من 

القاعدة السابعة  ملك اليمني ولو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بامللك ألنه أضعف الفراشني

ومن مث جزم مبنع توقيت الضمان وجرى وسائل ما ال يغتفر يف املقاصد والثالثون يغتفر يف ال

يف الكفالة خالف ألن الضمان التزام للمقصود وهو املال والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر يف 

الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد وكذلك مل ختتلف األمة يف إجياب النية للصالة واختلفوا يف 

  الوضوء
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القاعدة الثامنة والثالثون امليسور ال يسقط باملعسور قال ابن السبكي وهي من أشهر القواعد 

املستنبطة من قوله صلى اهللا عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وا رد 

رت العورة فلم أصحابنا على أيب حنيفة قوله إن العريان يصلي قاعدا فقالوا إذا مل يتيسر س

يسقط القيام املفروض وذكر اإلمام أن هذه القاعدة من األصول الشائعة اليت ال تكاد تنسى 



ما أقيمت أصول الشريعة وفروعها كثرية منها إذا كان مقطوع بعض األطراف جيب غسل 

الباقي جزما ومنها القادر على بعض السرتة يسرت به القدر املمكن جزما ومنها القادر على 

عض الفاحتة يأيت به بال خالف ومنها إذا مل ميكنه رفع اليدين يف الصالة إال بالزيادة على ب

القدر املشروع أو نقص أتى باملمكن ومنها إذا كان حمدثا وعليه جناسة ومل جيد إال ما يكفي 

أحدمها عليه غسل النجاسة قطعا ومنها لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بال 

ندنا ومنها نقل العراقيون عن نص الشافعي أن األخرس يلزمه أن حيرك لسانه بدال خالف ع

عن حتريكه إياه بالقراءة كاإلمياء بالركوع والسجود ومنها لو خاف اجلنب من اخلروج من 

املسجد ووجد غري تراب املسجد وجب عليه التيمم كما صرح به يف الروضة ووجه بأن أحد 

ور فال يسقط باملعسور ومنها واجد ماء ال يكفيه حلدثه أو جناسته الطهورين الرتاب وهو ميس

فاألظهر وجوب استعماله ومنها واجد تراب ال يكفيه فاملذهب القطع بوجوب استعماله 

ومنها من جبسده جرح مينعه استيعاب املاء واملذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع 

جيب غسل رأس عظم العضد على  التيمم عن اجلريح ومنها املقطوع العضد من املرفق

املشهور ومنها واجد بعض الصاع يف الفطرة يلزمه إخراجه يف األصح ومنها لو أعتق نصيبه 

  وهو موسر ببعض نصيب شريكه فاألصح السراية إىل القدر الذي أيسر به

____________________  

)1/159(  

  

م ثالثني مسكينا فاألصح وجوب ومنها لو انتهى يف الكفارة إىل اإلطعام فلم جيد إال إطعا

إطعامهم وقطع به اإلمام ومنها لو قدر على االنتصاب وهو يف حد الراكعني فالصحيح أنه 

يقف كذلك ومنها من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب فاألصح أنه خيرج عما يف يده 

فيتيمم عن  يف احلال ومنها احملدث الفاقد للماء إذا وجد ثلجا أو بردا قيل جيب استعماله

الوجه واليدين مث ميسح به الرأس مث يتيمم عن الرجلني ورجحه النووي يف شرح املهذب نظرا 

للقاعدة واملذهب أنه ال جيب ومنها إذا أوصى بعتق رقاب فلم يوجد إال اثنان وشقص ففي 

شراء الشقص وجهان أصحهما عند الشيخني ال وخالفهما ابن الرفعة والسبكي نظرا للقاعدة 



خرج عن هذه القاعدة مسائل منها واجد بعض الرقبة يف الكفارة ال يعتقها بل ينتقل  بيهتن

إىل البدل بال خالف ووجه بأن إجياب بعض الرقية مع صوم الشهرين مجع بني البدل واملبدل 

فمن مل ( وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة وهو ممتنع وبأن الشارع قال 

عض الرقبة مل جيد رقبة فلو قدر على البعض ومل يقدر على الصيام وال اإلطعام وواجد ب) جيد 

فثالثة أوجه البن القطان أحدها خيرجه ويكفيه والثاين خيرجه ويبقي الباقي يف ذمته والثالث 

ال خيرجه ومنها القادر على صوم بعض يوم دون كله ال يلزمه إمساكه ومنها إذا وجد الشفيع 

 يأخذ قسطه من الشقص ومنها إذا أوصى بثلثه يشرتي به رقبة فلم يف بعض مثن الشقص ال

ا ال يشرتي شقص ومنها إذا اطلع على عيب ومل يتيسر له الرد وال اإلشهاد ال يلزمه التلفظ 

بالفسخ يف األصح القاعدة التاسعة والثالثون ما ال يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله 

ه ومن فروعها إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق وإسقاط بعضه كإسقاط كل

  طلقت طلقة
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ومنها إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عفا بعض املستحقني سقط كله ومنها إذا عفا 

الشفيع عن بعض حقه فاألصح سقوط كله والثاين ال يسقط شيء ألن التبعيض تعذر 

ا يسقط بالشبهة ففارقت القصاص والطالق ومنها عتق بعض الرقبة أو وليست الشفعة مم

عتق بعض املالكيني نصيبه وهو موسر ومنها هل لإلمام إرقاق بعض األسري فيه وجهان فإن 

قلنا ال فضرب الرق على بعضه رق كله قال الرافعي وكان جيوز أن يقال ال يرق شيء وضعفه 

وهو يسقط بالشبهة كالقصاص مث وجهه بنظريه من  ابن الرفعة بأن يف إرقاق درء القتل

الشفعة ومنها إذا قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطالق كما يف زوائد الروضة وال 

نظري هلا يف العبادات ومنها إذا اشرتى عبدين فوجد بأحدمها عيبا مل جيز إفراده بالرد فلو قال 

يل يكون ومنها حد القذف ذكر الرافعي رددت املعيب منهما فاألصح ال يكون ردا هلما وق

يف باب الشفعة أن بالعفو عن بعضه ال يسقط شيء منه واستشهد به للوجه القائل مبثله يف 



الشفعة وتبعه مجاعة آخرهم السبكي قال ولده ومل يذكر املسألة يف باب حد القاذف وإمنا 

ملن بقي استيفاء مجيعه  ذكر فيه مسألة عفو بعض الورثة وفيها األوجه املشهورة أصحها أن

وهو يؤيد أن حد القذف ال يتبعض قال وفيه نظر فإنه جلدات معروفة العدد وال ريب يف أن 

الشخص لو عفا بعد جلد بعضها سقط ما بقي منها فكذلك إذا أسقط منها يف االبتداء 

ال بل  حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل فهل هو بطريق السراية أو تنبيهقدرا معلوما 

اختياره للبعض نفس اختياره للكل فيه خالف مشهور يف تبعيض الطالق وطالق البعض 

ال يزيد البعض على الكل إال يف مسئلة واحدة وهي إذا  ضابطوعتق البعض وإرقاق البعض 

  قال أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ولو قال أنت علي كأمي مل يكن صرحيا
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القاعدة األربعون إذا اجتمع السبب أو الغرور واملباشرة قدمت املباشرة من فروعها لو أكل 

املالك طعامه املغصوب جاهال به فال ضمان على الغاصب يف األظهر وكذا لو قدمه 

الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يربأ ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو 

ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على املردي والقاتل والقاد  أمسكه فقتله آخر أو

يستثىن من القاعدة صور منها إذا غصب شاة وأمر قصابا بذحبها وهو جاهل  تنبيهفقط 

باحلال فقرار الضمان على الغاصب قطعا قاله يف الروضة ومنها إذا استأجره حلمل طعام 

الدابة ضمنها املستأجر يف األصح ومنها إذا أفتاه  فسلمه زائدا فحمله املؤجر جاهال فتلفت

أهل للفتوى بإتالف مث تبني خطؤه فالضمان على املفيت ومنها قتل اجلالد بأمر اإلمام ظلما 

وهو جاهل فالضمان على اإلمام ومنها وقف ضيعة على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت 

د املختلف فيها وال يطلق الرتجيح مستحقة ضمن الواقف لتغريره الكتاب الثالث يف القواع

اجلمعة ظهر مقصورة أو صالة على  القاعدة األوىلالختالفه يف الفرع وهي عشرون قاعدة 

حياهلا قوالن ويقال وجهان قال يف شرح املهذب ولعلهما مستنبطان من كالم الشافعي 

هما منها لو نوى فيصح تسميتهما قولني ووجهني والرتجيح فيهما خمتلف يف الفروع املبنية علي



باجلمعة الظهر املقصورة قال صاحب التقريب إن قلنا هي صالة على حياهلا مل يصح بل ال 

  بد من نية اجلمعة وإن قلنا ظهر مقصورة فوجهان
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أحدمها تصح مجعته ألنه نوى الصالة على حقيقتها والثاين ال ألن مقصود النيات التمييز 

التمييز مبا خيص اجلمعة ولو نوى اجلمعة فإن قلنا صالة مستقلة أجزأته وإن قلنا ظهر  فوجب

مقصورة فهل يشرتط نية القصر فيه وجهان الصحيح ال انتهى واألصح يف هذا الفرع أا 

صالة مستقلة ومنها لو اقتدى مسافر يف الظهر مبن يصلي اجلمعة فإن قلنا ظهر مقصورة فله 

اإلمتام وهو األصح ومنها هل له مجع العصر إليها لو صالها وهو مسافر القصر وإال لزمه 

قال العالئي حيتمل خترجيه على هذا األصل فإن قلنا صالة مستقلة مل جيز وإال جاز قلت 

ينبغي أن يكون األصح اجلواز ومنها إذا خرج الوقت فيها فهل يتموا ظهرا بناء أو يلزم 

بنيان على اخلالف يف أن اجلمعة ظهر مقصورة أو صالة على االستئناف قوالن قال الرافعي م

حياهلا إن قلنا باألول جاز البناء وإال فال واألصح جواز البناء فقد رجح يف هذا الفرع أا 

ظهر مقصورة ومنها لو صلوا اجلمعة خلف مسافر نوى الظهر قاصرا فإن قلنا هي ظهر 

الصالة  القاعدة الثانية الصحة خالف مقصورة صحت قطعا وإن قلنا صالة مستقلة جرى يف

خلف احملدث اهول احلال إذا قلنا بالصحة هل هي صالة مجاعة وإنفراد وجهان والرتجيح 

خمتلف فرجح األول يف فروع منها لو كان يف اجلمعة ومت العدد بغريه إن قلنا صالم مجاعة 

صح حتصل ومنها لو صحت وإال فال واألصح الصحة ومنها حصول فضيلة اجلماعة واأل

سها أو سهوا مث علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه إن قلنا صالم مجاعة سجدوا لسهو اإلمام 

ال لسهوهم وإال فبالعكس واألصح األول ورجح الثاين يف فروع منها إذا أدركه املسبوق يف 

  الركوع إن قلنا صالة مجاعة حسبت له الركعة وإال فال والصحيح عدم احلسبان
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قال األصحاب من أتى مبا ينايف الفرض دون النفل يف أول فرض أو أثنائه  القاعدة الثالثة

بطل فرضه وهل تبقى صالته نفال أو تبطل فيه قوالن والرتجيح خمتلف فرجح األول يف فروع 

ها نفال ومنها منها إذا أحرم بفرض فأقيمت مجاعة فسلم من ركعتني ليدركها فاألصح صحت

إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهال فاألصح االنعقاد نفال ومنها إذا أتى بتكبرية اإلحرام أو 

بعضها يف الركوع جاهال فاألصح االنعقاد نفال ورجح الثاين يف الصورتني إذا كان عاملا وفيما 

خفة يف  إذا قلب فرضه إىل فرض آخر أو إىل نفل بال سبب وفيما إذا وجد املصلي قاعدا

القاعدة صالته وقدر على القيام فلم يقم وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا 

النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو اجلائز قوالن والرتجيح خمتلف يف الفروع فمنها  الرابعة

لى نذر الصالة واألصح فيه األول فيلزمه ركعتان وال جيوز القعود مع القدرة وال فعلهما ع

الراحلة وال جيمع بينها وبني فرض أو نذر آخر بتيمم ولو نذر بعض ركعة أو سجدة مل ينعقد 

نذره على األصح يف اجلميع ومنها نذر الصوم واألصح فيه األول فيجب التبييت وال جيزي 

إمساك بعض يوم وال ينعقد نذر بعض يوم ومنها إذا نذر اخلطبة يف االستسقاء وحنوه 

ول حىت جيب فيها القيام عند القدرة ومنها نذر أن يكسو يتيما واألصح فيه واألصح فيها األ

األول فال خيرج عن نذره بيتيم ذمي ومنها نذر األضحية واألصح فيها األول فيشرتط فيها 

السن والسالمة من العيوب ومنها نذر اهلدي ومل يسم شيئا واألصح فيه األول فال جيزئ إال 

  ي وجيب إيصاله إىل احلرمما جيزئ يف اهلدي الشرع
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ومنها احلج واألصح فيه األول فلو نذره معضوب مل جيز أن يستنيب صبيا أو عبدا أو سفيها 

بعد احلجر مل جيز للويل منعه ومنها نذر إتيان املسجد احلرام واألصح فيه األول فلزم إتيانه 



ورة واألصح فيه أنه إن كان يف معينة فله األكل أو يف حبج أو عمرة ومنها األكل من املنذ

الذمة فال ومنها العتق واألصح فيه الثاين فيجزئ عتق كافر ومعيب ومنها لو نذر أن يصلي 

ركعتني فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين واألصح فيه الثاين فيجزيه ومنها لو نذر أربع 

ين فتجزيه قال يف زوائد الروضة والفرق بينهما وبني ركعات فأداها بتسليمتني واألصح فيه الثا

سائر املسائل املخرجة على األصل غلبة وقوع الصالة وزيادة فضلها ومنها نذر القربات اليت 

مل توضع لتكون عبادة وإمنا هي أعمال وأخالق مستحسنة رغب الشرع فيها لعموم فائدا  

وتشميت العاطس وتشييع اجلنائز واألصح كعيادة املريض وإفشاء السالم وزيارة القادمني 

فيها الثاين فتلزم بالنذر وعلى مقابله ال تلزم ألن هذه األمور ال جيب جنسها بالشرع ومنها 

لو نذر صوم يوم معني واألصح فيه الثاين فال يثبت له خواص رمضان من الكفارة باجلماع 

ء أو كفارة بل لو صامه عن فيه ووجوب اإلمساك لو أفطر فيه وعدم قبول صوم آخر من قضا

قضاء أو كفارة صح ويف التهذيب وجه أنه ال ينعقد كأيام رمضان ومنها نذر الصالة قاعدا 

واألصح فيه الثاين فال يلزمه القيام عند القدرة قال اإلمام وقد جزم األصحاب فيما لو قال 

ف وتكلفوا بينهما علي أن أصلي ركعة واحدة بأنه ال يلزمه إال ركعة ومل خيرجوه على اخلال

فرقا قاال وال فرق فيجب تنزيله على اخلالف ومثله لو أصبح ممسكا فنذر الصوم يومه ففي 

لزوم الوفاء قوالن بناء على األصل املذكور فإنه باإلضافة إىل واجب الشرع مبنزلة الركعة 

على هذا يكون باإلضافة إىل أقل واجب الصالة قال اإلمام والذي أراه اللزوم وأقره الشيخان ف

املصحح فيه الثاين ومنها إذا نذر صوم الدهر فلزمته كفارة واألصح فيه الثاين فيصوم عنها 

ويفدي عن النذر وعلى اآلخر ال بل هو كالعاجز عن مجيع اخلصال ومما يصلح أن يعد من 

ز فروع القاعدة لو نذر الطواف مل جيزه إال سبعة أشواط وال يكفي طوفة واحدة وإن كان جيو 

  التطوع ا كما ذكر يف اخلادم تنزيال هلا منزلة الركعة ال السجدة منها
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ومما سلك بالنذر فيه مسلك اجلائز الطواف املنذور فإنه جتب فيه النية كما جتب يف النفل وال 

نذر ولو نذر صالة جتب يف الفرض لشمول نية احلج والعمرة له وهذا املعىن منتف يف النفل وال

مل يؤذن هلا وال يقيم ومل حيكوا فيه خالفا وكأن السبب فيه أن األذان حق الوقت على اجلديد 

وحق املكتوبة على القدمي وحق اجلماعة على رأيه يف اإلمالء والثالثة منتفية يف املنذورة على 

ذور واجب الشرع أن صاحب الذخائر قال إن املنذورة يؤذن هلا ويقيم إذا قلنا سلك باملن

لكن قال يف شرح املهذب إنه غلط منه وأن األصحاب اتفقوا على خالفه وخرج النذر عن 

الفرض والنفل معا يف صورة وهي ما إذا نذر القراءة فإنه جتب نيتها كما نقله القمويل يف 

مسة هل اجلواهر مع أن قراءة النفل ال نية هلا وكذا القراءة املفروضة يف الصالة القاعدة اخلا

العربة بصيغ العقود أو مبعانيها خالف والرتجيح خمتلف يف الفروع فمنها إذا قال اشرتيت 

منك ثوبا صفته كذا ذه الدراهم فقال بعتك فرجح الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ 

والثاين ورجحه السبكي سلما اعتبارا باملعىن ومنها إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا 

عتبارا باملعىن أو هبة اعتبارا باللفظ األصح األول ومنها بعتك بال مثن أو ال مثن يل عليك ا

فقال اشرتيت وقبضه فليس بيعا ويف انعقاده هبة قوال تعارض اللفظ واملعىن ومنها إذا قال 

 بعتك ومل يذكر مثنا فإن راعينا املعىن انعقد هبة أو اللفظ فهو بيع فاسد ومنها إذا قال بعتك

إن شئت إن نظرنا إىل املعىن صح فإنه لو مل يشأ مل يشرت وهو األصح وإن نظرنا إىل لفظ 

التعليق بطل ومنها لو قال أسلمت إليك هذا الثوب يف هذا العبد فليس بسلم قطعا وال 

ينعقد بيعا على األظهر الختالل اللفظ والثاين نعم نظرا إىل املعىن ومنها إذا قال ملن عليه 

ته منك ففي اشرتاط القبول وجهان أحدمها يشرتط اعتبارا بلفظ اهلبة والثاين ال الدين وهب

اعتبارا مبعىن اإلبراء وصححه الرافعي يف كتاب الصداق ومنها لو صاحله من ألف يف الذمة 

  على مخسمائة يف الذمة صح ويف اشرتاط القبول وجهان
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رتاطه قيل وقد يقال إنه خمالف ملا صححه يف اهلبة وليس كذلك فقد قال الرافعي األظهر اش

قال السبكي إن اعتربنا اللفظ اشرتط القبول يف اهلبة والصلح وإن اعتربنا املعىن اشرتط يف اهلبة 

دون الصلح ومنها إذا قال أعتق عبدك عين بألف هل هو بيع أو عتق بعوض وجهان 

لف إن قلنا بيع فسد وال جتب قيمة العبد وإن قلنا عتق فائدما إذا قال أنت حر غدا على أ

بعوض صح ووجب املسمى ذكرها اهلروي وشريح يف أدب القضاء ومنها إذا قال خالعتك ومل 

يذكر عوضا قال اهلروي فيه قوالن بناء على القاعدة أحدمها ال شيء والثاين خلع فاسد 

ه سيأيت يف مبحث التصريح والكناية يوجب مهر املثل وهو املصحح يف املنهاج على كالم في

ومنها لو قال خذ هذه األلف مضاربة ففي قول إبضاع ال جيب فيه شيء ويف آخر مضاربة 

فاسدة توجب املثل ومنها الرجعة بلفظ النكاح فيها خالف خرجه اهلروي على القاعدة 

هو إقالة بلفظ واألصح صحتها به ومنها لو باع املبيع للبائع قبل قبضه مبثل الثمن األول ف

البيع ذكره صاحب التتمة وخرج السبكي على القاعدة قال مث رأيت التخريج للقاضي حسني 

قال إن اعتربنا اللفظ مل يصح وإن اعتربنا املعىن فإقالة ومنها إذا قال استأجرتك لتتعهد خنلي 

والثاين أنه  بكذا من مثرا فاألصح أنه إجارة فاسدة نظرا إىل اللفظ وعدم وجود شرط اإلجارة

يصح مساقاة نظرا إىل املعىن ومنها لو تعقادا يف اإلجارة بلفظ املساقاة فقال ساقيتك على 

هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فاألصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إىل اللفظ وعدم وجود 

ومنها إذا شرط املساقاة إذ من شرطها أن ال تكون بدراهم والثاين تصح إجارة نظرا إىل املعىن 

عقد بلفظ اإلجارة على عمل يف الذمة فالصحيح اعتبار قبض األجرة يف الس ألن معناه 

معىن السلم وقيل ال نظرا إىل لفظ اإلجارة ومنها لو عقد اإلجارة بلفظ البيع فقال بعتك 

إذا  منفعة هذه الدار شهرا فاألصح ال ينعقد نظرا إىل اللفظ وقيل ينعقد نظرا إىل املعىن ومنها

قال قارضتك على أن كل الربح لك فاألصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ والثاين قراض 

صحيح رعاية للمعىن وكذا لو قال على أن كله يل فهل هو قراض فاسد أو إبضاع األصح 

  األول
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الوجهان ومنها  وكذا لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك فهل هو إبضاع أو قراض فيه

إذا وكله أن يطلق زوجته طالقا منجزا وكانت قد دخلت الدار فقال هلا إن كنت دخلت 

الدار فأنت طالق فهل يقع الطالق فيه وجهان ألنه منجز من حيث املعىن معلق من حيث 

اللفظ ومنها إذا اشرتى جارية بعشرين وزعم أن املوكل أمره فأنكر يتلطف احلاكم باملوكل 

ا له فلو قال إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها ا فاألصح الصحة نظرا إىل املعىن ليبيعه

ألنه مقتضى الشرع والثاين ال نظرا إىل صيغة التعليق ومنها إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذا 

صح وعتق يف احلال ولزمه املال يف ذمته نظرا للمعىن ويف قول ال يصح نظرا إىل اللفظ ومنها 

أديت يل ألفا فأنت حر فقيل كتابة فاسدة وقيل معاملة صحيحة ومنها إذا قصد  إذا قال إن

بلفظ اإلقالة البيع فقيل يصح بيعا نظرا للمعىن وقيل ال يصح نظرا إىل اختالل اللفظ ومنها 

إذا قال ضمنت مالك على فالن بشرط أنه بريء ففي قول إنه ضمان فاسد نظرا إىل اللفظ 

مان نظرا إىل املعىن واألصح األول ومنها لو قال أحلتك بشرط أن ويف قول حوالة بلفظ الض

ال أبرأ ففيه القوالن واألصح فساده ومنها البيع من البائع قبل القبض قيل يصح ويكون 

فسخا اعتبارا باملعىن واألصح ال نظرا إىل اللفظ ومنها إذا وقف على قبيلة غري منحصرة كبين 

حة اعتبارا باملعىن ويكون املقصود اجلهة ال االستيعاب  متيم مثال وأوصى هلم فاألصح الص

كالفقراء واملساكني والثاين ال يصح اعتبارا باللفظ فإنه متليك هول ومنها إذا قال خذ هذا 

البعري ببعريين فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إىل اللفظ أو بيعا نظرا إىل املعىن وجهان ومنها لو 

أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه فهل يقبل نظرا إىل املعىن أو ال  ادعى اإلبراء فشهد له شاهدان

نظرا إىل اللفظ وجهان ومنها هبة منافع الدار هل تصح وتكون إعارة نظرا إىل املعىن أو ال 

وجهان حكامها الرافعي يف اهلبة من غري ترجيح ورجح البلقيين أنه متليك منافع الدار وأنه ال 

فع ومنها لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فهل هو حلف يلزم إال ما استهلك من املنا

  نظرا إىل املعىن ألنه
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تعلق به منع أو ال نظرا إىل اللفظ لكون إذا ليست من ألفاظه ملا فيه من التأقيت خبالف إن 

 اللفظ والثاين وجهان األصح األول ومنها لو وقف على دابة فالن فاألصح البطالن نظرا إىل

يصح نظرا إىل املعىن ويصرف يف علفها فلو مل يكن هلا مالك بأن كانت وقفا فهل يبطل نظرا 

للفظ أو يصح نظرا للمعىن وهو اإلنفاق عليها إذ هو من مجلة القرب وجهان حكامها ابن 

ب الوكيل القاعدة السادسة العني املستعارة للرهن هل املغلب فيها جانب الضمان أو جان

العارية قوالن قال يف شرح املهذب والرتجيح خمتلف يف الفروع فمنها هل للمعري الرجوع بعد 

قبض املرن إن قلنا عارية نعم أو ضمان فال وهو األصح ومنها األصح اشرتاط معرفة املعري 

جنس الدين وقدره وصفته بناء على الضمان والثاين ال بناء على العارية ومنها هل له إجبار 

ستعري على فك الرهن إن قلنا له الرجوع وإن قلنا ال فله ذلك على القول بالعارية وكذا امل

على القول بالضمان إن كان حاال خبالف املؤجل كمن ضمن دينا مؤجال ال يطالب األصيل 

بتعجيله لتربأ ذمته ومنها إذا حل الدين وبيع فيه فإن قلنا عارية رجع املالك بقيمته أو ضمان 

بيع به سواء كان أقل أو أكثر وهو األصح ومنها لو تلف حتت يد املرن ضمنه رجع مبا 

الراهن على قول العارية وال شيء على قول الضمان ال على الراهن وال على املرن واألصح 

يف هذا الفرع أن الراهن يضمنه كذا قال النووي إنه املذهب فقد صحح هنا قول العارية ومنها 

ناية فعلى قول الضمان ال شيء على الراهن وعلى قول العارية يضمن لو جىن فبيع يف اجل

ومنها لو أعتقه املالك فإن قلنا ضمان فهو كإعتاق املرهون قاله يف التهذيب وإن قلنا عارية 

صح وكان رجوعا ومنها لو قال ضمنت مالك عليه يف رقبة عبدي هذا قال القاضي حسني 

  عارة للرهنيصح ذلك على قول الضمان ويكون كاإل
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عرب كثريون بقوهلم هل هو ضمان أو عارية وقال اإلمام العقد فيه شائبة من هذا وشائبة  تنبيه

من هذا وليس القوالن يف متحض كل منهما بل مها يف أن املغلب منهما ما هو فلذلك عربت 

ة هل هي بيع أو استيفاء خالف قال يف به وكذا يف القواعد اآلتية القاعدة السابعة احلوال

شرح املهذب والرتجيح خمتلف يف الفروع فمنها ثبوت اخليار فيها األصح ال بناء على أا 

استيفاء وقيل نعم بناء على أا بيع ومنها لو اشرتى عبدا مبائة وأحال البائع بالثمن على 

البطالن بناء على أا استيفاء رجل مث رد العبد بعيب أو حتالف أو إقالة وحنوها فاألظهر 

والثاين ال بناء على أا بيع ومنها الثمن يف مدة اخليار يف جواز احلوالة به وعليه وجهان قال 

يف التتمة إن قلنا استيفاء جاز أو بيع فال كالتصرف يف البيع يف زمن اخليار واألصح اجلواز 

قيم له ضامنا فوجهان إن قلنا بأا بيع ومنها لو احتال بشرط أن يعطيه احملال عليه رهنا أو ي

جاز أو استيفاء فال واألصح الثاين ومنها لو أحال على من ال دين له برضاه فاألصح 

بطالا بناء على أا بيع والثاين يصح بناء على أا استيفاء ومنها يف اشرتاط رضي احملال 

حق احمليل فال حيتاج فيه إىل رضي عليه إذا كان عليه دين وجهان إن قلنا بيع مل يشرتط ألنه 

الغري وإن قلنا استيفاء اشرتط لتعذر إقراضه من غري رضاه واألصح عدم االشرتاط ومنها جنوم 

الكتابة يف صحة احلوالة ا وعليها أوجه أحدمها الصحة بناء على أا استيفاء والثاين املنع 

عليها ألن للمكاتب أن يقضي بناء على أا بيع واألصح وجه ثالث وهو الصحة ا ال 

حقه باختياره واحلوالة عليه تؤدي إىل إجياب القضاء عليه بغري اختياره ويف الوسيط وجه 

بعكس هذا واألوجه جارية يف املسلم فيه ومنها قال املتويل لو أحال من عليه الزكاة الساعي 

  ةجاز إن قلنا استيفاء وإن قلنا بيع فال المتناع أخذ العوض عن الزكا
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ومنها لو خرج احملال عليه مفلسا وقد شرط يساره فاألصح ال رجوع له بناء على أا استيفاء 

والثاين نعم بناء على أا بيع ومنها لو قال رجل ملستحق الدين احتل علي بدينك الذي يف 

وقيل ال بناء على أا استيفاء  ذمة فالن على أن تربئه فرضي واحتال وأبرأ املدين فقيل يصح



إذ ليس لألصيل دين يف ذمة احملال عليه ذكره يف السلسلة ومنها لو أحال أحد املتعاقدين 

اآلخر يف عقد الربا وقبض يف الس فإن قلنا استيفاء جاز أو بيع فال واألصح املنع كما نقله 

امنة اإلبراء هل هو السبكي يف تكملة شرح املهذب عن النص واألصحاب القاعدة الث

إسقاط أو متليك قوالن والرتجيح خمتلف يف الفروع فمنها اإلبراء مما جيهله املربئ واألصح فيه 

التمليك فال يصح ومنها إبراء املبهم كقوله ملدينيه أبرأت أحدكما واألصح فيه التمليك فال 

يف يده ال يصح يصح كما لو كان له يف يد كل واحد عبد فقال ملكت أحدكما العبد الذي 

ومنها تعليقه واألصح فيه التمليك فال يصح ومنها لو عرف املربئ قدر الدين ومل يعرفه املربأ 

واألصح فيه اإلسقاط كما يف الشرح الصغري وأصل الروضة يف الوكالة فيصح ومنها اشرتاط 

فال يصح القبول واألصح فيه اإلسقاط فال يشرتط ومنها ارتداده بالرد واألصح فيه اإلسقاط 

ومنها لو كان ألبيه دين على رجل فأبرأه منه وهو ال يعلم موت األب فبان ميتا فإن قلنا 

إسقاط صح جزما أو متليك ففيه اخلالف فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا ومنها إذا 

وكل يف اإلبراء فاألصح اشرتاط علم املوكل بقدره دون الوكيل بناء على أنه إسقاط وعلى 

التمليك عكسه كما لو قال بع مبا باع عبه فالن فرسه فإنه يشرتط لصحة البيع علم الوكيل 

دون املوكل ومنها لو وكل املدين ليربئ نفسه صح على قول اإلسقاط وهو األصح وجزم به 

الغزايل كما لو وكل العبد يف العتق واملرأة يف طالق نفسها وال يصح على قول التمليك كما 

  يع عن نفسهلو وكله ليب
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ومنها لو أبرأ ابنه عن دينه فليس له الرجوع على قول اإلسقاط وله على التمليك ذكره 

الرافعي وقال النووي ينبغي أن ال يكون له رجوع على القولني كما ال يرجع إذا زال امللك عن 

قوالن والرتجيح خمتلف يف الفروع املوهوب القاعدة التاسعة اإلقالة هل هي فسخ أو بيع 

فمنها لو اشرتى عبدا كافرا من كافر فأسلم مث أراد اإلقالة فإن قلنا بيع مل جيز أو فسخ جاز  

كالرد بالعيب يف األصح ومنها األصح عدم ثبوت اخليارين فيها بناء على أا فسخ والثاين 



اء على أا فسخ والثاين نعم نعم بناء على أا بيع ومنها األصح ال يتجدد حق الشفعة بن

بناء على أا بيع ومنها إذا تقايال يف عقود الربا جيب التقابض يف الس بناء على أا بيع 

وال جيب بناء على أا فسخ وهو األصح ومنها جتوز اإلقالة قبل القبض إن قلنا فسخ وهو 

نا فسخ وهو األصح وإن قلنا األصح وإن قلنا بيع فال ومنها جتوز يف السلم قبل القبض إن قل

بيع فال ومنها لو تقايال بعد تلف املبيع جاز إن قلنا فسخ وهو األصح ويرد مثل املبيع أو 

قيمته وإن قلنا بيع فال ومنها لو اشرتى عبدين فتلف أحدمها جازت اإلقالة يف الباقي 

يال واستمر يف يد ويستتبع التالف على قول الفسخ وهو األصح وعلى مقابله ال ومنها إذا تقا

املشرتي نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ وهو األصح وال ينفذ على قول البيع ومنها 

لو تلف يف يده بعد التقايل انفسخت إن كانت بيعا وبقي البيع األصلي حياله وإن قلنا فسخ 

خ ضمنه املشرتي كاملستام وهو األصح ومنها لو تعيب يف يده غرم األرش على قول الفس

وهو األصح وعلى اآلخر يتخري البائع بني أن جييز وال أرش له أو يفسخ ويأخذ الثمن ومنها 

  لو استعمله بعد اإلقالة فإن قلنا فسخ فعليه األجرة وهو األصح أو بيع فال
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األصح وإن  ومنها لو اطلع البائع على عيب حدث عند املشرتي فال رد له إن قلنا فسخ وهو

قلنا بيع فله الرد القاعدة العاشرة الصداق املعني يف يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان 

عقد أو ضمان يد قوالن والرتجيح خمتلف يف الفروع فمنها األصح ال يصح بيعه قبل قبضه 

بناء على ضمان العقد والثاين يصح بناء على ضمان اليد ومنها األصح انفساخ الصداق إذا 

أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إىل مهر املثل بناء على ضمان العقد والثاين ال ويلزم تلف 

مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد ومنها لو تلف بعضه انفسخ فيه ال يف الباقي بل هلا 

اخليار فإن فسخت رجعت إىل مهر املثل على قول ضمان العقد وهو األصح وإىل قيمة 

وإن أجازت رجعت إىل حصة التالف من مهر املثل على األصح وإىل  العبدين على مقابله

قيمته على اآلخر ومنها لو تعيب فلها اخليار على الصحيح ويف وجه ال خيار على ضمان 



العقد فإن فسخت رجعت إىل مهر املثل على األصح والبدل على اآلخر وإن أجازت فال 

ن اليد هلا األرش ومنها املنافع الثابتة يف شيء هلا على األصح كاملبيع قبل القبض وعلى ضما

يده ال يضمنها على األصح بناء على ضمان العقد ويضمنها بناء على ضمان اليد ومنها لو 

زاد يف يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد وجهان  

بت عليها الزكاة يف األصح  كاملبيع ومنها لو أصدقها نصابا ومل تقبضه حىت حال احلول وج

كاملغصوب وحنوه ويف وجه ال بناء على ضمان العقد كاملبيع قبل القبض فقد صحح هنا قول 

ضمان اليد ومنها لو كا دينا جاز االعتياض عنه على األصح بناء على ضمان اليد وعلى 

  ضمان العقد ال جيوز كاملسلم فيه فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد
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القاعدة احلادية عشرة الطالق الرجعي هل يقطع النكاح أو ال قوالن قال الرافعي والتحقيق 

أنه ال يطلق ترجيح واحد منهما الختالف الرتجيح يف فروعه فمنها لو وطئها يف العدة وراجع 

صح أا ال تغسله فاألصح وجوب املهر بناء على أنه ينقطع ومنها لو مات عن رجعية فاأل

والثاين تغسله كالزوجة ومنها لو خالعها فاألصح الصحة بناء على أا زوجة ومنها لو قال 

األول جزم باألول يف حترمي  تنبيهاتنسائي أو زوجايت طوالق فاألصح دخول الرجعية فيهن 

اها وجزم الوطء واالستمتاعات كلها والنظر واخللوة ووجوب استربائها لو كانت رقيقة واشرت 

بالثاين يف اإلرث وحلوق الطالق وصحة الظهار واإليالء واللعان ووجوب النفقة الثاين يف 

أصل القاعدة قول ثالث وهو الوقف فإن مل يراجعها حىت انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح 

رب بالطالق وإن راجع تبينا أنه مل ينقطع ونظري ذلك األقوال يف امللك زمن اخليار الثالث يع

عن القاعدة بعبارة أخرى فيقال الرجعة هل هي ابتداء النكاح أو استدامته فصحح األول 

فيما إذا طلق املوىل يف املدة مث راجع فإا تستأنف وال تبىن وصحح الثاين يف أن العبد يراجع 

بغري إذن سيده وأنه ال يشرتط فيها اإلشهاد وأا تصح يف اإلحرام القاعدة الثانية عشرة 

ظهار هل املغلب فيه مشاة الطالق أو مشاة اليمني فيه خالف والرتجيح خمتلف فرجخ ال



األول يف فروع منها إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال أننت علي كظهر أمي فإذا 

أمسكهن لزمه أربع كفارات على اجلديد فإن الطالق ال يفرق فيه بني أن يطلقهن بكلمة أو  

  فارة تشبيها باليمني كما لو حلف ال يكلم مجاعة ال يلزمه إال كفارة واحدةكلمات والقدمي ك
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ونظري هذا اخلالف فيمن قذف مجاعة بكلمة واحدة فيحد لكل واحد حدا يف األظهر 

والثاين حدا واحدا ومنها هل يصح باخلط األصح نعم كالطالق صرح به املاوردي وأفهمه  

األصحاب حيث قالوا كل ما استقل به الشخص فاخلالف فيه كوقوع الطالق باخلط كالم 

وجزم القاضي حسني بعدم الصحة يف الظهار كاليمني فإا ال تصح إال باللفظ ومنها إذا  

كرر لفظ الظهار يف امرأة واحدة على االتصال ونوى االستئناف فاجلديد يلزمه بكل كفارة  

دة كاليمني ولو تفاصلت وقال أردت التأكيد فهل يقبل منه كالطالق والثاين كفارة واح

األصح ال تشبيها بالطالق والثاين نعم كاليمني ورجح الثاين يف فروع منها لو ظاهر مؤقتا 

فاألصح الصحة مؤقتا كاليمني والثاين ال كالطالق ومنها التوكيل فيه واألصح املنع كاليمني 

ر من إحدى زوجتيه مث قال لألخرى أشركتك معها والثاين اجلواز كالطالق ومنها لو ظاه

ونوى الظهار فقوالن أحدمها يصري مظاهرا منها أيضا كما لو طلقها مث قال لألخرى أشركتك 

معها ونوى الطالق والثاين ال كاليمني القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل يتعني بالشروع 

 التمييز الثاين قال يف اخلادم ومل يرجح أو ال فيه خالف رجح يف املطلب األول والبارزي يف

الرافعي والنووي شيئا ألا عندمها من القواعد اليت ال يطلق فيها الرتجيح الختالف الرتجيح 

يف فروعها فمنها صالة اجلنازة األصح تعيينها بالشروع ملا يف اإلعراض عنها من هتك حرمة 

نعم جرى خالف يف صورة منه وهي ما إذا امليت ومنها اجلهاد وال خالف أنه يتعني بالشروع 

بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه واألصح أنه جتب املصابرة وال جيوز الرجوع ومنها العلم 

فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وأنس منه األهلية هل جيوز له تركه أو جيب عليه االستمرار 



  طعة عن غريهاوجهان األصح األول ووجه بأن كل مسئلة مستقلة برأسها منق
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قال العالئي مقتضى كالم الغزايل أن األصح فيما سوى القتال وصالة اجلنازة من فروض 

الكفاية أا ال تتعني بالشروع وينبغي أن يلحق ا غسل امليت وجتهيزه قلت صرح مبا اقتضاه  

القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول فرض كالم الغزايل البارزي يف التمييز ولك أن تبدل هذه 

الكفاية هل يعطي حكم فرض العني أو حكم النفل فيه خالف والرتجيح خمتلف يف الفروع 

فمنها اجلمع بينه وبني فرض آخر بتيمم فيه وجهان واألصح اجلواز ومنها صالة اجلنازة قاعدا 

معظم أركاا فلم جيز تركه  مع القدرة وعلى الراحلة فيه خالف واألصح املنع وفرق بأن القيام

مع القدرة خبالف اجلمع بينها وبني غريها بالتيمم ومنها هل جيرب عليه تاركه حيث مل يتعني 

فيه صور خمتلفة فاألصح اإلجبار يف صورة الويل والشاهد إذا دعي لألداء مع وجود غريه 

وفيما إذا طلب  وعدمه فيما إذا دعي للتحمل وفيما إذا امتنع من اخلروج معها للتغريب

للقضاء فامتنع القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي مل يزل أو كالذي مل يعد فيه 

خالف والرتجيح خمتلف فرجح األول يف فروع منها إذا طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عن 

يف  الصداق وعاد تعلق بالعني يف األصح ومنها إذا طلقت رجعيا عاد حقها يف احلضانة

األصح ومنها إذا ختمر املرهون بعد القبض مث عاد خال يعود رهنا يف األصح ومنها إذا باع ما 

اشرتاه مث علم به عيبا مث عاد إليه بغري رد فله رده يف األصح ومنها إذا خرج املعجل له الزكاة 

فر مث يف أثناء احلول عن االستحقاق مث عاد جتزئ يف األصح ومنها إذا فاتته صالة يف الس

أقام مث سافر يقصرها يف األصح ومنها إذا زال ضوء إنسان أو كالمه أو مسعه أو ذوقه أو مشه 

أو أفضاها مث عاد يسقط القصاص والضمان يف األصح ورجح الثاين يف فروع منها لو زال 

املوهوب عن ملك الفرع مث عاد فال رجوع لألصل يف األصح ومنها لو زال ملك املشرتي مث 

  مفلس فال رجوع للبائع يف األصح عاد وهو

____________________  



)1/176(  

  

ومنها لو أعرض عن جلد ميتة أو مخر فتحول بيد غريه فال يعود امللك يف األصح ومنها لو 

رهن شاة فماتت فدبغ اجللد مل يعد رهنا يف األصح ومنها لو جن قاض أو خرج عن األهية 

ا لو قلع سن مثغور أو قطع لسانه أو أليته فنبتت أو مث عاد مل تعد واليته يف األصح ومنه

أوضحه أو أجافه فالتأمت مل يسقط القصاص والضمان يف األصح ومنها لو عادت الصفة 

احمللوف عليها مل تعد اليمني يف األصح ومنها لو هزلت املغصوبة عند الغاصب مث مسنت مل 

الرجوع يف عني القرض ما دام باقيا  جيرب ومل يسقط الضمان يف األح ومنها إذا قلنا للمقرض

حباله فلو زال وعاد فهل يرجع يف عينه وجهان يف احلاوي قلت ينبغي أن يكون األصح ال 

جزم باألول يف صور منها إذا اشرتى معيبا وباعه مث علم العيب ورد عليه به فله رده  تنبيه

نصوصا عليه عادت واليته قطعا ومنها إذا فسق الناظر مث صار عدال وواليته بشرط الواقف م

وإال فال أفىت به النووي ووافقه ابن الرفعة وجزم بالثاين يف صور منها إذا تغري املاء الكثري 

بنجاسة مث زال التغري عاد طهورا فلو عاد التغري بعد زواله والنجاسة غري جامدة مل يعد 

ل شوال مث ملكه بعد التنجيس قطعا قاله يف شرح املهذب ولو زال امللك عن العبد قبل هال

الغروب ال جتب عليه فطرته قطعا ولو مسع بينته مث عزل قبل احلكم مث عادت واليته فال بد 

من إعادا قطعا ولو قال إن دخلت دار فالن ما دام فيها فأنت طالق فتحول مث عاد إليها 

هذا عود ال يقع الطالق قطعا ألن إدامة املقام اليت انعقدت عليها اليمني قد انقطعت و 

وقع يف الفتاوي أن رجال وقف على امرأته ما  فرعجديد وإدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي 

دامت عزبا يعين بعد وفاته فتزوجت مث عادت عزبا فهل يعود االستحقاق أو ال وقد اختلف 

  فيه مشاخينا فأفىت شيخنا
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ي وبعض احلنفية بالعود وأفىت شيخنا البلقيين وكثري بعدمه قاضي القضاة شرف الدين املناو 

وهو املتجه مث رأيت يف تنزيه النواظر يف رياض الناظر لألسنوي ما نصه احلكم املعلق على 

قوله ما دام كذا وكذا ينقطع بزوال ذلك وإن عاد مثاله إذا حلف ال يصطاد ما دام األمري يف 

حلالف فإنه ال حينث ألن الدوام قد انقطع خبروجه كذا البلد فخرج األمري مث عاد فاصطاد ا

نقله الرافعي قال األسنوي وقياسه أنه إذا وقف على زيد ما دام فقريا فاستغىن مث افتقر مل 

يستحق شيئا القاعدة اخلامسة عشرة هل العربة باحلال أو باملآل فيه خالف والرتجيح خمتلف 

ارب الشيء هل يعطى حكمه واملشرف على ويعرب عن هذه القاعدة بعبارات منها ما ق

الزوال هل يعطى حكم الزائل واملتوقع هل جيعل كالواقع وفيها فروع منها إذا حلف ليأكلن 

هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد فهل حينث يف احلال أو حىت جييء الغد وجهان أصحهما 

 تظهر عند القيام فهل الثاين ومنها لو كا القميص حبيث تظهر منه العورة عند الركوع وال

تنعقد صالته مث إذا ركع تبطل أو ال تنعقد أصال وجهان أصحهما األول ونظريها لو مل يبق 

من مدة اخلف ما يسع الصالة فأحرم ا فهل تنعقد فيه وجهان األصح نعم وفائدة الصحة 

على عاتقه ثوبا  يف املسئلتني صحة االقتداء به مث مفارقته ويف املسئلة األوىل صحتها إذا ألقى

قبل الركوع قال صاحب املعني وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة إذ ال ركوع 

فيها ومنها من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حىت بقي من شعبان مخسة أيام فهل 

جيب فدية ماال يسعه الوقت يف احلال أو ال جيب حىت يدخل رمضان فيه وجهان شبههما 

  فعي وغريه مبا إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا فانصب قبل الغدالرا
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قال السبكي ويف هذا التشبيه نظر ألن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه عدم احلنث ونظريه 

هنا إذا مل يزل عذره إال ذلك الوقت وال شك أنه ال جيب عليه شيء فيجب فرض املسئلة 

ذا كان التمكن سابقا وحينئذ فنظريه أن يصب هو املاء فإنه حينث ويف وقت حنثه فيما إ

الوجهان قال الرافعي الذي أورده ابن كج أنه ال حينث إال عند جميء الغد وعلى قياسه هنا ال 



يلزم إال بعد جميء رمضان ومنها لو أسلم فيما يعم وجوده عند احملل فانقطع قبل احللول فهل 

نقطاع وهو ثبوت اخليار يف احلال أو يتأخر إىل احملل وجهان أصحهما الثاين يتنجز حكم اال

ومنها لو نوى يف الركعة األوىل اخلروج من الصالة يف الثانية أو علق اخلروج بشيء حيتمل 

حصوله يف الصالة فهل تبطل يف احلال أو حىت توجد الصفة وجهان أصحهما األول ومنها 

رجوعه فهل له السفر إذ ال مطالبة يف احلال أو ال إال بإذن من عليه دين مؤجل حيل قبل 

الدائن ألنه جيب يف غيبته وجهان أصحهما األول ومنها إذا استأجر امرأة أشرفت على 

احليض لكنس املسجد جاز وإن ظن طروءه وللقاضي حسني احتمال باملنع كالسن الوجيعة 

يف اجلملة جائز واألصل عدم طروء إذا احتمل زوال األمل والفرق على األصح أن الكنس 

احليض ومنها هل العربة يف مكافأة القصاص حبال اجلرح أو الزهوق ومنها هل العربة يف اإلقرار 

للوارث بكونه وارثا حال اإلقرار أو املوت وجهان أصحهما الثاين كالوصية ومنها هل العربة 

ن أصحهما الثاين ومقابله قاسه بالثلث الذي يتصرف فيه املريض حبال الوصية أو املوت وجها

على ما لو نذر التصدق مباله ومنها هل العربة يف الصالة املقضية حبال األداء أو القضاء 

وجهان يأتيان يف مبحثه ومنها هل العربة يف تعجيل الزكاة حبال احلول أو التعجيل ومنها هل 

ا الثاين ومنها هل العربة يف العربة يف الكفارة املرتبة حبال الوجوب أو األداء قوالن أصحهم

  طالق السنة أو البدعة حبال الوقوع أو التعليق ومنها تربية جرو الكلب ملا يباح تربية الكبري له
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ومنها اجلارية املبيعة هل جيوز وطؤها بعد الرتافع إىل جملس احلكم قبل التحالف وجهان 

جهان مرتبان وأوىل باملنع ومنها لو حدث يف املغصوب نقص أصحهما نعم وبعد التحالف و 

يسري إىل التلف بأن جعل احلنطة هريسة فهل هو كالتالف أو ال بل يرده مع أرش النقص 

جزم باعتبار احلال يف مسائل منها إذا وهب للطفل من يعتق  تنبيهقوالن أصحهما األول 

نه نفقته يف احلال فكان قبول هذه اهلبة عليه وهو معسر وجب على الويل قبوله ألنه ال يلزم

حتصيل خري وهو العتق بال ضرر وال ينظر إىل ما لعله يتوقع من حصول يسار للصيب وإعسار 



هلذا القريب ألنه غري متحقق أنه آيل وجزم باعتبار املآل يف مسائل منها بيع اجلحش الصغري 

جواز التيمم ملن معه ماء حيتاج إىل جائز وإن مل ينتفع به حاال لتوقع النفع به مآال ومنها 

شربه يف املآل ال يف احلال ومنها املساقاة على ما ال يثمر يف السنة ويثمر بعدها جائز خبالف 

إجارة اجلحش الصغري ألن موضوع اإلجارة تعجيل املنفعة وال كذلك املساقاة إذ تأخر الثمار 

لك أن املنفعة املشرتطة يف البيع غري  حمتمل فيها كذا فرق الرافعي قال ابن السبكي وبه يظهر

تنبيه يلتحق ذه املشرتطة يف اإلجارة إذ تلك أعم من كوا حاال أو مآال وال كذلك اإلجارة 

وفيها فروع منها يف الفقر واملسكنة قطعوا  القاعدة قاعدة تنزيل االكتساب منزلة املال احلاضر

م الغارمني هل ينزل االكتساب منزلة املال بأن القادر على الكسب كواجد املال ومنها يف سه

فيه وجهان األشبه ال وفارق الفقري واملسكني بأن احلاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد  

كذلك والغارم حمتاج إىل وفاء دينه اآلن وكسبه متوقع يف املستقبل ومنها املكاتب إذا كان  

منها إذا حجر عليه بالفلس كسوبا هل يعطى من الزكاة فيه وجهان األصح نعم كالغارم و 

  أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إىل أن يقسم إال أن يكون كسوبا
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ومنها إذا قسم ماله بني غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبا مل جيب عليه الكسب لوفاء 

الف مال إنسان عدوانا الدين قال الفراوي إال أن يكون الدين لزمه بسبب هو عاص به كإت

فإنه جيب عليه أن يكتسب لوفائه ألن التوبة منه واجبة ومن شروطها إيصال احلق إىل 

مستحقه فيلزمه التوصل إليه حكاه عنه ابن الصالح يف فوائد رحلته ومنها من له أصل وفرع 

الدين  وال مال له هل يلزمه االكتساب لإلنفاق عليهما وجهان أحدمها ال كما ال جيب لوفاء

واألصح نعم ألنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه ويف التتمة أن حمل 

اخلالف بالنسبة إىل نفقة األصول أما بالنسبة إىل نفقة الفروع فيجب االكتساب قطعا ألن 

نفقة األصول سبيلها سبيل املواساة فال تكلف أن يكتسب ليصري من أهل املواساة ونفقة 

صول االستمتاع فأحلقت بالنفقة الواجبة لالستمتاع وهي نفقة الزوجة قال الفروع بسبب ح



الرافعي هذا ذهاب إىل القطع بوجوب االكتساب لنفقة الزوجة وهو الظاهر لكن يف كالم 

اإلمام وغريه أن فيها أيضا وجهني مرتبني على وجوب االكتساب لنفقة القريب وهي أوىل 

ملتفق عليه من أصل وفرع لو كان قادرا على االكتساب فهل باملنع اللتحاقها بالديون ومنها ا

يكلف به وال جتب نفقته أقوال أصحها ال يكلفها األصل لعظم حرمة األبوة فتجب نفقته 

خبالف الفرع والثاين يكلفان ألن القادر على الكسب مستغن عن أن حيمل غريه كله 

سان قريبه الكسب مع اتساع ماله والثالث ال يكلفان وجتب نفقتهما إذ يقبح أن يكلف اإلن

ومنها إذا كان األب قادرا على كسب مهر حرة أو مثن سرية ال جيب إعفافه وينزل منزلة املال 

احلاضر قاله الشيخ أبو علي قال الرافعي وينبغي أن جييء فيه اخلالف املذكور يف النفقة ومنها 

لقاضي حسني العبادي فيه لو أجر السفيه نفسه هل يبطل كبيعه شيئا من أمواله حكى ا

وجهني ويف احلاوي إن آجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعا وعمله 

مقصود يف كسبه مل يصح ويتوىل العقد عليه وإن كان غري مقصود مثل أن يؤجر نفسه يف 

حج أو وكالة يف عمل صح ألنه إذا جاز أن يتطوع عن غريه بعمله فأوىل أن جيوز بعوض  

  قالوا يصح خلعه ألن له أن يطلق جمانا فبالعوض أوىل انتهىكما 
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وأعم من هذه القاعدة قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه وفيه فروع منها غري ما  تنبيه

تقدم الديون املساوية ملال املفلس هل توجب احلجر عليه وجهان األصح ال ويف املقاربة 

الوجهان وأوىل باملنع ومنها الدم الذي تراه احلامل حال الطلق ليس بنفاس على للمساواة 

الصحيح ومنها ال ميلك املكاتب ما يف يده على األصح ووجه مقابله أنه قارب العتق 

فيه خالف والرتجيح خمتلف يف  القاعدة السادسة عشرة إذا بطل اخلصوص هل يبقى العموم

فبان عدم دخول الوقت بطل خصوص كوا ظهرا مثال وتبقى الفروع فمنها إذا حترم بالفرض 

نفال يف األصح ومنها لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغري مكة فاألصح الصحة إلغاء للصفة 

ومنها لو أحرم باحلج يف غري أشهره بطل وبقي أصل اإلحرام فينعقد عمرة يف األصح ومنها 



اإلذن يف األصح ومنها لو تيمم  لو علق الوكالة بشرط فسدت وجاز له التصرف لعموم

لفرض قبل وقته فاألصح البطالن وعدم استباحة النفل به ومنها لو وجد القاعد خفة يف أثناء 

جزم ببقائه يف صور منها إذا أعتق  تنبيهالصالة فلم يقم بطلت وال يتم نفال يف األظهر 

له الغائب فبان تالفا معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة وعتق جزما ومنها لو أخرج زكاة ما

وقعت تطوعا قطعا وجزم بعدمه يف صور منها لو وكله ببيع فاسد فليس له البيع قطعا ال 

صحيحا ألنه مل يأذن فيه وال فاسدا لعدم إذن الشرع فيه ومنها لو أحرم بصالة الكسوف مث 

رج يف نيته تبني االجنالء قبل حترمه ا مل تنعقد نفال قطعا لعدم نفل على هيئتها حىت يند

ومنها لو أشار إىل ظبية وقال هذه أضحية لغا وال يلزمه التصدق ا قطعا قاله يف شرح 

  املهذب
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فيه خالف والرتجيح خمتلف  القاعدة السابعة عشرة احلمل هل يعطى حكم املعلوم أو اهول

ن أظهرمها ال يصح بناء على أنه جمهول يف الفروع فمنها بيع احلامل إال محلها فيه قوال

واستثناء اهول من املعلوم يصري الكل جمهوال ومنها بيع احلامل حبر وفيه وجهان أصحهما 

البطالن ألنه مستثىن شرعا وهو جمهول ومنها لو قال بعتك اجلارية أو الدابة ومحلها أو حبملها 

دم ومنها لو باعها بشرط أا حامل أو مع محلها وفيه وجهان األصح البطالن أيضا ملا تق

ففيه قوالن أحدمها البطالن ألنه شرط معها شيئا جمهوال وأصحهما الصحة بناء على أنه 

معلوم ألن الشارع أوجب احلوامل يف الدية ومنها هل للبائع حبس الولد إىل استيفاء الثمن 

قبل القبض  وهل يسقط من الثمن حصته لو تلف قبل القبض وهل للمشرتي بيع الولد

األصح نعم يف األوليني وال يف الثالثة بناء على أنه يعلم ويقابله قسط من الثمن ومنها لو 

محلت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسلم فاحلمل مسلم فيحتمل أن يؤمر مالك األمة 

زة الكافرة بإزالة ملكه عن األم إن قلنا احلمل يعطى حكم املعلوم قاله يف البحر ومنها اإلجا

جزم بإعطائه حكم اهول  تنبيهللحمل واألظهر كما قال العراقي اجلواز بناء على أنه معلوم 



فيما إذا بيع وحده فال يصح قطعا وبإعطائه حكم املعلوم يف الوصية له أو الوقف عليه 

فيه خالف والرتجيح  القاعدة الثامنة عشرة النادر هل يلحق جبنسه أو بنفسهفيصحان قطعا 

 الفروع فمنها مس الذكر املبان فيه وجهان أصحهما أنه ينقض ألنه يسمى ذكرا خمتلف يف

ومنها ملس العضو املبان من املرأة فيه وجهان أصحهما عدم النقض ألنه ال يسمى امرأة 

والنقض منوط بلمس املرأة ومنها النظر إىل العضو املبان من األجنبية وفيه وجهان أصحهما 

  ور كونه حمل فتنة واخلالف جار يف قالمة الظفرالتحرمي ووجه مقابله ند
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ومنها لو حلف ال يأكل اللحم فأكل امليتة ففيه وجهان أصحهما عند النووي عدم احلنث 

وجيريان فيما لو أكل ما ال يؤكل كذئب ومحار ومنها االكتساب النادر كالوصية واللقطة 

يأة يف العبد املشرتك وجهان األصح نعم ومنها مجاع امليتة يوجب واهلبة هل تدخل يف املها

عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم واحلج وال يوجب احلد وال إعادة غسلها على األصح 

فيهما وال املهر ومنها جيزئ احلجر يف املذي والودي على األصح ومنها يبقى اخليار 

نها يف جريان الربا يف الفلوس إذا راجت رواج النقود للمتبايعني إذا داما أياما على األصح وم

وجهان أصحهما ال ومنها ما يتسارع إليه الفساد يف شرط اخليار فيه وجهان أصحهما ال 

جزم باألول يف صور منها من خلق له وجهان مل يتميز الزائد منهما جيب غسلهما  تنبيهجيوز 

ومن أتت بولد لستة أشهر وحلظتني من قطعا ومن خلقت بال بكارة هلا حكم األبكار قطعا 

الوطء يلحق قطعا وإن كان نادرا وجزم بالثاين يف صور منها األصبع الزائدة ال تلحق 

القادر على اليقني هل له  القاعدة التاسعة عشرةباألصلية يف الدية قطعا وكذا سائر األعضاء 

نها من معه إناآن أحدمها فيه خالف والرتجيح خمتلف يف الفروع فم االجتهاد واألخذ بالظن

جنس وهو قادر على يقني الطهارة بكونه على البحر أو عنده ثالث طاهر أو يقدر على 

خلطهما ومها قلتان واألصح أن له االجتهاد ومنها لو كان معه ثوبان أحدمها جنس وهو قادر 

لى على طاهر بيقني واألصح أن له االجتهاد ومنها من شك يف دخول الوقت وهو قادر ع



متكني الوقت أو اخلروج من البيت املظلم لرؤية الشمس واألصح أن له االجتهاد ومنها 

  الصالة إىل احلجر األصح عدم صحتها إىل القدر الذي ورد فيه أنه من البيت
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ويف وسببه اختالف الروايات ففي لفظ احلجر من البيت ويف لفظ سبعة أذرع ويف آخر ستة 

آخر مخسة والكل يف صحيح مسلم فعدلنا عنه إىل اليقني وهو الكعبة وذكر من فروعها أيضا 

جزم باملنع فيما إذا  تنبيهاالجتهاد حبضرته صلى اهللا عليه وسلم ويف زمانه واألصح جوازه 

وجد اتهد نصا فال يعدل عنه إىل االجتهاد جزما ويف املكي ال جيتهد يف القبلة جزما وفرق 

ني القبلة واألواين بأن يف اإلعراض عن االجتهاد يف اآلنية إضاعة مال وبأن القبلة يف جهة ب

واحدة فطلبها مع القدرة عليها يف غريها عبث واملاء جهاته متعددة وجزم باجلواز فيمن اشتبه 

عليه لنب طاهر ومتنجس ومعه ثالث طاهر بيقني وال اضطرار فإنه جمتهد بال خالف نقله يف 

فيه خالف والرتجيح خمتلف يف  املانع الطارئ هل هو كاملقارن القاعدة العشروناملهذب شرح 

الفروع فمنها طريان الكثرة على االستعمال والشفاء على املستحاضة يف أثناء الصالة والردة 

على اإلحرام وقصد املعصية على سفر الطاعة وعكسه واإلحرام على ملك الصيد وأحد 

واحللول على دين املفلس الذي كان مؤجال وملك املكاتب زوجة سيده العيوب على الزوجة 

والوقف على الزوجة أعين إذا وقفت زوجته عليه واألصح يف الكل أن الطارئ كاملقارن 

فيحكم للماء بالطهورية وللصالة واإلحرام باإلبطال وللمسافر بعدم الرتخص يف األوىل 

صيد وبإثبات اخليار للزوج وبرجوع البائع يف عني ماله وبالرتخص يف الثانية وبإزالة امللك عن ال

وبانفساخ النكاح يف شراء املكاتب واملوقوفة كما ال جيوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء 

ومنها طريان القدرة على املاء يف أثناء الصالة ونية التجارة بعد الشراء وملك االبن على زوجة 

واليسار ونكاح احلرة على حر نكح أمة وملك األب والعتق على من نكح جارية ولده 

الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض املهر وملك اإلنسان عبدا له يف ذمته دين واإلحرام 

على الوكيل يف النكاح واالسرتقاق على حريب استأجره مسلم والعتق على عبد آجره سيده 



  ة وال جتب الزكاة والمدة واألصح يف الكل أن الطارئ ليس كاملقارن فال تبطل الصال
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ينفسخ النكاح يف الصور األربع وال يسقط املهر والدين عن ذمة العبد وال تبطل الوكالة وال 

جزم بأن الطارئ كاملقارن يف صور منها طريان الكثرة على  تنبيهتنفسخ اإلجارة يف الصورتني 

على النكاح ووطء األب أو االبن أو األم أو البنت بشبهة املاء النجس والرضاع احملرم والردة 

وملك الزوج الزوجة أو عكسه واحلدث العمد على الصالة ونية القنية على عروض التجارة 

وأحد العيوب على الزوج وجزم خبالفه يف صور منها طريان اإلحرام وعدة الشبهة وأمن العنت 

لك ووجدان الرقبة يف أثناء الصوم اإلباق على النكاح واإلسالم على السيب فال يزيل امل

وموجب الفساد على الرهن واإلغماء على االعتكاف واإلسالم على عبد الكافر فال يزيل 

امللك بل يؤمر بإزالته ودخول وقت الكراهة على التيمم ال يبطله بال خالف ولو تيمم فيه 

تفر يف الدوام ما ال يغتفر يف يعرب عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة يغ خامتةللنفل مل يصح 

االبتداء وهلم قاعدة عكس هذه وهي يغتفر يف االبتداء ما ال يغتفر يف الدوام ومن فروعها إذا 

طلع الفجر وهو جمامع فنزع يف احلال صح صومه ولو وقع مثل ذلك يف أثناء الصوم أبطله 

جزم الرافعي يف باب ومنها لو أحرم جمامعا حبج أو عمرة فأوجه أحدها ينعقد صحيحا وبه 

اإلحرام وأقره يف الروضة فإن نزع يف احلال استمر وإال فسد نسكه وعليه البدنة والقضاء 

واملضي يف الفاسد فعلى هذا اغتفر اجلماع يف ابتداء اإلحرام ومل يغتفر يف أثنائه والوجه الثاين 

فاسدا فإن نزع يف ال ينعقد أصال وهو األصح يف زوائد الروضة والثالث وهو األصح ينعقد 

احلال مل جتب البدنة وإن مكث وجبت والفرق بينه وبني الصوم أن طلوع الفجر ليس من 

  فعله خبالف إنشاء اإلحرام
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ومنها اجلنون ال مينع ابتداء األجل فيجوز لوليه أن يشرتي له شيئا بثمن مؤجل ومينع دوامه 

ة فيحل عليه الدين املؤجل إذا جن ولكن املعتمد خالفه منها على قول صححه يف الروض

وهي أجل مما تقدم الفطرة ال يباع فيها املسكن واخلادم قال األصحاب هذا يف االبتداء فلو 

ثبتت الفطرة يف ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها ألا بعد الثبوت التحقت بالديون 

يد ورثه على األصح مث يزول ملكه عنه على الفور ومنها إذا مات للمحرم قريب ويف ملكه ص

ومنها الوصية مبلك الغري الراجح صحتها حىت إذا ملكه بعد ذلك أخذه املوصى له ولو 

أوصى مبا ميلكه مث أزال امللك فيه بطلت الوصية كذا جزموا به قال األسنوي وكان القياس أن 

ى له كما لو مل يكن يف ملكه حال تبقى الوصية حباهلا فإن عاد إىل ملكه أعطيناه املوص

الوصية بل الصحة هنا أوىل انتهى وعلى ما جزموا به قد اغتفر يف االبتداء ما مل يغتفر يف 

الدوام ومنها إذا حلف بالطالق ال جيامع زوجته مل مينع من إيالج احلشفة على الصحيح 

يكثر دورها ويقبح الكتاب الرابع يف أحكام = ومينع من االستمرار ألا صارت أجنبية 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن  القول يف الناسي واجلاهل واملكره= بالفقيه جهلها 

اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه 

وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه ذا اللفظ من حديث ابن عباس وأخرجه 

اين والدارقطين من حديثه بلفظ جتاوز بدل وضع وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر الطرب 

التميمي يف فوائده من حديثه بلفظ رفع وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أيب بكر اهلذيل 

عن شهر عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا جتاوز يل عن أميت 

  تكرهوا عليه وأخرجه ذا اللفظ الطرباين يف الكبري من حديث ثوباناخلطأ والنسيان وما اس
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وأخرجه يف األوسط من حديث ابن عمر وعقبة بن عامر بلفظ وضع عن أميت إىل آخره 

وإسناد حديث ابن عمر صحيح وأخرجه ابن عدي يف الكامل وأبو نعيم يف التاريخ من 

لفظ رفع اهللا عن هذه األمة اخلطأ والنسيان واألمر يكرهون عليه وأخرجه حديث أيب بكرة ب

ابن أيب حامت يف تفسريه من طريق أيب بكر اهلذيل عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا جتاوز ألميت عن ثالث اخلطأ والنسيان واالستكراه قال 

فقال أجل أما تقرأ بذلك قرآنا ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أبو بكر فذكرت ذلك للحسن 

أخطأنا وأبو بكر ضعيف وكذا شهر وأم الدرداء إن كانت الصغرى فاحلديث مرسل وإن  

كانت الكربى فهو منقطع وقال سعيد بن منصور يف سننه حدثنا خالد بن عبداهللا عن 

 عفا لكم عن ثالث عن اخلطأ هشام عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا

والنسيان وما استكرهتم عليه وقال أيضا حدثنا إمساعيل بن عياش حدثين جعفر بن حبان 

العطاردي عن احلسن قال مسعته يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جتاوز اهللا البن 

أيب  آدم عما أخطأ وعما نسي وعما أكره وعما غلب عليه وأخرج ابن ماجه من حديث

هريرة إن اهللا جتاوز ألميت عما توسوس به صدورها ما مل تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا 

عليه فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة اعلم ان قاعدة الفقه أن النسيان واجلهل 

مسقط لإلمث مطلقا وأما احلكم فإن وقعا يف ترك مأمول مل يسقط بل جيب تداركه وال حيصل 

تب عليه لعدم االئتمار أو فعل منهي ليس من باب اإلتالف فال شيء فيه أو فيه الثواب ملرت 

إتالف مل يسقط للضمان فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة يف إسقاطها وخرج عن ذلك 

صور نادرة فهذه أقسام فمن فروع القسم األول من نسي صالة أو صوما أو حجا أو زكاة أو  

ء بال خالف وكذا لو وقف بغري عرفة جيب القضاء اتفاقا كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضا

  ومنها من نسي الرتتيب يف الوضوء
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أو نسي املاء يف رحله فتيمم وصلى مث ذكره أو صلى بنجاسة ال يعفى عنها ناسيا أو جاهال 

يف املاء والقبلة والثوب وقت ا أو نسي قراءة الفاحتة يف الصالة أو تيقن اخلطأ يف االجتهاد 

الصالة والصوم والوقوف بأن بان وقوعها قبله أو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان خالفه أو دفع 

الزكاة إىل من ظنه فقريا فبان غنيا أو استناب يف احلج لكونه معصوبا فربأ ويف هذه الصور  

أقوى من كلها خالف قال يف شرح املهذب بعضه كبعض وبعضه مرتب على بعض أو 

بعض والصحيح يف اجلميع عدم اإلجزاء ووجوب اإلعادة ومأخذ اخلالف أن هذه األشياء 

هل هي من قبيل املأمورات اليت هي شروط كالطهارة عن احلدث فال يكون النسيان واجلهل 

عذرا يف تركها لفوات املصلحة منها أو أا من قبيل املناهي كاألكل والكالم فيكون ذلك 

أظهر ولذلك جتب اإلعادة بال خالف فيما لو نسي نية الصوم ألا من قبيل  عذرا واألول

املأمورات وفيما لو صادف صوم األسري وحنوه الليل دون النهار ألنه ليس وقتا للصوم كيوم 

العيد ذكره يف شرح املهذب ولو صادف الصالة أو الصوم بعد الوقت أجزأ بال خالف لكن 

اء ألنه خارج عن وقته قوالن أو وجهان أصحهما الثاين هل يكون أداء للضرورة أو قض

ويتفرع عليه ما لو كان الشهر ناقصا ورمضان تاما وأما الوقوف إذا صادف ما بعد الوقت 

فإن صادف احلادي عشر مل جيز بال خالف كما لو صادف السابع وإن صادف العاشر 

م اآليت أيضا ويستثىن ما إذا قل أجزأ وال قضاء ألم لو كلفوا به مل يأمنوا الغلط يف العا

احلجيج على خالف العادة فإنه يلزمهم القضاء يف األصح ألن ذلك نادر وفرق بني الغلط 

  يف الثامن والعاشر بوجهني
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أحدمها أن تأخري العبادة عن الوقت أقرب إىل االحتساب من تقدميها عليه والثاين ان الغلط 

مي ميكن االحرتاز عنه فإمنا يقع لغلط يف احلساب أو خللل يف الشهود الذين شهدوا بالتقد

بتقدمي اهلالل والغلط بالتأخري قد يكون بالغيم املانع من الرؤية ومثل ذلك ال ميكن االحرتاز 

عنه مث صورة املسئلة كما قال الرافعي أن يكون اهلالل غم فأكملوا ذا القعدة ثالثني مث قامت 



برؤيته ليلة الثالثني أما لو وقع الغلط بسبب احلساب فإنه ال جيزئ بال شك لتفريطهم بينة 

وسواء تبني هلم ذلك بعد العاشر أو فيه يف أثناء الوقوف أو قبل الزوال فوقفوا عاملني كما نقله 

الرافعي عن عامة األصحاب وصححه يف شرح املهذب ولو أخطأ االجتهاد يف أشهر احلج 

العام يف غري أشهره ففي انعقاده حجا وجهان أحدمها نعم كاخلطأ يف الوقوف  فأحرم النفري

العاشر والثاين ال والفرق أنا لو أبطلنا الوقوف يف العاشر أبطلناه من أصله وفيه إضرار وأما 

هنا فينعقد عمرة كذا يف شرح املهذب بال ترجيح ومن فروع هذا القسم يف غري العبادات ما 

يات جاهال فإن العقد يبطل اتفاقا فهو من باب ترك املأمورات ألن املماثلة لو فاضل يف الربو 

شرط بل العلم ا أيضا وكذا لو عقد البيع أو غريه على عني يظنها ملكه فبانت خبالفه أو 

من شرب  ومن فروع القسم الثاينالنكاح على حمرم أو غريها من احملرمات جاهال ال يصح 

زير ومنها لو قال أنت أزىن من فالن ومل يصرح يف لفظه بزىن فالن مخرا جاهال فال حد وال تع

لكنه كان ثبت زناه بإقرار أو بينة والقائل جاهل فليس بقاذف خبالف ما لو علم به فيكون 

قاذفا هلما ومنها اإلتيان مبفسدات العبادة ناسيا أو جاهال كاألكل يف الصالة والصوم وفعل 

ه واجلماع يف الصوم واالعتكاف واإلحرام واخلروج من املعتكف ما ينايف الصالة من كالم وغري 

والعود من قيام الثالثة إىل التشهد ومن السجود إىل القنوت واالقتداء مبحدث وذي جناسة 

وسبق اإلمام بركنني ومراعاة املزحوم ترتيب نفسه إذا ركع اإلمام يف الثانية وارتكاب حمظورات 

  اإلحرام اليت ليست بإتالف
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كاللبس واالستمتاع والدهن والطيب سواء جهل التحرمي أو كونه طيبا واحلكم يف اجلميع 

عدم اإلفساد وعدم الكفارة والفدية ويف أكثرها خالف واستثين من ذلك الفعل الكثري يف 

ذلك  الصالة كاألكل فإنه يبطلها يف األصح لندوره وأحلق بعضهم الصوم بالصالة يف

واألصح أنه ال يبطل بالكثري ألنه ال يندر فيه خبالف الصالة ألن فيه هيئة مذكرة ومنها لو 

سلم عن ركعتني ناسيا وتكلم عامدا لظنه إكمال الصالة ال تبطل صالته لظنه أنه ليس يف 



صالة ونظريه ما لو حتلل من اإلحرام وجامع مث بان أنه مل يتحلل لكون رميه وقع قبل نصف 

ل واملذهب أنه ال يفسد حجه ومن نظائره أيضا لو أكل ناسيا فظن بطالن صومه فجامع اللي

ففي وجه ال يفطر قياسا عليه واألصح الفطر كما لو جامع على ظن أن الصبح مل يطلع 

فبان خالفه ولكن ال جتب الكفارة ألنه وطئ وهو يعتقد أنه غري صائم ونظريه أيضا لو ظن 

ما لو اشرتى  ومن فروع هذا القسم أيضافأشهد عليه بطالقها طالق زوجته مبا وقع منه 

الوكيل معيبا جاهال به فإنه يقع عن املوكل إن ساوى ما اشرتاه به وكذا إن مل يساو يف 

من املشكل تصوير اجلهل بتحرمي األكل يف الصوم فإن  تنبيهاألصح فإنه خبالف ما إذا علم 

جهل اإلمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم ذلك جهل حبقيقة الصوم فإن من جهل الفطر 

فال تصح نيته قال السبكي فال خملص إال بأحد أمرين إما أن يفرض يف مفطر خاص من 

األشياء النادرة كالرتاب فإنه قد خيفى ويكون الصوم اإلمساك عن املعتاد وما عداه شرط يف 

سيا فظن أنه أفطر صحته وإما أن يفرض كما صوره بعض املتأخرين فيمن احتجم أو أكل نا

فأكل بعد ذلك جاهال بوجوب اإلمساك فإنه ال يفطر على وجه لكن األصح فيه الفطر 

انتهى وقال القاضي حسني كل مسئلة تدق ويغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي وجهان 

  أصحهما نعم
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ه غاصب طعاما ضيافة فأكله جاهال فلو قدم ل ومن فروع القسم الثالث إتالف مال الغري

فقرار الضمان عليه يف أظهر القولني وجيرين يف إتالف مال نفسه جاهال وفيه صور منها لو 

قدم له الغاصب املغصوب منه فأكله ضيافة جاهال برئ الغاصب يف األظهر ومنها لو أتلف 

زوجته بالطالق املشرتي املبيع قبل القبض جاهال فهو قابض يف األظهر ومنها لو خاطب 

جاهال بأا زوجته بأن كان يف ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ومل يعلم وقع وفيه احتمال 

لإلمام ومنها لو خاطب أمته بالعتق كذلك قال الرافعي ومن نظائرها ما إذا نسي أن له زوجة 

فأعتقه ظنا  فقال زوجيت طالق ومنها كما قال ابن عبدالسالم ما إذا وكل وكيال يف إعتاق عبد



منه أنه عبد املوكل فإذا هو عبد الوكيل نفذ عتقه قال العالئي وال جييء فيه احتمال اإلمام 

ألن هذا قصد قطع امللك فنفذ ومنها إذا قال الغاصب ملالك العبد املغصوب أعتق عبدي 

هذا فأعتقه جاهال عتق على الصحيح ويف وجه ال ألنه مل يقصد قطع ملك نفسه قلت خرج 

هذه النظائر مسئلة وهي ما إذا استحق القصاص على رجل فقتله خطأ فاألصح أنه ال عن 

يقع املوقع ومن فروع هذا القسم أيضا حمظورات اإلحرام اليت هي إتالف كإزالة الشعر والظفر 

وقتل الصيد ال تسقط فديتها باجلهل والنسيان ومنها ميني الناسي واجلاهل فإذا حلف على 

الق أو العتق أن يفعله فرتكه ناسيا أو ال يفعله ففعله ناسيا للحلف أو شيء باهللا أو الط

جاهال أنه احمللوف عليه أو على غريه ممن يبايل بيمينه ووقع ذلك منه جاهال أو ناسيا فقوالن 

يف احلنث رجح كال املرجحون ورجح الرافعي يف احملرر عدم احلنث مطلقا واختاره يف زوائد 

حلديث رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وهو عام فيعمل بعمومه إال ما دل الروضة والفتاوي قال 

دليل على ختصيصه كغرامة املتلفات مث استثين من ذلك ما لو حلف ال يفعل عامدا وال ناسيا 

فإنه حينث بالفعل ناسيا بال خالف اللتزام حكمه هذا يف احللف على املستقبل أما على 

  تبني أنه فعله فالذي تلقفناه من مشاخينا أنه حينثاملاضي كأن حلف أنه مل يفعل مث 
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ويدل له قول النووي يف فتاويه صورة املسئلة أن يعلق الطالق على فعل شيء فيفعله ناسيا 

لليمني أو جاهال بأنه احمللوف عليه والبن رزين فيه كالم مبسوط سأذكره والذي يف الشرح 

ه القولني يف الناسي ومقتضاه عدم احلنث وعبارة الروضة لو جلس مع مجاعة والروضة أن في

فقام ولبس خف غريه فقالت له امرأته استبدلت خبفك ولبست خف غريك فحلف بالطالق 

أنه مل يفعل إن قصد أين مل آخذ بدله كان كاذبا فإن كان عاملا طلقت وإن كان ساهيا فعلى 

قول ال يلزم من إجراء القولني االستواء يف التصحيح وابن قويل طالق الناسي انتهى ولك أن ت

رزين أبسط من تكلم على املسألة وها أنا أورد عبارته بنصها ملا فيها من الفوائد قال للجهل 

والنسيان واإلكراه حالتان إحدامها أن يكون ذلك واقعا يف نفس اليمني أو الطالق فمذهب 



طالقه إذا كان غري خمتار لذلك من جهة غري اإلكراه  الشافعي أن املكره على الطالق ال يقع

بل طاوع املكره فيما أكرهه عليه بعينه وصفته ويستوي يف ذلك اإلكراه على اليمني وعلى 

التعليق ويلتحق باإلكراه يف ذلك اجلهل الذي يفقد معه القصد إىل اللفظ مع عدم فهم معناه 

معناه أصال أو عرفه مث نسيه فهذان نظري  والنسيان وذلك بأن يتلفظ بالطالق من ال يعرف

املكره فال يقع بذلك طالق وال ينعقد مبثله ميني وذلك إذا حلف باسم من أمساء اهللا تعاىل 

وهو ال يعرف أنه امسه أما إذا جهل احمللوف عليه أو نسيه كما إذا دخل زيد الدار وجهل 

ليس يف الدار فهذه ميني ظاهرها  ذلك احلالف أو علمه مث نسيه فحلف باهللا أو بالطالق أنه

يف اعتقاده أو فيما ( تصديق نفسه يف النفي وقد يعرض فيها أن يقصد أن األمر كذلك 

يف احلقيقة بل ) انتهى إليه علمه أي مل يعلم خالفه وال يكون قصده اجلزم بأن األمر كذلك 

قد ذلك أو ظان له ترجع ميينه إىل أنه حلف أنه يعتقد كذا أو يظنه وهو صادق يف أنه يعت

فإن قصد احلالف ذلك حالة اليمني أو تلفظ به متصال ا مل حينث وإن قصد املعىن األول 

أو أطلق ففي وقوع الطالق ووجوب الكفارة قوالن مشهوران مأخذمها أن النسيان واجلهل 

كما   هل يكونان عذرا له يف ذلك كما كانا عذرا يف باب األوامر والنواهي أم ال يكونان عذرا

مل يكونا عذرا يف غرامات املتلفات ويقوي إحلاقهما باإلتالفات بأن احلالف باهللا أن زيدا يف 

  الدار إذا مل يكن فيها
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قد انتهك حرمة االسم األعظم جاهال أو ناسيا فهو كاجلاين خطأ واحلالف بالطالق إن  

مل يكن زيد يف الدار فزوجيت طالق إذا تبني أنه مل يكن كانت ميينه بصيغة التعليق كقوله إن 

فيها فقد حتقق الشرط الذي علق الطالق عليه فإنه مل يتعرض إال لتعليق الطالق على عدم  

كونه يف الدار وال أثر لكونه جاهال أو ناسيا يف عدم كونه يف الدار وأما إذا كان بغري صيغة 

ج زيد من الدار وكقوله الطالق يلزمين ليس زيد يف التعليق كقوله لزوجته أنت طالق لقد خر 

الدار فهذا إذا قصد به اليمني جرى جمرى التعليق وإال لوقع الطالق يف احلال وإذا جرى جمرى 



التعليق كان حكمه حكمه واحلالة الثانية اجلهل والنسيان واإلكراه أن يعلق الطالق على 

ال يفعل ذلك فإذا دخلها احمللوف عليه ناسيا  دخول الدار أو دخول زيد الدار أو حيلف باهللا

أو جاهال أو مكرها فإن جرد قصده عن التعليق احملض كما إذا حلف ال يدخل السلطان 

البلد اليوم أو ال حيج الناس يف هذا العام فظاهر املذهب وقوع الطالق واحلنث يف مثل هذه 

جهل وإن قصد باليمني تكليف الصورة وقع ذلك عمدا أو نسيانا اختيارا أو مع إكراه أو 

احمللوف عليه ذلك لكونه يعلم أنه ال يرى خمالفته مع حلفه أو قصد باليمني على فعل نفسه 

أن تكون ميينه رادعة عن الفعل فاملذهب يف هاتني الصورتني أنه ال حينث إذا فعل احمللوف 

أو تكليف عليه ناسيا أو جاهال إذ رجعت حقيقة هذه اليمني إىل تكليف نفسه ذلك 

احمللوف عليه ذلك والناسي ال جيوز تكليفه وكذلك اجلاهل وأما إن فعله مكرها فاإلكراه ال 

ينايف التكليف فإنا حنرم على املكره القتل ونبيح له الفطر يف الصوم وإذا كان مكلفا وقد فعل 

تالف احمللوف عليه فيظهر وقوع الطالق واحلنث كما تقدم يف املسألة األوىل إحلاقا باإل

لتحقق وجود الشرط املعلق عليه إذ لفظ التعليق عام يشمل فعل املعلق عليه خمتارا ومكرها 

وناسيا وجاهال وذاكرا ليمني وعاملا وذا متسك من مال إىل احلنث ووقوع الطالق يف صورة 

النسيان واجلهل لكنا إمنا اخرتنا عدم وقوع الطالق فيهما ألن قصد التكليف خيصهما 

ا عن الدخول حتت عموم اللفظ فال ينهض ألن خمرج اإلكراه لكونه ال ينايف وخيرجهم

التكليف كما ذكرنا هذا ما ترجح عندي يف الصورة اليت فصلتها وبقي صورة واحدة وهي ما 

  إذا أطلق التعليق ومل يقصد تكليفا وال قصد التعليق احملض بل أخرجه خمرج اليمني
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هذه الصورة هي اليت أطلق معظم األصحاب فيها القولني واختار صاحب املهذب ف

واالنتصار والرافعي عدم احلنث وعدم وقوع الطالق وكان شيخنا ابن الصالح خيتار وقوعه 

ويعلله بكونه مذهب أكثر العلماء وبعموم لفظ التعليق ظاهرا لكن قرينة احلث واملنع تصلح 

ومن مث توقف صاحب احلاوي ومن حكى عنه التوقف من للتخصيص وفيها بعض الضعف 



أشياخه يف ذلك فالذي يقوي التخصيص أن ينضم إىل قرينة احلث واملنع القصد للحث 

واملنع فيقوى حينئذ التخصيص كما اخرتناه والغالب أن احلالف على فعل مستقبل من أفعال 

ال يقع طالقه بالفعل مع اجلهل  من يعلم أنه يرتدع منه يقصد احلث أو املنع فيختار أيضا أن

والنسيان إال أن يصرفه عن احلث أو املنع بقصد التعليق على الفعل مطلقا فيقع يف الصور  

كلها بوجود الفعل وأما من حلف على فعل نفسه فال ميتنع وقوع طالقه بالنسيان أو اجلهل 

ث يف احلالة األوىل وهي إال عند قصد احلث أو املنع انتهى كالمه حبروفه وما جزم به من احلن

احللف على املاضي ناسيا أو جاهال ذكره حبروفه القمويل يف شرح الوسيط جازما به ونقله 

عنه األذرعي يف القوت وقال إنه أخذه من كالم ابن رزين ونقل غري واحد أن ابن الصالح 

ثالثة صرح بتصحيحه وبتصحيح احلنث يف املستقبل أيضا فإذا مجعت بني املسألتني حصلت 

أقوال ثالثها احلنث يف املاضي دون املستقبل وهو الذي قرره ابن رزين ومتابعوه وهو املختار 

من املشكل قول املنهاج ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها مل تطلق يف  تنبيه

األظهر أو بفعل غريه ممن يبايل بتعليقه وعلم به فكذلك وإال فيقع قطعا ووجه اإلشكال أن 

قوله وأن ال يدخل فيه ما إذا مل يبال بتعليقه ومل يعلم به وما إذا علم به ومل يبال وما إذا باىل 

ومل يعلم والقطع بالوقوع يف الثالثة مردود وقد استشكله السبكي وقال كيف يقع بفعل 

اجلاهل قطعا وال يقع بفعل الناسي على األظهر مع أن اجلاهل أوىل باملعذرة من الناسي وقد 

ث الشيخ عالء الدين الباجي يف ذلك هو والشيخ زين الدين بن الكتاين يف درس بن بنت حب

األعز وكان ابن الكتاين مصمما على ما اقتضته عبارة املنهاج والباجي يف مقابله قال السبكي 

والصواب أن كالم املنهاج حممول على ما إذا قصد الزوج جمرد التعليق ومل يقصد إعالمه 

  أرشد الرافعي إىل ذلك فإن عبارته وعبارة النووي يف الروضة ولو علق بفعلليمتنع وقد 
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الزوجة أو أجنيب فإن مل يكن للمعلق بفعله شعور بالتعليق ومل يقصد الزوج إعالمه ففي قوله 

مه إىل قصد ومل يقصد إعالمه ما يرشد إىل ذلك وقال يف املهمات أشار بقوله ومل يقصد إعال



احلث واملنع وعرب عنه به ألن قاصده يقصد إعالم احلالف بذلك ليمتنع منه وهلذا ملا تكلم 

على القيود ذكر احلث واملنع عوضا عن اإلعالم قال والظاهر أنه معطوف بأو ال بالواو حىت 

 ال يكون اموع شرطا فإن الرافعي شرط بعد ذلك لعدم الوقوع شروطا ثالثة شعوره وأن

يبايل وأن يقصد الزوج احلث واملنع قال وما اقتضاه كالم الرافعي من احلنث إذا مل يعلم 

احمللوف عليه رجحه الصيدالين فيما مجعه من طريقة شيخه القفال فقال فإن قصد منعه فإن 

مل يعلم القادم حىت قدم حنث احلالف وإن علم به مث نسي فعلى قولني ومنهم من قال على 

ل وكذلك الغزايل يف البسيط فقال إذا علق بفعلها يف غيبتها فال أثر لنسياا قولني بكل حا

وإن كانت مكرهة فالظاهر الوقوع ألن هذا يف حكم التعليق ال قصد املنع ومنهم من طرد فيه 

اخلالف انتهى وخالف اجلمهور فخرجوه على القولني الشيخ أبو حامد واحملاملي وصاحبا 

اين واخلوارزمي انتهى وقال ابن النقيب القسم الثالث وهو ما إذا املهذب والتهذيب واجلرج

باىل ومل يعلم ليس يف الشرح والروضة هنا ويقتضي املنهاج الوقوع فيه قطعا فليحرر فرع يف 

املسائل املبنية على اخلالف يف حنث الناسي واملكره قال ألقتلن فالنا وهو يظنه حيا فكان 

ي قال ال أسكن هذه الدار فمرض وعجز عن اخلروج ففي ميتا ففي الكفارة خالف الناس

احلنث خالف املكره قال ألشربن ماء هذا الكوز فانصب أو شربه غريه أو مات احلالف قبل 

اإلمكان ففيه خالف املكره قال ال أبيع لزيد ماال فوكل زيد وكيال وأذن له يف التوكيل فوكل 

ال ألقضني حقك غدا فمات احلالف قبله احلالف فباع وهو ال يعلم ففيه خالف الناسي ق

أو أبرأه أو عجز ففيه خالف املكره قال ألقضني عند رأس اهلالل فأخره عن الليلة األوىل 

  للشك فيه فبان كوا من الشهر ففيه خالف الناسي
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أو حبس أو جاء إىل  قال ال رأيت منكرا إال رفعته إىل القاضي فلم يتمكن من الرفع ملرض

باب القاضي فحجب أو مات القاضي قبل وصوله إليه ففيه خالف املكره قال ال أفارقك 

حىت أستويف حقي ففر منه الغرمي ففيه خالف املكره فإن قال ال تفارقين ففر الغرمي حنث 



يف مطلقا ألا ميني على فعل غريه خبالف األوىل وال حينث مطلقا إن فر احلالف فإن أفلس 

الصورة األوىل فمنعه احلاكم من مالزمته ففيه خالف املكره وإن استوىف فبان ناقصا ففيه 

خالف اجلاهل فرع خرج عن هذا القسم صور عذر فيها باجلهل يف الضمان منها إذا أخرج 

الوديعة من احلرز على ظن أا ملكه فتلفت فال ضمان عليه ولو كان عاملا ضمن ذكره 

وي ومثله االستعمال واخللط وحنومها ومنها إذا استعمل املستعري العارية بعد الرافعي قال األسن

رجوع املعري جاهال فال أجرة عليه نقله الرافعي عن القفال وارتضاه ومنها إذا أباح له مثرة 

بستان مث رجع فإن اآلكل ال يغرم ما أكله بعد الرجوع وقبل العلم كما ذكره يف احلاوي 

ي فيه وجهني من غري تصريح برتجيح ومنها إذا وهبت املرأة نوبتها من الصغري وحكى الرافع

القسم لضرا مث رجعت فإا ال تعود إىل الدور من الرجوع على الصحيح بل من حني العلم 

به ومن فروع القسم الرابع الواطئ بشبهة فيه مهر املثل إلتالف منفعة البضع دون احلد منها 

ال قصاص عليه ومنها قتل اخلطأ فيه الدية والكفارة دون  من قتل جاهال بتحرمي القتل

القصاص ومن ذلك مسألة الوكيل إذا اقتص بعد عفو موكله جاهال فال قصاص عليه على 

املنصوص وعليه الدية يف ماله والكفارة وال رجوع له على العايف ألنه حمسن بالعفو وقيل ال 

 ألنه غره بالعفو ونظري هذه املسألة ما لو دية وقيل هي على العاقلة وقيل يرجع على العايف

أذن اإلمام للويل يف قتل اجلانية مث علم محلها فرجع ومل يعلم الويل رجوعه فقتل فالضمان على 

الويل ومن ذلك بعد أقسام مسئلة الدهشة ولنلخصها فنقول إذا قال مستحق اليمني للجاين 

  أخرجها فأخرج يساره فقطعت فله أحوال

____________________  

)1/197(  

  

أحدها أن يقصد إباحتها فهي مهدرة ال قصاص وال دية سواء علم القاطع أا اليسار وأا 

ال جتزئ أو ال ألن صاحبها بذهلا جمانا وألن فعل اإلخراج اقرتن بقصد اإلباحة فقام مقام 

و قال ناولين النطق كتقدمي الطعام إىل الضيف وألن الفعل بعد السؤال والطلب كاإلذن كما ل

يدك ألقطعها فأخرجها أو ناولين متاعك أللقيه يف البحر فناوله فال ضمان نعم يعزر القاطع 



إذا علم ويبقى قصاص اليمني كما كان فإن قال ظننت أا جتزئ أو علمت أا ال جتزئ 

ولكن جعلتها عوضا عنها سقط وعدل إىل دية اليمني لرضاه بسقوط قصاصها اكتفاء 

حلال الثاين أن يقصد املخرج إجزاءها عن اليمني فيسأل املقتص فإن قال ظننت أنه باليسار ا

أباحها باإلخراج أو أا اليمني أو علمت أا اليسار وأا ال جتزئ وال جتعل بدال فال 

قصاص فيها يف الصور الثالث يف األصح لتسليط املخرج له عليها ولكن جتب ديتها ويبقى 

علمت أا اليسار وظننت أا جتزئ سقط قصاص اليمني وجتب  قصاص اليمني وإن قال

لكل الدية على اآلخر احلال الثالث أن يقول دهشت فأخرجت اليسار وظين أين أخرج 

اليمني فيسأل املقتص فإن قال ظننت أنه أباحها قال الرافعي فقياس املذكور يف احلال الثاين 

رح به الكايف لوجود صورة البدل قال أن ال جيب القصاص يف اليسار قال األذرعي وص

البلقيين هو السديد قال البغوي جتب كمن قتل رجال وقال ظننته أذن يل يف القتل ألن 

الظنون البعيدة ال تدرأ القصاص وإن قال ظننتها اليمني أو علمت أا اليسار وظننتها جتزئ 

ما يف الثانية فلعذره بالظن فال قصاص يف األصح أما يف األوىل فألن االشتباه فيهما قريب وأ

وإن قال علمت أا اليسار وأا ال جتزئ وجب القصاص يف األصح ألنه مل يوجد من 

املخرج بذل وتسليط ويف الصور كلها يبقى قصاص اليمني إال يف قوله ظننت أن اليسار جتزئ 

ال وإن قال دهشت أيضا مل يقبل منه وجيب القصاص ألن الدهشة ال تليق حباله وإن ق

قطعتها عدوانا وجب أيضا وإن قال املخرج مل أمسع أخرج ميينك وإمنا وقع يف مسعي يسارك 

أو قال قصدت فعل شيء خيتص يب أو كان جمنونا فهو كاملدهوش هذا حترير أحكام هذه 

  املسألة
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املقصود يف احلد التنكيل  ويف نظريها من احلد جيزئ ويسقط قطع اليمني بكل حال والفرق أن

وقد حصل والقصاص مبين على التماثل وأن احلدود مبنية على التخفيف وأن اليسار تقطع 

يف السرقة يف بعض األحوال وال تقطع يف القصاص عن اليمني حبال فرع خرج عن هذا 



بعض  القسم صور مل يعذر فيها باجلهل منها ما إذا بادر أحد األولياء فقتل اجلاين بعد عفو

األولياء جاهال به فإن األظهر وجوب القصاص عليه ألنه متعد باالنفراد ومنها إذا قتل من 

علمه مرتدا أو ظن أنه مل يسلم فاملذهب وجوب القصاص ألن ظن الردة ال يفيد إباحة القتل 

فإن قتل املرتد إىل اإلمام ال إىل اآلحاد ومنها ما إذا قتل من عهده ذميا أو عبدا وجهل 

مه وحريته فاملذهب وجوب القصاص ألن جهل اإلسالم واحلرية ال يبيح القتل ومنها ما إسال

إذا قتل من ظنه قاتل أبيه فبان خالفه فاألظهر وجوب القصاص ألنه كان من حقه التثبت 

ومنها ما إذا ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل املريض دون الصحيح فمات فاألصح 

 يبيح الضرب وعلم من ذلك أن الكالم فيمن ال جيوز وجوب القصاص ألن جهل املرض ال

له الضرب أما من جيوز له للتأديب فال جيب عليه القصاص قطعا وصرح به يف الوسيط وخرج 

عنه صور عذر فيها باجلهل حىت يف الضمان منها ما إذا قتل مسلما بدار احلرب ظانا كفره 

ىل مسلم ترتس به املشركون فإن علم فال قصاص قطعا وال دية يف األظهر ومنها إذا رمى إ

إسالمه وجبت الدية وإال فال ومنها إذا أمر السلطان رجال بقتل رجل ظلما واملأمور ال يعلم 

فال قصاص عليه وال دية وال كفارة ومنها إذا قتل احلامل يف القصاص فانفصل اجلنني ميتا 

ستيفاء فالضمان عليه وإن أذن له ففيه غرة وكفارة أو حيا فمات فدية مث إذا استقل الويل باال

اإلمام فإن علما أو جهال أو علم اإلمام دون الويل اختص الضمان باإلمام على الصحيح 

  ألن البحث عليه وهو اآلمر به
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ويف وجه على الويل ألنه املباشر ويف آخر عليهما وإن علم الويل دون اإلمام اختص بالويل 

الصحيح الجتماع العلم واملباشر ويف وجه باإلمام لتقصريه ولو باشر القتل جالد اإلمام على 

فإن جهل فال ضمان عليه حبال ألنه آلة اإلمام وليس عليه البحث عما يأمره به وإن كان 

عاملا فكالويل إن علم اإلمام فال شيء عليه وإال اختص به ولو علم الويل مع اجلالد ففي 

صح أنه يؤثر حىت إذا كانوا عاملني ضمنوا أثالثا قال يف املهمات وهذا غري أصل الروضة األ



مستقيم ألن األصح فيما إذا علما أو جهال أن الضمان على اإلمام خاصة فكيف يستقيم 

ذلك هنا قال فالصواب تفريع املسئلة على القول بالوجوب عليهما إذا علما مث من املشكل 

ن باإلمام إذا علم هو والويل وصححا فيما إذا رجع أما صححا هنا اختصاص الضما

الشهود واقتص الويل بعد حكم احلاكم بأن القصاص واجب على الكل بل مل يقل أحد بأن 

الضمان يف هذه الصورة خيتص باحلاكم وصححا فيما إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلما 

فهذه ثالث نظائر خمتلفة قال  وكان هو واملأمور عاملني اختصاصه باملأمور إذا مل يكن إكراه

يف ميدان الفرسان وكأن الفرق أن اإلحاطة بسبب املنع من اإلقدام على القتل يف غري مسئلة 

احلامل ال يتوقف على إخبار احلاكم به خبالف فيها فإن مناط املنع فيها الظن الناشئ من 

من القتل بعد أدائها شهادة النسوة باحلمل ومنصب مساع الشهادة خيتص باحلاكم فإذا أمكن 

آذن ذلك بضعف السبب عنده فأثر يف ظن الويل فذلك أحيل الضمان على تفريط احلاكم 

من يقبل عنه دعوى اجلهل ومن ومل يقل به عند رجوع الويل والقاضي لعدم ذلك فيه انتهى 

كل من جهل حترمي شيء مما يشرتك فيه غالب الناس مل يقبل إال أن يكون قريب   ال يقبل

باإلسالم أو نشأ ببادية بعيدة خيفى فيها مثل ذلك كتحرمي الزنا والقتل والسرقة واخلمر  عهد

والكالم يف الصالة واألكل يف الصوم والقتل بالشهادة إذا رجعا وقاال تعمدنا ومل نعلم أنه 

يقتل بشهادتنا ووطء املغصوبة واملرهونة بدون إذن الراهن فإن كان بإذنه قبل مطلقا ألن ذلك 

  فى على العوامخي
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ومن هذا القبيل أعين الذي يقبل فيه دعوى اجلهل مطلقا خلفائه كون التنحنح مبطال للصالة 

أو كون القدر الذي أتى به من الكالم حمرما أو النوع الذي تناوله مفطرا فاألصح يف الصور 

د يف بعض أنواع الطيب أنه ليس حبرام الثالث عدم البطالن ولو علم حترمي الطيب واعتق

فالصحيح وجوب الفدية لتقصريه كذا يف كتب الشيخني فقد يقال إنه خمالف ملسئليت الصالة 

والصوم وال يقبل دعوى اجلهل بثبوت الرد بالعيب واألخذ بالشفعة من قدمي اإلسالم 



 يعرفه إال اخلواص الشتهاره وتقبل يف ثبوت خيار العتق ويف نفي الولد يف األظهر ألنه ال

قاعدة كل من علم حترمي شيء وجهل ما يرتتب عليه مل يفده ذلك كمن علم حترمي الزنا 

واخلمر وجهل وجوب احلد حيد باالتفاق ألنه كان حقه االمتناع وكذا لو علم حترمي القتل 

وجهل وجوب القصاص جيب القصاص أو علم حترمي الكالم وجهل كونه مبطال يبطل وحترمي 

علم بثبوت اخليار وقال مل أعلم أنه على الفور قالوا  فرعيب وجهل وجوب الفدية جتب الط

يف الرد بالعيب واألخذ بالشفعة يقبل ألن ذلك مما خيفى كذا أطلقه الرافعي واستدركه النووي 

فقال شرطه أن يكون مثله ممن خيفى عليه ويف عتق األمة نقل الرافعي عن الغزايل أا ال تقبل 

به يف احلاوي الصغري ألن من علم ثبوت أصل اخليار علم كونه على الفور مث قال وجزم 

الرافعي ومل أر هلذه الصورة تعرضا يف سائر كتب األصحاب نعم صورها العبادي يف الرقم بأن 

تكون قدمية عهد باإلسالم وخالطت أهله فإن كانت حديثة عهد ومل ختالط أهله فقوالن ويف 

لتنبيه بينه وبني دعوى اجلهل بأصل اخليار فيفصل فيه بني قدمي اإلسالم نفي الولد سوى يف ا

  وقريبه وأقره النووي يف التصحيح وال ذكر للمسئلة يف الروضة وأصلها
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تذنيب يف نظائر متعلقة باجلهل منها عزل الوكيل قبل علمه فيه وجهان واألصح انعزاله وعدم 

ومنها عزل القاضي قبل علمه واألصح فيه عدم االنعزال حىت يبلغه والفرق عسر  نفوذ تصرفه

تتبع أحكامه باإلبطال خبالف الوكيل ومنها الواهبة نوبتها يف القسم إذا رجعت ومل يعلم 

الزوج ال يلزمه القضاء وقيل فيه خالف الوكيل ومنها لو قسم للحرة ليلتني واألمة ليلة فعتقت 

اوردي ال قضاء وقال ابن الرفعة القياس أن يقضي هلا ومنها لو أباح مثار ومل يعلم قال امل

بستانه مث رجع ومل يعلم املباح له ففي ضمان ما أكل خالف الوكيل ومنها النسخ قبل بلوغ 

املكلف فيه خالف الوكيل قاله الروياين ومنها لو عفا الويل ومل يعلم اجلالد فاقتص ففي 

من عزل الوكيل أصحهما الوجوب ومنها لو أذن لعبده يف  وجوب الدية قوالن خمرجان

اإلحرام مث رجع ومل يعلم العبد فله حتليله يف األصح ومنها لو أذن املرن يف بيع املرهونة مث 



رجع ومل يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان أصحهما ال ينفذ ومنها إذا خرج األقرب عن 

ن األقرب وزوج األبعد وهو ال يعلم ففي الصحة الوجهان الوالية فهي لألبعد فلو زال املانع م

ومنها لو عتقت األمة ومل تعلم فصلت مكشوفة الرأس فقوالن أصحهما جتب اإلعادة ومنها 

لو وكله وهو غائب فهل يكون وكيال من حني التوكيل أو من حني بلوغ اخلرب وجهان 

النكاح مث رجع ومل يعلم العبد  مقتضى ما يف الروضة تصحيح األول ومنها لو أذن لعبده يف

ففي صحة نكاحه وجهان ومنها لو استأذا غري ارب فأذنت مث رجعت ومل يعلم حىت زوج 

  ففي صحته خالف الوكيل
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فصل وأما املكره فقد اختلف أهل األصول يف تكليفه على قولني وفصل اإلمام فخر الدين 

إن انتهى اإلكراه إىل حد اإلجلاء مل يتعلق به حكم وإن مل ينته إىل ذلك فهو وأتباعه فقالوا 

خمتار وتكليفه جائز شرعا وعقال وقال الغزايل يف البسيط اإلكراه يسقط أثر التصرف عندنا 

إال يف مخس مواضع وذكر إسالم احلريب والقتل واإلرضاع والزنا والطالق إذا أكره على فعل 

ليه غريه مواضع وذكر النووي يف ذيبه أنه يستثين مائة مسئلة ال أثر املعلق عليه وزاد ع

لإلكراه فيها ومل يعددها وطاملا أمعنت النظر يف تتبعها حىت مجعت منها مجلة كثرية وقد رأيت 

اإلكراه يساوي النسيان فإن املواضع املذكورة إما من باب ترك املأمور فال يسقط تداركه وال 

ب عليه وإما من باب اإلتالف فال يسقط احلكم املرتتب عليه وتسقط حيصل الثواب املرت

العقوبة املتعلقة به إال القتل على األظهر وها أنا أسرد ما حيضرين من ذلك األول اإلكراه عن 

احلدث وهو من باب اإلتالف فإنه إتالف للطهارة وهلذا لو أحدث ناسيا انتقض ويف مس 

يا وإذا نوعت هذه الصورة إىل أسباب احلدث األربعة الفرج وجه ضعيف أنه ال ينقض ناس

واجلماع كثرت الصور الثاين اإلكراه على إفساد املاء باالستعمال أو النجاسة أو مغري طاهر 

فإنه يفسد وهو أيضا من باب اإلتالف إذ ال فرق فيه بني العمد وغريه الثالث قال يف 

ع احلدث صح وضوؤه وقال يف شرح الروضة لو ألقى إنسان يف ر مكرها فنوى فيه رف



املهذب قال الشيخ أبو علي أطلق األصحاب صحة وضوئه وال بد فيه من تفصيل فإن نوى 

رفع احلدث وهو يريد املقام فيه ولو حلظة صح ألنه فعل يتصور قصده وإن كره املقام وحتقق 

اإلكراه على االضطرار من كل وجه مل يصح وضوؤه إذ ال تتحقق النية به الرابع واخلامس 

غسل النجاسة ودبغ اجللد السادس اإلكراه على التحول عن القبلة يف الصالة فتبطل السابع 

  اإلكراه على الكالم فيها فتبطل يف األظهر لندوره
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يف الثامن اإلكراه على فعل ينايف الصالة فتبطل قطعا لندوره التاسع اإلكراه على ترك القيام 

الفرض العاشر اإلكراه على تأخري الصالة عن الوقت فتصري قضاء احلادي عشر اإلكراه على 

تفرق املتصارفني قبل القبض فيبطل كما ذكره يف االستقصاء وغريه وكذلك يبطل مع النسيان  

كما نص عليه واجلهل كما صرح به املاوردي قال الزركشي وقياسه يف رأس مال السلم كذلك 

لو ضربا يف خيار الس حىت تفرقا ففي انقطاع اخليار قوال حنث املكره الثالث  الثاين عشر

عشر اإلكراه على إتالف مال الغري فإنه يطالب بالضمان وإن كان القرار على املكره يف 

األصح الرابع عشر اإلكراه على إتالف الصيد كذلك خبالف ما لو حلق شعر حمرم مكرها ال 

الضمان على األظهر ألنه مل يباشر اخلامس عشر اإلكراه على األكل يكون للمحرم طريقا يف 

يف الصوم فإنه يفطر يف أحد القولني وصححه الرافعي يف احملرر السادس عشر اإلكراه على 

اجلماع يف الصوم فيه الطريقان اآلتيان السابع عشر اإلكراه على اجلماع يف اإلحرام فيه 

حدمها يفسد قطعا بناء على أن إكراه الرجل على الوطء طريقان يف أصل الروضة بال ترجيح أ

ال يتصور والثاين فيه وجهان بناء على الناسي الثامن عشر اإلكراه على اخلروج من املعتكف 

فإنه يبطل يف أحد القولني كاألكل يف الصوم التاسع عشر اإلكراه على إعطاء الوديعة لظامل 

منه العشرون اإلكراه على الذبح أو الرمي من فإنه يضمن يف األصح مث يرجع على من أخذ 

حمرم أو جموسي حلالل ومسلم احلادي والعشرون إكراه احلريب على اإلسالم الثاين والعشرون 

إكراه املرتد عليه الثالث والعشرون إكراه الذمي على وجه األصح خالفه الرابع والعشرون 



  إحلاقه باملختار وحيتمل القطع بالطهارة اإلكراه على ختليل اخلمر بال عني قال األسنوي حيتمل
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اخلامس والعشرون إىل الثالثني اإلكراه على الوطء فيحصل اإلحصان ويستقر املهر وحتل 

للمطلق ثالثا ويلحقه الولد وتصري أمته به مستولدة ويلزمه املهر يف غري الزوجة قتله خترجيا مث 

حبثا أنه كإتالف املال احلادي والثالثون اإلكراه على القتل فيجب رأيت األسنوي ذكر 

القصاص على املكره يف األظهر الثاين والثالثون اإلكراه على الزنا ال يبيحه الثالث والثالثون 

وعلى اللواط الرابع والثالثون ويوجب احلد يف قول اخلامس والثالثون اإلكراه على شهادة 

قتل أو قطع أو جلد السادس والثالثون اإلكراه على فعل احمللوف  الزور واحلكم بالباطل يف

عليه يف أحد القولني السابع والثالثون والثامن والتاسع والثالثون اإلكراه على طالق زوجة 

املكره أو بيع ماله أو عتق عبده ألنه أبلغ يف اإلذن أما لو أكره أجنيب الوكيل على بيع ما 

ق احتماالن للروياين حكامها عنه يف الروضة وأصلها أصحهما وكل فيه ففي نظريه من الطال

عنده عدم الصحة ألنه املباشر األربعون اإلكراه على والية القضاء احلادي واألربعون لو أكره 

احملرم أو الصائم على الزنا قال األسنوي ال حيضرين فيها نقل واملتجه أنه يفسد عبادته ألنه ال 

ن عدم وجوب احلد قد يرجح عدم اإلفساد الثاين واألربعون لو أكره يباح باإلكراه قال إال أ

على ترك الوضوء فتيمم قال الروياين ال قضاء قال النووي وفيه نظر قال لكن الراجح ما ذكره 

ألنه يف معىن من غصب ماؤه قال األسنوي واملتجه خالفه ألن الغصب كثري معهود خبالف 

يستثىن الثالث واألربعون اإلكراه على السرقة ال يسقط اإلكراه على ترك الوضوء فعلى هذا 

احلد يف قول الرابع واألربعون ال يرث القاتل مكرها على الصحيح اخلامس والسادس 

واألربعون اإلكراه على اإلرضاع حيرم اتفاقا ويوجب املهر إذا انفسخ به النكاح على املرضعة 

  على األصح
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األسنوي وفيه نظر السابع واألربعون اإلكراه على القذف يوجب احلد يف وجه الثامن  قال

واألربعون اإلكراه حبق له وحتت ذلك صور اإلكراه على األذان وعلى فعل الصالة والوضوء 

وأركان الطهارة والصالة واحلج وأداء الزكاة والكفارة والدين وبيع ماله فيه والصوم واالستئجار 

نفاق على رقيقه ويمته وقريبه وإقامة احلدود وإعتاق املنذور عتقه كما صرح به يف للحج واإل

البحر واملشرتي بشرط العتق وطالق املوىل إذا مل يطأ واختيار من أسلم على أكثر من أربع 

وغسل امليت واجلهاد فكل ذلك يصح مع اإلكراه فهذه أكثر من عشرين صورة يف ضابط 

ا ذكر األسنوي أن يأذن أجنيب للعبد يف بيع ماله فيمتنع فيكرهه السيد اإلكراه حبق ومنه فيم

فال شك يف الصحة ألن للسيد غرضا صحيحا يف ذلك إما لتقليد إمامه أو أخذ أجرة فهذه 

أكثر من سبعني صورة ال أثر لإلكراه فيها ويف بعض صورها ما يقتضي التعدد باعتبار أنواعه 

من املشكل قول املنهاج يف  تنبيهعشر صور على رأي ضعيف فيبلغ بذلك املائة وفيها حنو 

اخللع وإن قال أقبضتين فقيل كاإلعطاء واألصح كسائر التعليق فال ميلكه وال يشرتط لإلقباض 

جملس ويشرتط لتحقق الصفة أخذه بيده منها ولو مكرهة ووجه اإلشكال أن املعلق عليه 

اعتبار به قال السبكي فذكره يف املنهاج ال إقباضها واإلقباض مع اإلكراه ملغى شرعا فال 

خمرج له إال احلمل على السهو ومل يذكر ذلك يف الروضة والشرح إال فيما إذا قال إن قبضت 

منك ال يف قوله إن أقبضتين قال البلقيين فما وقع يف املنهاج وهم انتقل من مسئلة إن قبضت 

فيه فروع األول التلفظ بكلمة الكفر  احما يباح باإلكراه وما ال يبإىل مسئلة إن أقبضتين 

  فيباح به لآلية وال جيب بل األفضل االمتناع
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مصابرة على الدين واقتداء بالسلف وقيل األفضل التلفظ صيانة لنفسه وقيل إن كان ممن 

حة نقائه وإال يتوقع منه النكاية يف العدو والقيام بأحكام الشرع فاألفضل التلفظ ملصل

فاألفضل االمتناع الثاين القتال احملرم حلق اهللا وال يباح به بال خالف خبالف احملرم للمالية  

كنساء احلرب وصبيام فيباح به الثالث الزنا وال يباح به باالتفاق أيضا ألن مفسدته أفحش 

يباح به أيضا صرح به من الصرب على القتل وسواء كان املكره رجال أو امرأة الرابع اللواط وال 

يف الروضة اخلامس القذف قال العالئي ومل أر من تعرض له ويف كتب احلنفية أنه يباح 

باإلكراه وال جيب به حد وهو الذي تقتضيه قواعد املذهب انتهى قلت قد تعرض له ابن 

ف الرفعة يف املطلب فقال يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر وال نظر إىل تعلقه باملقذو 

ألنه مل يتضرر به السادس السرقة قال يف املطلب يظهر أن تلتحق بإتالف املال ألا دون 

اإلتالف قال يف اخلادم وقد صرح مجاعة بإباحتها منهم القاضي حسني يف تعليقه قلت وجزم 

به األسنوي يف التمهيد السابع شرب اخلمر ويباح به قطعا استبقاء للمهجة كما يباح ملن 

ن يسيغها به ولكن ال جيب على الصحيح كما يف أصل الروضة الثامن شرب غص بلقمة أ

البول وأكل امليتة ويباحان ويف الوجوب احتماالن للقاضي حسني قلت ينبغي أن يكون 

أصحهما الوجوب التاسع إتالف مال الغري ويباح به بل جيب قطعا كما جيب على املضطر 

نت تقتضي قتال أو قطعا أحلقت به أو إتالف أكل طعام غريه العاشر شهادة الزور فإن كا

مال أحلقت به أو جلدا فهو حمل نظر إذ يفضي إىل القتل كذا يف املطلب وقال الشيخ عز 

الدين لو أكره على شهادة زور أو حكم باطل يف قتل أو قطع أو إحالل بضع استسلم 

لفطر يف رمضان للقتل وإن كان يتضمن إتالف مال لزمه ذلك حفظا للمهجة احلادي عشر ا

  ويباح به بل جيب على الصحيح الثاين عشر اخلروج من صالة الفرض وهو كالفطر
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ضبط األودين هذه الصور بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه باإلكراه وما ال فال نقله  فائدة

ه يباح باإلكراه وال يسقط يف الروضة وأصلها قال يف اخلادم وقد أورد عليه شرب اخلمر فإن



قال العلماء ال يتصور اإلكراه على  ما يتصور فيه اإلكراه وما الحده بالتوبة وكذلك القذف 

شيء من أفعال القلوب ويف الزنا وجهان أصحهما أنه يتصور ألنه منوط باإليالج والثاين ال 

ة ويف التنبيه وال يعذر ألن اإليالج إمنا يكون مع االنتشار وذلك راجع إىل االختيار والشهو 

أحد من أهل فرض الصالة يف تأخريها عن الوقت إال نائم أو ناس أو من أكره على تأخريها 

واستشكل تصوير اإلكراه على تأخري الصالة فإن كل حالة تنتقل ملا دوا إىل إمرار األفعال 

ره يف شرح على القلب وهو شيء ال ميكن اإلكراه على تأخريه وهو يفعله غري مؤخر وصو 

املهذب باإلكراه على التلبس مبناف وقال القاضي زين الدين البلغيائي املراد أكره على أن 

يأيت ا على غري الوجه ازئ من الطهارة وحنوها وال يكون اإلكراه عذرا يف اإلجزاء لندوره 

ج الدين أو يكره احملدث على تأخريها عن الوقت ومينع من الوضوء يف الوقت وقال الشيخ تا 

السبكي يف التوشيح قد يقال املكره قد يدهش حىت عن اإلمياء بالطرف ويكون مؤخرا معذورا  

قال الرافعي الذي  ما حيصل به اال كراهكاملكره على الطالق ال يلزمه التورية إذا اندهش قطعا 

منه  مال إليه املعتربون أن اإلكراه على القتل ال حيصل إال بالتخويف بالقتل أو ما خياف

القتل وأما غريه ففيه سبعة أوجه أحدها ال حيصل إال بالقتل الثاين القتل أو القطع أو ضرب 

  خياف منه اهلالك
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الثالث ما يسلب االختيار وجيعله كاهلارب من األسد الذي يتخطى الشوك والنار وال يبايل 

دنية يتعلق ا قود اخلامس اشرتاط عقوبة شديدة فيخرج عنه احلبس الرابع اشرتاط عقوبة ب

تتعلق ببدنه كاحلبس الطويل السادس أنه حيصل مبا ذكر وبأخذ املال أو إتالفه واالستخفاف 

باألماثل وإهانتهم كالصفع باملأل وتسويد الوجه وهذا اختيار مجهور العراقيني وصححه 

صل بكل ما يؤثر العاقل اإلقدام عليه الرافعي السابع وهو اختيار النووي يف الروضة أنه حي

حذرا ما هدد به وذلك خيتلف باختالف األشخاص واألفعال املطلوبة واألمور املخوف ا 

فقد يكون الشيء إكراها يف شيء دون غريه ويف حق شخص دون آخر فاإلكراه على 



ملن ال الطالق يكون بالتخويف بالقتل والقطع واحلبس الطويل والضرب الكثري واملتوسط 

حيتمله بدنه ومل يعتده وبتخويف ذي املروءة بالصفع يف املأل وتسويد الوجه وحنوه وكذا بقتل 

الوالد وإن عال والولد وإن سفل على الصحيح ال سائر احملارم وإتالف املال على األصح وإن  

ال كان اإلكراه على القتل فالتخويف باحلبس وقتل الولد ليس إكراها وإن كان على إتالف م

فالتخويف جبميع ذلك إكراه قال النووي وهذا الوجه أصح لكن يف بعض تفصيله املذكور 

نظر والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على األصح ألن مفارقة الوطن شديدة وهلذا جعلت 

عقوبة للزاين وكذا ديد املرأة بالزنا والرجل باللواط وال بد يف كل ذلك من أمور أحدها قدرة 

لى حتقيق ما هدد به بوالية أو تغلب أو فرط هجوم ثانيها عجز املكره عن دفعه املكره ع

رب أو استغاثة أو مقاومة ثالثها ظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه أوقع به املتوعد رابعها كون 

املتوعد مما حيرم تعاطيه على املكره فلو قال ويل القصاص للجاين طلق امرأتك وإال اقتصصت 

  ن إكراها خامسها أن يكون عاجال فلو قال طلقها وإال قتلتك غدا فليس بإكراهمنك مل يك

____________________  

)1/209(  

  

سادسها أن يكون معينا فلو قال أقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه سابعها أن حيصل بفعل 

ال حيصل املكره عليه التخلص من املتوعد به فلو قال أقتل نفسك وإال قتلتك فليس بإكراه و 

اإلكراه بقوله وإال قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي أو صاليت ويشرتط يف اإلكراه 

على كلمة الكفر طمأنينة القلب باإلميان فلو نطق معتقدا ا كفر ولو نطق غافال عن الكفر 

واإلميان ففي ردته وجهان يف احلاوي قال يف املطلب واآلية تدل على أنه مرتد قال املاوردي 

األحوال الثالثة يأيت مثلها يف الطالق وال يشرتط يف الطالق التورية بأن ينوي غريها على و 

األصح ويف شرح املهذب نص الشافعي على أن من أكره على شرب مخر أو أكل حمرم جيب 

اختلف يف أمر السلطان هل ينزل منزلة  أمر السلطان هل يكون إكراهاأن يتقيأ إذا قدر 

أو قولني أحدمها ال وإمنا اإلكراه بالتهديد صرحيا كغري السلطان والثاين اإلكراه على وجهني 

نعم لعلتني إحدامها أن الغالب من حاله السطوة عند املخالفة والثاين أن طاعته واجبة يف 



اجلملة فينتهض ذلك شبهة قال الرافعي ومقتضى ما ذكره اجلمهور صرحيا وداللة أنه ال ينزل 

ل السلطان يف إجراء اخلالف الزعيم واملتغلب ألن املدار على خوف منزلة اإلكراه قال ومث

فيه فروع منها لو  وأما حكم احلاكم وحكم الشرع فهل ينزالن منزلتهاحملذور من خمالفته 

حلف ال يفارقه حىت يستويف حقه فأفلس ومنعه احلاكم من مالزمته ففيه قوال املكره ومنها لو 

  حائضا مل حينث كما لو أكره على ترك الوطء حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها
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ومنها قال إن مل تصومي غدا فأنت طالق فحاضت فوقوع الطالق على اخلالف يف املكره 

ذكره الرافعي ومنها من ابتلع طرف خيط ليال وبقي طرفه خارجا مث أصبح صائما فإن نزعه 

نه متصل بنجاسة وقال يف اخلادم فطريقه أن جيربه احلاكم أفطر وإن تكره مل تصح صالته أل

على نزعه وال يفطر ألنه كاملكره قال بل لو قيل ال يفطر بالنزع باختياره مل يبعد تنزيال 

إلجياب الشرع منزلة اإلكراه كما إذا حلف أن يطأها يف هذه الليلة فوجدها حائضا ال حينث 

جب عليه ميني وقلنا بوجوب التغليظ حلف وحنث ومنها لو حلف ال حيلف ميينا مغلظة فو 

ومنها لو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن يف قيده عشرة أرطال وحلف بعتقه ال حيله هو 

وال غريه فشهد عند القاضي عدالن أن يف قيده مخسة أرطال فحكم بعتقه مث حل القيد 

عتق حصل حبل القيد فوجده عشرة أرطال قال ابن الصباغ ال شيء على الشاهدين ألن ال

يقع يف الفتاوي كثريا أن  تنبيهدون الشهادة لتحقق كذما حكاه الرافعي يف أواخر العتق 

رجال حلف بالطالق ال يؤدي احلق الذي عليه فيفىن يف خالصه بأن يرفع إىل احلاكم 

أوال  فيحكم عليه باألداء وأنه ال حينث تنزيال للحكم منزلة اإلكراه وعندي يف هذه وقفة أما

فألن الشيخني مل ينزال احلكم منزلة اإلكراه يف كل صورة وال قررا ذلك قاعدة عامة بل ذكراها 

يف بعض الصور وذكرا خالفه يف بعضها كما تراه فليس إحلاق هذه الصورة بالصورة اليت 

ق حكما فيها بعدم احلنث أوىل من إحلاقها باليت حكما فيها باحلنث أما ثانيا فألن اإلكراه حب

ال أثر له يف عدم النفوذ بدليل صحة بيع من أكرهه احلاكم على بيع ماله لوفاء دينه وطالق 



املوىل إذا أكرهه احلاكم ألن اإلكراه فيهما حبق فالذي ينشرح له الصدر فيما حنن فيه القول 

باحلنث وال أثر للحكم يف منعه هذا إذا كان معرتفا باحلق فإن كان منكرا له وثبت بالبينة 

قوي يف هذه احلالة عدم احلنث ألنه يزعم أنه مظلوم يف هذا احلكم فلم يكن اإلكراه حبق يف 

دعواه والطالق ال يقع بالشك وقويل يف هذه احلالة بعدم احلنث أي ظاهرا فلو كانت البينة 

  صادقة يف الواقع وهو عامل بأن عليه ما شهدت به وقع باطنا واهللا أعلم
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مث رأيت الزركشي قال يف قواعده ذكر الرافعي يف كتاب الطالق أنه لو قال إن أخذت مين 

حقك فأنت طالق فأكرهه السلطان حىت أعطى بنفسه فعلى القولني يف فعل املكره وقضيته 

القول يف النائم وانون واملغمى ترجيح عدم احلنث واملتجه خالفه ألنه إكراه حبق هذه عبارته 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ وعن  ليهع

املبتلى حىت يربأ وعن الصيب حىت يكرب هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود ذا اللفظ من 

حديث عائشة رضي اهللا عنها وأخرجه من حديث علي وعمر بلفظ عن انون حىت يربأ 

رجه أيضا عنهما بلفظ عن انون حىت يفيق وبلفظ عن الصيب وعن النائم حىت يعقل وأخ

حىت حيتلم وبلفظ حىت يبلغ وذكر أبو داود أن ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن علي 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فزاد فيه واخلرف وأخرجه الطرباين من حديث ابن عباس 

رة قلت قد ألف السبكي يف شرح هذا وشداد بن أوس وثوبان والبزار من حديث أيب هري

احلديث كتابا مساه إبراز احلكم من حديث رفع القلم ذكر فيه مثانية وثالثني فائدة تتعلق به 

وأنا أنقل منه هنا يف مبحث الصيب ما تراه إن شاء اهللا تعاىل وأول ما نبه عليه أن الذي وقع 

نسائي والدارقطين عن ثالثة بإثبات يف مجيع روايات احلديث يف سنن أيب داود وابن ماجه وال

اهلاء ويقع يف بعض كتب الفقهاء ثالث بغري هاء قال ومل أجد هلا أصال قال الشيخ أبو 

إسحاق العقل صفة مييز ا احلسن والقبيح قال بعضهم ويزيله اجلنون واإلغماء والنوم وقال 

وإمنا مل يذكر املغمى عليه يف الغزايل اجلنون يزيله واإلغماء يغمره والنوم يسرته قال السبكي 



احلديث ألنه يف معىن النائم وذكر اخلرف يف بعض الروايات وإن كان يف معىن انون ألنه 

عبارة عن اختالط العقل بالكرب وال يسمى جنونا ألن اجلنون يعرض من أمراض سوداوية 

  ويقبل العالج واخلرف خالف ذلك
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 يقل يف احلديث حىت يعقل ألن الغالب أنه ال يربأ منه إىل املوت قال ويظهر أن وهلذا مل

اخلرف رتبة بني اإلغماء واجلنون وهي إىل اإلغماء أقرب انتهى واعلم أن الثالثة قد يشرتكون 

يف أحكام وقد ينفرد النائم عن انون واملغمى عليه تارة ويلحق بالنائم وتارة يلحق بانون 

األول احلدث يشرتك فيه الثالثة الثاين استحباب الغسل عند اإلفاقة  ذلك بفروعوبيان 

للمجنون ومثله املغمى عليه الثالث قضاء الصالة إذا استغرق ذلك الوقت جيب على النائم 

دون انون واملغمى عليه كانون الرابع قضاء الصوم إذا استغرق النهار جيب على املغمى 

ن والفرق بينه وبني الصالة كثرة تكررها ونظريه وجوب قضاء الصوم على عليه خبالف انو 

احلائض والنفساء دون الصالة وأما النائم إذا استغرق النهار وكان نوى من الليل فإنه يصح 

صومه على املذهب والفرق بينه وبني املغمى عليه أنه ثابت العقل ألنه إذا نبه انتبه خبالفه ويف 

كاإلغماء ويف اإلغماء وجه أنه ال يضر كالنوم وال خالف يف اجلنون وأما   النوم وجه أنه يضر

غري املستغرق من الثالثة فالنوم ال يضر باإلمجاع ويف اجلنون قوالن اجلديد البطالن ألنه مناف 

للصوم كاحليض وقطع به بعضهم ويف اإلغماء طرق أحدها ال يضر إن أفاق جزءا من النهار 

آخره والثاين القطع بأنه إن أفاق يف أوله صح وإال فال والثالث وهو سواء كان يف أوله أو 

األصح فيه أربعة أقوال أظهرها ال يضر إن أفاق حلظة ما والثاين يف أوله خاصة والثالث يف 

طرفيه والرابع يضر مطلقا فيه فتشرتط اإلفاقة مجيع النهار والفرع اخلامس األذان لو نام أو 

اق إن مل يطل الفصل بىن وإن طال وجب واالستئناف على املذهب أغمي عليه أثناءه مث أف

قال يف شرح املهذب قال أصحابنا واجلنون هنا كاإلغماء السادس لو لبس اخلف مث نام حىت 



  مضى يوم وليلة انقضت املدة
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دة ألنه ال جتب عليه قال البلقيين ولو جن أو أغمي عليه فالقياس أنه ال حتسب عليه امل

الصالة خبالف النوم لوجوب القضاء قال ومل أر من تعرض لذلك السابع إذا نام املعتكف 

حسب زمن النوم من االعتكاف قطعا ألنه كاملستيقظ ويف زمان اإلغماء وجهان أصحهما 

حيسب وال حيسب زمن اجلنون قطعا ألن العبادات البدنية ال يصح أداؤها يف حال اجلنون 

ثامن جيوز للويل أن حيرم عن انون خبالف املغمى عليه كما جزم به الرافعي التاسع الوقوف ال

بعرفة ال يصح من انون واملغمى عليه مثله يف األصح خبالف النائم املستغرق يف األصح 

وحكى الرافعي عن املتويل وأقره أنه إذا مل جيزه يف انون يقع نفال كحج الصيب وكذا املغمى 

عليه كما يف شرح املهذب العاشر يصح الرمي عن املغمى عليه ممن أذن له قبل اإلغماء يف 

حال جتوز فيه االستنابة قال يف شرح املهذب وانون مثله صرح به املتويل وغريه احلادي عشر 

يبطل باجلنون كل عقد جائز كالوكالة إال يف رمي اجلمار واإليداع والعارية والكتابة الفاسدة 

ال يبطل بالنوم ويف اإلغماء وجهان أصحهما كاجلنون الثاين عشر ينعزل القاضي جبنونه و 

وبإغمائه خبالف النوم الثالث عشر ينعزل اإلمام األعظم باجلنون وال ينعزل باإلغماء ألنه 

متوقع الزوال الرابع عشر إذا جن ويل النكاح انتقلت الوالية لألبعد واإلغماء إن دام أياما 

كاجلنون واألصح ال بل ينتظر كما لو كان سريع الزوال اخلامس عشر يزوج انون   ففي وجه

وليه بشرطه املعروف وال يزوج املغمى عليه كما يفهم من كالمهم وهو نظري اإلحرام باحلج 

السادس عشر قال األصحاب ال جيوز اجلنون على األنبياء ألنه نقص وجيوز عليهم اإلغماء 

ي على أن اإلغماء الذي حيصل هلم ليس كاإلغماء الذي حيصل ألنه مرض ونبه السبك

آلحاد الناس وإمنا هو لغلبة األوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب قال ألنه قد ورد أنه 

إمنا تنام أعينهم دون قلوم فإذا حفظت قلوم وعصمت من النوم الذي هو أخف من 



  نفيس جدااإلغماء فمن اإلغماء بطريق األوىل انتهى وهو 
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السابع عشر اجلنون يقتضي احلجر وأما اإلغماء فالظاهر أنه مثله كما يفهم من كالمهم 

الثامن عشر يشرتك الثالثة يف عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء ومجيع التصرفات من 

ش اجلنايات التاسع عشر ال ينقطع العقود والفسوخ كالطالق والعتق ويف غرامة املتلفات وأرو 

خيار الس باجلنون واإلغماء على الصحيح ومل أر من تعرض للنوم العشرون لو قال إن  

كلمت فالنا فأنت طالق فكلمته وهو نائم أو مغمى عليه أو هذت بكالمه يف نومها 

ل القاضي وإغمائها أو كلمته وهو جمنون طلقت أو وهي جمنونة قال ابن الصباغ ال تطلق وقا

حسني تطلق قال الرافعي والظاهر خترجيه على حنث الناسي احلادي والعشرون لو وطئ 

انون زوجة ابنه حرمت عليه قاله القاضي حسني الثاين والعشرون ذهب القاضي والفوراين 

إىل أن انون ال يتزوج األمة ألنه ال خياف من وطء يوجب احلد واإلمث ولكن األصح خالفه  

األشباه والنظائر البن الوكيل مث ذكر أن الشافعي نص على أن انون ال يزوج منه  كذا يف

قال النووي يف شرح املهذب يسن إيقاظ النائم للصالة ال سيما إن ضاق وقتها وقال  فرعأمة 

السبكي يف كتابه املتقدم ذكره إذا دخل على املكلف وقت الصالة ومتكن من فعلها وأراد أن 

ها فإن وثق من نفسه أنه يستيقظ قبل خروج الوقت مبا ميكنه أن يصلي فيه جاز ينام قبل فعل

وإال مل جيز وكذا لو مل يتمكن ولكن مبجرد دخول الوقت قصد أن ينام فإن نام حيث مل يثق 

من نفسه باالستيقاظ أمث إمثني أحدمها إمث ترك الصالة والثاين إمث التسبب إليه وهو معىن قولنا 

إن استيقظ على خالف ظنه وصلى يف الوقت مل حيصل له إمث ترك الصالة وأما يأمث بالنوم و 

ذلك اإلمث الذي حصل فال يرتفع إال باالستغفار ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على 

ظنه أن نومه يستغرق الوقت مل ميتنع عليه ذلك ألن التكليف مل يتعلق به بعد ويشهد له ما 

بت زوجها بأنه ينام حىت تطلع الشمس فال يصلي الصبح إال ورد يف احلديث أن امرأة عا

ذلك الوقت فقال إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون من الليل حىت تطلع الشمس 



  فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا استيقظت فصل
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عد الوجوب جيب إيقاظه من باب وأما إيقاظ النائم الذي مل يصل فاألول وهو الذي نام ب

النهي عن املنكر وأما الذي نام قبل الوقت فال ألن التكليف مل يتعلق به لكن إذا مل خيش 

القول يف السكران اختلف عليه ضرر فاألوىل أيقاظه لينال الصالة يف الوقت انتهى ملخصا 

ويف حمل القولني أربع واألصح املنصوص يف األم أنه مكلف قال الرافعي  يف تكليفه على قولني

طرق أصحهما أما جاريان يف أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه والثاين أما يف أقواله كلها  

كالطالق والعتاق واإلسالم والردة والبيع والشراء وغريها وأما أفعاله كالقتل والقطع وغريها 

ق والعتاق واجلنايات وأما فكأفعال الصاحي بال خالف لقوة األفعال الثالث أما يف الطال

بيعه وشراؤه وغريمها من املعاوضات فال يصح بال خالف ألنه ال يعلم ما يعقد عليه والعلم 

شرط يف املعامالت الرابع أما فيما له كالنكاح واإلسالم أما ما عليه كاإلقرار والطالق 

ه كالبيع واإلجارة والضمان فينفذ قطعا تغليظا وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه من وج

نفذ تغليبا بطريق التغليظ هذا ما أورده الرافعي وقد اغرت به بعضهم فقال تفريعا على األصل 

السكران يف كل أحكامه كالصاحي إال يف نقض الوضوء قلت وفيه نظر فالصواب تقييد 

ذلك ذلك بغري العبادات ويستثىن منه اإلسالم أما العبادات فليس فيها كالصاحي كما تبني 

فمنها األذان فال يصح أذانه على الصحيح كانون واملغمى عليه ألن كالمه لغو وليس من 

أهل العبادة وفيه وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته قال يف شرح املهذب وليس بشيء 

  قال أما من هو يف أول النشوة فيصح أذانه بال خالف
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املسكر ليال وبقي سكره مجيع النهار مل يصح صومه وعليه القضاء وإن صحا ومنها لو شرب 

يف بعضه فهو كاإلغماء يف بعض النهار ومنها لو سكر املعتكف بطل اعتكافه وتتابعه أيضا 

واعلم أن يف بطالن االعتكاف بالسكر والردة ستة طرق نظري مسألة العفو عما ال يدركه 

هو األصح يبطل ما قطعا ألما أفحش من اخلروج من الطرف يف املاء والثوب األول و 

املسجد والثاين ال قطعا والثالث فيهما قوالن والرابع يبطل يف السكر دون الردة ألن السكران 

ليس من أهل املقام يف املسجد ألنه ال جيوز إقراره فيه فصار كما لو خرج من املسجد واملرتد 

فيه واخلامس يبطل يف الردة دون السكر ألنه كالنوم  من أهل املقام فيه ألنه جيوز إقراره

خبالفها ألا تنايف العبادات والسادس يبطل يف السكر المتداد زمانه وكذا الردة إن طال 

زماا وإال فال قال الرافعي وال خالف أنه ال حيسب زماما ومنها ال يصح وقوف السكران 

ذكره يف شرح املهذب ومنها يف وجوب الرد عليه بعرفة سواء كان متعديا أم ال كاملغمى عليه 

إذا سلم وكذا انون وجهان يف الروضة بال ترجيح قال يف شرح املهذب واألصح أنه ال جيب 

الرد عليهما وال يسن ابتداؤمها فهذه فروع ليس السكران فيها كالصاحي وبقي فرع مل أر من 

لو بان جمنونا ألنه ال خيفى حاله أو ال   ذكره وهو لو بان إمامه سكران فهل جتب اإلعادة كما

قال الشافعي السكران هو الذي  حد السكر فيه عباراتكما لو بان حمدثا الظاهر األول 

اختلط كالمه املنظوم وانكشف سره املكتوم وقال املزين هو الذي ال يفرق بني السماء 

ه وقيل الذي يتمايل يف واألرض وال بني أمه وامرأته وقيل هو الذي يفصح مبا كان حيتشم من

مشيه ويهذي يف كالمه وقيل الذي ال يعلم ما يقول وقال ابن سريج الرجوع فيه إىل العادة 

  فإذا انتهى تغريه إىل حالة يقع عليه اسم
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السكران فهو املراد بالسكران قال الرافعي وهو األقرب ومل يرتض اإلمام شيئا من هذه 

بارات وقال الشارب له ثالثة أحوال أوهلا هزة ونشاط يأخذه إذا دبت اخلمر فيه ومل تستول الع

عليه بعد وال يزول العقل يف هذه احلالة بال خالف فهذا ينفذ طالقه وتصرفاته لبقاء عقله 



الثانية اية السكر وهو أن يصري طافحا ويسقط كاملغشي عليه ال يتكلم وال يكاد يتحرك 

طالقه وال غريه ألنه ال عقل له الثالثة حالة متوسطة بينهما وهو أن ختتلط أحواله فال ينفذ 

وال تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى متييز وفهم وكالم فهذه الثالثة سكر وفيها القوالن وما ذكره 

يف احلالة الثانية تابعه عليه الغزايل وجعال لفظه كلفظ النائم قال الرافعي يف الطالق ومن 

اب من جعله على اخلالف لتعديه بالتسبب إىل هذه احلالة قال وهو أوفق إلطالق األصح

األكثرين قال األسنوي وقد خالف يف مواضع فجزم بأن الطافح الذي سقط متييزه بالكلية  

كالمه لغو ومنها يف والية النكاح فقال السكر إن حصل بسبب يفسق به فإن قلنا الفاسق 

و حصل بسبب ال يفسق فإن مل ينفذ تصرف السكران فالسكر  ال يلي فذاك وإن قلنا يلى أ

كاإلغماء وإن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي فمنهم من صحح تزوجيه ومنهم من منع 

الختالل نظره مث اخلالف فيما إذا بقي له متييز ونظر فأما الطافح الذي سقط متييزه بالكلية 

نا فأنت طالق فكلمته وهو سكران أو فكالمه لغو ومنها يف أواخر الطالق قال إن كلمت فال

جمنون طلقت قال ابن الصباغ يشرتط أن السكران حبيث يسمع ويتكلم وأما كالمها يف 

  سكرها فتطلق به على األصح إال إذا انتهت إىل السكر الطافح وذكر مثله يف األميان
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منها يف الطالق يشرتط لنفوذه التكليف إال  من املشكل قول املنهاج يف عدة مواضع تنبيه

السكران وقال يف الدقائق وغريها إن قوله إال السكران زيادة على احملرر ال بد منها فإنه غري 

مكلف مع أنه يقع طالقه قال األسنوي وهذا كالم غري مستقيم فإن الصواب أنه مكلف 

وا إنه غري مكلف وأبطلوا وحكمه كحكم الصاحي فيما له وعليه غري أن األصوليني قال

تصرفاته مطلقا فخلط النووي طريقة الفقهاء بطريقة األصوليني فإنه نفى عنه التكليف ومع 

ذلك حكم بصحة تصرفاته ومها طريقتان ال ميكن اجلمع بينهما وقال يف اخلادم ما ذكره 

بذلك  األسنوي مردود بل األصوليون قالوا إنه غري مكلف مع قوهلم بنفوذ تصرفاته صرح

اإلمام والغزايل وغريمها وأجابوا عن نفوذ تصرفاته بأا من قبيل ربط األحكام باألسباب الذي 



هو خطاب الوضع وليس من باب التكليف وعن ابن سريج أنه أجاب جبواب آخر وهو أنه 

ملا كان سكره ال يعلم إال من جهته وهو متهم يف دعوى السكر لفسقه ألزمناه حكم أقواله 

قال يف كفاية املتحفظ الولد  القول يف أحكام الصيبوطردنا ما لزمه يف حال الصحة  وأفعاله

ما دام يف بطن أمه فهو جنني فإذا ولدته مسي صبيا فإذا فطم مسي غالما إىل سبع سنني مث 

يصري يافعا إىل عشر مث يصري حزورا إىل مخسة عشر انتهى والفقهاء يطلقون الصيب على من 

ألحكام على أربعة أقسام األول ما ال يلحق فيه بالبالغ بال خالف وذلك يف مل يبلغ وهو يف ا

التكاليف الشرعية من الواجبات واحملرمات واحلدود والتصرفات من العقود والفسوخ والواليات 

ويف ذلك فروع منها وجوب  الثاين ما يلحق فيه بالبالغ بال خالف عندناومنها حتمل العقل 

فاق على قريبه منه وبطالن عبادته بتعمد املبطل ال خالف يف ذلك يف الزكاة يف ماله واإلن

الطهارة والصالة والصوم وصحة العبادات منه وترتب الثواب عليها وإمامته يف غري اجلمعة 

  ووجوب تبييت النية يف صوم رمضان
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الفاسق والصيب املميز يشرتكون يف جواز قال يف الروضة يف باب الغصب الرجل واملرأة والعبد و 

اإلقدام على إزالة املنكرات ويثاب الصيب عيه كما يثاب البالغ وليس ألحد منعه من كسر 

املالهي وإراقة اخلمر وغريمها من املنكرات كما ليس له منع البالغ فإن الصيب وإن مل يكن 

ي خطاب الندب ثابت يف مكلفا فهو من أهل القرب وليس هذا من الواليات وقال السبك

حق الصيب فإنه مأمور بالصالة من جهة الشارع أمر ندب مثاب عليها وكذلك يوجد يف 

الثالث حقه خطاب اإلباحة والكراهة حيث يوجد خطاب الندب وهو ما إذا كان مميزا انتهى 

وفيه فروع األول إذا أحدث الصيب أو أجنب وتطهر  ما فيه خالف واألصح أنه كالبالغ

رته كاملة فلو بلغ صلى ا ومل جيب إعادا ويف وجه حكاه املتويل عن املزين أا ناقصة فطها

فتلزمه اإلعادة إذا بلغ ولو تيمم مث بلغ مل يبطل تيممه يف األصح ويصلى به الفرض يف 

األصح ويف وجه يبطل ويف آخر يصلى به النفل دون الفرض الثاين يف صحة أذانه وجهان 



اجلمهور صحته لكن يكره الثالث القيام يف صالة الفرض هل جيب يف الصحيح وبه قطع 

صالة الصيب أو جيوز له القعود وجهان يف الكفاية بال ترجيح قال األذرعي واألصح عند 

صاحب البحر املنع قال األسنوي وجيريان يف الصالة املعادة قال وكالم األكثرين مشعر باملنع 

خطب الصيب للجمعة بل يقطع مبنع القعود الرابع يف صحة  قلت وال ينبغي أن جيريا فيما إذا

إمامته يف اجلمعة قوالن أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بغريه اخلامس يف سقوط فرض 

صالة اجلنازة به وجهان أصحهما السقوط ألنه تصح إمامته فأشبه البالغ ويف نظريه من رد 

قصود هناك الدعاء وهو حاصل وهنا السالم وجهان أصحهما عدم السقوط والفرق أن امل

األمان ويف سقوط فرض صالة اجلماعة بالصبيان احتماالن للمحب الطربي السادس يف 

  جواز توكيله يف دفع الزكاة وجهان األصح اجلواز
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 ما إذا السابع جيوز اعتماد قوله يف اإلذن ودخول دار وإيصال هدية يف األصح وحمل الوجهني

مل تكن قرينة وإال فيعتمد قطعا الثامن حيصل بوطئه التحليل على املشهور إذا كان ممن يتأتى 

منه اجلماع أما الصغرية املطلقة ثالثا إذا وطئت ففيها طريقان أصحهما احلل قطعا والثاين يف 

طياده اليت ال تشتهى الوجهان يف الصيب التاسع التقاطه صحيح على املذهب كاحتطابه واص

العاشر يف وجوب الرد عليه إذا سلم وجهان أصحهما الوجوب احلادي عشر يف حل ما دحبه 

قوالن أصحهما احلل فإن كان مميزا حل قطعا الثاين عشر يف صحة إسالم الصيب املميز 

استقالال وجهان املرجح منهما البطالن واملختار عند البلقيين الصحة وهو الذي أعتقده مث 

مال إليه فقال يف كتابه إبراز احلكم استدل من قال ببطالنه باحلديث مبثل ما رأيت السبكي 

احتج به لبطالن بيعه ووجه الداللة يف البيع أنه لو صح الستلزام املؤاخذة بالتسليم واملطالبة 

بالعهدة واحلديث دل على عدم املؤاخذة ولو صح أيضا لكلف أحكام البيع وهو ال يكلف 

م لو صح لكلف أحكامه والالزم منتف باحلديث قال وهذا استدالل شيئا وكذا يف اإلسال

ضعيف ألنه يكفي يف ترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ والقائل بصحة إسالمه يقول 



أنه إذا بلغ ووصف الكفر صار مرتدا وهذا ال ينفيه احلديث إمنا ينفي املؤاخذة حني الصىب 

م والصالة واحلج وغريها يصح منه اإلسالم انتهى واإلسالم كالعبادات فكما يصح منه الصو 

قلت ومما يدل لصحته من احلديث ما رواه أبو داود يف سننه عن مسلم التميمي قال بعثنا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية فلما هجمنا على القوم تقدمت أصحايب على فرس 

رزوا أنفسكم قالوا نعم قلت قولوا فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون فقلت هلم تريدون أن حت

نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله فقالوها فجاء أصحايب فالموين وقالوا أشرفنا 

على الغنيمة فمنعتنا مث انصرفنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أتدرون ما صنع لقد 

الث عشر يف كونه كالبالغ يف حترمي النظر كتب اهللا له بكل إنسان كذا وكذا مث أدناين منه الث

حىت جيب على املرأة االحتجاب منه وجهان أصحهما نعم الرابع عشر يف استحقاق سلب 

  القتيل الذي يقتله وجهان أصحهما نعم اخلامس عشر يف جواز القصر واجلمع له رأيان
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يكونان يف الفرائض واألصح اجلواز قال العبادي فلو  قال صاحب البيان ال جيوز ألما إمنا

مجع تقدميا مث بلغ مل تلزمه اإلعادة السادس عشر يف كون عمده يف اجلنايات عمدا قوالن 

األظهر نعم وينبين على ذلك فروع منها وجوب القصاص على شريكه جبرح أو إكراه ومنها 

كفارة والقضاء ومنها وجوب الفدية إذا تغليظ الدية عليه ومنها فساد احلج جبماعه ووجوب ال

ارتكب باقي احملظورات ومنها إذا وطئ أجنبية فهو زنا إال أنه ال حد فيه لعدم التكليف 

وعلى القول اآلخر هو كالواطئ بشبهة فيرتتب عليه حترمي املصاهرة الرابع ما فيه خالف 

مر الثاين وجوب نية  واألصح أنه ليس كالبالغ وفيه فروع األول سقوط السالم برده كما

الفرضية يف الصالة األصح ال يشرتط يف حقه كما صوبه يف شرح املهذب الثالث قبول روايته 

فيه وجهان واألصح املنع الرابع واخلامس يف وصيته وتدبريه قوالن واألظهر بطالما السادس 

ا يف منعه من مس املصحف وهو حمدث وجهان واألصح ال قال األسنوي ومل أر تصرحي

بتمكينه يف حال اجلنابة والقياس املنع ألا نادرة وحكمها أغلظ قلت صرح النووي باملسألة 



يف فتاويه وسوى فيه بني اجلنابة واحلدث قال يف اخلادم وفيه نظر ألا ال تتكرر فال يشق قال 

ر وعلى قياسه جيوز املكث يف املسجد وهو بعيد إذ ال ضرورة السابع يف منعه من لبس احلري

وجهان أصحهما ال مينع الثامن إذا بطل أمان رجال ال يبطل أمان الصبيان يف األصح التاسع 

هل جيوز أن يلتقط املميز وجهان الصحيح نعم كغريه العاشر إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا 

مخست ويف الباقي أوجه أصحها تقسم بينهم كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من 

يل الثاين يقسم كالغنيمة للفارس ثالثة أسهم وللراجل سهم والثالث يرضخ هلم تسوية وتفض

  منه وجيعل الباقي لبيت املال احلادي عشر يف صحة األمان منه وجهان أصحهما ال يصح
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 حاصل املواضع اليت يقبل فيها خرب املميز اإلذن يف دخول الدار وإيصال اهلدية ضابط

وإخباره بطلب صاحب الدعوة واختياره أحد أبويه يف احلضانة ودعواه استعجال اإلنبات 

األول  هو أشياء ما حيصل به البلوغبالدواء وشراؤه احملقرات نقل ابن اجلوزي اإلمجاع عليه 

اإلنزال وسواء فيه الذكر واألنثى ويف وجه ال يكون بلوغا يف النساء ألنه نادر فيهن ووقت 

ستكمال تسع سنني ويف وجه مضى نصف العاشرة ويف آخر استمكاهلا قال إمكانه ا

األسنوي وهذان الوجهان يف الصيب أما الصبية فقيل أول التاسعة وقيل نصفها صرح به يف 

التتمة وتعليل الرافعي يرشد إليه ونظريه احليض واألصح فيه األول وفيه وجه مضى نصف 

وجزم فيه باألول الثاين السن وهو استكمال مخسة عشر التاسعة ويف آخر الشروع فيها واللنب 

سنة ويف وجه بالطعن يف اخلامسة عشرة ويف آخر حكاه السبكي مضى ستة أشهر منها قال 

السبكي واحلكمة يف تعليق التكليف خبمس عشرة سنة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان 

عي ذلك ويدعوه إىل ارتكاب الشهوة والتوقان وتتسع معها الشهوات يف األكل والتبسط ودوا

ما ال ينبغي وال حيجره عن ذلك ويرد النفس عن مجاحها إال رابطة التقوى وتسديد املواثيق 

عليه والوعيد وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته فاقتضت احلكمة اإلهلية توجه 

للعقوبات على التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة 



املخالفة وقد جعل احلكماء لإلنسان أطوارا كل طور سبع سنني وأنه إذا تكمل األسبوع 

الثاين تقوى مادة الدماغ التساع ااري وقوة اهلضم فيعتدل الدماغ وتقوى الفكرة والذكر 

وتتفرق األرنبة وتتسع احلنجرة فيغلظ الصوت لنقصان الرطوبة وقوة احلرارة وينبت الشعر 

( لتوليد األخبرة وحيصل اإلنزال بسبب احلرارة ومتام األسبوع الثاين هو يف أواخر اخلمسة عشرة 

  ألن احلكماء حيسبون بالشمسية
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متاخر عن ذلك شهرا فإما أن تكون ) واملشرعون يعتربون اهلاللية ومتام اخلامسة عشر 

ا مضبوطا أو ألن هناك دقائق اطلع الشرع عليها ومل يصل الشريعة حكمت بتمامها لكونه أمر 

احلكماء إليها اقتضت متام السنة قال وقد استملت الروايات الثالث يف حديث رفع القلم 

وهو قوله حىت يكرب و حىت يعقل و حىت حيتلم على املعاين الثالثة اليت ذكرنا أا حتصل عند 

ته واحتماله التكاليف الشاقة والعقوبات على مخس عشرة سنة فالكرب إشارة إىل قوته وشد

تركها والعقل املراد به الفكرة فإنه وإن ميز قبل ذلك مل يكن فكره تاما ومتامه عند هذا السن 

وبذلك يتأهل للمخاطبة وفهم كالم الشارع والوقوف مع األوامر والنواهي واالحتالم إشارة 

ملوبقات وجتذبه إىل اهلوى يف الدركات وجاء إىل انفتاح باب الشهوة العظيمة اليت توقع يف ا

التكليف كاحلكمة يف رأس البهيمة مينعها من السقوط انتهى كالم السبكي مث قال وأنا أقول 

إن البلوغ يف احلقيقة املقتضي للتكليف هو بلوغ وقت النكاح لآلية واملراد ببلوغ وقته 

ة هو البلوغ املشار إليه يف اآلية الكرمية باالشتداد والقوة والتوقان وأشباه ذلك فهذا يف احلقيق

وضبطه الشارع بأنواع أظهرها اإلنزال وإذا أنزل حتققنا حصول تلك احلالة إما قبيل اإلنزال 

وإما مقارنه الثالث إنبات العانة وهو يقتضي احلكم بالبلوغ يف الكفار ويف وجه واملسلمني 

ليه وفيه قوالن أظهرمها الثاين فلو قامت أيضا ومبىن اخلالف على أنه بلوغ حقيقة أو دليل ع

بينة على أنه مل يكمل مخس عشرة سنة مل حيكم ببلوغه الرابع نبات اإلبط واللحية والشارب 

فيه طريقان أحدمها أنه ال أثر هلا قطعا والثاين أا كالعانة وأحلق صاحب التهذيب اإلبط ا 



الصوت وود الثدي وال أثر هلا على دون اللحية والشارب اخلامس انفراق األرنبة وغلظ 

  املذهب وختتص املرأة باحليض واحلبل
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إذا بلغ يف أثناء العبادة فإن كانت صالة أو صوما وجب إمتامها وأجزأت على الصحيح  فرع

ن قبل والثاين يستحب اإلمتام وجتب اإلعادة ألنه شرع فيها ناقصا أو حجا أو عمرة فإن كا

الوقوف يف احلج والطواف يف العمرة أجزأته عن فرض اإلسالم وإال فال ويف احلال األول جتب 

إعادة السعي إن كان قدمه فلو بلغ بعد فعلها أجزأته الصالة دون احلج والعمرة والفرق أنه 

مأمور بالصالة مضروب عليها خبالف احلج وأن احلج ملا كان وجوبه مرة واحدة يف العمر 

 فائدةط وقوعه يف حال الكمال خبالف الصالة وعتق العبد وإفاقة انون كبلوغ الصيب اشرت 

ذكر السبكي يف احلديث السابق سؤالني أحدمها أن قوله حىت يبلغ و حىت يستيقظ و حىت 

يفيق غايات مستقبلة والفعل املغىي ا هو رفع ماض واملاضي ال جيوز أن تكون غايته 

ن الفعل ماضيا كون أجزاء املغىي مجيعها ماضية والغاية طرف املغىي مستقبلة ألن مقتضى كو 

ويستحيل أن يكون املستقبل طرفا للماضي ألن اآلن فاصل بينهما والغاية إما داخلة يف 

املغىي فتكون ماضية أيضا وإما خارجة جماورة فيصح أن يكون اآلن غاية للماضي وإما أن 

فصل عن املاضي غاية له فيستحيل الثاين أن الرفع قد تكون منفصلة حىت يكون املستقبل املن

يقال إنه يقتضي سبق وضع ومل يكن القلم موضوعا على الصيب وأجاب عن األول بالتزام 

حذف أو جماز حىت يصح الكالم فيقدر رفع القلم فال يزال مرتفعا حىت يبلغ أو فهو مرتفع 

يهقي قال إن األحكام إما نيطت وعن الثاين بأن الرفع ال يستدعي تقدمي وضع وبأن الب

خبمس عشرة سنة من عام اخلندق وقبل ذلك كانت تتعلق بالتمييز فإن ثبت هذا احتمل أن 

يكون املراد ذا احلديث انقطاع ذلك احلكم وبيان أنه ارتفع التكليف عن الصيب وإن ميز 

باعتبار وضعه حىت يبلغ فيصح فيه أنه رفع بعد الوضع وهو الصحيح يف النائم بال إشكال 



  عليه قبل نومه ويف انون قبل جنونه إذا سبق له حال تكليف
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قال أبو حامد يف الرونق يفارق العبد احلر يف مخسني مسئلة ال جهاد  القول يف أحكام العبد

عورة األمة كعورة عليه وال جتب عليه اجلمعة وال تنعقد به وال حج عليه وال عمرة إال بالنذر و 

الرجل وجيوز النظر إىل وجهها لغري حمرم وال يكون شاهدا وال ترمجانا وال قائفا وال قامسا وال 

خارصا وال مقوما وال كاتبا للحاكم وال أمينا للحاكم وال قاضيا وال يقلد أمرا عاما وال ميلك 

احلج يف الكفارات ماال وال  وال يطأ بالتسري وال جتب عليه الزكاة إال زكاة الفطر وال يعطى يف

يأخذ من الزكاة والكفارة شيئا إال سهم املكاتبني وال يصوم غري الفرض إال بإذن سيده وال 

يلزم سيده إقراره باملال وال يكون وليا يف النكاح وال يف قصاص وال حد وال يرث وال يورث 

وما نقص منه بقيمته وال وحده النصف من حد احلر وال يرجم يف الزنا وجتب يف إتالفه قيمته 

يتحمل الدية وال يتحمل عنه وال تتحمل العاقلة قيمته وال يتزوج بامرأتني سواء كانتا حرتني 

أم أمتني وطالقه اثنتان وعدة األمة قرءان وال لعان بينها وبني سيدها يف أحد القولني وال 

حلرية وال يؤدى به فروض ينفى يف الزنا يف أحد القولني وال يقتل به احلر وال من فيه بعض ا

الكفارة وال يتزوج بنفسه ويكره على التزويج وقسم األمة على النصف من قسم احلرة وال حيد 

قاذفه وال يسهم له من الغنيمة ويأخذ اللقطة على حكم سيده وال يكون وصيا وال تصح  

أبو حامد  كفالته إال بإذن سيده وجيعل صداقا وجيعل نذرا ويكون رهنا انتهى قلت لقد مجع

فأحسن وبقي عليه أشياء أذكرها بعد أن أتكلم على ما ذكره فقوله وال حج وال عمرة إال 

بالنذر فيه أمران أحدمها أنه يلزمه احلج والعمرة بغري طريق النذر وهو اإلفساد إذ أحرم مث 

جامع فإنه يلزمه القضاء على املذهب وبه قطع مجاهري األصحاب ألنه مكلف وهل جيزيه يف 

حال رقه قوالن أصحهما نعم واألمر الثاين إذا لزمه ذلك بالنذر فهل يصح منه يف حال رقه 

قال الروياين فيه وجهان كما يف قضاء احلجة اليت أفسدها كذا يف شرح املهذب عنه وصرح يف 

زوائد الروضة بتصحيح اإلجزاء وقوله وعورة األمة كعورة الرجل هو األصح ويف وجه أا  



الرأس ويف آخر إال الرأس والساق ويف ثالث إال ما يبدو يف حال اخلدمة ومها كاحلرة إال 

  املذكوران والرقبة والساعد
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وقوله وجيوز النظر إىل وجهها هو وجه صححه الرافعي وصحح النووي أا يف ذلك كاحلرة 

يف األوىل هالل رمضان إذا اكتفينا وقوله وال يكون شاهدا استثين منه صورتان على رأي ضع

فيه بواحد يف جواز كونه عبدا وجهان أصحهما املنع والثانية إمساع القاضي األصم إذا مل 

يشرتط فيه العدد يف جواز كون املسمع عبدا وجهان كاهلالل أصحهما املنع وقوله وال قائفا 

فال يف شرح التلخيص جيوز  هو األصح وفيه وجه وقوله وال كاتبا حلاكم هو الصحيح وقال الق

كونه كاتبا ألن الكتابة ال يتعلق ا حكم ألن القاضي ال ميضي ما كتبه حىت يقف عليه 

واملعتمد إمنا هو شهادة الشهود الذين يشهدون مبا تضمنه املكتوب وقوله وال ميلك هو 

شاء ويف  األظهر ويف قول قدمي أنه ميلك بتمليك السيد ملكا ضعيفا للسيد الرجوع فيه مىت

احتياجه إىل القبول وجهان بناء على إجباره يف النكاح قال الرافعي وال جيري اخلالف يف 

متليك األجنيب ويف املطلب أن مجاعة أجروه فيه منهم القاضي حسني واملاوردي وقوله وال 

راد جتب عليه الزكاة إال زكاة الفطر إن أراد الوجوب بسببه فيجب فيه زكاة التجارة أيضا وإن أ

أن الوجوب يالقيه وهو مبين على اخلالف يف زكاة الفطر هل الوجوب يالقي املؤدى عنه مث 

يتحملها املؤدي أو ال فيه قوالن أصحهما األول قال وتظهر فائدما فيما إذا مل خيرج السيد 

عنه مث عتق هل خيرج ما مضى قوله وال يورث قد يستثىن منه مسألة وهو ما لو وجب له 

ذف ومات فإن األصح أن حقه ينتقل إىل سيده ألا عقوبة وجبت بالقذف فلم تعزير بق

تسقط باملوت كاحلد قال األصحاب وليس ذلك على سبيل اإلرث ولكنه أخص الناس به 

فما ثبت له يف حياته يكون لسيده بعد موته حبق املال ويف وجه يستوفيه أقاربه ألن العار 

طان كحر ال وارث له ويف رابع يسقط فعلى هذا يفارق يعود عليهم ويف ثالث يستوفيه السل

احلر قوله وال تتحمل العاقلة قيمته هو قول واألظهر خالفه وعلى األول ال جيري فيه القسامة 



وجتري على الثاين وعجبت أليب حامد كيف جزم بذلك القول ومل يذكر مسئلة القسامة قوله 

  وطالقه اثنتان
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قوله وعدة األمة قرءان بقي عليه ذات األشهر وهلا شهر ونصف يف األظهر والثاين شهران 

والثالث ثالثة كاحلرة واملتوىف عنها وهلا شهران ومخسة أيام قوله وال لعان بينها وبني سيدها يف 

سنة أحد القولني وهو األظهر قوله وال ينفى يف الزنا يف أحد القولني واألظهر أنه ينفى نصف 

ويف قول سنة كاحلر قوله ويكره على التزويج هو يف األمة كذلك ويف العبد قول واألظهر أنه 

ال جيرب سواء كان كبريا أو صغريا قال ابن الرفعة القياس أن إحرام السيد عن عبده كتزوجيه 

قوله وال يسهم له من الغنيمة هذا إن كان يف املقاتلة حر فإن كانوا كلهم عبيدا فأوجه 

حها يقسم بينهم أربعة أمخاس ما غنموه كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من أص

تسوية وتفضيل والثاين يقسم كالغنيمة والثالث يرضخ هلم منه وجيعل الباقي لبيت املال قوله 

ويأخذ اللقطة األظهر أنه ال يصح التقاطه وال يعتد بتعريفه قوله وال تصح كفالته إال بإذن 

انه هذا ما يتعلق مبا ذكره وبقي عليه أنه ال يؤذن جلماعة وال حيضرها إال سيده كذلك ضم

بإذن سيده ذكر األول يف شرح املهذب والثاين القاضي حسني واحلر أوىل منه يف األذان كما 

يف شرح املهذب واإلمامة واجلنازة ونذره للحج صحيح بال إذن كما يف الروضة وأصلها 

اهر ينبغي صحتها وللقرب املالية يف الذمة قال يف الكفاية  وللصالة والصوم قال يف اجلو 

كضمانه فيتوقف على اإلذن وال يصح منه بيع وال غريه من العقود إال بإذن السيد وال يكون 

وكيال يف إجياب النكاح وال عامال يف الزكاة إال إذا عني له اإلمام قوما يأخذ منهم قدرا معينا 

ني ويف استحقاقه سلب القتيل الذي يقتله وجهان وهل يعطى حينئذ من سهم العامل

أصحهما نعم ويف قبول الوصية واهلبة ومتلك املباحات بال إذن وجهان وال جزية عليه وال 

فطرة عن امرأته بل جتب على سيدها إن كانت أمة ونفقته نفقة املعسرين وال تنكح األمة إال 

األصح لنقص الرق فإذا نكحها العبد بشروط وال على احلرة وال ختدم وإن كانت مجيلة يف 



  على احلرة ففي استحقاقها السبع والثالث وجهان أصحهما نعم
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كاحلرة ألنه شرع الرتفاع احلشمة وحصول املباسطة وهو يتعلق بالطبع فال خيتلف بالرق 

ألقراء والطالق واألشبه واحلرية ويف وجه تستحق الشطر كالقسم ففي وجه يكمل املنكسر كا

ال ألن التنصيف فيه ممكن وال تصري األمة فراشا مبجرد امللك حىت توطأ وتصري احلرة فراشا 

مبجرد العقد وإذا زوجها السيد استخدمها ارا وسلمها للزوج ليال وال نفقة على الزوج حينئذ 

رقه ويضمن منافعه يف األصح ويسافر ا السيد بدون إذنه ويضمن العبد باليد ويقطع سا

بالفوات خبالف احلر يف الثالث ويصح وقفه وال يصح وقف احلر نفسه وال تصح وصيته 

وقيل إن عتق مث مات صحت وال يصح الوقف عليه لنفسه وال اإليصاء له وال توطأ األمة 

مبجرد امللك حىت تستربأ وتوطأ احلرة مبجرد العقد وحيصل استرباؤها بوضع محل زنا وال يتصور 

انقضاء عدة احلرة حبمل زنا وجتب نفقة العبد واألمة وفطرما وإن عصيا وأبقا خبالف الزوجة 

ألا يف الرقيق للملك وهو باق مع اإلباق والعصيان ويف الزوجة لالستمتاع وهو منتف مع 

النشوز ونفقة الزوجة مقدرة وال تسقط مبضي الزمان ونفقة الرقيق للكفاية وتسقط مبضيه 

ض اإلماء على بعض يف النفقة والكسوة خبالف الزوجات وال حصر لعدد التسري ويفضل بع

وال جيب هلن قسم وجيوز مجعهن يف مسكن بغري رضاهن وال جيري فيهن ظهار وال إيالء وال 

تطالب سيدها العنني بوطء وال متنع منه إن كان به عيب وال جتب نفقة الرقيق على قريبه وال 

ربه بل سيده وال عقيقة له كما ذكره البلقيين خترجيا ولو كان أبوه غنيا حضانة له وال حيضنه أقا

ألنه ال نفقة له عليه وإمنا خياطب بالعقيقة من عليه النفقة وال يسن للسيد أن يعق عن رقيقه 

هل لنا جنل غين % ه على خري طريقه % أيها السالك يف الفق % ويف ذلك قلت ملغزا 

سقط ضمان قتله أو قطعه بإذنه يف ذلك ويف سقوط وال ي% ليس فيه من عقيقه % 

القصاص بإذنه ملثله وجهان يف الروضة بال ترجيح قال البلقيين أصحهما السقوط ويف اللباب 

اجلناية على العبد مثلها على احلر إال يف سبعة أشياء ال يقتل به احلر وال من فيه حرية وجتب 



افه من ضمان نفسه وال خيتلف الذكر واألنثى فيه القيمة بالغة ما بلغت ويعترب نقصان أطر 

  وجتب يف جنايته نقد البلد وال جتري فيه القسامة قلت األصح جتري فيه كما مر 
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اجلناية على العبد تارة تكون من غري إثبات يد وتارة بإثبات اليد فقط وتارة ما فاألول  تنبيه

ه ويف أطرافه من القيمة ما يف أطراف احلر من الدية ويف غري املقدرة جتب فيه القيمة يف نفس

حكم إقراره يقبل ما نقص منها والثاين فيه أرش النقص فقط والثالث فيه أكثر األمرين منهما 

فلو أقر بالقصاص فعفا على مال فاألصح تعلقه  فيما أوجب حدا أو قصاصا النتفاء التهمة

إمنا أقر بالعقوبة واحتمال املواطأة فيها بعيد وإن أقر بسرقة قطع  برقبته وإن كذبه السيد ألنه

وال يقبل يف املال إذا كان تالفا يف األظهر بل يتعلق بذمته كما لو أقر به ابتداء وإن كان باقيا 

وهو يف يد السيد مل ينزع منه إال ببينة أو يف يد العبد فقيل يقبل قطعا وقيل ال قطعا وقيل 

ال يقبل مطلقا وإن أقر بدين جناية أو غصب أو سرقة ال يوجب القطع أو قوالن واألظهر 

إتالف وصدقه السيد تعلق برقبته وإال فبذمته أو معاملة ومل يكن مأذونا له مل تتعلق برقبته بل 

بذمته أو مأذونا قبل وأدى من كسبه األموال املتعلقة بالعبد هي أقسام األول ما يتعلق برقبته 

أرش اجلناية وبدل املتلفات سواء كان بإذن السيد أم ال لوجوبه بغري رضى  فيباع فيه وذلك

املستحق ويستثىن ما إذا كان العبد صغريا ال مييز أو جمنونا أو أعجميا يرى وجوب طاعة 

األمر يف كل شيء فال يتعلق برقبته ضمان على األصح ألنه كاآللة فأشبه البهيمة والثاين نعم 

ما يتعلق بذمته فيتبع به إذا عتق وهو ما وجب برضى املستحق دون  ألنه بدل متلف الثاين

السيد كبدل املبيع والقرض إذا أتلفهما وكذا لو نكح وزاد على ما قدره له السيد فالزائد يف 

ذمته أو امتثل وليس مكتسبا وال مأذونا له ويف قول هو يف هذه احلالة على السيد ويف آخر 

سيده ووطئ فهل يتعلق مهر املثل بذمته لكونه وجب برضى يف رقبته ولو نكح بغري إذن 

  مستحقه أو برقبته ألنه إتالف قوالن أظهرمها األول
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فإن كان بغري رضاه كأن نكح أمة بغري إذن سيدها ووطئها فطريقان أحدمها طرد القولني 

كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا ولو أذن   والثاين القطع بتعلقه بالرقبة وبه قال ابن احلداد

سيده يف النكاح فنكح فاسدا ووطئ فهل يتعلق بذمته أو رقبته أو سنه أقوال أظهرها األول 

ولو أفطرت يف رمضان حلمل أو رضاع خوفا على الولد فالفدية يف ذمتها قاله القفال الثالث 

فقة إذا أذن له السيد يف النكاح وهو  ما يتعلق بكسبه وهو ما ثبت برضامها وذلك املهر والن

كسوب أو مأذون له يف التجارة وكذا إذا نكح صحيحا وفسد املهر أو أذن له يف نكاح 

فاسد ووجب مهر املثل كما ذكره الرافعي قياسا أو ضمن بإذن السيد أو لزمه دين جتارة 

ادث بعد اإلذن وحيث قلنا يتعلق بالكسب فسواء املعتاد والنادر على الصحيح وخيتص باحل

دون ما قبله وحيث كان مأذونا تعلق بالربح احلاصل بعد اإلذن وقبله وبرأس املال يف األصح 

وحيث مل يوف يف الصور تعلق الفاضل بذمته وال يتعلق بكسبه بعد احلجر يف األصح ويف 

اية وجه أن املال يف الضمان متعلق بذمته ويف آخر برقبته الرابع ما يتعلق بالسيد وذلك جن

املستولدة والعبد األعجمي وغري املميز كما مر واملهر والنفقة إذا أذن يف النكاح على القدمي 

من املشكل قول املنهاج فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف يف يده فخرجت السلعة  تنبيه

 مستحقة رجع املشرتي ببدهلا على العبد وله مطالبة السيد أيضا وقيل ال وقيل إن كان يف يد

العبد وفاء فال ولو اشرتى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا اخلالف مث قال وال يتعلق دين 

التجارة برقبته وال ذمة سيده بل يؤدى من مال التجارة وكذا من كسبه فما ذكره من أن دين 

التجارة ال يتعلق بذمة السيد خمالف لقوله قبل إن السيد يطالب ببدل الثمن التالف يف يد 

بد وبثمن السلعة اليت اشرتاها أيضا وقد وقع املوضعان كذلك يف احملرر والروضة وأصلها الع

قال يف املطلب وال جيمع بينهما حبمل األول على جمرد املطالبة والثاين على بيان حمل الدفع 

فإن الوجه الثالث املفصل يأىب ذلك قال السبكي واألسنوي وسبب وقوع هذا التناقض أن 

   هو طريقةاملذكور أوال
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اإلمام وأشار يف املطلب إىل تضعيفها وثانيا هو طريقة األكثرين فجمع الرافعي بينهما فلزم 

منه ما لزم ومحل البقليين قوهلم إن دين التجارة ال يتعلق بذمة السيد على أن املراد بسائر 

ما أحلق فيه باألحرار بال خالف ويف ذلك  األولأمواله القول يف أحكام املبعض هي أقسام 

منها صحة البيع والشراء والسلم واإلجارة والرهن واهلبة والوقف وكل تربع إال العتق  فروع

واإلقرار بأن ال يضر املالك ويقبل فيما يضره يف حقه دون سيده ويقضي مما يف يده ومنها 

خ النكاح باإلعسار وأن السيد ثبوت خيار الس والشرط والشفعة ومنها صحة خلعها وفس

ال يطؤها وال جيربها على النكاح وال يقيم عليها احلد الثاين ما أحلق فيه باألرقاء بال خالف 

وفيه فروع منها أنه ال تنعقد به اجلمعة وال جتب عليه يف غري نوبته وال جيب عليه احلج وال 

يف نوبة السيد وال يقطع يسقط حجه حجة اإلسالم وال ضمان إن مل يكن مهايأة أو ضمن 

بسرقة مال سيده ويقطع سارقه وال ينكح بال إذن وينكح األمة ولو كان موسرا نقل اإلمام 

االتفاق عليه كما ذكره يف املهمات وال ينكح احلر مبعضة وال من ميلك بعضها أو متلك 

ر ولو كافرا بعضه وال يثبت هلا اخليار حتت عبد ويثبت بعتق كلها حتت مبعض وال يقتل به احل

وال يكون واليا وال وليا وال شاهدا وال خارصا وال قامسا وال مرتمجا وال وصيا وال قائفا وال 

حيمل العقل وال يكون حمصنا يف الزنا وال يف القذف وال جيزئ يف الكفارة وال يرث وال حيكم 

  ملبعضه وال يشهد له وال جيب عليه اجلهاد وطالقه طلقتان وعدا قرءان
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منها وجوب الزكاة فيما ملكه ويورث  الثالث ما فيه خالف واألصح أنه كاألحرار وفيه فروع

ويكفر بالطعام والكسوة ويصح التقاطه ويدخل يف ملكه إن كان يف نوبته وكذا زكاة الفطر 

ذا بغري إذنه يف ولو اشرتى زوجته باملال املشرتك بإذن سيده ملك جزءها وانفسخ النكاح وك



األظهر أو خبالص ماله فكذلك أو مال السيد فال ولو أوصى لنصفه احلر خاصة أو الرقيق 

خاصة ففي الصحة وجهان أصحهما يف زوائد الروضة يصح ويكون له خاصة يف األوىل 

ولسيده خاصة يف الثانية والثاين ال كما ال يرث ولو أوصى له وبعضه ملك وارث املوصي فإن  

ايأة ومات يف نوبته صحت أو نوبة السيد فوصية لوارث وكذا إن مل يكن مهايأة قال كان مه

منها أنه  الرابع ما فيه خالف واألصح أنه كاألرقاء وفيه فروعاإلمام حيتمل أن تبعض الوصية 

ال جتب عليه اجلمعة يف نوبته وال يقتل به مبعض سواء كان أزيد حرية منه أم ال ونفقته نفقة 

وحيد يف الزنا والقذف حد العبد ومينع من التسري وال جتب عليه نفقة القريب وال املعسرين 

اخلامس ما وزع فيه احلكم وفيه اجلزية وعورا يف الصالة كاألمة واشرتاط النجوم إذا كوتب 

منها زكاة الفطر حيث ال مهايأة على كل منه ومن سيده نصف صاع والكسب النادر   فروع

من نفقته بقدر حريته وحتمل عاقلته نصف الدية يف قتله اخلطأ ويف  كذلك وجتب على قريبه

قتله واجلناية عليه وغرته من الدية بقدر احلرية وبقدر الرق من القيمة ويزوج املبعضة السيد مع 

قريبها فإن مل يكن فمع معتقها فإن مل يكن فمع احلاكم وقيل ال يزوج ويعتكف يف نوبته 

  دون نوبة السيد
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لو ملك املبعض ماال حبريته فاقرتضه منه السيد ورهن  من غرائب هذا القسم ما ذكره الروياين

عنده نصيبه الرقيق صح قال العالئي وهذه من مسائل املعاناة ألنه يقال فيها مبعض ال ميلك 

ا عنده مل يتمكن مالك النصف عتق نصيبه إال بإذن املبعض ألن هذا النصف إذا كان مرهونن

منها ما ال نقل فيه  وبقي فروع ال ترجيح فيهاالسيد من عتقه إذا كان معسرا إال بإذنه انتهى 

ومنها لو قدر على مبعضه هل ينكح األمة فيه تردد لإلمام ألن إرقاق بعض الولد أهون من 

يستحق كفالته إرقاق كله كذا يف أصل الروضة بال ترجيح ومنها إذا التقط لقيطا يف نوبته هل 

وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب املعتمد ومنها لو سرق سيده ما ملك حبريته قال القفال 

ال يقطع وقال أبو علي يقطع ومنها لو قبل الوصية بال إذن فهل يصح يف حصته وجهان 



ومنها القسم للمبعضة هل تعطى حكم احلرائر أو اإلماء أو يوزع قال العالئي ال نقل فيه 

صرح املاوردي بأا كاألمة وجزم به األذرعي يف القوت مث ذكر التوزيع حبثا ومنها  قلت بل

هل له نكاح أربع كاحلر أو ال كالعبد أو يوزع قال العالئي الظاهر الثاين ألن النصف الرقيق 

منه غري منفصل فيؤدي إىل أن ينكح به أكثر من اثنتني قلت ويؤيده مسئلتا الطالق والعدة 

كم املذكور مصرحا به منقوال عن املاوردي وصاحب الكايف والرونق واللباب مث رأيت احل

وحبث الزركشي فيه التوزيع خترجيا من وجه يف احلد ونظريه ما لو سقى الزرع مبطر أو ماء 

اشرتاه سواء فإن فيه ثالثة أرباع العشر ومنها هل يصح الوقف عليه أو ال كالعبد قال العالئي 

  هو منقول صرح بصحته ابن خريان يف اللطيفال نقل فيه قلت بل 
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قال الزركشي فلو أراد سيده أن يقف عليه نصف الرقيق فالظاهر الصحة كالوصية ومنها لو 

اجتمع رقيق ومبعض قال العالئي الظاهر أن املبعض أوىل باإلمامة ومنها يغسل الرجل أمته 

ألا أجنبية قاله العالئي قال وهي أوىل من املكاتبة وقد جزموا خبالف املبعضة فيما يظهر 

بأا ال تغسل السيد ومنها جيوز توكيل مكاتب الراهن يف قبض املرهون ألنه أجنيب ال عبده 

ويف املبعض نظر قال العالئي حيتمل أن يكون كاملكاتب ومنها هل يسهم له من الغنيمة قال 

كان يف نوبته وقاتل بإذن سيده ويكون ذلك كما لو   العالئي فيه نظر ويقوي ذلك إذا

اكتسب وال خيرج على األكساب النادرة ألن إذنه يف القتال ال جيعل الغنيمة نادرة وليس له 

أن يقاتل بال إذن قطعا ومل يتعرضوا له وإن مل يكن مهايأة بعد اإلسهام ومنها هل يرى سيدته 

ظر وينبغي أن ال يراها قلت صرح املاوردي مبنعه وقال إذا قلنا جبوازه للعبد قال العالئي فيه ن

ال خيتلف فيه أصحابنا ومنها هل يرى من نصفها له والباقي حر قال العالئي حيتمل أن 

يكون فيه اخلالف يف الصالة وقد رجح املاوردي أا كاحلرة ورجح ابن الصباغ وطائفة أا  

ل العالئي مل أر فيه نقال وقد قالوا إن كاألمة ومنها لو اعتدت عن الوفاة أو باألشهر قا

تنبيه عدا قرءان فالظاهر أا يف األشهر على النصف كاألمة وكذا قال األذرعي وغريه حبثا 



ويف النادر من األكساب كاللقطة والوصية  يدخل يف املهايأة الكسب واملؤن املعتادة قطعا

الدخول وال يدخل أرش اجلناية واملؤن كأجرة احلجام والطبيب قوالن أو وجهان أصحهما 

  باالتفاق ألا متعلقة بالرقبة وهي مشرتكة كذا
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يف الروضة نقال عن اإلمام وهو صريح يف أن فرض املسئلة يف جنايته هو وبه صرح اإلمام أما 

ور األوىل ولد لو جىن عليه فالظاهر أيضا أنه كذلك قاله فائدة التبعيض يقع ابتداء يف ص

املبعضة من زوج أو زنا سئل عنه القاضي حسني فقال ميكن خترجيه على الوجهني يف اجلارية 

املشرتكة إذا وطئها الشريك وهو معسر مث استقر جوابه على أا كاألم حرية ورقا قال اإلمام 

ارية املشرتكة إذا وهذا هو الوجه ألنه ال سبب حلريته إال األم فيقدر بقدرها الثانية الولد من اجل

وطئها الشريك املعسر اختلف فيه التصحيح ففي املكاتبة بني اثنني يطؤها أحدمها وهو معسر 

قال الرافعي وتبعه يف الروضة يف الولد وجهان أصحهما نصفه حر ونصفه رقيق والثاين كله 

إذا كان معسرا  حر للشبهة وقال يف استيالد أحد الغامنني احملصورين إذا أثبتنا االستيالد أنه

هل ينعقد الولد حرا أو بقدر حصته والباقي رقيق وجهان وقيل قوالن أحدمها كله حر ألن 

الشبهة تعم اجلارية وحرية الولد تثبت بالشبهة وإن مل تثبت االستيالء ووجه الثاين أنه تبع 

كة وهو لالستيالد وهو متبعض قاال وهذا اخلالف جيري فيما إذا أولد أحد الشريكني املشرت 

معسر فإن قلنا كله حر لزم املستولد قيمة حصة الشركاء يف الولد وهذا هو األصح كذا قاله 

القاضي أبو الطيب والروياين وغريمها قال البلقيين والصحيح أنه يتبعض الثالثة إذا استولد 

ا األب احلر جارية مشرتكة بني ابنه وبني غريه وهو معسر فيكون نصف الولد حرا ونصفه رقيق

على األظهر الرابعة العتيق الكافر بني املسلم والذمي إذا نقض العهد والتحق بدار احلرب 

فسيب فإنه يسرتق نصيب الذمي على األصح وال يسرتق نصيب املسلم على املشهور 

اخلامسة ضرب اإلمام الرق على بعض شخص ففي جوازه وجهان أصحهما يف الروضة 

عناه فإن ضرب الرق على بعضه رق كله وهذه صورة يسري واصلها اجلواز قال البغوي فإن من



  فيها الرق وال نظري هلا وإياها عنيت بقويل

____________________  

)1/236(  

  

ولنا % هل لنا معتق نصيبا فيلغي % وال زلت يف أمان ويسر % أيها الفقيه أيدك اهللا % 

مث أعتق الوارث اجلارية بعد السادسة إذا أوصى بنصف محل اجلارية % صورة ا الرق يسري 

املوت مث حدث ولد فإن نصفه حر ونصفه رقيق للموصى له وأما التبعيض يف عبده اخلالص 

فال يقع إال يف ثالث صور األوىل رهن بعض عبده وأقبضه مث أعتق غري املرهون وهو معسر 

الذي مل يفد  فإنه يعتق ذلك البعض فقط الثانية جىن عبد بني اثنني ففداه أحدمها مث اشرتى

ذلك النصف املفدي وأعتقه وهو معسر عتق فقط الثالثة وكل وكيال يف عتق عبده فأعتق 

الوكيل نصفه فأوجه أصحها يف الروضة وأصلها يعتق ذلك النصف فقط والثاين يعتق كله 

 ورجحه البلقيين تنزيال لعبارة الوكيل منزلة عبارة املوكل والثالث ال يعتق شيء ملخالفة الوكيل

ال جيزئ يف بوهلا النضح وال احلجر إن   القول يف أحكام األنثى ختالف الذكور يف أحكام

كانت بنتا والسنة يف عانتها النتف وال جيب ختاا يف وجه وجيب عليها غسل باطن حليتها 

ويسن حلقها ومتنع من حلق رأسها ولبنها طاهر على الصحيح ويف لنب الرجل كالم سنذكره 

وجه وتزيد يف أسباب البلوغ باحليض واحلمل وال تؤذن مطلقا وال تقيم ومنيها جنس يف 

للرجال وعورا ختالف عورة الرجل وصوا عورة يف وجه ويكره هلا احلمام وقيل حيرم وال جتهر 

بالصالة يف حضرة األجانب ويف وجه مطلقا وتضم بعضها إىل بعض يف الركوع والسجود 

والرجل يسبح وال جتب عليها اجلماعة ويكره حضورها وإذا ناا شيء يف صالا صفقت 

  للشابة وال جيوز إال بإذن الزوج وهي يف بيتها أفضل من املسجد
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وال جيوز اقتداء الرجل واخلنثى ا وتقف إذا أمت النساء وسطهن وهلا لبس احلرير وكذا 

مجعة عليها وال تنعقد ا وال ترفع صوا بتكبري  افرتاشه يف األصح وحلي الذهب والفضة وال

العيد وال تلبية احلج وال ختطب حبال واألفضل تكفينها يف مخسة أثواب وللرجال ثالثة ويقف 

املصلي عليها عند عجزها ويف الرجل عند رأسه ويندب هلا حنو القبلة يف التابوت وال يسقط 

ال حتمل اجلنازة وإن كان امليت أنثى وال تأخذ ا فرض اجلنازة مع وجود الرجال يف األصح و 

من سهم العاملني وال سبيل اهللا وال املؤلفة يف وجه وال تقبل يف الشهادت إال يف األموال وما 

ال يطلع عليه الرجال وال كفارة عليها باجلماع يف رمضان ويصح اعتكافها يف مسجد بيتها يف 

عة وال تسافر إال مع زوج أو حمرم فيشرتط هلا القدمي ويكره هلا االعتكاف حيث كرهت اجلما

ذلك يف وجوب احلج عليها ويشرتط هلا أيضا احململ ألنه أسرت ويندب هلا عند اإلحرام 

خضب يديها ووجهها ويباح هلا اخلضب باحلناء مطلقا وال جيوز للرجل إال لضرورة وال حيرم 

وال تقبل احلجر وال تستلمه وال  عليها يف اإلحرام املخيط وسرت الرأس بل الوجه والقفازان

تقرب من البيت إال عند خلو املطاف من األجانب وال ترمل يف الطواف وال تضطبع وال 

ترقى على الصفا واملروة وال تعدو بني امليلني وال تطوف وال تسعى إال بالليل وتقف يف 

وال ترفع يدها حاشية املوقف والرجل عند الصخرات وقاعدة والرجل راكب وال تؤمر باحللق 

عند الرمي والتضحية بالذكر أفضل منها يف املشهور ويعق عنها بشاة وعن الذكر بشاتني 

والذكر يف الذبح أوىل منها وجيوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة على األصح خبالف لنب 

وليا يف الرجل وال جيوز قرضها والتقاطها للتملك لغري احملرم يف األصح خبالف العبد وال تكون 

النكاح وال وكيال يف إجيابه وال قبوله وال يف الطالق يف وجه والغناء منها غري متقوم ومن العبد 

متقوم وال تصح معها املسابقة ألا ليست من أهل احلرب وال يقبل قوهلا يف استلحاق الولد 

  إال ببينة يف األصح خبالف الرجل
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صف من الرجل يف اإلرث والشهادة والغرم عند الرجوع والدية نفسا وجرحا ويف وهي على الن

هبة الوالد يف وجه ويف النفقة على القريب يف أحد الوجهني وال تلي القضاء وال الوصاية يف 

وجه وجترب األمة على النكاح خبالف العبد يف األظهر وال جترب سيدها على تزوجيها قطعا إذا  

 على تزويج العبد يف قول وحيرم عليها ولدها من زنا خبالف الرجل وحيل كانت حتل له وجيرب

هلا نكاح الرقيق مطلقا وبضعها يقابل باملهر دون الرجل وحيرم لبنها دون لنب الرجل على 

الصحيح وتقدم على الرجال يف احلضانة والنفقة والدعوى والنفر من مزدلفة إىل مىن 

فطرة واملوقف يف اجلماعة ويف اجتماع اجلنائز عند اإلمام واالنصراف من الصالة وتؤخر يف ال

ويف اللحد وتقطع حلمة الرجل حبلمتها ال عكسه ويف حلمتها الدية ويف حلمته احلكومة 

على األصح ويف اسرتسال دها احلكومة خبالف الرجل وال تباشر استيفاء القصاص وال 

مل الدية وال ترمى لو نظرت يف الدار تدخل يف القرعة على األصح يف الشرح والروضة وال حت

يف وجه وال جهاد عليها وال جزية وال تقتل يف احلرب ما مل تقاتل ويف جواز عقد األمان هلا 

استقالال من غري إدخال رجل يف العقد فيه وجهان يف الشرح بال ترجيح وال يسهم هلا وال 

فر هلا يف الرجم إن ثبت زناها تستحق السلب يف وجه وال تقيم احلد على رقيقها يف وجه وحي

ببينة خبالف الرجل وجتلد جالسة والرجل قائما وال تكلف احلضور للدعوى إذا كانت خمدرة 

تنبيه يف وال إذا توجه عليها اليمني بل حيضر إليها القاضي فيحلفها أو يبعث إليها نائبه 

 الرجل فلم يتعرض له منها تقدم أن لبنها طاهر وأما لنب مواضع مهمة تقدمت اإلشارة إليها

الشيخان وصرح الصيمري يف شرح الكفاية بطهارته وصححه البلقيين وصرح ابن الصباغ بأنه 

  جنس
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ومنها املرأة يف العورة هلا أحوال حالة مع الزوج وال عورة بينهما ويف الفرج وجه وحالة مع 

والكفني يف األصح وحالة مع احملارم والنساء وعورا  األجانب وعورا كل البدن حىت الوجه

ما بني السرة والركبة وحالة يف الصالة وعورا كل البدن إال الوجه والكفني وصرح اإلمام يف 



النهاية بأن الذي جيب سرته منها يف اخللوة هي العورة الصغرى وهو املستور من عورة الرجل 

ديث إن املرأة إذا ناا شئ يف صالا تصفق وال تسبح قال ومنها ازوم به وهو الوارد يف احل

األسنوي وقد صححوا أا جتهر يف الصالة حبضرة زوج أو حمرم أو نسوة أو وحدها وقياس 

ذلك أن تسبح يف هذه األحوال كالرجل وحيمل احلديث على غري ذلك ألن التسبيح يف 

على األجانب تعزية الشابة ال  الصالة اليق من الفعل خصوصا التصفيق ومنها هل حيرم

تصريح بذلك يف كتب الرافعي والنووي وابن الرفعة وذكر أبو الفتوح يف أحكام اخلناثي أن 

احملارم يعزوا وغري احملارم يعزون العجوز دون الشابة قال األسنوي ومقتضاه التحرمي ومنها 

مرمي قال السبكي يف احللبيات هل جيوز أن تكون املرأة نبية اختلف يف ذلك وممن قيل بنبوا 

ويشهد لنبوا ذكرها يف سورة مرمي مع األنبياء وهو قرينة قال وقد اختلف يف نبوة نسوة غري 

القول يف أحكام مرمي كأم موسى وآسية وحواء وسارة ومل يصح عندنا يف ذلك شئ انتهى 

بن عباس عن قال األصحاب األصل يف اخلنثى ما روى الكليب عن أيب صاحل عن ا اخلنثى

النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف مولود له ما للرجال وما للنساء يورث من حيث يبول 

أخرجه البيهقي وهو ضعيف جدا ولكن روي ذلك عن علي رضي اهللا عنه وغريه وقال سعيد 

  بن منصور يف سننه حدثنا هشيم عن مغرية عن الشعيب عن علي أنه
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قال احلمد هللا الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه إن معاوية كتب إيل يسألين 

عن اخلنثى فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله قال النووي اخلنثى ضربان ضرب له فرج املرأة 

وذكر الرجال وضرب ليس له واحد منهما بل له ثقبة خيرج منها اخلارج وال تشبه فرج واحد 

ما فاألول يتبني أمره بأمور أحدمها البول فان بال بذكر الرجال وحده فرجل أو بفرج منه

النساء فامرأة أو ما اعترب بالسابق إن إنقطعا معا وباملتأخر إن إبتدآ معا فان سبق واحد 

وتأخر آخر اعترب بالسابق فان اتفقا فيهما فال داللة يف األصح وال ينظر اىل كثرة البول من 

وال إىل التزريق ما أو الرتشيش الثاين والثالث خروج املين واحليض يف وقت اإلمكان  أحدمها



فان أمىن بالذكر فرجل أو الفرج أو حاض فامرأة بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به وال 

يتوهم كونه اتفاقيا كذا جزم به الشيخان قال األسنوي وسكوما عن ذلك يف البول يقتضي 

فيه واملتجه استواء اجلميع يف ذلك قال وأما العدد املعترب يف التكرار فاملتجه  عدم اشرتاطه

إحلاقه مبا قيل يف كلب الصيد بأن يصري عادة له فان أمىن ما فاألصح أن يستدل به فان 

أمىن نصفه مين الرجال فرجل أو نصفه مين النساء فامرأة فان أمىن من فرج الرجال نصفه 

ء نصفه منهن أو من فرج النساء نصفه مين الرجال أو عكسه فال داللة منهم ومن فرج النسا

وكذا إذا تعارض بول وحيض أو مين بأن بال بفرج الرجال وحاض أو أمىن بفرج النساء وكذا 

إذا تعارض املين واحليض يف األصح الرابع الوالدة وهي تفيد القطع بأنوثته وتقدم على مجيع 

 شرح املهذب ولو ألقى مضغة وقال القوابل إنه مبدأ خلق العالمات املعارضة هلا قال يف

آدمي حكم به وإن شككن دام اإلشكال قال ولو انتفخ بطنه وظهرت أمارة محل مل حيكم 

بأنه إمرأة حىت يتحقق احلمل قال األسنوي والصواب اإلكتفاء بظهور األمارة فقد جزم به 

الروضة وكذا يف شرح املهذب يف موضع  الرافعي يف آخر الكالم على اخلنثى وتبعه عليه يف

  آخر وهو
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املوافق اجلاري على القواعد املذكورة يف الرد بالعيب وحترمي الطالق واستحقاق املطلقة النفقة 

وغري ذلك اخلامس عدم احليض يف وقته عالمة على الذكورة يستدل ا عند التساوي يف 

وي عن املارودي قال وهي مسألة حسنة قل من تعرض هلا السادس إحباله البول نقله األسن

لغريه نقله األسنوي عن العدة أليب عبداهللا الطربي وابن أيب الفتوح وابن املسلم قال ولو 

عارضه حبله قدم على إحباله حىت لو وطأ كل من املشكلني صاحبه فأحبله حكمنا بأما 

آلخر السابع امليل ويستدل به عند العجز عن األمارات إنثيان ونفينا نسب كل منهما عن ا

السابقة فاا مقدمة عليه فان مال اىل الرجل فامرأة أو إىل النساء فرجل فان قال أميل إليهما 

ميال واحدا وال أميل اىل واحد منهما فمشكل الثامن ظهور الشجاعة والفروسية ومصابرة 



م التاسع إىل الثاين عشر نبات اللحية وود الثدي العدو كما ذكره األسنوي تبعا البن املسل

ففي شرح  وأما الضرب الثاينونزول اللنب وتفاوت األضالع يف وجه واألصح أا ال داللة هلا 

املهذب عن البغوي أنه ال يتبني إال بامليل قال األسنوي ويتبني أيضا باملين املتصف بأحد 

فيتجه اعتباره أيضا وحيتمل خالفه ألن الدم ال  النوعني فانه ال مانع منه قال وأما احليض

وأما يستلزم أن يكون حيضا وإن كان بصفة احليض جلواز أن يكون دم فساد خبالف املين 

والضابط أنه يؤخذ يف حقه باالحتياط وطرح الشك  أحكام اخلنثى الذي مل ينب فأقسام

مام وحلق الرأس ونضح وذلك يف نتف العانة ودخول احل القسم األول ما هو فيه كاألنثى

البول واألذان واإلقامة والعورة واجلهر يف الصالة والتصفيق فيما إذا نابه شئ واجلماعة 

  واإلقتداء واجلمعة ورفع الصوت بالتكبري والتلبية والتكفني ووقوف املصلي عند عجزها
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ن سهم العاملني وال سبيل اهللا وال املؤلفة وعدم سقوط فرض اجلنازة ا وكوا ال تأخذ م

وشرط وجوب احلج ولبس املخيط والقرب من البيت والرمل واالضطباع والرقي والعدو 

والوقوف والتقدمي من مزدلفة والعقيقة والذبح والتوكيل يف النكاح وغريه والقضاء والشهادة 

والسفر بال حمرم وال حيلل وطؤه والدية وعدم حتمل العقل ويف اجلهاد والسلب والرضخ واجلزية 

وذلك يف لبس احلرير وحلي الذهب والوقوف أمام النساء إذا  القسم الثاين ما هو فيه كالذكر

أمهن ال وسطهن إلحتمال كونه رجال فيؤدي وقوفه وسطهن إىل مساواة الرجل للمرأة ويف 

حاق الولد كما صححه الزكاة وليس وطؤه يف زمن اخليار فسخا وال إجازة ويقبل قوله يف استل

أبو الفتوح ونقله األسنوي احتياطا للنسب وال حيرم رضاعه وال دية يف حلمتيه وال حكومة يف 

إرسال ثديه أو جفاف لبنه القسم الثالث ما وزع فيه احلكم ويف ذلك فروع األول حليته ال 

حتمال  يستحب حلقها الحتمال أن تتبني ذكورته فيتشوه وجيب يف الوضوء غسل باطنها ال

كونه إمرأة كما جزم به الشيخان وغريمها وذكر صاحب التعجيز يف شرحه أنه كالرجل ألن 

األصل عدم الوجوب الثاين ال ينتقض وضوءه إال باخلروج من فرجيه أو مسهما أو ملسه رجال 



وامرأة وال غسله إال باإلنزال منهما أو بإيالجه وااليالج فيه قال البغوي وكل موضع ال جيب 

ه الغسل على اخلنثى املوجل ال يبطل صومه وال حجه وال جيب على املرأة اليت أوجل فيها عدة في

وال مهر هلا وأما احلد فال جيب على املوجل فيه وال املوجل وجيب على اخلنثى اجللد والتغريب ولو 

ان كان أوجل فيه رجل وأوجل اخلنثى يف دبره فعلى اخلنثى اجللد وكذا الرجل إن مل يكن حمصنا ف

حمصنا فان حده بتقدير أنوثة اخلنثى الرجم وبتقدير ذكورته اجللد والقاعدة أن الرتدد بني 

جنسني من العقوبة إذا مل يشرتكا يف الفعل يقتضي إسقاطهما بالكلية واالنتقال اىل التعزيز 

م ألنه ال ميكن اجلمع بينهما وليس أحدمها بأوىل من اآلخر كذا ذكره ابن املسلم يف أحكا

  اخلناثى
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وقال األسنوي إنه حسن متجه وحينئذ فيجب على الرجل التعزير وهذه من غرائب املسائل 

شخص أتى ما يوجب احلد فان كان حمصنا عزر وإن كان غري حمصن جلد وعزر وإياها 

ألوىل %  حكمه فرع بدا يف% حماجيا ومغربا % قل للفقيه إذا لقيت % عنيت بقويل ملغزا 

% إن تلفه بكر اجلد % قطعا غدا مستوجبا % شخص أتى ما حده % النهى مستغربا 

مما قلته % قد أصبح النحرير % عزرته مرتقبا % وإذا تراه حمصنا % ت مئا تتم وغربا 

الثالث إذا حاض من الفرج حكم % للمشكالت مهذبا % فأبنه دمت موضحا % متعجبا 

رم عليه حمرمات احليض جلواز كونه رجال واخلارج دم فاسد الرابع جيب بأنوثته وبلوغه وال حي

عليه سرت كل بدنه الحتمال كونه امرأة فلو اقتصر على سرت عورة الرجل وصلى فوجهان 

أصحهما يف التحقيق الصحة للشك يف وجوبه قال األسنوي والفتوى عليه فانه الذي يقتضيه 

زوائد الروضة البطالن ألن السرت شرط وقد شككنا كالم األكثرين وصحح يف شرح املهذب و 

يف حصوله اخلامس ال جتب عليه الفدية يف احلج إال لسرت رأسه ووجهه معا واألحوط له أن 

يسرت رأسه دون وجهه وبدنه بغري املخيط كما قال القفال ونقله األسنوي السادس اإلرث 

ف القدر الفاضل للبيان فان مات يعامل يف حقه كاملرأة ويف حق سائر الورثة كالرجل ويوق



فيه فروع منها ختانه  القسم الرابع ما خالف فيه النوعنيفال بد من االصطالح على املذهب 

واألصح حترميه ألن اجلرح ال جيوز بالشك ومنها ال جيوز له االستنجاء باحلجر ال يف ذكره وال 

لي ومنها إذا مات ال يغسله يف فرجه اللتباس األصل بالزائد واحلجر ال جتزئ إال يف األص

الرجال وال النساء األجانب كما اقتضاه كالم الرافعي وصحح يف شرح املهذب أنه يغسله كل 

  منهما ومنها أنه يف النظر واخللوة مع الرجال كامرأة ومع النساء كرجل
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باح للرجال ومنها ال يصح السلم فيه ومنها أنه ال يباح له من الفضة كما يباح للنساء وال ي

لندوره وال يصح قبضه عن السلم يف جارية أو عبد الحتمال كونه عكس ما أسلم فيه ومنها 

ويف ذلك فروع منها أوصى بثوب  القسم اخلامس ما وسط فيه الذكر واألنثىال يصح نكاحه 

مام الذكور مث اخلناثى مث ألوىل الناس به قدمت املرأة مث اخلنثى مث الرجل ومنها يقف خلف اإل

النساء ومنها ينصرف بعد الصالة النساء مث اخلناثى مث الرجال ومنها يقدم يف اجلنائز اىل 

اإلمام وإىل اللحد الذكور مث اخلناثى مث النساء ومنها األوىل حبمل اجلنازة الرجال مث اخلناثى مث 

منها األوىل يف الذبح الرجل مث النساء ومنها التضحية بالذكر أفضل مث اخلنثى مث األنثى و 

إذا فعل شيئا يف حال إشكاله مث بان ما يقتضي ترتب احلكم عليه هل  فرعاخلنثى مث األنثى 

يعتد به فيه نظائر األول إذا إقتدى خبنثى فبان رجال ففي اإلجزاء قوالن أظهرمها عدم اإلجزاء 

ن بناء على مسألة اإلقتداء قال الثاين إذا عقد النكاح خبنثيني فبانا ذكرين ففي صحته وجها

النووي لكن األصح هنا الصحة ألن عدم جزم النية يؤثر يف الصالة الثالث لو تزوج رجل 

خبنثى مث بان امرأة أو عكسه جزم الروياين يف البحر بأنه ال يصح واقتضى كالم ابن الرفعة 

والصالة بأن احتياط  االتفاق عليه وأم مل جيروا فيه خالف االقتداء مث فرق بني النكاح

الشرع يف النكاح أكثر من احتياطه يف الصالة ألن أمر النكاح غري قاصر على الزوجني وأمر 

الصالة قاصر على املصلي وهلذا ال جيوز االقدام على النكاح باالجتهاد عند اشتباه من حتل 

سنوي الصواب مبن ال حتل وجيوز ذلك فيما يتعلق بالصالة من طهار وسرتة واستقبال قال األ



  احلاقه مبا إذا كان شاهدا الستواء اجلميع يف الركنية وقد صرح به ابن املسلم
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قال ويؤيد الصحة ما يف البحر أنه لو تزوج إمرأة ومها يعتقدان بينهما أخوة من الرضاع مث 

غتسل حيث مل حيكم تبني خالف ذلك صح النكاح على الصحيح الرابع إذا توضأ أو ا

باستعمال املاء فلو بان فهل يتبني احلكم باستعماله ينبين على طهارة االحتياط هل ترفع 

احلدث الواقع يف نفس األمر أم ال واألصح ال فال حيكم عليه باالستعمال ذكره األسنوي 

ان مل خترجيا اخلامس لو صلى الظهر مث بان رجال وأمكنه إدراك اجلمعة لزمه السعي إليها ف

يفعل لزمه إعادة الظهر بناء على أن من صلى الظهر قبل فواا مل يصح قاله يف شرح 

املهذب السادس لو خطب يف اجلمعة أو كان أحد األربعني مث بان رجال مل جيز يف أصح 

الوجهني السابع لو صلى على اجلنازة مع وجود الرجل مث بان رجال مل يسقط الفرض على 

بنيان على مسئلة االقتداء قال األسنوي ووجهه أن نية الفرضية واجبة أصح الوجهني ومها م

وهو مرتدد فيها الثامن إذا قلنا جبواز بيع لنب املرأة دون الرجل فبيع لنب اخلنثى مث بان إمرأة 

ففيه القوالن فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا التاسع أسلم يف عبد أو جارية فسلمه 

و قبضه فبان بالصفة اليت أسلم فيها فوجهان كاملسئلة اليت قبلها ذكره ابن خنثى مل يصح فل

املسلم وجيريان أيضا فيما لو نظر أن يهدي ناقة أو مجال فأهدى خنثى وبان أو أن يعتق عبد 

أو أمة فأعتق خنثى وبان قاله ابن املسلم أيضا العاشر وكل خنثى يف اجياب النكاح أو قبوله 

ذلك وجهان كاملسئلة قبلها قاله ابن املسلم احلادي عشر رضع منه  فبان رجال ففي صحة

طفل مث بان أنثى ثبت التحرمي جزما الثاين عشر وجبت الدية على العاقلة مل حيمل اخلنثى 

فان بان ذكرا فهل يغرم حصته اليت أداها غريه قال الرافعي فيه وجهان يف التهذيب وصحح 

  نقله األسنوي عن أيب الفتوح وصاحب البيانيف الروضة من زوائده الغرم حبثا و 
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الثالث عشر ال جزية على اخلنثى فلو بان ذكرا فهل يؤخذ منه جزية السنني املاضية وجهان 

يف الشرح قال يف الروضة ينبغي أن يكون األصح األخذ وقال األسنوي بل ينبغي تصحيح 

إذا دخل حريب دارنا وبقي مدة مث اطلعنا عليه ال نأخذ منه شيئا العكس فان الرافعي ذكر أنه 

ملا مضى على الصحيح ألن عماد اجلزية القبول وهذا حريب مل يلتزم شيئا وهذا موجود هنا بل 

أوىل ألنا مل نتحقق األهلية يف اخلنثى وقال ابن املسلم إن كان اخلنثى حربيا ودخل بأمان مث 

م العقد وإن كان ولد ذمى فان قلنا ان من بلغ من ذكورهم حيتاج تبني أنه رجل فال جزية لعد

اىل عقد جديد فال شئ عليه وإال وجبت قال األسنوي والذي قاله مدرك حسن الرابع عشر 

لو ويل القضاء مث بان رجال مل ينفذ حكمه الواقع يف حال اإلشكال على املذهب وقيل فيه 

سنوي القياس نعم فقد جزم الرافعي بأن اإلمام لو وجهان وهل حيتاج اىل تولية جديدة قال األ

ويل القضاء من ال يعرف حاله مل تصح واليته وإن بان أهال اخلامس عشر لو مل حيكم 

بانتقاض طهره بلمس أو إيالج أو غريمها فصلى مث بان خالفه ففي وجوب القضاء طريقان 

القطع باإلعادة كما لو بان حمدثا  أحدمها أنه على القولني فيمن تيقن اخلطأ يف القبلة واألصح

ال  فرعوالفرق أن أمر القبلة مبين على التخفيف بدليل تركها يف نافلة السفر خبالف الطهارة 

جيوز اقتداء اخلنثى مبثله إلحتمال كون اإلمام امرأة واملأموم رجال ونظريه لو اجتمع أربعون من 

الفتوح ولو كان له أربعون من الغنم خناثى اخلناثى يف قرية مل تصح إقامتهم اجلمعة ذكره أبو 

قال األسنوي فاملتجه أنه ال جيزيه واحد منها جلواز أن يكون املخرج ذكرا والباقي إناث بل 

يشرتي أنثى بقيمة واحد منهما قال وحيتمل أن جيزى ألنه على صفة املال فال يكلف املالك 

  عروف وقيل إنه نوع ثالثاخلنثى إما ذكر أو أنثى هذا هو الصحيح امل فرعسواه 
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منها إذا قال إن أعطيتين غالما أو جارية فأنت طالق طلقت باخلنثى  وتفرع على ذلك فروع

على الصحيح وال تطلق على اآلخر ومنها لو حلف ال يكلم ذكرا وال أنثى فكلم اخلنثى 

على األوالد دخل اخلنثى أو البنني أو حنث على الصحيح وال حينث على اآلخر ومنها وقف 

البنات مل يدخل ولكن يوقف نصيبه كاإلرث أو البنني والبنات دخل على الصحيح ألنه إما 

ذكر أو أنثى وقيل ال ألنه ال يعد واحد منهما فرع يف أحكام اخلنثى الواضح منها أن فرجه 

نه ال جيوز له قطع ذكره وأنثييه الزائد له حكم املنتفخ حتت املعدة مع انتفاخ األصلي ومنها أ

ألن اجلرح ال جيوز بالشك ذكره أبو الفتوح قال وال يتجه خترجيه على قطع السلعة نقله 

األسنوي ومنها لو اشرتى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت اخليار يف األصح كما لو بان 

بفرجيه معا ثبت مشكال وكذا لو بان أحد الزوجني يف قول ولو اشرتاه عاملا به فوجده يبول 

اخليار أيضا ألن ذلك إلسرتخاء املثانة فائدة حيث أطلق اخلنثى يف الفقه فاملراد به املشكل 

القول يف أحكام املتحرية إمنا يطلق هذا اإلسم على ناسية عادا يف احليض قدرا ووقتا 

أحكامها وتسمى أيضا حمرية بكسر الياء ألا حريت الفقيه يف أمرها وقد ألف الدارمي يف 

 وبيان ذلك بفروعجملدة واختصرها النووي فاألصح وبه قطع اجلمهور أا تؤمر باالحتياط 

األول حيرم على زوجها وسيدها وطؤها بكل حال الحتمال احليض يف وجه ال حيرم ألنه 

  يستحق االستمتاع فال حنرمه بالشك
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زمه التصدق بدينار على القدمي ألنا مل نتيقن الوطء يف فعلى األول لو وطئ عصي وال يل

احليض وما بني سرا وركبتها كحائض وعلى الزوج نفقتها ويقسم هلا وال خيار له يف فسخ 

النكاح ألن مجاعها ليس مأيوسا عنه خبالف الرتقاء قال األذرعي ولو اعتقد الزوج إباحة 

عليها املسجد كاحلائض قال يف شرح املهذب إال  الوطء فالظاهر أنه ليس له املنع الثاين حيرم

املسجد احلرام فإنه جيوز دخوله للطواف املفروض وكذا املسنون يف األصح وال جيوز لغريها 

الثالث حيرم عليها قراءة القرآن خارج الصالة واختار الدارمي جوازها وأما يف الصالة فقراءة 



وعها بالصالة والصوم والطواف يف األصح ألن الفاحتة وكذا غريها يف األصح الرابع جيوز تط

النوافل من مهمات الدين ويف منعها تضيق عليها وألا مبنية على التخفيف وقيل حيرم ألن 

حكمها كاحلائض وإمنا جوز هلا الفرض للضرورة وال ضرورة هنا وقيل جيوز الراتبة وطواف 

رض إذا مل تعلم وقت انقطاعه القدوم دون النفل املطلق اخلامس جيب عليها الغسل لكل ف

فان علمته كعند الغروب وجب كل يوم عقب الغروب ويشرتط وقوع الغسل يف وقت الصالة 

ألا طهارة ضرورة وال يشرتط املبادرة بالصالة بعده على الصحيح فيهما السادس جيب 

على ما عليها أداء الصالة والصوم لوقتهما مع قضاء الصوم أيضا اتفاقا ومع قضاء الصالة 

صححه الشيخان وصحح األسنوي خالفه ونقله عن نص الشافعي وتقضي الطواف أيضا 

إذا فعلته السابع ال جيوز أن يقتدى ا طاهرة وال متحرية الحتمال مصادفة احليض فأشبه 

صالة الرجل خلف اخلنثى الثامن ليس هلا اجلمع بني الصالتني تقدميا ألن شرطه تقدم األوىل 

نا أو بناء على أصل ومل يوجد هنا التاسع لو أفطرت حلمل أو رضاع خوفا وهي صحيحة يقي

على الولد فال فدية على الصحيح الحتمال احليض واألصل براءا العاشر جيب عليها 

طواف الوداع ولو تركته فال دم عليها ملا ذكر قاله الروياين احلادي عشر عدا بثالثة أشهر يف 

اليأس على الصحيح هذا إذا مل حتفظ دورها فان حفظته أعتدت  احلال وال تؤمر بانتظار سن

  بثالثة أدوار سواء كانت أكثر من ثالثة أشهر أم أقل
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الثاين عشر استرباؤها قال البلقيين مل يتعرضوا له يف االسترباء وتعرضوا له يف العدة وهو من 

طهر إال أن ذلك غري معلوم فنظر اىل الزمان واالحتياط املشكالت فاا وان كان هلا حيض و 

املعروف يف عدا فإذا مضت مخسة وأربعون يوما فقد حصل اإلسترباء وبيان ذلك أن يقدر 

إبتداء حيضها يف أول الشهر مثال فال حيسب ذلك احليض فاذا مضت مخسة عشر يوما 

سترباء الثالث عشر هل جيوز طهرا مث بعد ذلك مخسة عشر يوما حيضة كاملة فقد حصل اإل

نكاحها خلائف العنت إذا كانت أمة مل أر من تعرض له والظاهر املنع ألن وطأها ممتنع شرعا 



فال تندفع احلاجة ا وهل جيوز نكاح األمة ملن عنده متحرية الظاهر املنع أيضا ألا ليست 

قال أبو حامد يف  األعمىالقول يف أحكام مأيوسا من مجاعها خبالف الرتقاء وحيتمل اجلواز 

الرونق يفارق األعمى البصري يف سبع مسائل الجهاد عليه وال جيتهد يف القبلة وال جتوز 

إمامته على رأي ضعيف وال يصح بيعه وال شراؤه وال دية يف عينيه وال تقبل شهادته إال يف 

ق به حىت شهد أربع مسائل الرتمجة والنسب وما حتمل وهو بصري وإذا أقر يف أذنه رجل فتعل

عليه عند احلاكم انتهى قلت وبقي أشياء أخر ال يلي اإلمامة العظمى وال القضاء وال جتب 

عليه اجلمعة وال احلج إال إن وجد قائدا قال القاضي احلسني يف اجلمعة إن أحسن املشي 

ال بالعصى من غري قائد لزمته قال يف اخلادم وينبغي جريانه يف احلج بل أوىل لعدم تكرره و 

تصح إجارته وال رهنه وال هبته وال مساقاته وال قبضه ما ورث أو وهب له أو اشرتاه سلما أو 

قبل العمى أو دينه نعم يصح أن يشرتي نفسه أو يؤجرها ألنه ال جيهلها أو أن يشرتي ما رآه 

قبل العمى ومل يتغري وحيرم صيده برمي أو كلب يف األصح وال جيزئ عتقه يف الكفارة ويكره 

حبه وكونه مؤذنا راتبا وحده والبصري وىل منه بغسل امليت وال يكون حمرما يف املسافرة بقريبته ذ

ذكره العبادي يف الزيادات وهل له حضانة قال ابن الرفعة مل أر ألصحابنا فيه شيئا غري أن يف  

  كالم اإلمام
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( حفظ األم للولد الذي ال يستقل ليس مما يقبل  ما يؤخذ منه آن العمى مانع فإنه قال إن

فإن املولود يف حركاته وسكناته لو مل يكن ملحوظا من مراقب ال يسهو وال يغفل ) القرائن 

ألوشك أن يهلك ومقتضى هذا أن العمى مينع فان املالحظة معه كما وصفت ال تتأتى قال 

عن حضانة العمياء فقال مل أر فيها  األذرعي يف القوت ورأيت يف فتاوي ابن الربزي أنه سئل

مسطورا والذي أراه أنه خيتلف باختالف أحواهلا فإن كانت ناهضة حبفظ الصغري وتدبريه 

والنهوض مبصلحته وأن تقيه من األسواء واملضار فلها احلضانة وإال فال وأفىت قاضي قضاة 

مبصاحل احملضون إما  محاة بأن العمى ليس بقادح يف احلضانة بشرط أن يكون احلاضن قائما



بنفسه أو مبن يستعني به ويف فتاوي عبدامللك بن إبراهيم املقدسي اهلمداين شارح املفتاح من 

خيالف % أقران ابن الصباغ أنه ال حضانة هلا قال األذرعي ولعله أشبه وقد قلت قدميا 

شهادة  إمامته العظمى قضاء% فدونكها نظما وأفرغ هلا فكرا % األعمى غريه يف مسائل 

وال يتحرى قط % سوى السلم التوكيل ال إنكاح عتقه % وعقد وقبض منه أبطلهما طرا % 

وال مجعة % وأوىل اصطياد منه أو رميه حظرا % وكره أذان وحده وذكاته % يف القبلة الغرا 

وليس له يف جنله من حضانة % وال عتقه جيزي لفرض خال النذرا % أو حج إذ ليس قائد 

وال يكف يف % وال دية يف عينه بل حكومة % ت غريه منه قل أحرى ويف غسل مي% 

أمورا على رأي ضعيف % فهذا الذي استثىن وقد زاد بعضهم % األسفار مع مرأة خدرا 

وبقي مسائل فيها خالف والراجح أنه كالبصري منها اإلمامة يف الصالة فيها % فطب ذكرا 

جاسات وقيل األعمى ألنه أخشع واألصح أوجه قيل البصري أوىل ألنه أشد حتفظا من الن

أما سواء ومنها هل جيوز اعتماد صوت املؤذن العارف يف الغيم والصحو فيه أوجه أصحها 

اجلواز للبصري واألعمى وثالثها جيوز لألعمى دون البصري ورابعها جيوز لألعمى مطلقا 

الغيم جمتهد فال يقلده  وللبصري يف الصحو دون الغيم ألن فرض البصري اإلجتهاد واملؤذن يف

من فرضه اإلجتهاد وصححه الرافعي ومنها يف صحة السلم منه وجهان األصح نعم والثاين 

  إن عمي قبل متييزه مل يصح 
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ومنها يف إجزاء عتقه يف النذر القوالن املشهوران أصحهما اإلجزاء ومنها هل جيوز أن يكون 

صح نعم ألنه من أهل التصرف يف اجلملة وما ال يصح منه يوكل فيه ومنها وصيا وجهان األ

يف كونه وليا يف النكاح وجهان األصح يلي ومنها يف قتله إذا كان حربيا قوالن األظهر يقتل 

والثاين يرق بنفس األسر كالنساء ومنها يف ضرب اجلزية عليه طريقان املذهب الضرب ومنها 

جهان أصحهما اجلواز ألن احلاكم يرى املرتجم عنه واألعمى حيكي  يف كونه مرتمجا للقاضي و 

كالما يسمعه ومنها يف قبول رواتيه ما حتمله بعد العمى وجهان أصحهما القبول إذا كان 



ذلك خبط موثوق به واختار اإلمام والغزايل املنع ومنها يف قبول شهادته باالستفاضة وجهان 

وعليه معروفني ال حيتاج واحد منهم إىل إشارة ومنها هل األصح نعم إذا كان املشهود به وله 

يكافئ البصري وجهان األصح نعم ومنها هل يصح أن يكاتب عبده وجهان األصح نعم 

فال خالف  وأما مسائل اجتهادهتغليبا جلانب العتق أما قبول الكتابة من سيده فيصح جزما 

كار وشبهها وهو يشارك البصري يف أنه جيتهد يف أوقات الصالة ألن مدركها األوراد واألذ 

ذلك وال خالف أنه ال جيتهد يف القبلة ألن غالب أدلتها بصرية ويف األواين قوالن أظهرمها 

جيتهد ألنه ميكنه الوقوف على األمارات باللمس والشم واعوجاج اإلناء واضطراب الغطاء 

لكنه يف الوقت خمري بني وغري ذلك والثاين ال ألن للنظر أثرا يف حصول الظن باتهد فيه 

االجتهاد والتقليد ويف األواين ال جيوز له التقليد والفرق أن االجتهاد يف األوقات إمنا يتأتى 

بأعمال مستغرقة للوقت ويف ذلك مشقة ظاهرة خبالفه يف األواين فإن ختري يف األواين قلد وال 

القوالن يف األواين كما ذكره يف يقلد البصري إن ختري بل يتيمم وأما اجتهاده يف الثياب ففيه 

  الكفاية
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أما أوقات الصوم والفطر فقال العالئي مل أظفر ا منقولة فيحتمل أن يكون كأوقات الصالة 

وميكن الفرق بينهما مبا يف مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائما من املشقة فالظاهر 

د من يقلده مخن وأخذ باألحوط قلت هذا كالم غري منتهض ألنه جواز التقليد فإن مل جي

يشعر بأنه ليس له التقليد يف أوقات الصالة واملنقول خالفه فإذن أوقات الصالة والصوم 

ومن مسائل سواء يف جواز االجتهاد والتقليد وهو مقتضى عموم كالم األصحاب واهللا أعلم 

ى صوا ويف جفنه الدية ويقطع به جفن البصري أنه جيوز له وطء زوجته اعتمادا عل األعمى

اختلف هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة على مذاهب أصحها  القول يف أحكام الكافر

نعم قال يف الربهان وهو ظاهر مذهب الشافعي فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب وترك 

تاره أبو إسحاق اإلسفرائيين احلرام وباالعتقاد يف املندوب واملكروه واملباح والثاين ال واخ



والثالث مكلفون بالنواهي دون األوامر والرابع مكلفون مبا عدا اجلهاد أما اجلهاد فال المتناع 

قتاهلم أنفسهم واخلامس املرتد مكلف دون الكافر األصلي وقال النووي يف شرح املهذب 

الصوم واحلج وغريها من اتفق أصحابنا على أن الكافر األصلي ال جيب عليه الصالة والزكاة و 

فروع اإلسالم والصحيح يف كتب األصول أنه خماطب بالفروع كما هو خماطب بأصل اإلميان 

وليس خمالفا ملا تقدم ألن املراد هنا غري املراد هناك فاملراد هناك أم ال يطالبون ا يف الدنيا 

قوبة اآلخرة ومرادهم يف  مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم مل يلزمه قضاء املاضي ومل يتعرضوا لع

كتب األصول أم يعذبون عليها يف اآلخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى 

الكفر مجيعا ال على الكفر وحده ومل يتعرضوا للمطالبة يف الدنيا فذكروا يف األصول حكم 

  طرف ويف الفروع حكم الطرف اآلخر
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عل الكافر األصلي قربة يشرتط النية لصحتها كالصدقة والضيافة واإلعتاق والقرض قال وإذا ف

وصلة الرحم وأشباه ذلك فإن مات على كفره فال ثواب له عليها يف اآلخرة لكن يطعم ا 

يف الدنيا ويوسع يف رزقه وعيشه فإذا أسلم فالصواب املختار أنه يثاب عليها يف اآلخرة 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسالمه   للحديث الصحيح أن رسول

كتب اهللا له كل حسنة كان أزلفها أي قدمها ويف الصحيحني عن حكيم بن حزام قال قلت 

يا رسول اهللا أرأيت أمورا كنت أحتنث ا يف اجلاهلية من صداقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها 

ذان حديثان صحيحان ال مينعهما عقل ومل أجر فقال أسلمت على ما أسلفت من خري فه

يرد الشرع خبالفهما فوجب العمل ما وقد نقل اإلمجاع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا 

أسلم وأما قول أصحابنا وغريهم ال تصح من كافر عبادة ولو أسلم مل يعتد ا فمرادهم ال 

ن أطلق مطلق أنه ال يثاب عليها يعتد ا يف أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب اآلخرة فإ

يف اآلخرة وصرح بذلك فهو جمازف غالط خمالف للسنة الصحيحة اليت ال معارض هلا وقد 

قال الشافعي واألصحاب وغريهم من العلماء إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل أو غريمها 



ب قاعدة جتري على فكفر يف حال كفره أجزأه وإذا أسلم ال تلزمه إعادا اه كالم شرح املهذ

الذمي أحكام املسلمني إال ما يستثىن من ذلك ال يؤمر بالعبادات وال تصح منه وال مينع من 

املكث يف املسجد جنبا خبالفه حائضا وليس له دخوله بال إذن ويعزر إن فعله وال يؤذن له 

وال حيد  لنوم أو أكل بل لسماع قرآن أو علم وال يصح نذره ولإلمام استئجاره على اجلهاد

لشرب اخلمر وال تراق عليه بل ترد إذا غصبت منه إال أن يظهر شرا أو بيعها وال مينع من 

  لبس احلرير والذهب وال من تعظيم املسلم حبين الظهر عند الرافعي وينكح األمة بال شرط
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تبايعوا فاسدا أو تقابضوا وأسلموا مل  وال تلزمه أجابة من دعاه لوليمة ولو تناكحوا فاسدا أو

يتعرض هلم واألمة الكتابية ال حتل ملسلم ولو كان عبدا يف املشهور ومما جيري عليه يف أحكام 

 ضابطاملسلمني وجوب كفارة القتل والظهار واليمني والصيد يف احلرم وحد الزنا والسرقة 

آدمي كالقصاص وضمان املال اإلسالم جيب ما قبله يف حقوق اهللا دون ما تعلق به حق 

ويستثىن من األول صور منها أجنب مث أسلم ال يسقط الغسل خالفا لإلصطخري ومنها لو 

جاوز امليقات مريدا للنسك مث أسلم وأحرم دونه وجب الدم خالفا للمزين ومنها أسلم وعليه  

عي أن حد كفارة ميني أو ظهار أو قتل مل يسقط يف األصح ولو زنا مث أسلم فعن نص الشاف

اختص اليهود والنصارى باإلقرار باجلزية وحل املناكحة  فرعالزنا يسقط عنه باإلسالم 

والذبائح وديام ثلث دية املسلمني ويشاركهم اوس يف األول فقط وديام ثلثا عشر دية 

ا ال توارث بني املسلم والكافر وكذ فرعاملسلمني ومن له أمان من وثين وحنوه له األخري فقط 

العقل ووالية النكاح ويرث اليهودي النصراين وعكسه إال احلريب والذمي وعكسه وينبين على 

قل من تعرض هلا من أصحابنا وقد ألف  القول يف أحكام اجلانذلك العقل ووالية النكاح 

  فيها من احلنفية القاضي بدر الدين الشبلي كتابه آكام املرجان يف أحكام اجلان
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قال السبكي يف فتاويه وقال ابن عبد الرب اجلن عند اجلماعة مكلفون خماطبون وقال القاضي 

عبداجلبار ال نعلم خالفا بني أهل النظر يف ذلك والقرآن ناطق بذلك يف آيات كثرية وهذه 

 فروع األول هل جيوز لإلنسي نكاح اجلنية قال العماد بن يونس يف شرح الوجيز نعم ويف

املسائل اليت سأل الشيخ مجال الدين األسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي إذا 

أراد أن يتزوج بامرأة من اجلن عند فرض إمكانه فهل جيوز ذلك أو ميتنع فإن اهللا تعاىل قال 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فامنت الباري تعاىل بأن جعل ذلك من جنس ما 

وزنا ذلك وهو املذكور يف شرح الوجيز البن يونس فهل جيربها على مالزمة يؤلف فإن ج

املسكن أو ال وهل له منعها من التشكل يف غري صور اآلدميني عند القدرة عليه ألنه قد 

حتصل النفرة أو ال وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها وخلوها 

بول ذلك من قاضيهم أو ال وهل إذا رآها يف صورة غري اليت عن املوانع أو ال وهل جيوز ق

ألفها وادعت أا هي فهل يعتمد عليها وجيوز له وطؤها أو ال وهل يكلف اإلتيان مبا يألفونه 

من قوم كالعظم وغريه إذا أمكن االقتيات بغريه أو ال فأجاب ال جيوز له أن يتزوج بامرأة 

 قوله تعاىل يف سورة النحل واهللا جعل لكم من أنفسكم من اجلن ملفهوم اآليتني الكرميتني

أزواجا وقوله يف سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال املفسرون يف 

معىن اآليتني جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم كما قال تعاىل 

يت حيل نكاحهن بنات العمومة لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من اآلدميني وألن الال

وبنات اخلؤولة فدخل يف ذلك من هي يف اية العبد كما هو املفهوم من آية األحزاب وبنات 

عمك وبنات عماتك ونبات خالك وبنات خاالتك واحملرمات غريهن وهن األصول والفروع 

ء فهذا كله يف وفروع أول األصول وأول الفروع من باقي األصول كما يف آية التحرمي يف النسا

النسب وليس بني اآلدميني واجلن نسب هذا جواب البارزي فإن قلت ما عندك من ذلك 

  قلت الذي أعتقده التحرمي لوجوه منها ما تقدم من اآليتني
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  ومنها ما روى حرب الكرماين يف مسائله عن أمحد وإسحاق قال 

حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن هليعة عن يونس بن يزيد عن حدثنا حممد بن حيىي القطيعي 

الزهري قال ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح اجلن واحلديث وإن كان مرسال 

فقد اعتضد بأقوال العلماء فروي املنع منه عن احلسن البصري وقتادة واحلكم بن عيينة 

تاين من احلنفية يف كتاب منية املفيت وإسحاق بن راهويه وعقبة األصم وقال اجلمال السجس

عن الفتاوى السراجية ال جيوز املناكحة بني اإلنس واجلن وإنسان املاء الختالف اجلنس 

ومنها أن النكاح شرع لأللفة والسكون واالستئناس واملودة وذلك مفقود يف اجلن بل املوجود 

ذن من الشرع يف ذلك فإن اهللا فيهم ضد ذلك وهو العداوة اليت ال تزول ومنها أنه مل يرد اإل

تعاىل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء والنساء اسم إلناث بين آدم خاصة فبقي ما 

عداهم على التحرمي ألن األصل يف األبضاع احلرمة حىت يرد دليل على احلل ومنها أنه قد 

ضرر بكونه من منع من نكاح احلر لألمة ملا حيصل للولد من الضرر باإلرقاق وال شك أن ال

جنية وفيه شائبة من اجلن خلقا وخلقا وله م اتصال وخمالطة أشد من ضرر اإلرقاق الذي 

هو مرجو الزوال بكثري فإذا منع من نكاح األمة مع االحتاد يف اجلنس لالختالف يف النوع 

فألن مينع من نكاح ما ليس من اجلنس من باب أوىل وهذا ختريج قوي مل أر من تنبه له 

قويه أيضا أنه ى عن إنزاء احلمر على اخليل وعلة ذلك اختالف اجلنس وكون املتولد منها وي

خيرج عن جنس اخليل فيلزم منه قلتها ويف حديث النهي إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون 

فاملنع من ذلك فيما حنن فيه أوىل وإذا تقرر املنع فاملنع من نكاح اجلين اإلنسية أوىل وأحرى 

ى أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي يف كتاب اإلهلام والوسوسة فقال حدثنا مقاتل لكن رو 

حدثين سعيد بن داود الزبيدي قال كتب قوم من أهل اليمن إىل مالك يسألونه عن نكاح 

اجلن وقالوا إن ههنا رجال من اجلن خيطب إلينا جارية يزعم أنه يريد احلالل فقال ما أرى 

لكن أكره إذا وجد امرأة حامل قيل هلا من زوجك قالت من اجلن بذلك بأسا يف الدين و 



  فيكثر الفساد يف اإلسالم بذلك انتهى
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الفرع الثاين لو وطئ اجلين اإلنسية فهل جيب عليها الغسل مل يذكر ذلك أصحابنا وعن 

ج واإلنزال فهو كاملنام بغري إنزال بعض احلنفية واحلنابلة أنه ال غسل عليها لعدم حتقق اإليال

قلت وهو اجلاري على قواعدنا الثالث هل تنعقد اجلماعة باجلن قال صاحب آكام املرجان 

نعم ونقله عن ابن الصرييف احلنبلي واستدل حبديث أمحد عن ابن مسعد يف قصة اجلن وفيه 

ال يا رسول اهللا إنا فلما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقا

حنب أن تؤمنا يف صالتنا قال فصففنا خلفه مث صلى بنا مث انصرف وروى سفيان الثوري يف 

تفسريه عن إمساعيل البجلي عن سعيد بن جبري قال قالت اجلن للنيب صلى اهللا عليه وسلم  

كيف لنا مبسجدك أن نشهد الصالة معك وحنن ناءون عنك فنزلت وأن املساجد هللا فال 

دعو مع اهللا أحدا قلت ونظري ذلك ما يف احللبيات للسبكي أن اجلماعة حتصل باملالئكة  ت

كما حتصل باآلدميني قال وبعد أن قلت ذلك حبثا رأيته منقوال ففي فتاوى احلناطي من 

أصحابنا فيمن صلى يف فضاء من األرض بأذان وإقامة وكان منفردا مث حلف أنه صلى 

ل يكون بارا يف ميينه وال كفارة عليه ملا روي أن النيب صلى اهللا باجلماعة هل حينث أم ال قا

عليه وسلم قال من أذن وأقام يف فضاء من األرض وصلى وحده صلت املالئكة خلفه 

صفوفا فإذا حلف على هذا املعىن ال حينث اه قال السبكي وينبين على ذلك أن من ترك 

القضاء كمن صلى فاقد الطهورين فإن  اجلماعة لعذر وقلنا بأا فرض عني هل نقول جيب 

كان كذلك فصالة املالئكة إن قلنا بأا كصالة اآلدميني وأا تصري ا مجاعة فقد يقال إا 

تكفي لسقوط القضاء قلت وعلى هذا يندب نية اجلماعة للمصلي أو اإلمامة الرابع قال يف 

احلنبلي أنه سئل عن اجلين هل  آكام املرجان نقل ابن الصرييف عن شيخه أيب البقاء العكربي

  تصح الصالة خلفه فقال نعم ألم مكلفون والنيب صلى اهللا عليه وسلم مرسل إليهم
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اخلامس إذا مر اجلين بني يدي املصلي فهل يقطع صالته فيه روايتان عن أمحد قلت أما 

كما يقاتل اإلنس السادس قال ابن تيمية   مذهبنا فالصالة ال يقطعها مرور شيء لكن يقاتل

ال جيوز قتل اجلين بغري حق كما ال جيوز قتل اإلنسي بغري حق والظلم حمرم يف كل حال فال 

حيل ألحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا واجلن يتصورون يف صور شىت فإذا كانت حيات 

وإال قتلت فإا إن   البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثالثا كما يف احلديث فإن ذهبت فبها

كانت حية أصلية قتلت وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها لإلنس يف صورة 

حية تفزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي جيوز دفعه مبا يدفع ضرره ولو كان قتال اه وقد 

الليلة  روى ابن أيب الدنيا أن عائشة رأت يف بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت فأتيت يف تلك

فقيل هلا إا من النفر الذين استمعوا الوحي من النيب صلى اهللا عليه وسلم فأرسلت إىل 

اليمن فابتيع هلا أربعني رأسا فأعتقتهم وروى ابن أيب شيبة يف مصنفه حنوه وفيه فلما أصبحت 

أمرت باثين عشر ألف درهم ففرقت على املساكني وكيفية اإليذان كما يف احلديث نسألك 

هد نوح وسليمان بن داود أن ال تؤذينا السابع يف رواية اجلن للحديث أورد فيه صاحب بع

آكام املرجان آثارا مما رووه فكأنه رأى بذلك قبول روايتهم والذي أقول إن الكالم يف مقامني 

روايتهم عن اإلنس ورواية اإلنس عنهم فأما األول فال شك يف جواز روايتهم عن اإلنس ما 

أو قرئ عليهم وهم يسمعون سواء علم اإلنسي حبضورهم أم ال وكذا إذا أجاز  مسعوه منهم

الشيخ من حضر أومسع دخلوا يف إجازته وإن مل يعلم به كما يف نظري ذلك من اإلنس وأما 

رواية اإلنس عنهم فالظاهر منعها لعدم حصول الثقة بعدالتهم وقد ورد يف احلديث يوشك 

يمان بن داود فيقولون حدثنا وأخربنا وأما اآلثار اليت أوردها أن خترج شياطني كان أوثقها سل

  صاحب آكام املرجان وهي ما أخرجه احلافظ أبو نعيم 

حدثنا احلسن بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا أمحد بن عمرو بن جابر الرملي حدثنا أمحد بن 

  حممد بن طريف حدثنا حممد بن كثري عن األعمش حدثين وهب بن جابر عن
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أيب بن كعب قال خرج قوم يريدون مكة فأضلوا الطريق فلما عاينوا املوت أو كادوا أن ميوتوا 

لبسوا أكفام وتضجعوا للموت فخرج عليهم جين يتخلل الشجر وقال أنا بقية النفر الذين 

ودليله ال خيذله هذا استمعوا على حممد صلى اهللا عليه وسلم مسعته يقول املؤمن أخو املؤمن 

  املاء وهذا الطريق وقال ابن أيب الدنيا 

حدثين أيب حدثنا عبدالعزيز القرشي أخربنا إسرائيل عن السدي عن موىل عبدالرمحن بن بشر 

قال خرج قوم حجاجا يف إمرة عثمان فأصام عطش فانتهوا إىل ماء ملح فقال بعضهم لو 

فساروا حىت أمسوا فلم يصيبوا ماء فأدجلوا إىل شجرة تقدمتم فإنا خناف أن يهلكنا هذا املاء 

مسر فخرج عليهم رجل أسود شديد السواد جسيم فقال يا معشر الركب إين مسعت رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحب للمسلمني ما حيب 

ا إىل أكمة فخذوا عن يسارها فإن لنفسه ويكره للمسلمني ما يكره لنفسه فسريوا حىت تنتهو 

  املاء مث وقال أيضا 

حدثين حممد بن احلسني حدثنا يوسف بن احلكم الرقي حدثنا فياض بن حممد أن عمر بن 

عبدالعزيز بينا هو يسري على بغلة إذا هو جبان ميت على قارعة الطريق فنزل فأمر به فعدل 

و بصوت عال يسمعونه وال يرون أحدا عن الطريق مث حفر له فدفنه وواراه مث مضى فإذا ه

ليهنك البشارة من اهللا يا أمري املؤمنني أنا وصاحيب هذا الذي دفنته من اجلن الذين قال اهللا 

فيهم وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما أسلمنا قال رسول اهللا صلى اهللا 

ئذ خري أهل األرض فاجلواب عليه وسلم لصاحيب هذا ستموت يف أرض غربة يدفنك فيه يوم

عنها أن رواا ممن مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم فالظاهر أن هلم حكم الصحابة يف 

عدم البحث عن عدالتهم وقد ذكر حفاظ احلديث ممن صنف يف الصحابة مؤمين اجلن فيهم 

بة دون قال احلافظ أبو الفضل العراقي وقد استشكل ابن األثري ذكر مؤمين اجلن يف الصحا

من رآه من املالئكة وهم أوىل بالذكر قال وليس كما زعم ألن اجلن من مجلة املكلفني الذين 

مشلتهم الرسالة والبعثة فكن ذكر من عرف امسه ممن رآه حسنا خبالف املالئكة انتهى الثامن 



أنه األوىل اجلمهور على  فوائدال جيوز االستنجاء بزاد اجلن وهو العظم كما ثبت يف احلديث 

  مل يكن من اجلن نيب وأما قوله تعاىل يا معشر اجلن
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واإلنس أمل يأتكم رسل منكم فتأولوه على أم رسل عن الرسل مسعوا كالمهم فأنذروا قومهم 

ال عن اهللا وذهب الضحاك وابن حزم إىل أنه كان منهم أنبياء واستدل حبديث وكان النيب 

ومه خاصة قال وليس اجلن من قومه وال شك أم قد أنذروا فصح أم جاءهم يبعث إىل ق

أنبياء منهم الثانية ال خالف يف أن كفارة اجلن يف النار واختلف هل يدخل مؤمنهم اجلنة 

ويثابون على الطاعة على أقوال أحسنها نعم وينسب للجمهور ومن أدلته قوله تعاىل وملن 

ء ربكما تكذبان إىل آخر السورة واخلطاب للجن واإلنس خاف مقام ربه جنتان فبأي آال

فامنت عليهم جبزاء اجلنة ووصفها هلم وشوقهم إليها فدل على أم ينالون ما امنت به عليهم 

إذا آمنوا وقيل ال يدخلوا وثوام النجاة من النار وقيل يكونون يف األعراف الثالثة ذهب 

دخلون اجلنة يكونون يوم القيامة نراهم وال يرونا عكس احلرث احملاسيب إىل أن اجلن الذين ي

ما كانوا عليه يف الدنيا الرابعة صرح ابن عبدالسالم بأن املالئكة يف اجلنة ال يرون اهللا تعاىل 

قال ألن اهللا تعاىل ال تدركه األبصار وقد استثين منه مؤمنو البشر فبقي على عمومه يف 

ضى هذا أن اجلن ال يرونه ألن اآلية باقية على العموم املالئكة قال يف آكام املرجان ومقت

قال األصحاب احملرم من حرم نكاحها على التأبيد بنسب  القول يف أحكام احملارمفيهم أيضا 

أو بسبب مباح حلرمتها فخرج باألول ولد العمومة واخلؤولة وبقولنا على التأبيد أخت الزوجة 

ملوطوءة بشبهة وبنتها فإا حمرمة النكاح وليست وعمتها وخالتها وبقولنا بسبب مباح أم ا

حمرما إذ وطء الشبهة ال يوصف باإلباحة وبقولنا حلرمتها املالعنة فإا حرمت تغليظا عليه 

  واألحكام اليت للمحرم مطلقا سواء كان من نسب أو رضاع أو مصاهرة
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واملسافرة وعدم نقض الوضوء أما حترمي النكاح فال يشاركه حترمي النكاح وجواز النظر واخللوة 

فيه على التأبيد إال املالئكة وسائر احملرمات فليست على التأبيد فأخت الزوجة وعمتها 

وخالتها حتل مبفارقتها واألمة حتل إذا عتقت أو أعسر واوسية حتل إذا أسلمت واملطلقة 

النظر فهل يشاركه فيه العبد وجهان صحح  ثالثا حتل إذا نكحت زوجا غريه وأما جواز

الرافعي منهما اجلواز ووافقه النووي يف املنهاج وقال يف الروضة من زوائده فيه نظر وصحح يف 

جمموع له على املهذب التحرمي وبالغ فيه وعبارته هذه املسئلة مما تعم ا البلوى ويكثر 

ثر أصحابنا أنه حمرم هلا كما نص االحتياج إليها واخلالف فيها مشهور والصحيح عند أك

عليه الشافعي ونقل عن مجاعة تصحيحه وقال الشيخ أبو حامد الصحيح عند أصحابنا أن 

ال يكون حمرما هلا ألن احلرمة إمنا تثبت بني الشخصني مل ختلق بينهما شهوة كاألخ واألخت 

ة وهي قوله تعاىل أو وغريمها وأما العبد وسيدته فشخصان خلقت بينهما الشهوة قال وأما اآلي

ما ملكت أميان فقال أهل التفسري فيها املراد ا اإلماء دون العبيد وأما احلرب وهو ما رواه 

أبو داود والبيهقي عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وقد وهبه هلا 

ا مل يبلغ رأسها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها مل يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليه

فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إمنا هو أبوك وغالمك 

فيحتمل أن يكون الغالم صغريا قال وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد هو الصواب بل ال 

ينبغي أن جيري فيه خالف بل يقطع بتحرميه وكيف يفتح هذا الباب للنسوة الفاسقات مع 

سان املماليك الذين الغالب من أحواهلم الفسق بل العدالة فيهم يف غاية القلة وكيف ح

يستجيز اإلنسان اإلفتاء بأن هذا اململوك يبيت ويقيل مع سيدته مكررا ذلك مع ما مها عليه 

  من التقصري يف الدين وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا حترمه أشد حترمي

____________________  

)1/262(  



  

مث القول بأنه حمرم ليس له دليل ظاهر فإن الصواب يف اآلية أا يف اإلماء واخلرب حممول على 

أنه كان صغريا انتهى كالم النووي وقد اختار التحرمي أيضا السبكي يف تكملة شرح املهذب 

يف اللغة إمنا  ويف احللبيات وقال إن تأويل احلديث على أنه كان صغريا جدا ال سيما والغالم

يطلق على الصيب وهي واقعة حال ومل يعلم بلوغه فال حجة فيها للجواز ومل حيصل مع ذلك 

خلوة وال معرفة ما حصل النظر إليه وإمنا فيه نفي البأس عن تلك احلالة اليت علمت حقيقتها 

و اسم ومل جتد فاطمة ما حيصل به كمال السرت الذي قصدته وغايته التعليل باسم الغالم وه

للصيب أو حمتمل له واالحتمال يف وقائع األحوال يسقط االستدالل انتهى واختاره أيضا 

األذرعي وغريه من املتأخرين وأفتيت به مرات وال أعتقد سواه وأما اخللوة واملسافرة فالعبد 

حمالة فيهما مبين على النظر إن شاركه احملرم فيه شاركه فيهما وإال فال ويشاركه الزوج فيهما ال 

بل يزيد يف النظر ويكتفي يف سفر حج الفرض بنسوة ثقات على ما سيأيت حتريره يف أحكام 

ومن أحكام احملرم جواز إعارة األمة السفر وأما عدم نقض الوضوء فال يشاركه فيه غريه 

ومن اطلع إىل دار غريه وا حمرم له مل جيز رميه وجيوز أن  وإجارا ورهنها عنده وإقراضها

ن الرجل مطلقته مع حمرم له أو هلا ولو عاشرها يف عدة الرجعية كزوج مع وجود حمرم مل يساك

منها تغليظ الدية يف قتله خطأ فال تغلظ يف  وخيتص احملرم النسيب بأحكاممينع انقضاء العدة 

احملرم بالرضاع واملصاهرة قطعا وال يف القريب غري احملرم على الصحيح ومنها يكره قتله يف 

الكفار وقتال البغاة واجلالد قال ابن النقيب وأما غري القريب من احملارم فلم أر من جهاد 

ذكر املنع من قتله ومنها غسل امليت فيقدم يف املرأة نساء احملارم على نساء األجانب وجيوز 

لرجال احملارم التغسيل وخيتص األصول والفروع من بني سائر احملارم بأحكام األول عدم 

 امللك فمن ملك أباه أو أمه أو أحد أصوله من األجداد واجلدات من جهة االجتماع يف

  األب
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أو األم أو أحد أوالده وأوالدهم وإن سفلوا عتق عليه سواء مكله قهرا باإلرث أم اختيارا 

ال يبقى يف امللك بالشراء أو غريه الثاين جواز بيع املسلم منهم للكافر ألنه يستعقب العتق ف

ويف وجه ال يصح ملا فيه من ثبوت امللك الثالث وجوب النفقة عند العجز والفطرة الرابع ال 

يقطع أحدمها بسرقة مال اآلخر لشبهة استحقاق النفقة اخلامس ال يعقل أحدمها عن اآلخر 

حيكم وال ألن األصل والفرع بعض اجلاين فكما ال حيتمل اجلاين ال حيتمل أبعاضه السادس ال 

يشهد أحدمها لآلخر السابع يدخلون يف الوصية لألقارب الثامن حترمي موطوءة كل منهما 

ومنكوحته على اآلخر وخيتص األصول فقط بأحكام األول ال يقتلون بالفرع وال له سواء 

األب واألم واألجداد واجلدات وإن علوا من قبل األب واألم وحكي يف األجداد واجلدات 

حكم بالقتل حاكم نقض حكمه خبالف ما لو حكم بقتل احلر بالعبد الثاين  قول شاذ ولو

ال حيدون بقذف الفرع وال له كالقتل الثالث ال تقبل شهادة الفرع عليهم مبا يوجب قتال يف 

وجه الرابع ال جتوز املسافرة إال بإذم إال ما يستثىن وسواء الكافر واملسلم واحلر والرقي 

اد إال بإذم بشرط اإلسالم وقيل ال يشرتط إذن اجلد مع وجود األب اخلامس ال جيوز اجله

وال اجلدة مع وجود األم واألصح خالفه السادس ال جيوز التفريق بينهم بالبيع حىت مييز الفرع 

ويف قول حىت يبلغ فإن فعل مل يصح البيع ومثله اهلبة والقسمة وكذا اإلقالة والرد بالعيب كما 

لسبكي واألسنوي وليس يف الروضة ترجيح يف السفر كما نقله ابن الرفعة صححه ابن الرفعة وا

واألسنوي عن فتاوى الغزايل وأقراه خبالف العتق والوصية وإمنا يعترب األب واجلد لألم عند 

فقد األم فلو فرق بينهما وهو مع األم جاز ويف األجداد واجلدات لألب أوجه جيوز بني 

  األجداد ال اجلدات
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وانون كالطفل يف ذلك قاله يف الكفاية السابع إذا دعاه أحد األبوين وهو يف الصالة ففيه 

أوجه حكاها يف البحر أحدها جتب اإلجابة وال تبطل الصالة وثانيها جتب ولكن تبطل 

ار القطع وصححه الروياين وثالثها ال جتب وتبطل قال السبكي يف كتاب بر الوالدين املخت



بأنه ال جيب إن كانت الصالة فرضا سواء ضاق الوقت أم ال ألا تلزم بالشروع وإن كانت 

نفال وجبت اإلجابة إن علم تأذيهما برتكها ولكن تبطل قال القاضي جالل الدين البلقيين 

 والظاهر أن األصول كلهم يف هذا املعىن كاألبوين الثامن لألبوين منع الولد من اإلحرام حبج

التطوع قال اجلالل البلقيين والظاهر أنه يتعدى لألجداد واجلدات أيضا التاسع هلم تأديب 

الفرع وتعزيره وهذا وإن فرضه الشيخان يف األب فقد قال اجلالل البلقيين يشبه أن تكون األم 

إذا كان الصيب يف حضانتها كذلك فقد صرحوا يف األمر بالصالة والضرب عليها بأن 

باء يف ذلك قلت وكذا األجداد واجلدات العاشر هلم الرجوع فيما وهبوه للفروع األمهات كاآل

بشرطه واملذهب أن األب واألم واألجداد واجلدات يف ذلك سواء احلادي عشر تبعية الفرع 

هلم يف اإلسالم إذا كان صغريا الثاين عشر ال حيتسبون بدين الولد يف وجه جزم به يف احلاوي 

يسن أن يهنأ كل من األصول باملولود واختص األصول الذكور بوجوب الصغري الثالث عشر 

منها والية املال  واختص األب واجلد لألب بأحكاماإلعفاف سواء األب واجلد له واجلد لألم 

وقيل تلي األم أيضا وتوىل طريف العقد يف البيع وحنوه ووالية اإلجبار يف النكاح للبنت واالبن 

فو عن الصداق على القدمي واإلحرام عن الطفل وانون وقيل جيوز والصالة يف اجلنازة والع

  لألم أيضا وقطع السلعة واليد املتأكلة إذا كان اخلطر يف الرتك أكثر
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واعلم أن اجلد يف كل ذلك معترب بفقد األب وقيل له اإلحرام مع وجوده واختص األب بأن 

 أثر لوجود اجلد واختص اجلد لألب بأنه يتوىل طريف العقد يف تزويج فقد شرط يف اليتم وال

كل موضع كان لألم   قاعدةبنت ابنه بابن ابنه اآلخر واختصت األم بامتناع التفريق كما تقدم 

فيه مدخل فالشقيق مقدم فيه قطعا كاإلرث ومهر املثل وكل موضع ال مدخل هلا فيه ففي 

ال يقدم أخ  قاعدة أخرىه كصالة اجلنازة ووالية النكاح تقدميه خالف واألصح أيضا تقدمي

ألم وابنه على اجلد إال يف الوصية أو الوقف ألقرب األقارب وال أخ شقيق أو ألب على اجلد 

قال البلقيين اجلد أبو األب ينقسم يف تنزيله منزلة األب وعدم  فائدةإال يف ذلك ويف الوالء 



منها ما هو كاألب قطعا وذلك يف صالة اجلنازة بوالية  تنزيله منزلة األب إىل أربعة أقسام

النسب ووالية املال ووالية النكاح بالنسب وأنه ال جيوز لألب أن يوصي على األوالد مع 

وجود أيب أبيه كما ال جيوز أن يوصي عليهم مع وجود أبيه ويف اإلجبار للبكر الصغرية 

قل والعتق بامللك وعدم قبول الشهادة له واحلضانة واإلعفاف واإلنفاق وعدم التحمل يف الع

والعفو عن الصداق إن قلنا به وليس كاألب قطعا يف أنه ال يرد األم إىل ثلث ما يبقى يف 

صورة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فلو كان بدل األب جد أخذت األم الثلث كامال وأن 

مع بني الفرض األب يسقط أم نفسه وال يسقطها اجلد وكاألب على األصح يف أنه جي

والتعصيب وأنه جيرب البكر البالغة وأن له الرجوع يف هبته له وأنه ال يقتل بقتله وليس كاألب 

على األصح يف أنه ال يسقط األخوة واألخوات ألبوين أو ألب بل يشاركهم ويقدم أخ 

  املعتق العاصب على جده يف اإلرث والتزويج وصالة اجلنازة والوصية
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ألقرب األقارب ويدخل يف الوصية لألقارب وال حيتاج إىل فقده يف الوصية لليتامى وال يف 

قال يف اللباب يرتتب على النسب اثنا عشر حكما توريث املال  فائدةقسم الفيء والغنيمة 

ووالية  والوالية وحترمي الوصية وحتمل الدية ووالية التزويج ووالية غسل امليت والصالة عليه

قال  القول يف أحكام الولداملال ووالية احلضانة وطلب احلد وسقوط القصاص وتغليظ الدية 

األصحاب الولد يتبع أباه يف النسب وأمه يف الرق واحلرية وأشرفهما دينا وأخسهما جناسة 

وأخفهما زكاة وأغلظهما فدية ويقال أيضا أحكام الولد أقسام أحدها ما يعترب باألبوين معا 

وذلك فيه فروع منها حل األكل فال بد فيه من كون أبويه مأكولني ومنها ما جيزئ يف 

األضحية كذلك ومنها ما جيزئ يف جزاء الصيد ومنها الزكاة فال جتب يف املتولد بني النعم 

والظباء ومنها استحقاق سهم الغنيمة فال يسهم للبغل املتولد بني الفرس واحلمار ومنها 

حة وفيهما قوالن واألظهر االعتبار ما والثاين االعتبار باألب الثاين يعترب املناكحة والذبي

باألب خاصة وذلك النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوي القرىب والكفارة ومهر املثل 



والوالء فإنه يكون ملوايل األب وقدر اجلزية إذا كان ألبيه جزية وأمه من قوم هلم جزية أخرى 

  الثالث ما يعترب باألم خاصة وذلك احلرية والرق ويستثىن من الرق صورفاملعترب جزية أبيه 
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منها إذا كانت مملوكة للواطئ أو إلبنه فإن الولد ينعقد حرا ومنها أن يظنها حرة إما بأن يغرت 

الواطئ رقيقا وحينئذ  حبريتها يف تزوجيها أو يطأها بشبهة ظانا أا أمته أو زوجته احلرة ولو كان

فهذا حر تولد بني رقيقني ومنها إذا نكح مسلم حربية مث غلب املسلمون على ديارهم 

واسرتقت باألسر بعد ما محلت منه فإن ولدها ال يتبعها يف الرق ألنه مسلم يف احلكم الرابع 

واألكثر يف ما يعترب بأحدمها غري معني وذلك يف الدين وضرب اجلزية والنجاسة وحترمي األكل 

قدر الغرة تغليبا جلانب التغليظ يف الضمان والتحرمي ويف وجه أن اجلنني يعترب باألقل ويف آخر 

باألب وأما يف الدية فقال املتويل إنه كاملناكحة والذبح ومقتضاه اعتبار األخس وجزم يف 

احلاوي عن  االنتصار باعتبار األغلظ كما جيب اجلزاء يف املتولد من مأكول وغريه ونقله يف

والزكاة % وألم يف الرق واحلريه % يتبع االبن يف انتساب أباه % النص وقد قلت قدميا 

% وأخس األصلني رجسا وذحبا % والذي اشتد يف جزاء وديه % األخف والدين األعلى 

ما يتعدى حكمه إىل الولد احلادث وما ال يتعدى فيه فروع % ونكاحا واألكل واألضحيه 

املستولدة بولد من نكاح أو زنا تعدى حكمها إليه قطعا فيعتق مبوت السيد  األول إذا أتت

الثاين نذر أضحية فأتت بعد ذلك بولد فحكمه مثلها قطعا الثالث ولد املغصوبة مضمون 

مثلها قطعا الرابع عني شاة عما يف ذمته بالنذر فأتت بولد تبعها يف األصح كولد املعينة 

آخر إن ذحبت لزم ذحبه معها وإن ماتت فال اخلامس ولد املشرتاة ابتداء ويف وجه ال ويف وجه 

قبل القبض للمشرتي على الصحيح وهو يف يد البائع أمانة فلو مات دون األم فال خيار 

للمشرتي ألن العقد مل يرد عليه السادس ولد األمة املنذور عتقها إذا حدث بعد النذر فيه 

فيه اخلالف يف املدبرة السابع ولد املدبرة من نكاح أو طريقان األصح القطع بالتبعية والثاين 



  زنا فيه قوالن أظهرمها يسري حكمها إليه حىت 
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لو ماتت قبل السيد أو فرق بينهما حيث جيوز أو رجع عنه إن جوزناه مل يبطل فيه أو مل 

عتق عليهما لئال خترج القرعة على الولد يف الثلث إال بأحدمها أقرع يف األصح والثاين يوزع ال

فيعتق ويرق األصل الثامن ولد املكاتبة احلادث بعد الكتابة من أجنيب فيه القوالن واألظهر 

التبعية فيعتق بعتقها ما دامت الكتابة باقية مث حق امللك فيه للسيد كولد املستولدة وقيل لألم 

فة هل يتبعها فيه القوالن يف املدبرة لكن املنع ألنه مكاتب عليها التاسع ولد املعلق عتقها بص

هنا أظهر وصححه النووي والفرق أن التدبري يشابه االستيالد يف العتق باملوت العاشر إذا 

قال ألمته أنت حرة بعد مويت بسنة فأتت بولد قبل موت السيد ففيه القوالن يف املدبرة أو 

لعتق تأكد والثاين أنه على القولني احلادي بعده فطريقان أحدمها القطع بالتبعية ألن سبب ا

عشر ولد املوصى ا فيه طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية الثاين عشر ولد العارية 

واملأخوذة بالسوم فيه وجهان أصحهما أنه غري مضمون الثالث عشر ولد الوديعة احلادث يف 

ة كالثوب تلقيه الريح جيب رده يف يد املودع فيه وجهان أحدمها أنه وديعة كاألم والثاين أمان

احلال حىت لو مل يرده كان ضامنا له الرابع عشر ولد املوقوفة ميلكه املوقوف عليه كالدور 

والثمر وحنوها سواء البهيمة واجلارية على األصح وقيل إنه وقف تبعا ألمه كاألضحية اخلامس 

ن الفصل قبل البيع مل يتبعها عشر ولد املرهونة احلادث بعد الرهن ليس برهن يف األظهر فإ

قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد ال يلحق إال بستة أشهر وهو خطأ فإن الولد  فائدةاتفاقا 

يلحق لدون ذلك فيما إذا جين على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه 

ه على أبيه وإمنا يتقيد وتكون العربة ما وكذا لو أجهضته بغري جناية كان مؤنة جتهيزه وتكفين

  بالستة األشهر الولد الكامل دون الناقص
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اختلف كالم األصحاب يف مسائل احلمل هل يعترب فيه االنفصال التام أو ال فاعتربوا  تنبيه

ة االنفصال التام يف انقضاء العدة ووقوع الطالق املعلق بالوالدة واإلرث واستحقاق الوصي

والدية فلو خرج نصفه فضرا ضارب مث انفصل ميتا فالواجب الغرة دون الدية فلو كانت 

الصورة حباهلا وصاح فحز رجل رقبته ففيه القصاص أو الدية على األصح وال يعترب يف وجوب 

الغرة أيضا االنفصال التام على األصح القول يف أحكام تغييب احلشفة يرتتب عليها مائة 

وجوب الغسل والوضوء وحترمي الصالة والسجود واخلطبة والطواف وقراءة ومخسون حكما 

القرآن ومحل املصحف ومسه وكتابته على وجه واملكث يف املسجد وكراهة األكل والشرب 

والنوم واجلماع حىت يغسل فرجه ويتوضأ ووجوب نزع اخلف والكفارة وجوبا أو ندبا يف أول 

وم ووجوب قضائه والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا احليض بدينار وآخره بنصفه وفساد الص

طلع الفجر حينئذ وقطع التتابع املشروط فيه ويف االعتكاف وفساد االعتكاف واحلج والعمرة 

ووجوب املضي يف فاسدمها وقضائهما والبدنة فيهما والشاة بتكرره أووقوعه بعد التحلل األول 

احلج والعمرة والنفقة عليها ذهابا وإيابا والتفريق  أو بعد فوته وحجه بامرأته اليت وطئها يف

بينهما على قول وعدم انعقادمها إذا أحرم حالة اإليالج وقطع خيار البائع واملشرتي يف 

الس والشرط أو سقوط الرد إذا فعله بعد ظهور العيب أو قبله وكانت بكرا وكونه رجوعا 

 الثالث ووجوب مهر املثل للمكرهة حرة أو عند الفلس أو يف هبة الفرع أوالوصية يف وجه يف

مرهونة أو مغصوبة أو مشرتاه من الغصب أو شراء فاسدا أو مكاتبة وللموطوءة بشبهة أو يف 

نكاح فاسد أو عدة التخلف أو الرجعة وحلوق الولد بالسيد وسقوط االختيار والوالية فال 

بائنا وبيع العبد فيه إذا نكح بغري يتزوج حىت يبلغ وحيرم التعريض باخلطبة ملن طلقت بعده آل

إذن سيده أو بإذنه نكاحا فاسدا على قول وحترمي الربيبة وحترمي املوطوءة إذا كانت بشبهة أو 

أمة على آبائه وأبنائه وأصوهلا وفروعها عليه وحترمي أمته عليه إذا كان الواطئ أصال وحلها 

رمي وطء أختها أو عمتها أو خالتها للزوج األول ولسيدها الذي طلقها ثالثا قبل امللك وحت

إذا كانت أمة وكونه اختيارا ممن أسلم على أكثر من أربع يف قول ومنع اختيار األمة فيما إذا 



  أسلم على حرة وطئها وأمة فتأخرت وأسلمت
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ذا أربع سواها األمة ومنع نكاح أختها إذا أسلم على جموسية ختلفت حىت تنقضي العدة وك

ومنع تنجيز الفرقة فيمن ختلفت عن اإلسالم أو أسلمت أو ارتدت أو ارتدا معا أو متعاقبا 

وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة أو زوجة املعيب أو زوج املعيبة حيث فعل مع العلم وزوال 

 العنت وثبوت املسمى ووجوب مهر املثل للمفوضة ومنع الفسح إذا أعسر بالصداق بعده

ومنع احلبس بعده حىت تقبض الصداق وعدم عفو الويل بعده إن قلنا له العفو وسقوط املتعة 

يف قول ووقوع الطالق املعلق به وثبوت السنة والبدعة فيه وكونه تعيينا للمبهم طالقها على 

وجه وثبوت الرجعة والفيئة من اإليالء ووجوب كفارة اليمني حينئذ ومصري كفارة املظاهر 

جوب كفارة الظهار املؤقت يف املدة واللعان وسقوط حصانة الفاعل واملفعول به قضاء وو 

بشرطه ووجوب العدة بأقسامها وكون األمة به فراشا ومنع تزوجيها قبل االسترباء وحترمي لنب 

ثاربه ووجوب النفقة والسكىن للمطلقة بعده واحلد بأنواعه يف الزنا واللواط وقتل البهيمة يف 

نها عليه حينئذ ووجوب التعزير إن كان يف ميتة أو مشرتكة أو موصى مبنفعتها قول ووجوب مث

أو حمرم مملوكة أو يمة أو دبر زوجة بعد أن اه احلاكم وثبوت اإلحصان وعدم قطع نكاح 

األسرية بعده على وجه وانتقاض عهد الذمي إن فعله مبسلمة بشرطه وإبطال اإلمامة العظمى 

قضاء والوالية والوصية واألمانة ورد الشهادة وحصول التسري به مع على وجه والعزل عن ال

األوىل قال البغوي يف فتاويه حكم  قواعد عشرةالنية على وجه ووقوع العتق املعلق بالوطء 

الذكر األشل حكم الصحيح إال أنه ال يثبت النسب وال اإلحصان وال التحليل وال يوجب 

وال يبطل اإلحرام قال وهكذا القول يف الذكر املبان الثانية مهرا وال عدة وال حترمي باملصاهرة 

ال فرق يف اإليالج بني أن يكون خبرقة أو ال إال يف نقض الوضوء الثالثة ما ثبت للحشفة من 

األحكام ثابت ملقطوعها إن بقي منه قدرها وال يشرتط تغييب الباقي يف األصح وإن مل يبق 

إال فطر الصائمة يف األصح الرابعة قال يف الروضة  قدرها مل يتعلق به شيء من األحكام



الواطئ يف الدبر كهو يف القبل إال يف سبعة مواضع التحصني والتحليل واخلروج من الفيئة 

ومن العنة وال يغري إذن البكر على الصحيح وإذا وطئت الكبرية يف فرجها وقضت وطرها 

صح وإن كان ذلك يف دبرها مل يعد واغتسلت مث خرج منها املين وجب إعادة الغسل يف األ

  وال حيل حبال والقبل حيل يف الزوجة واألمة
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واستدرك عليه صور منها لو وطئ يمة يف دبرها ال يقتل إن قلنا تقتل يف القبل ومنها وطئ 

 باب االسترباء أمته يف دبرها فأتت بولد ال يلحق السيد يف األصح كذا يف الروضة وأصلها يف

وخالفاه يف باب النكاح والطالق فصححا اللحوق ومنها وطئ زوجته يف دبرها فأتت بولد 

فله نفيه باللعان ومنها وطئ البائع يف زمن اخليار فسخ على الصحيح ال يف الدبر على 

األصح ومنها أن املفعول به جيلد مطلقا وإن كان حمصنا ومنها أن الفاعل يصري به جنبا ال 

حمدثا خبالف فرج املرأة ومنها ال كفارة على املفعول به يف الصوم بال خالف رجال كان أو 

امرأة ويف القبل اخلالف املشهور ومنها قال البلقيين خترجيا وطء األمة يف دبرها عيب يرد به 

ومينعه من الرد القهري بالقدمي ومنها على رأي ضعيف أن الطالق يف طهر وطئها يف الدبر ال 

ون بدعيا وأن املفعول به ال تسقط حصانته وال يوجب العدة وال املصاهرة واألصح يف يك

األربعة أنه كالقبل اخلامسة قال ابن عبدان األحكام املوجبة للوطء يف النكاح الفاسد سبعة 

مهر املثل وحلوق الولد وسقوط احلد وحترمي األصول والفروع وحترميها عليهم وتصري فراشا 

عان ويف ملك اليمني سبعة حترميها على أصوله وفروعه وحترمي أصوهلا وفروعها وميلك به الل

ووجوب االسترباء وتصري فراشا وحترمي ضم أختها إليها السادسة كل حكم تعلق بالوطء ال 

يعترب فيه اإلنزال إال يف مسئلة واحدة وهي ما لو حلف ال يتسرى ال حينث إال بتحصني 

سابعة قال األصحاب ال خيلو الوطء يف غري ملك اليمني عن مهر اجلارية والوطء واإلنزال ال

أو عقوبة إال يف صور األوىل يف الذمية إذا نكحت يف الشرك على التفويض وكانوا يرون 

سقوط املهر عند املسيس الثانية إذا زوج أمته بعبده الثالثة إذا وطئ البائع اجلارية املبيعة قبل 



  زوج رشيدة بغري إذن الويل ووطئاإلقباض الرابعة السفيه إذا ت
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اخلامسة املريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات وهي ثلث ماله وخريت فاختارت بقاء 

النكاح السادسة إذن الراهن للمرن يف الوطء فوطئ ظانا للحل السابعة وطئت املرتدة 

يدته بشبهة التاسعة حبثها الرافعي فيما لو أصدق واحلربية بشبهة الثامنة العبد إذا وطئ س

احلريب امرأته مسلما اسرتقوه وأقبضها مث أسلما وانتزع من يدها أنه ال جيب مهر كما لو 

قال  القاعدة الثامنةأصدقها مخرا وأقبضها مث أسلما العاشرة املوقوف عليه إذا وطئ املوقوفة 

بقاء النكاح احليض والنفاس والصوم الواجب العالئي الذي حيرم على الرجل وطء زوجته مع 

والصالة لضيق وقتها واالعتكاف واإلحرام واإليالء والظهار قبل التكفري وعدة وطء الشبهة 

وإذا أفضاها حىت تربأ وعدم احتماهلا الوطء لصغر أو مرض أو عبالته والطالق الرجعي 

ائب ما يلحق بذلك ما ذكره واحلبس قبل توفية الصداق ونوبة غريها يف القسم قلت ومن غر 

الشيخ ويل الدين يف نكته أن يف كالم اإلمام ما يقتضي منع الزوج من وطء زوجته اليت 

وجب عليها القصاص وليس ا محل ظاهر لئال حيدث منه محل مينع من استيفاء ما وجب 

عليها ويقرب من ذلك من مات ولد زوجته من غريه يكره له الوطء حىت يعلم هل كانت 

قال اإلمام اجلماع مع دواعيه أقسام األول ما حيرم فيه  فائدةند موته حامال لريث منه أم ال ع

دون دواعيه وهو احليض والنفاس واملستربأة واملسبية الثاين ما حيرم فيه وال حيرم دواعيه بشرط 

ابع ما أن ال حيرك الشهوة وهو الصوم الثالث ما حيرم فيه ويف دواعيه قوالن وهو االعتكاف الر 

إذا اختلف الزوجان يف الوطء  القاعدة التاسعةحيرمان فيه كاحلج والعمرة واملستربأة والرجعية 

فالقول قول نافيه عمال بأصل العدم إال يف مسائل األوىل إذا ادعى العنني اإلصابة فالقول 

حيح قوله بيمينه سواء كان قبل املدة أو بعدها ولو كان خصيا ومقطوع بعض الذكر على الص

  الثانية املوىل إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه الستدامة النكاح
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الثالثة إذا قالت طلقتين بعد الدخول فلي املهر وأنكر فالقول قوله لألصل وعليها العدة 

بولد مؤاخذة بقوهلا وال نفقة هلا وال سكىن وله نكاح بنتها وأربع سواها يف احلال فإذا أتت 

لزمن حمتمل ومل يالعن ثبت النسب وقوي به جانبها فريجع إىل تصديقها بيمينها ويطالب 

الزوج بالنصف الثاين فإن العن زال املرجح وعدنا إىل تصديقه كما كان الرابعة إذا تزوجها 

بشرط البكارة فقالت زالت بوطئك فالقول قوهلا بيمينها لدفع الفسخ وقوله بيمينه لدفع  

هر حكاه الرافعي عن البغوي وأقره اخلامسة إذا ادعت املطلقة ثالثا أن الزوج الثاين كمال امل

أصاا قبلت لتحل للمطلق ال الستقرار املهر ذكره الرافعي يف التحليل السادسة إذا قال 

لطاهرة أنت طالق للسنة مث قال مل يقع ألين جامعتك فيه فأنكرت قال إمساعيل البوشنجي 

ول قوله لبقاء النكاح حكاه عنه الرافعي وأجاب مبثله القاضي حسني يف مقتضى املذهب قب

فتاويه فيما إذا قال إن مل أنفق عليك اليوم فأنت طالق مث ادعى اإلنفاق فيقبل لعدم الطالق 

ال لسقوط النفقة لكن يف فتاوى ابن الصالح أن الظاهر الوقوع يف هذه املسئلة السابعة إذا 

صدق على قول ولكن األظهر خالفه الثامنة وهي على رأي ضعيف جرت خلوة بثيب فإا ت

أيضا إذا عتقت حتت عبد وقلنا يثبت اخليار إىل الوطء فادعاه وأنكرت ففي املصدق وجهان 

يف الشرح بال ترجيح لتعارض األصلني بقاء النكاح وعدم الوطء وقد نظمت الصور الستة 

نقبله ونافيه ال يئول % ا فيه قوال مثبت وطء يا طالبا م% اليت على املرجح يف أبيات فقلت 

أو طلق يف الطهر % بابن ولعانا أىب وقال حماال % من أنكر وطئا حليلها وأتته % مقاال 

قالت هو % أو زوج بكرا بشرطها فأزيلت % إذ قال بوطء ومن يعن وآىل % سنة ونفاه 

الزوج قد نفاه حالال صارت وإن % أو زوجت البت وادعته بوطء % منه وعند زوجي زاال 

 القاعدة العاشرة% واهللا له العلم ذو اجلالل تعاىل % هذاك جوايب حبسب مبلغ علمي % 

ال يقوم الوطء مقام اللفظ إال مسألة واحدة وهي الوطء يف زمن اخليار فإنه فسخ من البائع 

األصح فإن  وإجازة من املشرتي وأما وطء املوصى ا فإن اتصل به إحبال فرجوع وإال فال يف



  عزل فال قطعا 
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قال الدارمي يف جامع اجلوامع ومن خطه نقلت إذا كان املبيع غري الذهب  القول يف العقود

والفضة بواحد منهما فالنقد مثن وغريه مثمن ويسمى هذا العقد بيعا وإذا كان غري نقد مسي 

بادلة وإن كان نقدا مسي صرفا ومصارفة وإن كان هذا العقد معاوضة ومقايضة ومناقلة وم

الثمن مؤخرا مسي نسيئة وإن كان املثمن مؤخرا مسي سلما أو سلفا وإن كان املبيع منفعة مسي 

إجارة أو رقبة العبد له مسي كتابة أو بضعا مسي صداقا أو خلعا انتهى قلت ويزاد عليه إن  

الثمن عينا ممن هو عليه مسي استبداال وإن  كان كل منهما دينا مسي حوالة أو املبيع دينا و 

كان مبثل الثمن األول لغري البائع األول مسي تولية أو بزيادة مسي مراحبة أو نقص مسي حماطة 

أو إدخاال يف بعض املبيع مسي إشراكا أو مبثل الثمن األول للبائع األول مسي إقالة تقسيم ثان 

الزم من الطرفني قطعا كالبيع والصرف والسلم العقود الواقعة بني اثنني على أقسام األول 

والتولية والتشريك وصلح املعاوضة واحلوالة واإلجارة واملساقاة واهلبة لألجنيب بعد القبض 

والصداق وعوض اخللع الثاين جائز من الطرفني قطعا كالشركة والوكالة والقراض والوصية 

ضاء والوصايا وسائر الواليات غري اإلمامة والعارية والوديعة والقرض واجلعالة قبل الفراغ والق

الثالث ما فيه خالف واألصح أنه الزم منهما وهو املسابقة واملناضلة بناء على أا كاإلجارة 

ومقابله يقول إا كاجلعالة والنكاح الزم من املرأة قطعا ومن الزوج على األصح كالبيع وقيل 

ئز ويئول إىل اللزوم وهو اهلبة والرهن قبل جائز منه لقدرته على الطالق الرابع ما هو جا

  القبض والوصية قبل املوت
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اخلامس ما هو الزم من املوجب جائز من القابل كالرهن والكتابة والضمان والكفالة وعقد 

أن من صرح العالئي يف قواعده ب تنبيهاألمان واإلمامة العظمى السادس عكسه كاهلبة لألوالد 

اجلائز من اجلانبني والية القضاء والتولية على األوقاف وغري ذلك من جهة احلكام هذه 

عبارته فأما القضاء فواضح فلكل من املويل واملوىل العزل وأما الوالية على األيتام فظاهر ما 

 ذكره أن احلاكم إذا نصب قيما على يتيم فله عزله وكذا ملن يلي بعده من احلكام وهو ظاهر

فإنه نائب احلاكم يف أمر خاص وللحاكم عزل نائبه وإن مل يفسق وقد كنت أجبت بذلك 

مرة يف أيام شيخنا قاضي القضاة شيخ اإلسالم شرف الدين املناوي فاستفيت فأفىت خبالفه 

وأنه ليس للحاكم عزله ومل يتضح يل ذلك إىل اآلن وكأنه رأى واقعة احلال تقتضي ذلك فإن 

عزل القيم إمنا كان غرضه أخذ مال اليتيم منه يستعني به فيما غرمه على  احلاكم الذي أراد

الوالية جلهة السلطنة وال ينايف هذا ما يف الروضة كأصلها من أن املذهب الذي قطع به 

األصحاب أن القوام على األيتام واألوقاف ال ينعزلون مبوت القاضي وانعزاله لئال تتعطل 

من جهة الوقف ألن هذا يف االنعزال بال عزل وأما التولية على  أبواب املصاحل وهم كاملتوىل

عزل من واله النظر أو التدريس ) على الصحيح ( األوقاف فقد ذكر األصحاب أن للواقف 

ونصب غريه قال الرافعي ويشبه أن تكون املسئلة مفروضة يف التولية بعد متام الوقف دون ما 

فتاوى البغوي أنه لو وقف مدرسة مث قال لعامل فوضت إذا أوقف بشرط التولية لفالن ألن يف 

إليك تدريسها أو اذهب ودرس فيها كان له تبديله بغريه ولو وقف بشرط أن يكون هو 

مدرسها أو قال حال الوقف فوضت تدريسها إىل فالن فهو الزم ال جيوز تبديله كما لو 

افعي وهذا حسن يف صيغة الشرط وقف على أوالده الفقراء ال جيوز التبديل باألغنياء قال الر 

وغري متضح يف قوله وقفتها وفوضت التدريس إليه زاد النووي يف الروضة هذا الذي استحسنه 

  الرافعي هو األصح أو الصحيح
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ويتعني أن يكون صورة املسئلة كما ذكروا ومن أطلقها فكالمه حممول على هذا التأويل ويف 

ابن الصالح ليس للواقف تبديل من شرط له النظر حال إنشاء الوقف إن رأى فتاوى 

املصلحة يف تبديله ولو عزل الناظر املعني حال إنشاء الوقف نفسه فليس للواقف نصب غريه 

فإنه ال نظر له بعد أن جعل النظر يف حال الوقف لغريه بل ينصب احلاكم ناظرا انتهى 

عين إذا عزل الناظر املعني نفسه أنه ال ينعزل وضم إىل ذلك واختار السبكي يف هذه الصورة أ

املدرس الذي شرط تدريسه يف الوقف أنه ال ينعزل بعزل نفسه وألف يف ذلك مؤلفا فعلى 

هذا يكون الزما من اجلانبني فيضم إىل القسم األول وقيل إن منشأ اخلالف فيه أنه تردد بني 

ل والثاين والية النكاح ألنه شرط يف األصل فال أصلني أحدمها الوكالة ألنه تفويض فينعز 

ينعزل ويف الروضة وأصلها عن فتاوى البغوي وأقره أن القيم الذي نصبه الواقف ال يبدل بعد 

موته تنزيال له منزلة الوصي فيكون هذا من القسم الرابع وكأن هذا الفرع مستند ما أفىت به 

ليس له عزل األوصياء بال سبب خبالف شيخنا فيما تقدم لكن الفرق واضح ألن احلاكم 

القوام ألم نوابه ويف الروضة قبيل الغنيمة عن املاوردي وأقره أنه إذا أراد ويل األمر إسقاط 

بعض األجناد املثبتني يف الديوان بسبب جاز أو بغري سبب فال جيوز قال املتأخرون فيقيد 

س فال جيوز إال بسبب نعم أفىت مجع ذا ما أطلقناه يف الوقف من جواز عزل الناظر واملدر 

من املتأخرين منهم العز الفاروين والصدر بن الوكيل والربهان بن الفركاح والبلقيين بأنه حيث 

جعلنا للناظر العزل مل يلزمه بيان مستنده ووافقهم الشيخ شهاب الدين املقدسي لكن قيده 

ال حاصل هلذا القيد فإنه إن مل يكن   مبا إذا كان الناظر موثوقا بعلمه ودينه وقال يف التوشيح

كذلك مل يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما حيتاج إليه الناظر فال يصح مث قال 

يف أصل الفتيا نظر من جهة أن الناظر ليس كالقاضي العام الوالية فلم ال يطالب باملستند 

  رفه على املستحقنيوقد صرح شريح يف أدب القضاء بأن متويل الوقف إذا ادعى ص
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وهم معينون وأنكروا فالقول قوهلم وهلم املطالب باحلساب وقال الشيخ ويل الدين العراقي يف 

نكته احلق تقييد املقدسي وله حاصل فليس كل ناظر يقبل قوله يف عزل املستحقني من 

ستحق فإن عدالته ليست قطعية فيجوز وظائفهم من غري إبداء مستند يف ذلك إذا نازعه امل

أن يقع له اخللل وعلمه قد حيتمل أيضا بظن ما ليس بقادح قادحا خبالف من متكن يف 

العلم والدين وكان فيه قدر زائد على ما يكفي يف مطلق النظار من متييز بني ما يقدح وما ال 

لقيين يف حاشية الروضة مع يقدح ومن ورع وتقوى حيوالن بينه وبني متابعة اهلوى وقد قال الب

فتوه مبا تقدم إن عزل الناظر للمدرس وغريه ورا من غري طريق تسوغ ال ينفذ ويكون قادحا 

يف نظره فيحمل كل من جوابيه على حالة انتهى هذا حكم واليات الوقف وأما أصل الوقف 

و رد بعد القبول فإنه الزم من الواقف ومن املوقوف عليه أيضا إذا قبل حيث شرطنا القبول فل

مل يسقط حقه ومل يبطل الوقف ويف األشباه والنظائر البن السبكي كثريا ما يقع أن شخصا 

يقر بأنه ال حق له يف هذا الوقف أو أن زيدا هو املستحق دونه وخيرج شرط الواقف مكذبا 

يؤاخذ  للمقر مقتضيا الستحقاقه فيظن بعض األغبياء أن املقر يؤاخذ بإقراره فالصواب أنه ال

سواء علم شرط الواقف وكذب يف إقراره أم مل يعلم فإن ثبوت هذا احلق له ال ينتقل بكذبه 

ليس لنا يف العقود الالزمة ما حيتاج إىل استقرار للمعقود عليه إال البيع والسلم  ضابط

من العقود ماال يفتقر إىل اإلجياب  تقسيم ثالثواإلجارة واملسابقة والصداق وعوض اخللع 

قبول لفظا ومنها ما يفتقر إىل اإلجياب والقبول مطلقا ومنها ما يفتقر إىل اإلجياب لفظا وال

وال يفتقر إىل القبول لفظا بل يكفي الفعل ومنها ما ال يفتقر إليه أصال بل شرطه عدم الرد 

ومنها ماال يرتد بالرد فهذه مخسة أقسام فاألول منه اهلدية فالصحيح أنه ال يشرتط فيها 

  ب والقبول لفظا بل يكفياإلجيا
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البعث من املهدي والقبض من املهدى إليه ويف وجه يشرتطان ويف ثالث ال يشرتط يف 

املأكوالت ويشرتط يف غريها ويف رابع ال يشرتط يف االنتفاع ويشرتطان يف التصرف ومنه 



خيلعه السلطان على العادة ومنه ما قلنا الصدقة قال الرافعي وهي كاهلدية بال فرق ومنه ما 

بصحة املعاطاة فيه من البيع واهلبة واإلجارة والرهن وحنوها على ما اختاره يف الروضة وشرح 

املهذب من الرجوع فيه إىل العرف وقيل خيتص باحملقرات كرطل خبز وحنوه وقيل مبا دون 

شريك وصلح املعاوضة والصلح عن نصاب السرقة والثاين البيع والصرف والسلم والتولية والت

الدم على غري جنس الدية والرهن واإلقالة واحلوالة والشركة واإلجارة واملساقاة واهلبة والنكاح 

والصداق وعوض اخللع إن بدأ الزوج أو الزوجة بصفة معاوضة واخلطبة فلو مل يصرح باإلجابة 

د اجلزية وكذا القرض يف األصح مل حترم اخلطبة عليه والكتابة وعقد اإلمامة والوصاية وعق

والوصية ملعني وكذا الوقف على معني يف األصح كما ذكره الشيخان يف بابه واختار يف 

الروضة يف السرقة عدم اشرتاطه وصححه ابن الصالح والسبكي واألسنوي وقال يف املهمات 

والية القضاء املختار يف الروضة ليس يف مقابلة األكثرين بل مبعىن الصحيح والراجح وأما 

فنقل الرافعي عن املاوردي أنه يشرتط فيها القبول وقال ينبغي أن تكون كالوكالة والثالث 

الوكالة والقراض والوديعة والعارية واجلعالة ولو عني العامل واخللع إن بدأ بصيغة تعليق كمىت 

ة مفهمة أعطيتين ألفا فأنت طالق واألمان فإنه يشرتط قبوله يف األصح ويكفي فيه إشار 

والرابع الوقف على ما اختاره النووي واخلامس الضمان وكذا الوقف يف وجه واإلبراء والصلح 

عن دم العمد على الدية وإجازة احلديث صرح البلقيين بأنه ال يشرتط فيها القبول والظاهر 

  أيضا أا ال ترتد بالرد
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األوىل األب واجلد يف بيع مال الطفل لنفسه  ممنوع إال يف صورضابط احتاد املوجب والقابل 

وبيع ما له للطفل وكذا يف اهلبة والرهن الثانية يف تزويج اجلد بنت ابنه بابن ابنه اآلخر على 

األصح الثالثة إذا زوج عبده الصغري بأمته على قول اإلجبار الرابعة اإلمام األعظم إذا تزوج 

جيري يف القاضي وابن العم واملعتق اخلامسة إذا وكله وأذن له يف البيع من ال ويل هلا على وجه 

 فائدةمن نفسه وقدر الثمن واه عن الزيادة ففي املطلب ينبغي أن جيوز النتفاء التهمة 



اإلجياب والقبول هل مها أصالن يف العقد أو اإلجياب اصل والقبول فرع قال ابن السبكي 

ة خالف يف ذلك وبىن عليه بعضهم ما إذا قال املشرتي رأيت يف كالم ابن عدالن حكاي

بعين فقال البائع بعتك هل ينعقد إن قلنا باألول صح وإال فال ألن الفرع ال يتقدم على أصله 

كل إجياب افتقر إىل القبول   ضابطليس لنا عقد خيتص بصيغة إال النكاح والسلم  ضابط

وكل من ثبت له قبول فات مبوته إال املوصى فقبوله بعد موت املوجب ال يفيد إال يف الوصية 

من العقود ماال يشرتط فيها القبض ال يف  تقسيم رابعله فإنه إذا مات قام وارثه فيه مقامه 

صحته وال يف لزومه وال استقراره ومنها ما يشرتط يف صحته ومنها ما يشرتط يف لزومه ومنها 

املنكوحة واحلوالة فلو أفلس احملال عليه  ما يشرتط يف استقراره فاألول النكاح ال يشرتط قبض

  أو جحد فال رجوع للمحتال والوكالة والوصية
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واجلعالة وكذا الوقف على املشهور وقيل يشرتط يف املعني والثاين الصرف وبيع الربوى ورأس 

يع والسلم واإلجارة والصداق مال السلم وأجرة إجارة الذمة والثالث الرهن واهلبة والرابع الب

والقرض يشرتط القبض فيه للملك لكنه ال يفيد اللزوم ألن للمقرض الرجوع ما دام باقيا 

احتاد القابض واملقبض ممنوع ألنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط هلا وإذا كان  ضابطحباله 

تنضبط امتنع  مقبضا وجب عليه وفاء احلق من غري زيادة فلما ختالف الغرضان والطباع ال

اجلمع وهلذا لو وكل الراهن املرن يف بيع الرهن ألجل وفاء دينه مل جيز ألجل التهمة 

واستعجال البيع ولو قال ملستحق احلنطة من دينه اقبض من زيد ما يل عليك لنفسك ففعل 

مل يصح ويستثىن صور األوىل الوالد يتوىل طريف القبض يف البيع ألن القبض ال يزيد على 

عقد وهو ميلك االنفراد به الثانية ويف النكاح إذا أصدق يف ذمته أو يف مال ولد ولده لبنت ال

ابنه الثالثة إذا خالعها على طعام يف ذمتها بصيغة السلم وأذن هلا يف صرفه لولده منها 

فصرفته له بال قبض برئت الرابعة مسئلة الظفر إذا ظفر بغري جنس حقه أو جبنسه وتعذر 

ن املستحق عليه طوعا فأخذه يكون قبضا منه حلق نفسه فهو قابض مقبض استيفاؤه م



اخلامسة لو أجر دارا واذن له يف صرف األجرة يف العمارة جاز السادسة لو وكل املوهوب له 

الغاصب أو املستعري أو املستأجر يف قبض ما يف يده من نفسه وقيل صح وبرئ الغاصب 

لقبض كما نقله الرافعي يف باب اهلبة عن الشيخ أيب واملستعري إذا مضت مدة يتأتى فيها ا

حامد وغريه مث قال وهذا خيالف األصل املشهور أن الواحد ال يكون قابضا ومقبضا السابعة 

نقل اجلوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه الثامنة أكل الوصي الفقري مال 

املقرض واملقرتض وإن مل جنعله قرضا فقد اليتيم قال الشيخ عز الدين إن جعلناه قرضا احتد 

قبض من نفسه لنفسه التاسعة لو امتنع املشرتي من قبض املبيع ناب القاضي عنه فإن فقد 

  ففي
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وجه أن البائع يقبض من نفسه للمشرتي فيكون قابضا مقبضا واملشهور خالفه وأنه من 

مام ولو صح ذلك الوجه لكان من عليه دين حال وأحضره إىل ضمان البائع كما كان قال اإل

مستحقه وامتنع من قبضه يقبض من نفسه ويصري يف يده أمانة وتربأ ذمته ومل يقل بذلك 

أحد العاشرة لو أعطاه ثوبا وقال بع هذا واستوف حقك من مثنه فهو يف يده أمانة ال يضمنه 

لت وسئلت عن رجل أذن لزوجته أن لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه فيه وجهان ق

تقرتض عليه كل يوم مائة درهم تنفقها على نفسها فهل يصح ذلك فأجبت نعم وبلغين أن 

يقرب  تذنيببعض من ال علم عنده وال حتقيق أنكره ألنه يلزم منه احتاد القابض واملقبض 

لزاين نفسه بإذن من قاعدة احتاد القابض واملقبض ما لو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد ا

اإلمام أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن املستحق أو وكله يف قتل نفسه أو جلده يف 

القذف واألصح املنع يف صوريت القصاص وجلد القذف والزنا واإلجزاء يف صورة السرقة 

حلصول الغرض وهو التنكيل بذلك خبالف اجللد ألنه قد ال يؤمل نفسه ويوهم اإليالم فال 

حصول املقصود وخبالف صوريت القصاص قياسا على مسئلة اجللد وعلى مسئلة  يتحقق

قال البلقيين كل  تقسيم خامسقبض املشرتي املبيع من نفسه بإذن البائع فإنه ال يعتد به 



عقد كانت املدة ركنا فيه ال يكون إال مؤقتا كاإلجارة واملساقاة واهلدنة وكل عقد ال يكون  

وقد يعرض له التأقيت حيث ال ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة  كذلك ال يكون إال مطلقا

ومينع من الشراء بعدها فقط وكاإلذن املقيد بالزمان يف أبوابه وكالوصاية ومما ال يقبل التأقيت 

اجلزية يف األصح ومما يقبله اإليالء والظهار والنذر واليمني وحنوها انتهى واحلاصل أن ما ال 

  أقت بطل البيع بأنواعه والنكاح والوقف قطعا واجلزية يقبل التأقيت حبال ومىت
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ويقبله وهو شرط يف صحته اإلجارة وكذا املساقاة واهلدنة على األصح ويقبله وليس شرطا يف 

قال اإلمام الوثائق املتعلقة باألعيان ثالثة الرهن  تقسيم سادسصحته الوكالة والوصاية 

الشهادة فمن العقود ما يدخله الثالثة كالبيع والسلم والقرض ومنها ما يدخله والكفيل و 

الشهادة دوما وهو املساقاة جزم به املاوردي وجنوم الكتابة ومنها ما تدخله الشهادة 

 ضابطوالكفالة دون الرهن وهو اجلعالة ومنها ما يدخله الكفالة دوما وهو ضمان الدرك 

شهاد من غري تقييد املوكل إال النكاح قطعا والرجعة على قول ليس لنا عقد جيب فيه اإل

وعقد اخلالفة على وجه ومما قيل بوجوب اإلشهاد فيه من غري العقود اللقطة على وجه 

األوىل قال األصحاب كل عقد اقتضى صحيحه  قواعدواللقيط على األصح خلوف إرقاقه 

ذلك فاسده أما األول فألن الضمان فكذلك فاسده وما ال يقتضي صحيحه الضمان فك

الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أوىل وأما الثاين فألن إثبات اليد عليه بإذن املالك ومل 

يلتزم بالعقد ضمانا واستثين من األول مسائل األوىل إذا قال قارضتك على أن الربح كله يل 

الثانية إذا ساقاه فالصحيح أنه قراض فاسد ومع ذلك ال يستحق العامل أجرة على الصحيح 

على أن الثمرة كلها له فهي كالقراض الثالثة ساقاه على وأدى ليغرسه ويكون الشجر بينهما 

أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما فسد وال أجر وكذا إذا ساقاه على وادى مغروس وقدر 

صح على الصحيح مدة ال يثمر فيها يف العادة الرابعة إذا فسد عقد الذمة من غري اإلمام مل ي



  وال جزية فيه على الذمي على األصح
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اخلامسة إذا استؤجر املسلم للجهاد مل يصح وال شيء السادسة إذا استأجر أبو الطفل أمه 

إلرضاعه وقلنا ال جيوز فال تستحق أجرة املثل يف األصح السابعة قال اإلمام ملسلم إن دللتين 

الفالنية فلك منها جارية ومل يعني اجلارية فالصحيح الصحة كما لو جرى من   على القلعة

كافر فإن قلنا ال يصح مل يستحق أجرة الثامنة املسابقة إذا صحت فالعمل فيها مضمون وإذا 

فسدت ال يضمن يف وجه التاسعة النكاح الصحيح يوجب املهر خبالف الفاسد ويستثىن من 

فإا إذا صحت ال يكون عمل كل منهما يف مال صاحبه  الثاين مسائل األوىل الشركة

مضمونا عليه وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة املثل الثانية إذا صدر الرهن واإلجارة من 

الغاصب فتلفت العني يف يد املرن أو املستأجر فللمالك تضمينه على الصحيح وإن كان 

اإلجارة الثالثة ال ضمان يف صحيح القرار على الغاصب مع أنه ال ضمان يف صحيح الرهن و 

اهلبة ويف املقبوض باهلبة الفاسدة وجه أنه يضمن كالبيع الفاسد الرابعة ما صدر من السفيه 

 تنبيهوالصيب مما ال يقتضي صحيحه الضمان فإنه يكون مضمونا على قابضه منه مع فساده 

ال يف الضامن وال يف  املراد من القاعدة األوىل استواء الصحيح والفاسد يف اصل الضمان

املقدار فإما ال يستويان أما الضامن فألن الويل إذا استأجر على عمل للصيب إجارة فاسدة 

تكون األجرة على الويل ال يف مال الصيب كما صرح به البغوي يف فتاويه خبالف الصحيحة 

ح القرض وأما املقدار فألن صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة أو املثل وصحي

مضمون باملثل مطلقا وفاسده باملثل أو القيمة وصحيح املساقاة والقراض واإلجارة واملسابقة 

واجلعالة مضمون باملسمى وفاسدها بأجرة املثل والوطء يف النكاح الصحيح مضمون 

  باملسمى ويف الفاسد مبهر املثل
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ملسمى إال يف مسألة وهي ما إذا عقد اإلمام مع أهل كل عقد مبسمى فاسد يسقط ا  ضابط

الذمة السكىن باحلجاز على مال فهي إجارة فاسدة فلو سكنوا أو مضت املدة وجب 

املسمى لتعذر إجياب عوض املثل فإن منفعة دار اإلسالم سنة ال ميكن أن تقابل بأجرة مثلها 

احلج والعمرة القاعدة الثانية   ال يلحق فاسد العبادات بصحيحها وال ميضي فيه إال تذنيب

كل تصرف تقاعد عن حتصيل مقصوده فهو باطل فلذلك مل يصح بيع احلر وأم الولد وال 

نكاح احملرم وال احملرم وال اإلجارة على عمل حمرم وأشباه ذلك واختلف يف شرط نفي خيار 

اخليار فيه الس يف البيع فمن أبطل العقد أو الشرط نظر إىل أن مقصود العقد إثبات 

للرتوي فاشرتاط نفيه خيل مبقصوده ومن صححه نظرا إىل أن لزوم العقد هو املقصود واخليار 

دخيل فيه الثالثة يف وقف العقود قال الرافعي أصل وقف العقود ثالث مسائل إحداها بيع 

الفضويل وفيه قوالن أصحهما وهو املنصوص يف اجلديد أنه باطل والثاين أنه موقوف إن 

ه املالك أو املشرتي له نفذ وإال بطل وجيريان يف سائر التصرفات كتزويج موليته وطالق أجاز 

زوجته وعتق عبده وهبته وإجارة داره وغري ذلك الثانية إذا غصب أمواال مث باعها وتصرف يف 

أمثاا مرة بعد أخرى وفيه قوالن أصحهما بطالن الكل والثاين أن للمالك أن جييزها ويأخذ 

منها الثالثة إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي وأن البائع فضويل فكان ميتا حالة احلاصل 

  العقد وفيه قوالن أصحهما صحة البيع ملصادفته ملكه والثاين املنع ألنه مل يقصد قطع امللك
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عان وقف تبيني وقد حترر من إضافتهم قول الوقف إىل هذه املسائل الثالث أن الوقف نو 

ووقف انعقاد ففي الثالثة العقد يف نفسه صحيح أو باطل وحنن ال نعلم ذلك مث تبني يف ثاين 

احلال ويف األوليني الصحة أو نفوذ امللك موقوف على اإلجازة على القول بذلك فتكون 



ع اإلجازة مع اإلجياب والقبول ثالثتها أركان العقد وهو يف مسألة الغصب أقوى منه يف بي

الفضويل ملا فيها من عسر تتبع العقود الكثرية بالنقض مث هنا مراتب أخر قيل بالوقف فيها 

أيضا منها تصرف الراهن يف املرهون مبا يزيل امللك كبيع وهبة أو مبا يقلل الرغبة كالتزويج بغري 

ك إذن املرن واملشهور بطالن ذلك وعلى وقف العقود تكون موقوفة إن اجاز املرن أو ف

الرهن تبني نفوذها وإال فال وهي به أوىل من بيع الفضويل لوجود امللك املقتضي لصحة 

التصرف يف اجلملة ومنها تصرف املفلس يف شيء من أعيان ماله احملجور عليه فيه بغري إذن 

الغرماء واألصح البطالن والثاين أنه موقوف فإن فضل ذلك عن الدين بارتفاع سعر أو إبراء 

من حني التصرف وإال بان بطالنه هكذا عرب كثريون وظاهره أن الوقف وقف بان نفوذه 

تبيني ومال الرافعي إىل أنه وقف انعقاد ومنها تصرف املريض باحملاباة فيما زاد على الثلث 

وفيه قوالن أحدمها بطالنه واألصح وقفه فإن أجازها الوارث صحت وإال بطلت وهذه أوىل 

ن ضيق الثلث أمر مستقبل واملانع من تصرف املفلس والراهن بالصحة من تصرفات املفلس أل

قائم حالة التصرف القاعدة الرابعة الباطل والفاسد عندنا مرتادفان إال يف الكتابة واخللع 

والعارية والوكالة والشركة والقراض ويف العبادات يف احلج فإنه يبطل بالردة ويفسد باجلماع وال 

ما أوجب البينونة وأثبت املسمى فهو اخللع الصحيح وكل ما  يبطل قال اإلمام يف اخللع كل

أسقط الطالق بالكلية أو أسقط البينونة فهو اخللع الباطل وكل ما أوجب البينونة من حيث  

كونه خلعا وأفسد املسمى فهو اخللع الفاسد ويف الكتابة الصحيحة ما أوقعت العتق 

  وأوجبت املسمى بأن انتظمت بأركاا وشروطها
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والباطلة ما ال توجب عتقا بالكلية بأن اختل بعض أركاا والفاسدة ما أوقعت العتق وتوجب 

عوضا يف اجلملة بأن وجدت أركاا ممن تصح عبارته ووقع اخللل يف العوض أو اقرتن ا 

 يف احلج فإن نظري هذه القاعدة الواجب والغرض عندنا مرتادفان إال تذنيبشرط مفسد 

قال الروياين يف الفروق  ضابطالواجب جيرب بدم وال يتوقف التحلل عليه والغرض خبالفه 



والتصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب إال يف وجوب احلد عليه وانعقاد الولد 

كما يؤخذ من    القاعدة اخلامسة تعاطي العقود الفاسدة حرامحرا وكوا أم ولد على قول 

الم األصحاب يف عدة مواضع قال األسنوي وخرج عن ذلك صورة وهي املضطر إذا مل ك

جيد الطعام إال بزيادة على مثن املثل فقد قال األصحاب ينبغي أن حيتال يف أخذ الطعام من 

قال ابن  القول يف الفسوخصاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه القيمة كذا نقله الرافعي 

قال يف الروضة قال أصحابنا إذا انعقد البيع مل  فسوخ البيعتباط العقد السبكي الفسخ حل ار 

يتطرق إليه فسخ إال بأحد سبعة أسباب خيار الس والشرط والعيب وحلف املشروط 

واإلقالة والتخالف وهالك املبيع قبل القبض وزيد عليه أمور خيار تلقي الركبان وتفريق الصفقة 

وما رآه قبل العقد إذا تغري عن وصفه وما مل يره على قول دواما وابتداء وفلس املشرتي 

والتغرير الفعلي من التصرية وحنوها وجهل الدكة حتت الصربة وجهل الغصب مع القدرة على 

االنتزاع وطريان العجز مع العلم به وجهل كون املبيع مستأجرا واالمتناع من املشروط غري 

  املعتق ومن العتق
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على رأي وتعذر قبض املبيع لغصب وحنوه وتعذر قبض الثمن لغيبة مال املشرتي إىل مسافة 

القصر وظهور الزيادة يف الثمن يف املراحبة وظهور األحجار املدفونة يف األرض املبيعة إذا ضر 

لقبض بغريه القلع والرتك أو القلع فقط ومل يرتك البائع األحجار واختالط الثمرة واملبيع قبل ا

إن مل يسمح البائع وتعييب الثمرة برتك البائع السقي والتنازع يف السقي إذا ضر الثمرة وضر 

تركه الشجرة وتعذر الفداء بعد بيع اجلاين واخليار يف األخري ألجنيب ال للبائع وال للمشرتي 

وجه إمنا  فهذه حنو ثالثني سببا وكلها يباشرها العاقد دون احلاكم إال فسخ التخالف ففي

يباشره احلاكم واألصح ال يتعني بل هو أو أحدمها وكلها حتتاج إىل فسخ وال ينفسخ شيء 

منها بنفسه إال التخالف يف وجه واختالط املبيع قبل القبض على قول وكلها حتتاج إىل لفظ 

ه إال الفسخ يف خيار الس والشرط فيحصل بوطء البائع وإعتاقه وكذا ببيعه وإجارته وتزوجي



يتطرق إليه  السلمورهنه وهبته يف األصح وإال الفسخ بالفلس فيحصل ذه األمور يف رأي 

الفسخ باإلقالة وانقطاع السلم فيه عند احللول ووجود املسلم إليه يف مكان غري حمل التسليم 

يتطرق إليه الفسخ  الرهنيتطرق إليه الفسخ بالرجوع قبل التصرف فيه  القرضولنقله مؤنة 

لة وهو معىن قوهلم وينفك بفسخ املرن وبتلف املرهون وبتعليق حق اجلناية برقبته باإلقا

يتطرق إليها الفسخ فيما لو أحال بثمن مبيع ثبت بطالنه  احلوالةوباختالط الثمرة املرهونة 

  يتطرق إليه الفسخ بإبراء األصيل الضامن الضمانببينة أو بإقرارمها واحملتال 
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كلها تنفسخ بالعزل من املتعاقدين أو أحدمها   الشركة والوكالة والعارية والوديعة والقراض

يتطرق  اهلبةوجبنون كل منهما وإغمائه وتزيد الوكالة ببطالا باإلنكار حيث ال غرض فيه 

فسخ يتطرق إليها ال اإلجارةإليها الفسخ بالرجوع يف هبة األصل للفرع وال حيصل باإلقالة 

باإلقالة وتلف املستأجر املعني كموت الدابة وادام الدار وغصبه يف أثناء املدة واستمر حىت 

انقضت وقيل بل يثبت اخليار كما لو مل يستمر وموت مؤجر دار أوصى له ا مدة عمره أو 

هي وقف عليه فانتقلت إىل البطن الثاين ومضت املدة قبل التسليم وشفاء سن وجعة استؤجر 

عها ويد متأكلة استؤجر لقطعها والعفو عن قصاص استؤجر الستيفائه فيما أطلقه لقل

اجلمهور ويثبت فيها خيار الفسخ بظهور عيب تتفاوت به األجرة قدمي أو حادث ومنه 

انقطاع ماء أرض استؤجرت للزرع والغصب واإلباق حيث مل يستمر وموت املؤجر يف الذمة 

 تنبيهوارث وهرب اجلمال جبماله حيث يتعذر االكرتاء عليه حيث ال وفاء يف الرتكة وال يف ال

أجر الويل الطفل مدة ال يبلغ فيها بالسن فبلغ باحتالم مل تنفسخ اإلجارة على األصح وعلى 

هذا ال خيار له على األصح كالصغرية إذا زوجت فبلغت وجيري ذلك فيما لو أجر انون 

م دارا من حريب يف دار احلرب مث غنمها املسلمون فأفاق أو العبد مث أعتقه أو استأجر املسل

أو استأجر حربيا فاسرتق النكاح فرقته أنواع فرقة طالق وخلع وإيالء وإعسار مبهر وإعسار 

بنفقة وفرقة احلكمني وفرقة عنة وفرقة غرور وفرقة عيب وفرقة عتق حتت رقيق وفرقة رضاع 



إسالم وفرقة ردة وفرقة لعان وفرقة ملك أحد وفرقة طروء حمرمية وفرقة سيب أحد الزوجني وفرقة 

الزوجني اآلخر وفرقة جهل سبق أحد العقدين وفرقة تبني فسق الشاهدين وفرقة موت وكلها 

  فسح إال الطالق
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وفرقة احلكمني واخللع على اجلديد وفرقة اإليالء على األصح ويف اإلعسار وجه أنه طالق 

حتتاج إىل حضور حاكم حال الفرقة إال اللعان فإنه ال يكون إال حبضوره وال يقوم  وكلها ال

احملكم فيه مقام احلاكم على الصحيح وأما ماال حيتاج إليه أصال فالطالق واخللع والعتق وما 

ال حيتاج إىل إنشاء وهو اإلسالم والردة وطروء احملرمية والسيب والرضاع وكلها يقوم احلاكم فيها 

ليس لنا موضع متلك فيه املرأة فسخ  ضابطمه إذا امتنع إال الختيار وكذا اإليالء يف قول مقا

النكاح وال متلك إجازته إال فيما إذا عتقت حتت رقيق فطلقها رجعيا أو ارتد فلها الفسخ 

قال النووي يف ذيبه  تذنيبوالتأخري إىل الرجعة واإلسالم وليس هلا اإلجازة قبل ذلك 

عيب املبيع ورقبة الكفارة والغرة واألضحية واهلدي والعقيقة واإلجارة والنكاح  العيوب ستة

وحدودها خمتلفة ففي املبيع ما ينقص املالية أو الرغبة أو العني إذا كان الغالب يف جنس املبيع 

عدمه ويف الكفارة ما يضر بالعمل إضرارا بينا ويف األضحية واهلدي والعقيقة ما ينقص اللحم 

جارة ما يؤثر يف املنفعة تأثريا يظهر به تفاوت يف قيمة الرقبة ألن العقد على املنفعة ويف ويف اإل

النكاح ما ينفر عن الوطء ويكسر ثورة التوقان ويف الغرة كاملبيع انتهى وبقي عيب الدية وهي  

كاملبيع وعيب الزكاة كذلك على األصح وقيل كاألضحية وعيب الصداق إذا تشطر وهو ما 

غرض صحيح سواء كان يف أمثاله عدمه أم ال وعيب املرهون وهو ما نقص القيمة  فات به

  فقط

____________________  

)1/290(  



  

اخليار يف هذه الفسوخ وغريها على أربعة أقسام أحدها ما هو على الفور بال خالف   خامتة

ثبت اخليار  كخيار العيب إال يف صورتني إحدامها إذا استأجر أرضا لزراعة فانقطع ماؤها

للعيب قال املاوردي على الرتاخي وجزم به الرافعي واألخرى كل مقبوض عما يف الذمة من 

سلم أو كتابة إذا وجده معيبا فله الرد وهو على الرتاخي إن قلنا ميلكه بالرضى وكذا إن قلنا 

يف بالقبض على األوجه قاله اإلمام الثاين ما هو على الرتاخي بال خالف كخيار الوالد 

الرجوع ومن أم الطالق أو العتق أو أسلم على أكثر من أربع أو امرأة املوىل وامرأة املعسر 

وهو زائد أو ناقص واملشرتي إذا أبق العبد قبل  الصداقبالنفقة وأحد الزوجني إذا تشطر 

قبضه وويل الدم بني العفو والقصاص الثالث ما فيه خالف واألصح أنه على الفور كخيار 

لركبان والبائع يف الرجوع فيما باعه للمفلس واألخذ بالشفعة والفسخ بعيب النكاح تلقي ا

واخللف فيه وخيار العتق واملغرور واإلعسار باملهر الرابع ما فيه خالف واألصح أنه على 

الرتاخي كخيار املسلم إذا انقطع املسلم فيه عند حمله وخيار الرؤية إذا جوزنا بيع الغائب 

يتطرق الفسخ إىل  الكتابةإليه الفسخ بتلفه قبل القبض وتعييبه وباإلقالة الصداق يتطرق 

الصحيحة بعجز املكاتب عن األداء أو غيبته عند احللول ولو كان ماله حاضرا وامتناعه من 

األداء مع القدرة وجبنون العبد حيث ال مال له فللسيد الفسخ يف الصور األربع وللعبد أيضا 

املكاتب قبل متام األداء فتنفسخ من غري فسخ وإىل الفاسدة جبنون  يف غري األخرية ومبوت

ليس لنا عقد يرتفع باإلنكار إال الوكالة مع العلم حيث  ضابطالسيد وإغمائه واحلجر عليه 

  ال غرض وال إنكار الوصية على ما رجحه يف الشرح والروضة يف باا
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األول فسخ البيع خبيار الس أو  فيه فروعد من أصله أو من حينه هل يرفع العق الفسخ

الشرط فيه وجهان أصحهما يف شرح املهذب من حينه الثاين الفسخ خبيار العيب والتصرية 



وحنوها واألصح أنه من حينه وقيل من أصله وقيل إن كان قبل القبض فمن أصله وإال من 

صح االنفساخ من حني التلف الرابع الفسخ حينه الثالث تلف املبيع قبل القبض واأل

بالتخالف واألصح من حينه اخلامس إذا كان رأس املال السلم يف الذمة وعني يف الس مث 

انفسخ السلم بسبب يقتضيه ورأس املال باق فهل يرجع إىل عينه أو بدله وجهان األصح 

لعيب هل يكون نقضا للملك األول قال الغزايل واخلالف يلتفت إىل أن املسلم فيه إذا رد با

يف احلال أو هو مبني لعدم جريان امللك ومقتضى هذا التفريع أن األصح هنا أنه رفع للعقد 

من أصله وجيري ذلك أيضا يف جنوم الكتابة وبدل اخللع إذا وجد به عيبا فرده لكن يف الكتابة 

رجع إىل بدل البضع يرتد العتق لعدم القبض املعلق عليه ويف اخللع ال يرتد الطالق بل ي

السادس الفسخ بالفلس من حينه قطعا السابع الرجوع يف اهلبة من حينه قطعا الثامن فسخ 

النكاح بأحد العيوب واألصح أنه من حينه التاسع اإلقالة على القول بأا فسخ األصح أا 

ل يكون الرد من حينه العاشر إذا قلنا يصح قبول العبد اهلبة بدون إذن السيد وللسيد الرد فه

قطعا للملك من حينه أو أصله وجهان ذكرمها ابن القاص ويظهر أثرمها يف وجوب الفطرة 

واسترباء اجلارية املوهوبة احلادي عشر إذا وهب املريض ما حيتاج إىل اإلجازة فنقضه الوارث 

 بعد املوت فهل هو رفع من أصله أو حينه وجهان الثاين عشر إذا كانت الشجرة حتمل محلني

يف السنة فرهن الثمرة األوىل بشرط القطع فلم تقطع حىت اختلطت باحلادث وعسر التمييز 

  فإن كان قبل القبض انفسخ الرهن أو بعده فقوالن كالبيع
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فإن قلنا يبطل فهل هو من حني االختالط كتلف املرهون أو من أصله ويكون حدوث 

هالة يف العقد وجهان حكامها املاوردي فلو كان مشروطا يف بيع االختالط داال على اجل

فللبائع اخليار يف فسخه على الثاين دون األول الثالث عشر فسخ احلوالة انقطاع من حينه 

يغتفر يف الفسوخ ماال يغتفر يف العقود ومن مث مل حيتج إىل قبول وقبلت الفسوخ  قاعدة

اختيار من أسلم على أكثر من أربع ألنه يف معىن التعليقات دون العقود ومل يصح تعليق 



العقد وال فسخه ألنه يتضمن اختيار الباقي وجاز توكيل الكافر يف طالق املسلمة ال يف 

قال العلماء الصريح اللفظ ملوضوع ملعىن ال  القول يف الصريح والكناية والتعريضنكاحها 

شتهر أن مأخذ الصراحة هل هو ورود ا تنبيهيفهم منه غريه عند اإلطالق ويقابله الكناية 

الشرع به أو شهرة االستعمال خالف وقال السبكي الذي أقوله إا مراتب أحدها ما تكرر 

قرآنا وسنة مع الشياع عند العلماء والعامة فهو صريح قطعا كلفظ الطالق الثانية املنكر غري 

ائع كاالفتداء وفيه خالف أيضا الشائع كلفظ الفراق والسراح فيه خالف الثالثة الوارد غري الش

الرابعة وروده دون ورود الثالثة ولكنه شائع على لسان محلة الشرع كاخللع واملشهور أنه صريح 

اخلامسة مامل يرد ومل يشع عند العلماء ولكنه عند العامة مثل حالل اهللا على حرام واألصح 

إال بنية أما األول فيستثىن منه ما يف  أنه كناية قاعدة الصريح ال حيتاج إىل نية والكناية ال تلزم

  الروضة وأصلها أنه لو قصد املكره إيقاع الطالق فوجهان
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أحدمها ال يقع ألن اللفظ ساقط باإلكراه والنية ال تعمل وحدها واألصح يقع لقصده بلفظه 

ع وإال فال وأما الثاين فاستثىن وعلى هذا فصريح لفظ الطالق عند اإلكراه كناية إن نوى وق

منه ابن القاص صورة وهي ما إذا قيل له طلقت فقال نعم فقيل يلزمه وإن مل ينو طالقا وقيل 

حيتاج إىل نية واعرتض بأن مقتضاه االتفاق على أن نعم كناية وأن القولني يف احتياجه إىل 

سلم كناية عن االفتقار إىل النية واملعروف أن القولني يف صراحته واألصح أنه صريح فلم ت

األول قد يشكل على قوهلم الصريح ال حيتاج إىل نية قوهلم يشرتط يف وقوع  تنبيهاتالنية 

الطالق قصد حروف الطالق مبعناه وليس مبشكل فإن املراد يف الكناية قصد إيقاع الطالق 

ما إذا نوى غري ويف الصريح قصد معىن اللفظ حبروفه ال اإليقاع ليخرج ما إذا سبق لسانه و 

معىن الطالق الذي هو قطع العصمة كاحلل من وثاق ويدخل ما إذا قصد املعىن ومل يقصد 

اإليقاع كاهلازل الثاين من املشكل قول املنهاج يف الوقف وقوله تصدقت فقط ليس بصريح 

وإن نوى إال أن يضيف إىل جهة عامة وينوي فإن ظاهره أن النية تصريه صرحيا وهو عجيب 



ليس لنا صريح حيتاج إىل نية وعبارة احملرر ولو نوى مل حيصل الوقف إال أن يضيف وهي  فإنه

حسنة فإنه من الكنايات كما عده يف احلاوي الصغري وعبارة الروضة والشرح حنو عبارة احملرر 

الثالث قال الرافعي يف اإلقرار اللفظ وإن كان صرحيا يف التصديق فقد ينضم إليه قرائن تصرفه 

وضوعه إىل االستهزاء والكذب كحركة الرأس الدالة على شدة التعجب واإلنكار فيشبه عن م

أن ال جتعل إقرارا أو جيعل فيه خالف لتعارض اللفظ والقرينة الرابع ذكر الرافعي يف أواخر 

مسئلة أنت علي حرام فيما لو قال أنت علي كامليتة أو الدم وقال أردت أا حرام أن الشيخ 

ل إن جعلناه صرحيا وجبت الكفارة أو كناية فال ألنه ال يكون للكناية كناية قال أبا حامد قا

  الرافعي وتبعه على هذا مجاعة لكن ال يكاد يتحقق هذا التصوير ألنه ينوي
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باللفظ معىن لفظ آخر ال صورة اللفظ وإذا كان املنوي املعين فال فرق بني أن يقال نوى 

لتحرمي أو نوى أنت علي حرام وقال ابن السبكي وقد يقال من نوى باللفظ معىن لفظ آخر ا

فال بد أن يكون جتوز به عن لفظه وإال فال تعلق للفظ بالنية وتصري النية جمردة مع لفظ غري 

صاحل فال تؤثر ومىت جتوز به عنه كان هو الكناية عن الكناية فهي كااز عن ااز وااز ال 

لو قال أنا منك بائن ونوى الطالق قال بعضهم ال يقع ألنه   ومن فروع ذلككون له جماز ي

كناية عن الكتابة ولو كتب الطالق فهو كناية فلو كتب كناية من كناياته فكما لو كتب 

ما كان صرحيا يف بابه ووجد نفاذا يف موضوعه ال  قاعدةالصريح فهذا كناية عن الكناية 

الطالق ال يكون كناية ظهار وال عكسه وقوله أحبتك   ومن فروع ذلك يكون كناية يف غريه

كذا بألف ال يكون كناية يف البيع بال خالف كما يف شرح املهذب قال ألنه صريح يف 

اإلباحة جمانا فال يكون كناية يف غريه وخرج عن ذلك صور ذكرها الزركشي يف قواعده الوىل 

وقع مع أن التحرمي صريح يف إجياب الكفارة الثانية قال لزوجته أنت علي حرام ونوى الطالق 

اخللع إذا قلنا فسخ يكون كناية يف الطالق الثالثة قال السيد لعبده أعتق نفسك فكناية 

تنجيز عتق مع أنه صريح يف التفويض الرابعة أتى بلفظ احلوالة وقال أردت التوكيل قبل عند 



ح فكناية السادسة قال لعبده وهبتك نفسك األكثرين اخلامسة راجع بلفظ التزويج أو النكا 

فكناية عتق السابعة قال من ثبت له الفسخ فسخت نكاحك ونوى الطالق طلقت يف 

  األصح
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الثامنة قال آجرتك محاري لتعريين فرسك فإجارة فاسدة غري مضمونة فوقعت اإلعارة كناية يف 

ك نفسك فقالت اشرتيت فكناية خلع قلت ال تستثىن هذه عقد اإلجارة التاسعة قال بعت

فإن البيع مل جيد نفاذا يف موضوعه العاشرة صرائح الطالق كناية يف العتق وعكسه قلت ال 

تستثىن األخرى ملا ذكرناه احلادية عشرة قال مايل طالق ونوى الصدقة لزمه قلت ال يستثىن 

بابه ومل جيد نفاذا يف موضوعه فإنه يكون كناية أيضا لذلك فالثالثة أمثلة ملا كان صرحيا يف 

كل ترمجة تنصب على باب من أبواب الشريعة فاملشتق منها صريح بال   قاعدةيف غريه 

خالف إال يف أبواب أحدها التيمم ال يكفي نويت التيمم يف األصح الثاين الشركة ال يكفي 

كما سيأيت الرابع الكتابة ال يكفي    جمرد اشرتكنا الثالث اخللع ال يكون صرحيا إال بذكر املال

كاتبتك حىت يقول وأنت حر إذا أديت اخلامس الوضوء على وجه السادس التدبري على قول 

قال األصحاب كل تصرف يستقل به الشخص كالطالق والعتاق واإلبراء ينعقد  قاعدة

بول ضربان ما بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح وما ال يستقل به بل يفتقر إىل إجياب وق

يشرتط فيه اإلشهاد كالنكاح وبيع الوكيل املشروط فيه فهذا ال ينعقد بالكناية ألن الشاهد ال 

يعلم النية وما ال يشرتط فيه وهو نوعان ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة واخللع 

هذه التصرفات فينعقد بالكناية مع النية وما ال يقبل كاإلجارة والبيع وغريمها ويف انعقاد 

  بالكناية مع النية وجهان أصحهما االنعقاد
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اعلم أن الصريح وقع يف األبواب كلها وكذا الكناية إال يف  سرد صرائح األبواب وكناياا

اخلطبة فلم يذكروا فيها كناية بل ذكروا التعريض وال يف النكاح فلم يذركوها لالتفاق على 

ففي  صرائح البيعنعقاده بالكناية ووقع الصريح والكناية والتعريض مجيعا يف القذف عدم ا

اإلجياب بعتك ملكتك ويف ملكتك وجه ضعيف أنه كناية كأدخلته يف ملكك وفرق األول 

بأن أدخلته يف ملكك حيتمل اإلدخال احلسي يف شيء مملوك له خبالف ملكتك و شريت 

وي يف شرح املهدب ويف التولية واإلشراك وليتك وأشركتك بوزن ضربت صرح به الرافعي والنو 

ويف بيع أحد النقدين باآلخر صارفتك ويف الصلح صاحلتك قال األسنوي ومنها عوضتك  

كما اقتضاه كالمهم يف مواضع ومنها التقرير والرتك بعد االنفساخ بأن يقول البائع بعد 

حبه كما اقتضاه كالم الشيخني يف انفساخ البيع قررتك على موجب العقد األول فيقبل صا

القراض ويؤيده صحة الكفالة أيضا بذلك فإنه لو تكفل فأبرأه املستحق مث وجده مالزما 

للخصم فقال اتركه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صار كفيال ويف القبول قبلت ابتعت 

األسنوي اشرتيت متلكت وفيه الوجه السابق شريت صارفت توليت اشرتكت تقررت قال 

ومنها بعت على ما نقله يف شرح املهذب عن أهل اللغة والفقهاء ومنها نعم صرح ا الرافعي 

يف مسئلة املتوسط غري أنه ال يلزم منه اجلواز فيما إذا قال بعتك فقال نعم ألن مدلوهلا حينئذ 

وهي حالة عدم االستفهام تصديق املتكلم يف مدلول كالمه فكأنه قال إنك صادق يف 

جياب البيع خبالف ما إذا كانت يف جواب االستفهام وقد صرح بالبطالن يف وقوعها يف إ

  جواب بعتك العبادي يف الزيادات واإلمام ناقال عن األئمة
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لكن الرافعي جزم بالصحة يف وقوعها بعد بعت ذكره يف النكاح وفيه نظر انتهى كالم 

فعلت صرح ا الرافعي يف جواب اشرت مين والعبادي يف  القبولومن صرائح األسنوي 



ظاهر   تنبيهالزيادات يف جواب بعتك ومنها رضيت صرح ا الروياين والقاضي حسني 

كالمهم أن قبلت وحدها من الصرائح إعين إذا مل يقل معها البيع وحنوه قال يف املهمات وقد 

ية فقال فيما إذا قال قبلت ومل يقل نكاحها وال ذكر الرافعي يف النكاح ما يدل على أا كنا

تزوجيها ما نصه وأصح الطرق أن املسئلة على قولني أحدمها الصحة ألن القبول ينصرف إىل 

ما أوجبه فكان كاملعتاد لفظا وأظهرمها املنع ألنه مل يوجد التصريح بواحد من لفظي اإلنكاح 

وهو صريح يف أن التقدير الواقع بعد قبلت  والتزويج والنكاح ال ينعقد بالكنايات هذه لفظه

أحلقه هنا بالكنايات فيكون أيضا كناية يف البيع قال فإن قيل بل هو صريح ألن التقدير 

قبلت البيع واملقدر كامللفوظ به قلنا فيكون أيضا صرحيا يف النكاح ألن التقدير قبلت النكاح 

ون اآلخر حتكم ال دليل عليه قلت الذي فينعقد به قال فالقول بأنه كناية يف أحد البابني د

يظهر أنه صريح يف البابني وإمنا مل يصح به النكاح ألنه ال ينعقد بكل صريح للتعبد فيه بلفظ 

التزويج واإلنكاح وليس يف كالم الرافعي ما يدل على أنه كناية وإمنا مراده أن لفظ التزويج او 

نايات باعتبار تقديره فالكناية راجعة إىل اإلنكاح مقدر فيه ومكىن ومضمر فصار ملحقا بالك

  لفظ النكاح أو التزويج واملعترب وجوده يف صحة العقد باعتبار تقديره ال إىل لفظ قبلت فتأمل
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جعلته لك بكذا خذه بكذا تسلمه بكذا أدخلته يف ملكك وكذا سلطتك عليه  الكنايات

الروضة ويف وجه ال كقوله أحبتك بألف وكذا باعك اهللا وبارك اهللا بكذا على األصح يف زوائد 

لك فيه فيما نقله يف زوائد الروضة عن فتاوى الغزايل وضم إليه أقالك اهللا ورده اهللا عليك يف 

اإلقالة وزوجك اهللا يف النكاح ونقل الرافعي يف الطالق يف طلقك اهللا وأعتقك اهللا وقول رب 

 وجهني بال ترجيح أحدمها أنه كناية وبه قال البوشنجي والثاين أنه الدين للمدين أبرأك اهللا

صريح وهو قول العبادي قال يف املهمات وهذه املسئلة أعين مسئلة البيع واإلقالة مثلها اخليار 

جزم الرافعي بأن قول املتعاقدين ختايرنا صريح يف قطع اخليار وكذا اخرتنا إمضاء العقد 

ذكر يف الروضة وأصلها أن  القرضوكذا قول أحدمها لصاحبه اخرت  أمضيناه أجزناه ألزمناه



صيغته أقرضتك أسلفتك خذ هذا مبثله خذه واصرفه يف حوائجك ورد بدله ملكته على أن 

ترد بدله قال السبكي واألسنوي وظاهر كالمه أن هذه األلفاظ كلها صرائح لكن سبق يف 

كذلك ولو اقتصر على قوله واصرفه يف   البيع أن خذه مبثله كناية فينبغي أن يكون هنا

الصحيح  الوقفحوائجك ففي كونه قرضا وجهان يف املطلب والظاهر املنع الحتماله اهلبة 

الذي قطع به اجلمهور أن وقفت وحبست وسبلت صرائح وقيل كنايات وقيل وقفت فقط 

وأن  صريح وقيل هو وحبست واملذهب أن حرمت هذه البقعة للمساكني وأبدا كنايتان

تصدقت فقط ال صريح وال كناية فإن أضافه إىل جهة عامة كقوله على املساكني فكناية وإن 

  ضم إليه أن قال صدقة حمرمة أو حمبسة أو موقوفة أو ال تباع أو ال توهب أو ال تورث فصريح
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يال وهو انقسام الصريح إىل ما قال السبكي جاء يف هذا الباب نوع غريب مل يأت مثله إال قل

جعلت هذا املكان مسجدا هللا  ومن الصرائحهو صريح بنفسه وإىل ما هو صريح مع غريه 

تعاىل وكذا جعلتها مسجدا فقط يف األصح وقوله وقفتها على صالة املصلني كناية حيتاج إىل 

ذميت هللا  وقع السؤال عن رجل قال هذا العبد أو الدابة خرج عن فرعقصد جعلها مسجدا 

تعاىل فقلت يؤاخذ بإقراره يف اخلروج عن ملكه مث هو يف العبد حيتمل العتق والوقف فإن فسره 

بأحدمها قبل وإن مل يفسره فاحلمل على العتق أظهر ألنه ال حيتاج إىل تعيني وال قبول 

الدابة  والوقف حيتاج إىل تعيني اجلهة املوقوف عليها وقبول املوقوف عليه إذا كان معينا وأما

فإن كانت من النعم احتملت الوقف واألضحية واهلدي ويرجع إليه فإن مل يفسره فاحلمل 

على األضحية أظهر من الوقف ملا قلناه ومن اهلدي ألنه حيتاج إىل نقل فإن كان قائل ذلك 

مبكة أو حمرما استوى اهلدي واألضحية وحيتمل أيضا أمرا رابعا وهو النذر وخامسا وهو مطلق 

ا والصدقة ا على الفقراء وإن كانت من غريها وهي مأكولة احتملت الوقف والنذر ذحبه

والصدقة أو غري مأكولة مل حتتمل إال الوقف فإن فسره بوقف باطل كعدم تعيني اجلهة وهو 

 اخلطبةعامي قبل منه وإن قال قصدت أا سائبة ففي قبول ذلك منه نظر قلت ذلك خترجيا 



رب راغب فيك من جيد مثلك  التعريضا انقضت عدتك نكحتك صرحيها أريد نكاحك إذ

أنت مجيلة إذا حللت فآذنيين ال تبقني أميا لست مبرغوب عنك إن اهللا سائق إليك خريا 

صرحيه يف اإلجياب لفظ التزويج واإلنكاح وال يصح بغريمها ويف القبول قبلت نكاحها  النكاح

  أو تزوجيها أو تزوجت أو نكحت
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وال يكفي قبلت فقط وال قد فعلت وال نعم يف األصح خبالف البيع وحكى ابن هبرية إمجاع 

األئمة األربعة على الصحة يف رضيت نكاحها قال السبكي وجيب التوقف يف هذا النقل 

 إن قلنا إنه طالق وهو األظهر فلفظ الفسخ كناية فيه قال يف اخللعوالذي يظهر أنه ال يصح 

أصل الروضة وأما لفظ اخللع ففيه قوالن قال يف األم كناية ويف اإلمالء صريح قال الروياين 

ويغره األول أظهر واختار اإلمام والغزايل والبغوي الثاين ولفظ املفاداة كلفظ اخللع يف األصح 

لى وقيل كناية قطعا وإذا قلنا لفظ اخللع صريح فذاك إذا ذكر املال فإن مل يذكره فكناية ع

األصح وقيل على القولني وهل يقتضي اخللع املطلق اجلاري بغري ذكر املال ثبوت املال 

أصحهما عند اإلمام والغزايل والروياين نعم للعرف والثاين ال لعدم االلتزام هذه عبارة الروضة 

وعبارة املنهاج ولفظ اخللع صريح ويف قول كناية فعلى األول فلو جرى بغري ذكر مال وجب 

املثل يف األصح وهي صرحية يف أن لفظ اخللع صريح وإن مل يذكر معه املال وهو خالف مهر 

ما يف الروضة قال الشيخ ويل الدين يف نكته واحلق أنه ال منافاة بينهما فإنه ليس يف املنهاج 

أنه صريح مع عدم ذكر املال فلعل مراده أنه جرى بغري ذكر مال مع وجود مصحح له وهو 

به انتهى فاحلاصل أن لفظ اخللع واملفاداة صرحيان مع ذكر املال كنايتان إن مل اقرتان النية 

يذكر ويصح جبميع كنايات الطالق سواء قلنا إنه طالق أو فسخ يف األصح ومن كناياته 

لفظ البيع والشراء حنو بعتك نفسك فتقول اشرتيت أو قبلت واإلقالة وبيع الطالق باملهر من 

  ق من جهتهاجهته وبيع املهر بالطال
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صرائحه الطالق وكذا الفراق والسراح على املشهور كطلقتك وأنت طالق ويا طالق  الطالق

ونصف طالق وكل طلقة وأوقعت عليك طالقي وأنت مطلقة ويا مطلقة وفيهما وجه وأما 

كنايات ويف لك طلقة أنت مطلقة وأنت طالق أو الطالق أو طلقة أو أطلقتك فاألصح أا  

أنت خلية برية  والكناياتووضعت عليك طلقة وجهان وجيري ذلك يف الفراق والسراح أيضا 

بتة بتلة بائن حرام حرة واحدة اعتدي استربئي رمحك إحلقي بأهلك حبلك على غاربك ال 

أنده سربك أغريب أعزيب أخرجي إذهيب سافري جتردي تقنعي تسرتي إلزمي الطريق بيين 

ي دعيين ودعيين برئت منك ال حاجة يل فيك أنت وشأنك لعل اهللا يسوق إليك خريا إبعد

بارك اهللا لك خبالف بارك اهللا فيك جترعي ذوقي تزودي وكذا كلي واشريب وانكحي ومل يبق 

بيين وبينك شيء ولست زوجة يل يف األصح ال أغناك اهللا وقومي واقعدي وأحسن اهللا 

تقدم أن نعم كناية يف قبول النكاح فال ينعقد به ويف قبول  يهتنبجزاءك زوديين على الصحيح 

البيع فينعقد على األصح وينعقد به البيع يف جواب االستفهام جزما وكأنه صريح وأما يف 

الطالق فلو قيل له أطلقت زوجتك أو فارقتها أو زوجتك طالق فقال نعم فإن كان على وجه 

كاذبا مل تطلق يف الباطن وإن كان على وجه التماس االستخبار فهو إقرار يؤاخذ به فإن كان  

األصح أن ما  فرعاإلنشاء فهل هو صريح أو كناية قوالن أظهرمها األول وقطع به بعضهم 

اشتهر يف الطالق سوى األلفاظ الثالثة الصرحية كحالل اهللا علي حرام أنت علي حرام أو 

  احلل علي حرام كناية ال يلتحق بالصريح
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فلو قال لزوجته أنت علي حرام أو حرمتك فإن نوى الطالق وقع رجعيا أو نوى عددا وقع ما 

نواه أو نوى الظهار فهو ظهار وإن نوامها معا فهل يكون طالقا لقوته أو ظهارا ألن األصل 



اآلخر قال بقاء النكاح أو يتخري ويثبت ما اختاره أوجه أصحها الثالث وإن نوى أحدمها قبل 

ابن احلداد إن أراد الظهار مث أراد الطالق صحا وإن أراد الطالق أوال فإن كان بائنا فال معىن 

للظهار بعده وإن كان رجعيا فالظهار موقوف إن راجعها فهو صحيح والرجعة عود وإال فهو 

راد به لغو وقال الشيخ أبو علي هذا التفصيل فاسد عندي ألن اللفظ الواحد إذا مل جيز أن ي

التصرفات مل خيتلف احلكم بإرادما معا أو متعاقبني كذا يف الروضة وأصلها من غري ترجيح 

والراجح مقالة أيب علي إلطالقه يف الشرح الصغري واحملرر واملنهاج التخيري وإن نوى حترمي 

األصح  عينها أو فرجها أو وطئها مل حترم وعليه كفارة ككفارة اليمني يف احلال وإن مل يطأ يف

وكذا إن أطلق ومل ينو شيئا يف األظهر فلفظ أنت علي حرام صريح يف لزوم الكفارة ولو قال 

هذا اللفظ ألمته ونوى العتق عتقت أو الطالق أو الظهار فلغو أو حترمي عينها مل حترم وعليه 

سية أو الكفارة وكذا إن أطلق يف األظهر فإن كانت حمرما فال كفارة أو معتدة أو مرتدة أو جمو 

مزوجة أو الزوجة معتدة عن شبهة أو حمرمة فوجهان ألا حمل االستباحة يف اجلملة أو 

حائضا أو نفساء أو صائمة وجبت على املذهب ألا عوارض أو رجعية فال على املذهب 

صرائحها رجعتك وارجتعتك  الرجعةولو قال لعبد أو ثوب وحنوه فلغو ال كفارة فيه وال غريها 

ذا أمسكتك ورددتك يف األصح وتزوجتك ونكحتك كنايتان وقيل صرحيان وقيل وراجعتك وك

  لغو
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واخرتت رجعتك كناية وقيل لغو وقيل إن كل لفظ أدى معىن الصريح يف الرجعة صريح حنو 

رفعت حترميك وأعدت حلك واألصح أن صرائحها منحصرة ألن الطالق صرائحه حمصورة 

صرحيه آليتك وتغييب ذكر أو حشفة بفرج واجلماع  اإليالءعة اليت حتصل إباحة أوىل فالرج

بذكر واالفتضاض بذكر للبكر وكذا مطلق اجلماع والوطء واإلصابة واالفتضاض للبكر من 

املباشرة واملباضعة واملالمسة واملس واإلفضاء واملباعلة  والكناياتغري ذكره على الصحيح 

إليها والغشيان والقربان واإلتيان والقدمي أا كلها صرائح واتفق على أن  والدخول ا واملضي



ألبعدن عنك وال جتمع رأسي ورأسك وسادة وال جتتمع حتت سقف ولتطولن غيبيت عنك 

وألسوأنك وألغيظنك كنايات يف اجلماع واملدة معا وقوله ليطولن تركي جلماعك أو ألسوأنك 

صرحيه أنت علي أو معي أو عندي أو مين أو يل   الظهاردة يف اجلماع صريح فيه كناية يف امل

كظهر أمي وكذا أنت كظهر أمي بال صلة وقيل إنه كناية وكذا مجلتك أو نفسك أو ذاتك 

أو جسمك كظهر أمي وكذا كبدن أمي أو جسمها أو مجلتها أو ذاا وكذا كيدها أو رجلها 

وكعينها كناية إن قصد ظهارا فظهار أو  أو صدرها أو بطنها أو فرجها أو شعرها على األظهر 

كرامة فال وكذا إن أطلق يف األصح وقوله كروحها كناية وقيل لغو وكرأسها صريح قطع به 

  العراقيون وقيل كناية
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صرحيه لفظ  القذفقال يف أصل الروضة وهو أقرب وقوله كأمي أو مثل أمي كناية كعينها 

ه زنيت أو زنيت أو يا زان أو يا زانية والنيك وإيالج احلشفة أو الذكر مع الوصف الزنا كقول

بتحرمي أو دبر وسائر األلفاظ املذكورة يف اإليالج أا صرحية هناإذا انضم إليها الوصف 

بالتحرمي ولطت والط بك وزنيت يف اجلبل وفيه وجه أنه كناية وزنا فرجك أو ذكرك أو قبلك 

زنيت يف قبلك ولرجل بقبلك وخلنثى ذكرك وفرجك معا ولولد غريه الذي مل  أو دبرك والمرأة

يا فاجر يا فاسق يا خبيث يا خبيثة يا سفيه أنت  والكناياتينف بلعان لست ابن فالن 

حتبني اخللوة ال تردين يد المس ولقرشي يا نبطي أو لست من قريش ولولده لست ابين 

ه مل أجدك عزراء يف اجلديد وألجنبية قطعا وأنت أزىن وللمنفي باللعان لست ابن فالن ولزوجت

الناس أو أزىن من الناس أو يا أزىن الناس أو أزىن من فالن على الصحيح يف الكل وزنأت يف 

اجلبل على الصحيح وكذا زنأت فقط أو يا زانئ باهلمزة يف األصح ويا زانية يف اجلبل بالياء 

دك أو رجلك أو عينك أو أحد قبلي املشكل على املنصوص ولرجل زنيت يف قبلك وزنت ي

ويا لوطي على املعروف يف املذهب واختار يف زوائد الروضة أنه صريح ألن احتمال إرادة أنه 

يا قواد يا  ومن الكناياتعلى دين لوط ال يفهمه العوام أصال وال يسبق إىل ذهن غريهم 



لنووي يا قحبة ويا علق كما يف مؤاجر وفيهما وجه أما صرحيان ويا مأبون كما يف فتاوى ا

فتاوى الشاشي وفروع ابن القطان وجزم ابن الصباغ والشيخ عز الدين بأن يا قحبة صريح 

  وأفىت الشيخ عز الدين بأن يا خمنث صريح للعرف ويف فروع ابن القطان بأن يا بغي كناية
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بزان وأمي ليست بزانية ما أحسن امسك يف اجلريان ما يا ابن احلالل أما أنا فلست  والتعريض

أنا ابن خباز وال إسكاف فال أثر لذلك وإن نوى به القذف ألن النية إمنا تؤثر إذا احتمل 

اللفظ املنوي وال داللة يف هذا اللفظ وال احتمال وما يفهم منه مستنده قرائن األحوال ويف 

قال احلليمي كل ما حرم التصريح به لعينه  ضابطوجه أنه كناية حلصول الفهم واإليداء 

فالتعريض به حرام حرام كالكفر والقذف وما حل التصريح به أو حرم ال لعينه بل لعارض 

صرحيه التحرير واإلعتاق حنو أنت حر أو حمرر أو  العتقفالتعريض به جائز كخطبة املعتدة 

ال ملك يل  والكنايات حررتك أو عتيق أو معتق أو أعتقتك وكذا فك الرقبة يف األصح

عليك ال سبيل ال سلطان ال يد ال أمر ال خدمة أزلت ملكي عنك حرمتك أنت سائبة أنت 

بتة أنت هللا وهبتك نفسي وكل صرائح الطالق وكناياته كنايات فيه وكذا أنت علي كظهر 

ف األول ال أثر للخطأ يف التذكري والتأنيث يف الطالق والعتق والقذ فرعانأمي يف األصح 

فلو قال هلا أنت طالق أو أنت حر أو زان أو زنيت أو له أنت حرة أو زانية أو زنيت فهو 

صريح الثاين لو قال لعبده أنت ابين ومثله جيوز أن يكون ابنا له ثبت نسبه وعتق إن كان 

صغريا أو بالغا وصدقه وإن كذبه عتق أيضا وال نسب فإن مل ميكن كونه ابنه بأن كان أصغر 

د ال يتصور كونه ابنه لغا قوله ومل يعتق ألنه ذكر حماال فإن كان معروف النسب منه على ح

  من غريه مل يلحقه
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لكن يعتق يف األصح لتضمنه اإلقرار حبريته ويف نظريه يف املرأة لو قال هلا أنت بنيت قال اإلمام 

حصول الفراق وثبوت النسب كما يف العتق قال يف الروضة من زوائده واملختار أنه  احلكم يف

 التدبريال يقع به فرقة إذا مل تكن نية ألنه إمنا يتعمل يف العادة للمالطفة وحسن املعاشرة 

 والكنايةصرحيه أنت حر بعد مويت أعتقتك حررتك بعد مويت إذا مت فأنت حر أو عتيق 

 ولو قال دبرتك أو أنت مدبر فالنص أنه صريح فيعتق به إذا مات خليت سبيلك بعد مويت

السيد ونص يف الكتابة أن قوله كاتبتك على كذا ال يكفي حىت يقول فإذا أديت فأنت حر 

أو ينويه فقيل فيهما قوالن أحدمها صرحيان الشتهارمها يف معنامها كالبيع واهلبة والثاين كنايتان 

عتق واملذهب تقرير النصني والفرق أن التدبري مشهور بني اخلواص خللومها عن لفظ احلرية وال

صرحيه أجرتك أنت جمار أنت آمن أمنتك أنت  عقد األمانال يعرفها العوام  والكنايةوالعوام 

أنت على ما حتب كن   والكنايةيف أماين ال بأس عليك ال خوف عليك ال ختف ال تفزع 

اء قلدتك استنبتك استخلفتك اقض بني الناس صرحيه وليتك القض والية القضاءكيف شئت 

  احكم ببلد كذا والكناية اعتمدت عليك يف القضاء رددته إليك فوضته إليك أسندته
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قال الرافعي وال يكاد يتضح فرق بني وليتك القضاء وفوضته إليك وقال النووي الفرق واضح 

فوضت إليك حمتمل ألن يراد توكيله يف نصب قاض ومن فإن وليتك متعني جلعله قاضيا و 

الكنايات كما يف أدب القضاء البن أيب الدم عولت عليك عهدت إليك وكلت إليك القول 

يف الكتابة فيها مسائل األوىل يف الطالق فإن كتبه األخرس فأوجه أصحها أنه كناية فيقع 

ثالث صريح وأما الناطق فإن تلفظ مبا  الطالق إن نوى ومل يشر والثاين ال بد من اإلشارة وال

كتبه حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن مل يتلفظ فإن مل ينو إيقاع الطالق مل يقع على 

الصحيح وقيل يقع فيكون صرحيا وإن نوى فأقوال أظهرها تطلق والثاين ال والثالث إن كانت 

جار يف سائر التصرفات غائبة عن الس طلقت وإال فال قال يف أصل الروضة وهذا اخلالف 



اليت ال حتتاج إىل قبول كاإلعتاق واإلبراء والعفو عن القصاص وغريها وأما ما حيتاج إىل قبول 

فهو نكاح وغريه فغري النكاح كالبيع واهلبة واإلجارة ففي انعقادها بالكتابة خالف مرتب 

ف يف انعقاد هذه على الطالق وما يف معناه إن مل يصح ا فهنا أوىل وإال فوجهان للخال

التصرفات بالكنايات وألن القبول شرط فيها فيتأخر عن اإلجياب واملذهب االنعقاد مث 

املكتوب إليه له أن يقبل بالقول وهو أقوى وله أن يكتب القبول وأما النكاح ففيه خالف 

ينا  مرتب واملذهب منعه بسبب الشهادة فال اطالع للشهود على النية ولو قاال بعد الكتابة نو 

كان شهادة على إقرارمها ال على نفس العقد ومن جوز اعتمد احلاجة وحيث جوزنا انعقاد 

  البيع وحنوه بالكتابة فذلك يف حال الغيبة فأما عند احلضور فخالف مرتب واألصح االنعقاد
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عدالن وال يشرتط أن وحيث جوزنا انعقاد النكاح ا فيكتب زوجتك بنيت وحيضر الكتاب 

حيضرمها وال أن يقول اشهدا فإذا بلغه يقبل لفظا أو يكتب القبول وحيضره شاهدا اإلجياب 

وال يكفي غريمها يف األصح ولو كتب إليه بالوكالة فإن قلنا ال حيتاج إىل القبول فهو ككتابة 

ابة وكذا يقع العزل الطالق وإال فكالبيع وحنوه ووالية القضاء كالوكالة فاملذهب صحتها بالكت

بالكتابة وإن كتب إليه إذا أتاك كتايب فأنت معزول مل ينعزل قبل أن يصل إليه الكتاب قطع 

قاضيا كان أو وكيال وكذا يف الطالق وإن كتب أنت معزول أو عزلتك فاألظهر العزل يف 

يف  احلال يف الوكيل دون القاضي لعظم الضرر يف نقض أقضيته وال خالف يف وقوع الطالق

نظري ذلك يف احلال وإن كتب إذا قرأت كتايب فأنت معزول أو طالق مل حيصل العزل والطالق 

مبجرد البلوغ بل بالقراءة فإن قرئ عليه أو عليها ومها أميان وقع الطالق والعزل وإن كانا 

قارئني فاألصح انعزال القاضي ألن الغرض إعالمه وعدم وقوع الطالق لعدم قراءا مع 

وقيل ال ينعزل القاضي أيضا وقيل يقع الطالق كالعزل والفرق أن منصب القاضي  اإلمكان

قال ابن الصالح ينبغي للمجيز يف الرواية كتابة أن يتلفظ  تنبيهيقتضي القراءة عليه دون املرأة 

باإلجازة أيضا فإن اقتصر على الكتابة ومل يتلفظ مع قصد اإلجازة صحت وإن مل يقصد 



لصالح فغري مستبعد تصحيح ذلك يف هذا الباب كما أن القراءة على اإلجازة قال ابن ا

الشيخ إذا مل يتلفظ مبا قرأ عليه جعلت إخبارا منه بذلك وقال احلافظ أبو الفضل العراقي 

قال النووي يف األذكار من كتب سالما يف كتاب وجب  املسئلة الثانيةالظاهر عدم الصحة 

غه الكتاب قاله املتويل وغريه وزاد يف شرح املهذب أنه على املكتوب إليه رد السالم إذا بل

  هل جيوز االعتماد على الكتابة واخلط الثالثةجيب الرد على الفور 
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األول الرواية فإذا كتب الشيخ باحلديث إىل حاضر أو غائب أو أمر من كتب فإن  فيه فروع

يه والرواية قطعا وإن جتردت عن اإلجازة فكذلك على قرن بذلك إجازة جاز االعتماد عل

الصحيح املشهور ويكفي معرفة خط الكاتب وعدالته وقيل ال بد من إقامة البينة عليه الثاين 

أصح الوجهني يف الروضة والشرح واملنهاج واحملرر جواز رواية احلديث اعتمادا على خط 

اد الراوي على مساع جزء وجد امسه مكتوبا حمفوظ عنده وإن مل يذكر مساعه الثالث جيوز اعتم

فيه أنه مسعه إذا ظن ذلك باملعاصرة واللقي وحنومها مما يغلب على الظن وإن مل يتذكر وتوقف 

فيه القاضي حسني الرابع عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إىل 

قال فالن وإال فال يأيت مصنفيها قال ابن الصالح فإن وثق بصحة النسخة فله أن يقول 

بصيغة اجلزم وقال الزركشي يف جزء له حكى األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيين اإلمجاع على 

جواز النقل من الكتب املعتمدة وال يشرتط اتصال السند إىل مصنفيها وقال الكيا الطربي يف 

ن أصحاب تعليقه من وجد حديثا يف كتاب صحيح جاز له أن يرويه وحيتج به وقال قوم م

احلديث ال جيوز ألنه مل يسمعه وهذا غلط وقال ابن عبدالسالم أما االعتماد على كتب 

الفقه الصحيحة املوثوق ا فقد اتفق العلماء يف هذا العصر على جواز االعتماد عليها 

واإلستناد إليها ألن الثقة قد حصلت ا كما حتصل بالرواية ولذلك اعتمد الناس على 

رة يف النحو واللغة والطب وسائر العلوم حلصول الثقة ا وبعد التدليس ومن الكتب املشهو 

اعتقد أن الناس قد اتفقوا على اخلطأ يف ذلك فهو أوىل باخلطأ منهم ولوال جواز االعتماد 



على ذلك لتعطل كثري من املصاحل املتعلقة ا وقد رجع الشارع إىل قول األطباء يف صور 

األصل إال عن قوم كفار ولكن ملا بعد التدليس فيها اعتمد عليها   وليست كتبهم مأخوذة يف

كما اعتمد يف اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس انتهى اخلامس إذا وىل اإلمام 

رجال كتب له عهدا وأشهد عليه عدلني فإن مل يشهد فهل يلزم الناس طاعته وجيوز هلم 

  االعتماد على الكتاب خالف
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واملذهب أنه ال جيوز اعتماد جمرد الكتاب من غري إشهاد وال استفاضة السادس إذا رأى 

القاضي ورقة فيها حكمه لرجل وطالب عنه إمضاءه والعمل به ومل يتذكره مل يعتمده قطع 

فوظا إلمكان التزوير وكذا الشاهد ال يشهد مبضمون خطه إذا مل يتذكر فلو كان الكتاب حم

عنده وبعد احتمال التزوير والتحريف كاحملضر والسجل الذي حيتاط فيه فوجهان الصحيح 

أيضا أنه ال يقضى به وال يشهد ما ال يتذكر خبالف ما تقدم يف الرواية ألن باا على 

التوسعة السابع إذا رأى خبط أبيه أن يل على فالن كذا أو أديت إىل فالن كذا قال 

لف على االستحقاق واألداء اعتمادا على خط أبيه إذا وثق خبطه األصحاب فله أن حي

وأمانته قال القفال وضابط وثوقه أن يكون حبيث لو وجد يف تلك التذكرة لفالن على كذا ال 

جيد من نفسه أن حيلف على نفي العلم به بل يؤديه من الرتكة وفرقوا بينه وبني القضاء 

تعلقان به وميكن التذكر فيهما وخط املورث ال يتوقع والشهادة بأن خطرمها عظيم وألما ي

فيه يقني فجاز اعتماد الظن فيه حىت لو وجد ذلك خبط نفسه مل جيز له احللف حىت يتذكر 

قاله يف الشامل وأقره يف أصل الروضة يف باب القضاء الثامن جيوز االعتماد على خط املفيت 

ورقة بلفظ احلوالة ووردت على املكتوب إليه لزمه التاسع قال املاوردي والروياين لو كتب له يف 

أداؤها إذا اعرتف بدين الكاتب وأنه خطه وأراد به احلوالة وبدين املكتوب له فإن أنكر شيئا 

من ذلك مل يلزمه ومن أصحابنا من ألزمه إذا اعرتف بالكتاب والدين اعتمادا على العرف 

د على ما كتب يف وصية مل يطلعا عليها قال ولتعذر الوصول إىل اإلرادة العاشر شهادة الشهو 



اجلمهور ال يكفي ويف وجه يكفي واختاره السبكي احلادي عشر إذا وجد مع اللقيط رقعة 

فيها أن حتته دفينا وأنه له ففي اعتمادها وجهان أصحهما عند الغزايل نعم والثاين ال وهو 

الرق واللوح واألرض والنقش على حكم الكتابة على القرطاس و  تنبيهاملوافق لكالم األكثرين 

  احلجر واخلشب واحد وال أثر لرسم األحرف على املاء واهلواء
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اإلشارة من األخرس معتربة وقائمة مقام عبارة الناطق يف مجيع العقود كالبيع  القول يف اإلشارة

لول كالطلق والعتاق واإلبراء وغريمها  واإلجارة واهلبة والرهن والنكاح والرجعة والظهار واحل

كاألقارير والدعاوي واللعان والقذف واإلسالم ويستثىن صور األوىل شهادة ال تقبل باإلشارة 

يف األصح الثانية ميينه ال ينعقد ا إال اللعان الثالثة إذا خاطب باإلشارة يف الصالة ال تبطل 

ال حينث اخلامسة ال يصح إسالم األخرس على الصحيح الرابعة حلف ال يكلمه فأشار إليه 

باإلشارة يف قول حىت يصلي بعدها والصحيح صحته ومحل النص املذكور على ما إذا مل تكن 

اإلشارة مفهمة وإذا قلنا باعتبارها فمنهم من أراد احلكم على إشارته املفهومة نوى أم ال 

مغنية عن النية وهي اليت يفهم وعليه البغوى وقال اإلمام وآخرون إشارته منقسمة إىل صرحية 

منها املقصود كل واقف عليها وإىل كناية مفتقرة إىل النية وهي اليت ختتص بفهم املقصود ا 

املخصوص بالفطنة والذكاء كذا حكاه يف أصل الروضة والشرحني من غري تصريح برتجيح 

ارة مث ادعى أنه مل يرد وجزم مبقالة اإلمام يف احملرر واملنهاج قال اإلمام ولو بالغ يف اإلش

الطالق وأفهم هذه الدعوى فهو كما لو فسر اللفظ الشائع يف الطالق بغريه وسواء يف 

اعتبارها قدر على الكتابة أم ال كما أطلقه اجلمهور وصرح به اإلمام وشرط املتويل عجزه عن  

إين قصدت  كتابة مفهمة فإن قدر عليها فهي املعتربة ألا أضبط وينبغي أن يكتب مع ذلك

الطالق وحنوه وأما القادر على النطق فإشارته لغو إال يف صور األوىل إشارة الشيخ يف رواية 

احلديث كنطقه وكذا املفيت الثانية أمان الكفار ينعقد باإلشارة تغليبا حلقن الدم كأن يشري 



  مسلم إىل كافر فينحاز إىل صف املسلمني وقاال أردنا باإلشارة األمان
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الثالثة إذا سلم عليه يف الصالة يرد باإلشارة الرابعة قال أنت طالق وأشار بأصبعني أو ثالث 

وقصد وقع ما أشار به فإن قال مع ذلك هكذا وقع بال نية ولو قال أنت هكذا ومل يقل 

لقت كما طالق ففي تعليق القاضي حسني ال يقع شيء ويف فتاوي القفال إن نوى الطالق ط

أشار وإن مل ينو أصل الطالق مل يقع شيء وحكي وجه أنه يقع ما أشار من غري نية وما 

قاله القفال أظهر ولو قال أنت ومل يزد وأشار مل يقع شيء أصال ألنه ليس من ألفاظ 

اإلشارة بالطالق نية كناية يف  اخلامسةالكنايات فلو اعترب كان اعتبار النية وحدها بال لفظ 

ن األصح خالفه ولو قال إلحدى زوجتيه أنت طالق وهذه ففي افتقار طالق الثانية وجه لك

إىل نية وجهان ولو قال امرأيت طالق وأشار إىل إحدامها مث قال أردت األخرى قبل يف األصح 

لو أشار احملرم إىل صيد فصيد حرم عليه األكل منه حلديث هل منكم أحد أمره أن  السادسة

من املشكل ما  فرعإليها فلو أكل فهل يلزمه اجلزاء قوالن أظهرمها ال  حيمل عليها أو أشار

نقله الرافعي عن التهذيب أن ذبيحة األخرس حتل إن كانت له إشارة مفهمة وإال فقوالن  

كانون والذي ينبغي القطع حبل ذبيحته سواء كانت له إشارة مفهمة أم ال إذ ال مدخل 

  قال الشافعي يف املختصر وال بأس بذبيحة األخرس لذلك يف قطع احللقوم واملريء وقد

____________________  

)1/313(  

  

قال األسنوي إشارة األخرس بالقراءة وهو جنب كالنطق صرح به القاضي حسني يف  فرع

فتاويه وعموم كالم الرافعي يف الصالة يدل عليه ويف املطلب ذكروا يف صفة الصالة أو 



 فرعنه قال فليحرم عليه إذا كان جنبا حتريك اللسان بالقرآن األخرس جيب عليه حتريك لسا

املعتقل لسانه واسطة بني الناطق واألخرس فلو أوصى يف هذه احلالة بإشارة مفهمة أو قرئ  

اشرتط النطق يف اإلمام األعظم والقاضي  فرعكتاب الوصية فأشار برأسه أن نعم صحت 

أخرس فأشار باملشيئة وقع فإن كان حال علق الطالق مبشيئة  فرعوالشاهد وفيهما وجه 

التعليق ناطقا فخرس بعد ذلك مث أشار باملشيئة وقع أيضا يف األصح إقامة إلشارته مقام 

حيث طلبت اإلشارة  تنبيهالنطق املعهود يف حقه ولو أشار وهو ناطق مل يقع على األصح 

د واإلشارة إىل احلجر من الناطق وغريه مل يقم مقامها شيء كاإلشارة باملسبحة يف التشه

إذا اجتمعت اإلشارة والعبارة واختلف  قاعدةاألسود والركن اليماين عند العجز عن االستالم 

منها ما لو قال أصلي خلف زيد أو على زيد هذا  ويف ذلك فروعموجبهما غلبت اإلشارة 

هذه فبان عمرا فاألصح الصحة وكذا على هذا الرجل فبان امرأة ولو قال زوجتك فالنة 

ومساها بغري امسها صح قطعا وحكي فيه وجه ولو قال زوجتك هذا الغالم وأشار إىل بنته نقل 

  الروياين عن األصحاب صحة النكاح تعويال على اإلشارة
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ولو قال زوجتك هذه العربية فكانت عجمية أو هذه العجوز فكانت شابة أو هذه البيضاء 

ء أو عكسه وكذا املخالفة يف مجيع وجوه النسب والصفات والعلو والنزول ففي فكانت سودا

صحة النكاح قوالن واألصح الصحة ولو قال بعتك داري هذه وحددها وغلط يف حدودها 

صح البيع خبالف ما لو قال بعتك الدار اليت يف ااحمللة الفالنية وحددها وغلط ألن التعويل 

تك هذا الفرس فكان بغال أو عكسه فوجهان واألصح هنا هناك على اإلشارة ولو قال بع

البطالن قال يف شرح املهذب إمنا صحح البطالن هنا تغليبا الختالف غرض املالية وصحح 

الصحة يف الباقي تغليبا لإلشارة وحينئذ فيستثىن هذه الصورة من القاعدة ويضم إليها من 

ا الرطب فأكله مترا أو ال يدخل هذه حلف ال يكلم هذا الصيب فكلمه شيخا أو ال يأكل هذ

الدار فدخلها عرصة فاألصح أنه ال حينث ولو خالعها على هذا الثوب الكتان فبان قطنا أو 



عكسه فاألصح فساد اخللع ويرجع مبهر املثل ولو قال خالعتك على هذا الثوب اهلروي أو 

فبان مرويا فإنه يصح وهو هروي فبان خالفه صح وال رد له خبالف مالو قال على أنه هروي 

وميلكه وله اخليار فإن رده رجع إىل مهر املثل ويف قول قيمته ولو قال إن أعطيتين هذا الثوب 

وهو هروي فأنت طالق فأعطته فبان مرويا مل يقع الطالق ألنه علقه بإعطائه بشرط أن يكون 

روي فأعطته فبان هرويا ومل يكن كذلك فكأنه قال إن كان هرويا ولو قال إن أعطيتين هذا اهل

مرويا فوجهان أحدمها ال تطلق تنزيال له على االشرتاط كما سبق والثاين تقع البينونة تغليبا 

لإلشارة قال الرافعي وهذا أشبه وصححه يف أصل الروضة مث فرق بني قوله وهو هروي يف إن 

له بأنه أعطيتين حيث أفاد االشرتاط فلم يقع الطالق ويف خالعتك حيث مل يفده فال رد 

دخل يف إن أعطيتين على كالم غري مستقل فيتقيد مبا دخل عليه ومتامه بالفراغ من قوله 

  فأنت طالق
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وأما قوله خالعتك على هذا الثوب فكالم مستقل فجعل قوله بعده وهو هروي مجلة مستقلة 

ة وأشار إىل شاة حنث بأكل حلمها وال فلم تتقيد ا األوىل ولو قال ال آكل من هذه البقر 

خترج على اخلالف يف البيع وحنوه ألن العقود يراعى فيها شروط وتقييدات ال تعترب مثلها يف 

األميان فاعترب هنا اإلشارة وجها واحدا ولو قال إن اشرتيت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها 

فإنه أوجب املعينة قبل امللك والثاين أضحية فاشرتاها فوجهان أحدمها ال جيب تغليبا لإلشارة 

جيب تغليبا حلكم العبارة فإنه عبارة نذر وهو متعلق بالذمة كما لو قال إن اشرتيت شاة فلله 

علي جعلها أضحية فإنه نذر مضمون يف الذمة فإذا اشرتى شاة لزمه جعلها أضحية القول 

كم شرعي بقدر يف عني أو قال ابن السبكي هو ح األوىل يف تفسريهيف امللك وفيه مسائل 

منفعة يقتضي متكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من حديث هو كذلك فقولنا 

حكم شرعي ألنه يتبع األسباب الشرعية وقولنا يقدر ألنه يرجع إىل تعلق إذن الشرع والتعلق 

للملك عدمي ليس وصفا حقيقيا بل يقدر يف العني أو املنفعة عند حتقق األسباب املفيدة 



وقولنا يف عني أو منفعة ألن املنافع متلك كاألعيان وقولنا يقتضي انتفاعه خيرج تصرف القضاة 

واألوصياء فإنه يف أعيان أو منافع ال يقتضي انتفاعهم وألم ال يتصرفون النتفاع أنفسهم بل 

ون فيها النتفاع املالكني وقولنا والعوض عنه خيرج اإلباحات يف الضيافات فإن الضيافة مأذ

وال متلك وخيرج أيضا االختصاص باملساجد والربط ومقاعد األسواق إذ ال ملك فيها مع 

التمكن من التصرف وقولنا من حيث هو كذلك إشارة إىل أنه قد يتخلف ملانع لعرض  

  كاحملجور عليهم هلم امللك وليس هلم التمكن من التصرف ألمر خارجي
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قال يف الكفاية أسباب التملك مثانية املعاوضات واملرياث واهلبات والوصايا والوقف  نيةالثا

والغنيمة واإلحياء والصدقات قال ابن السبكي وبقيت أسباب أخر منها متلك اللقطة بشرطه 

ومنها دية القتيل ميلكها أو ال مث تنقل لورثته على األصح ومنها اجلنني األصح أنه ميلك الغرة 

ا خلط الغاصب املغصوب مباله أو مبال آخر ال يتميز فإنه يوجب ملكه إياه ومنها ومنه

الصحيح أن الضيف ميلك ما يأكله وهل ميلك بالوضع بني يديه أو يف الفم أو باألخذ أو 

باالزدراد يتبني حصول امللك قبيله أوجه ومنها الوضع بني يدي الزوج املخالع على اإلعطاء 

اين يف املعاياة أن السايب إذا وطئ املسبية كان متملكا هلا وهو غريب ومنها ما ذكره اجلرج

عجيب قلت األخري إن صح داخل يف الغنيمة والذي قبله داخل يف املعاوضات كسائر صور 

اخللع وكذا الصداق وأما مسئلة الضيف فينبغي أن يعرب عنها باإلباحة لتدخل هي وغريها من 

قة ويعرب عن الدية والغرة باجلناية ليشمل أيضا دية اإلباحات اليت ليست بة وال صد

% ويف الكفاية أسباب التملك خذ % األطراف واملنافع واجلرح واحلكومات وقد قلت قدميا 

عاوضات الوصايا الوقف % اإلرث واهلبة اإلحيا الغنيمة وامل % مثانيا وعليها زاد من حلقه 

كذا % يف واخللع للمغصوب والسرقه والض% والوضع بني يدي زوج خيالعها % والصدقه 

قلت األخرية إن صحت % والوطء للسيب فيما قال من سبقه % اجلناية مع متليك لقطته 

قال العالئي ال يدخل يف ملك  الثالثة% يف الغنم واخللع يف التعويض كالصدقة % فداخلة 



لك باملوت ال بالقبول اإلنسان شيء بغري اختياره إال يف اإلرث اتفاقا والوصية إذا قيل إا مت

والعبد إذا ملك شيئا فإنه يصح قبوله بغري إذن السيد يف أحد الوجهني فيدخل يف ملك 

  السيد بغري اختياره وكذلك غلة
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املوقوف عليه ونصف الصداق إذا طلق قبل الدخول واملعيب إذا رد على البائع به وأرش 

إذا متلكه الشفيع واملبيع إذا تلف قبل القبض دخل الثمن يف ملك  اجلناية ومثن النقص

املشرتي وكذلك مبا ملكه من الثمار واملاء النابع يف ملكه وما يسقط فيه من الثلج أو ينبت 

فيه من الكأل وحنوه قلت وما يقع فيه من صيد وصار مقدورا عليه بتوحيل وغريه على وجه 

متليك ال حيتاج إىل قبول يف األصح املنصوص وال يرتد بالرد  واإلبراء من الدين إذا قلنا إنه

املبيع وحنوه من املعاوضات ميلك بتمام العقد فلو كان  الرابعةعلى األصح يف زوائد الروضة 

خيار جملس أو شرط فهل امللك يف زمن اخليار للبائع استصحابا ملا كان أو املشريت لتمام 

إن مت البيع بان أنه للمشرتي من حني العقد وإال فللبائع البيع باإلجياب والقبول أو موقوف 

أقوال وصحح األول فيما إذا كان اخليار للبائع وحده والثاين إذا كان للمشرتي وحده والثالث 

إذا كان هلما وهذه املسئلة من غرائب الفقه فإن هلا ثالثة أحوال ويف كل حال ثالثة أقوال 

منها األقوال يف ملك املرتد فاألظهر أنه موقوف إن وصحح يف كل حال من الثالثة ويقرب 

مات مرتدا بان زواله من الردة وإن أسلم بان أنه مل يزل ألن بطالن أعماله يتوقف على موته 

مرتدا فكذلك ملكه والثاين أنه يزول بنفس الردة لزوال عصمة اإلسالم وقياسا على النكاح 

الف يف زوال ملكه جيري أيضا يف ابتداء التملك والثالث ال كالزاين احملصن قال الرافعي واخل

إذا اصطاد واحتطب فعلى الزوال ال يدخل يف ملكه وال يثبت امللك فيه ألهل الفيء بل 

يبقى على اإلباحة كما ال ميلك احملرم الصيد إذا اصطاده ويبقى على اإلباحة وعلى مقابله 

لك املوصى له املوصى به وفيه ميلكه كاحلريب وعلى الوقف موقوف ويقرب من ذلك أيضا م



  أقوال أحدها ميلك باملوت والثاين بالقبول وامللك قبله للورثة ويف وجه للميت
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والثالث وهو األظهر موقوف إن قبل بان أنه ملكه باملوت وإال بان أنه كان للوارث ويقرب 

بالقبض ويف القدمي بالعقد كاملبيع والثالث  من ذلك أيضا املوهوب وفيه أقوال أظهرها ميلك

موقوف إن قبضه بان أنه ملكه بالعقد ويقرب من ذلك أيضا األقوال يف أن الطالق الرجعي 

هل يقطع النكاح ففي قول نعم ويف قول ال ويف قول موقوف إن راجع بان بقاء النكاح وإال 

بيع واملوصى به كسب العبد وما يف اخلالف ينبين عليه يف امل فوائدبان زواله من حني الطالق 

معناه كاللنب والبيض والثمرة ومهر اجلارية املوطوءة بشبهة وسائر الزوائد فهي مملوكة ملن له 

امللك وموقوفة عند الوقف وينبين عليه أيضا النفقة والفطرة وسائر املؤن كما صرح به الرافعي 

يلي إا على قول الوقف عليهما أو ينبين يف املوصى به وابن الرفعة يف املبيع خالفا لقول اجل

على اخلالف يف املرتد صحة تصرفاته فعلى الزوال ال يصح منه بيع وال شراء وال إعتاق وال 

وصية وال غريها وعلى مقابله هو ممنوع من التصرف حمجور عليه كحجر املفلس فيصح منه 

الوقف كالعتق والتدبري  ما يصح من املفلس دون غريه وعلى الوقف يوقف كل تصرف حيتمل

والوصية وماال يقبله كالبيع واهلبة والكتابة وحنوها باطلة وال يصح نكاحه وال إنكاحه لسقوط 

واليته ويف وجه أنه جيوز أن يزوج أمته بناء على بقاء امللك وعلى األقوال كلها يقضى منه 

ويف وجه ال بناء على  دين لزمه قبلها وقال اإلصطخري ال بناء على الزوال وينفق عليه منه

الزوال وينفق على زوجات وقف نكاحهن وقريب ويقضي منه غرامة ما أتلفه يف الردة ويف 

  وجه ال بناء على الزوال
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تنبيه دخل فيما ذكرناه أوال اإلجارة فتملك األجرة أيضا بنفس العقد سواء كانت معينة أو يف 

القاضي حسني وغريه وميلك املستأجر املنفعة يف احلال أيضا وحتدث على الذمة كما صرح به 

ملكه ويف البحر وجه غريب أا حتدث على ملك املؤجر وبىن على ذلك إجارة العني من 

مؤجرها بعد القبض فإن قلنا حتدث على ملك املؤجر مل جيز لئال يؤدي إىل أنه ميلك منفعة 

وفيما ميلك به  فصلحيدث على ملك املستأجر جاز  ملكه كما ال يتزوج بأمته وإن قلنا

القرض قوالن مستنبطان ال منصوصان أظهرمها بالقبض والثاين بالتصرف قال الرافعي ومعناه 

أنه إذا تصرف تبني ثبوت ملكه قبله كذا جزم به ويف البسيط وجه أنه يستند امللك إىل العقد 

قف فإن تصرف بان أنه ملكه بالعقد وإال فال قلت فعلى هذا فيه أيضا ثالثة أقوال ثالثها الو 

مث املراد كل تصرف يزيل امللك وقيل يتعلق بالرقبة وقيل يستدعي امللك وقيل مينع رجوع البائع 

عند اإلفالس والواهب فعلى األوجه يكفي البيع واهلبة واإلعتاق واإلتالف وال يكفي الرهن 

ألول ويكفي ما سوى اإلجارة على الثاين وما والتزويج واإلجارة والطحن واخلبز والذبح على ا

ميلك العامل حصته يف املساقاة بالظهور على املذهب ويف  فصلسوى الرهن على الثالث 

القراض قوالن أحدمها كذلك واألظهر بالقسمة والفرق أن الربح يف القراض وقاية لرأس املال 

م املالك زكاة اجلميع فإن أخرجها من خبالف الثمرة وينبين على القولني الزكاة فعلى الثاين يلز 

ماله حسبت من الربح وعلى األول يلزم املالك زكاة رأس املال وحصته من الربح ويلزم العامل 

  زكاة حصته للخلطة
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ولو كان يف املال جارية فوطئها العامل وأحبلها فعلى الثاين ال يثبت االستيالد وعلى األول 

ما ميلك باإلحياء باب واسع والكتاب  فصلبت يف نصيبه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا يث

يف امللك يف رقبة املوقوف أقوال أصحها أنه انتقل إىل اهللا والثاين أنه  فصلاخلامس به أجدر 

للموقوف عليه والثالث باق على ملك الواقف وقيل إن كان الوقف على معني فهو ملكه 

القتل هل تثبت لورثته ابتداء عقب هالك املقتول أو بقدر دخوهلا يف ملكه  قطعا فصل دية



يف آخر جزء من حياته مث تنتقل إىل الورثة قوالن أظهرمها الثاين قال الرافعي ألا تنفذ منها 

وصاياه وديونه ولو كانت للورثة مل يكن كذلك قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح وكالمه 

ى أنه يقضى منها الديون والوصايا ويف البيان أن الشيخ أبا إسحاق صرح يقتضي االتفاق عل

بذلك أي االتفاق وأن الذي يقتضي املذهب أنه ينبين على القولني مىت جتب الدية ومن 

الفروع املبنية عليهما مالو أذن له يف قتله فقتله أو يف قطعه فسرى فإن قلنا جيب للورثة ابتداء 

لو جىن املرهون على نفس من يرثه السيد خطأ أو عفا على مال فإن وجبت الدية وإال فال و 

قلنا جيب للورثة ابتداء مل يثبت مال فيبقى رهنا وإال فوجهان جيريان فيما لو جىن على طرفه 

وانتقل إىل سيده باإلرث وقد نقل يف الشرح والروضة أن أصحهما عند الصيدالين واإلمام أنه 

وأن العراقيني قطعوا بالثبوت ويباع فيه وصحح الرافعي يف النكاح  ال يثبت كما ال يثبت ابتداء

  الثاين ويف الشرح الصغري األول
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وميلك اإلرث مبجرد املوت ولو كان على الرتكة دين على الصحيح والقدمي أن الدين  فصل

أو كلها قوالن يف الشرح بال ترجيح  مينع انتقال الرتكة إىل ملك الوارث وهل مينع انتقال قدره

وينبين على القولني مالو حدث يف الرتكة زوائد فعلى الصحيح ال يتعلق ا حىت الغرماء وعلى 

وقعت يف أيام ابن عدالن وابن اللبان وابن القماخ  مسئلةاآلخر يتعلق وينبين عليهما أيضا 

بلغيائي وهي مالو كان الدين والسبكي والسنكلوي وابن الكتاين وابن األنصاري وابن ال

للوارث فهل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان ألجنيب حىت لو كان 

جائزا والدين بقدر الرتكة سقط كله فأفىت مجاعة بأن ال سقوط وبأنه أخذ الرتكة إرثا والدين 

مينع اإلرث فال يثبت باق يف ذمة امليت ألن الرتكة دخلت يف ملكه مبجرد املوت إذ الدين ال 

له يف مكله شيء وأفىت مجاعة بالسقوط وقالوا إنه يؤثر يف نقصان جمموع املأخوذ فيكون أخذ 

قدر الدين عن دينه ال إرثا والباقي إرث وهؤالء استندوا إىل تقدمي الدين على اإلرث مع 

يف ذلك كتابا القول بأنه مينع اإلرث وأفىت السبكي بالسقوط وعدم التأثري بالنقصان وألف 



وخلصه يف فتاويه فقال يسقط من دين الوارث ما ) منية الباحث عن دين الوارث ( مساه 

يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان ألجنيب وهو نسبة إرثه من الدين إن مل يزد الدين على 

نه على الرتكة ومما يلزم الورثة أداؤه منه إن زاد ويرجع على بقية الورثة ببقية ما جيب أداؤه م

قدر حصصهم وقد يقضى األمر إىل التقاص إذا كان الدين لوارثني فإذا كان الوارث حائزا أو 

ال دين لغريه ودينه مساو للرتكة أو أقل سقط وإن زاد سقط مقدارها ويبقى الزائد ويأخذ 

الرتكة يف األحوال إرثا ويقدر أنه أخذها دينا ألن جهة امللك أقوى وال يتوقف على شيء 

الدين تتوقف على إقباض أو تعويض ومها متعذران ألن الرتكة ملكه لكنا نقدر أحدمها  وجهة

وإال ملا برئت ذمة امليت تقديرا حمضا ال وجود له ولو كان مع الدين احلائز دين أجنيب قدرنا 

الدينني األجنبيني فما خص دين الوارث سقط واستقر نظريه كدينارين له ودينار ألجنيب 

  ران فله دينار وثلثوالرتكة دينا
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إرثا وسقط نظريه وبقي له يف ذمة امليت ثلثا دينار ويأخذ األجنيب ثلثي دينار ويبقى له ثلث 

دينار ولو كان الوارث ثنني ألحدمها ديناران وآلخر دينار فلصاحب الدينارين من ديناره 

ث الباقي من ديناره مقاصص به أخاه فيجتمع له املوروث ثلثاه ومن دينار أخيه ثلثه والثل

دينار وثلث وألخيه ثلثان وجمموعهما ديناران وهو الالزم هلما ألن الذي يلزم الورثة أداؤه أقل 

األمرين من الدين ومقدار الرتكة ولو كان زوجة وأخ والرتكة أربعون والصداق عشرة فلها 

هلا ديناران ونصف نظري ربع إرثها  عشرة إرثا وسبعة ونصف من نصيب األخ دينا وسقط

ازدحم عليه جهتا اإلرث والدين ولو قلنا ان السبعة ونصفا من أصل الرتكة لسقط ربعها 

املختص ا وهلم جرا إىل أن ال يبقى شيء وألنه لو عاد له ثالثة أرباع االثنني ونصف لكان 

ال خيتلف املأخوذ وسواء بغري سبب ولزاد إرثه ونقص إرثها عما هو هلا وقد بان ذا أنه 

أعطيت الدين أو ال أم بعد القسمة واحلاصل هلا على التقديرين سبعة عشر ونصف والطريق 

األول هو الذي عليه عمل الناس وهو أوضح وأسهل يتمشى على قول من يقول إن الرتكة ال 



فاء الدين وهو تنتقل قبل وفاء الدين والطريق الثاين أدق وهو مبين على أن الرتكة تنتقل قبل و 

الصحيح ويرتتب عليه أنه ال جيوز هلا أن تدعي وال حتلف إال على النصف والربع وكذا ال 

تتعوض وال تقبض وال تربئ إال من ذلك قال وأما ما زاد على قدر الرتكة فال يسقط ومن 

ختيل ذلك فهو غالط فإن قلت ما ادعيته من السقوط ال بد فيه من االستناد إىل شيء من  

م األصحاب وإال فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت املأخوذ وظن آخرون أن ال كال

سقوط أصال قلت أما من ظن أن ال سقوط أصال فكالمه متجه إذا قلنا الرتكة ال تنتقل فإن 

قلنا باالنتقال فال وأما من ظن التفاوت فليس بشيء وأما كالم األصحاب الدال على ما 

ا يف اجلراح إذا خلف زوجته حامال وأخا ألب وعبدا فجىن عليها قلناه ففي موضعني أحدمه

فأجهضت قالوا يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه ألنه ال يثبت لإلنسان 

  على ملكه حق
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له وذكروا طريقني يف كيفية السقوط أحدمها طريقة اإلمام والرافعي أنه يسقط نصيب األخ ك

ألنه أقل من ملكه ومن نصيب األم ما يقابل ملكها وهو الربع ويبقى هلا نصف سدس الغرة 

يرجع به على األصح وأصحهما طريقة الغزايل أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه ألنه املقابل 

مللكها ومن حقه ثالثة أرباعه ويبقى هلا سدس الغرة وهلا عليه نصف سدسها والواجب يف 

األمرين ورمبا ال تفي حصتها بأرشها وتفي حصته بأرشه فإذا سلمت تعطل عليه  الفداء أقل

ما زاد ومل يتعطل عليها مثاله الغرة ستون وقيمة العبد عشرون وسلما ضاع عليه مخسة وصار 

له مخسة وهلا مخسة عشر املوضع الثاين يف اإلجارة آجر دارا من ابنه بأجرة قبضها واستنفقها 

وعن ابن آخر وقلنا تنفسخ اإلجارة يف نصيب املستأجر فمقتضى  ومات عقب ذلك عنه

االنفساخ فيه الرجوع بنصف األجرة يسقط منه نسبة إرثه وهو الربع ويرجع على أخيه بالربع 

فصل ميلك يف هذين املوضعني يؤخذ ما ذكرناه من السقوط انتهى كالم السبكي يف فتاويه 

نا فلو مات أو أفلس وعليه صداق لزوجة دخل ال أعلم يف ذلك خالف عند الصداق بالعقد



ا وصداق ألخرى مل يدخل ا مل يقدم املدخول ا بل يستويان كما أفتيت به خترجيا من 

هذه القاعدة وأما النصف العائد بالطالق ففيه أوجه أصحها أنه ميلكه بنفس الطالق والثاين 

 بقضاء القاضي وينبين على األوجه أنه ال ميلكه إال باختيار التملك والثالث ال ميلك إال

الغنيمة أوجه أصحها ال ميلكون إال  فصل يف ملك الغامننيالزوائد احلادثة بعد الطالق 

بالقسمة أو اختيار التملك ألم لو ملكوا مل يصح إعراضهم وال إبطال حقهم عن نوع بغري 

  رضاهم

____________________  

)1/324(  

  

كل طائفة بنوع من املال والثاين ميلكون باحليازة واالستيالء التام وال شك أن لإلمام أن خيص  

ألن االستيالء على ما ليس مبعصوم من املال سبب للملك وألن ملك الكفار زال باالستيالء 

ومل مل ميلكوا لزال امللك إىل غري مالك لكنه ملك ضعيف يسقط باإلعراض الثالث موقوف 

أم ملكوا باالستيالء وإن تلفت أو أعرضوا تبينا عدم إن سلمت الغنيمة حىت قسموها بان 

امللك وحينئذ فهذه املسئلة من نظائر املسائل املتقدمة املسئلة اخلامسة يف االستقرار يستقر 

امللك يف املبيع وحنوه من املسلم فيه واملصاحل عليه والصداق املعني بالتسليم وتستقر األجرة يف 

عني املستأجرة وإمساكها حىت مضت مدة اإلجارة أو مدة اإلجارة باالستيفاء وبقبض ال

إمكان السري إىل املوضع الذي استأجر للركوب إليه وإن مل ينتفع وسواء إجارة العني والذمة 

وتستقر يف اإلجارة الفاسدة أجرة املثل بذلك قال األصحاب ويستقر الصداق بواحد من 

ه ال بد من القبض يف املعني أيضا ألن شيئني الوطء واملوت وأورد يف املهمات عليهم أن

املشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد كالبيع فكما قالوا إن املبيع قبل القبض 

غري مستقر وإن كان الثمن قد قبض فكذلك الصداق وأجيب بأن املراد باالستقرار هنا األمن 

خ فاملبيع إذا تلف انفسخ من سقوط املهر أو بعضه بالتشطر ويف املبيع األمن من االنفسا 

البيع والصداق املعني إذا تلف قبل القبض مل يسقط املهر بل جيب بدل البضع فاقرتن البابان 

ذكره الشيخ ويل الدين يف نكته وقال القاضي جالل الدين البلقيين مل يبني األصحاب معىن 



ليهم أنه ال بد االستقرار يف باب الصداق حىت خفي معناه على بعض املتأخرين فما ورد ع

  من قبض املعني
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وليس األمر كذلك فإن معىن االستقرار يف الصداق عينا كان أو دينا األمن من تشطره 

بالفراق قبل الدخول ومن سقوطه كله بالفرقة من جهتها قبله وهذا االستقرار يكون يف 

اليت يف الذمة بعد لزومها وقبض املقابل هلا  الصداق املعني والذي يف الذمة ومجيع الديون

مستقرة إال دينا واحدا هو دين السلم فإنه وإن كان الزما فهو غري مستقر وإمنا كان غري 

مستقر ألنه بصدد أن يطرأ انقطاع املسلم فيه فينفسخ العقد فمعىن االستقرار يف الديون 

صول الدين املذكور لعدم وجود الالزمة من اجلانبني األمن من فسخ العقد بسبب تعذر ح

جنسه وامتناع اإلعتياض عنه وذلك خمصوص بدين السلم دون بقية الديون وأما دين الثمن 

بعد قبض املبيع فإنه أمن فيه الفسخ املذكور وإن تعذر حصوله بانقطاع جنسه جاز 

مللك إما ا املسئلة السادسةاالعتياض عنه وكذا الفسخ بسبب رد بعيب أو إقالة أو حتالف اه 

للعني واملنفعة معا وهو الغالب أو للعني فقط كالعبد املوصى مبنفعته أبدا رقبته ملك للوارث 

وليس له شيء من منافعه وعليه نفقته ومؤنته وال يصح بيعه لغري املوصى له ويصح له إعتاقه 

ك خالف ال عن الكفارة وال كتابته وله وطؤها إن كانت ممن ال حتبل وإال فال ويف كل من ذل

وإما للمنفعة فقط كمنافع العبد املوصى مبنفعته أبدا وكاملستأجر واملوقوف على معني وقد 

ميلك االنتفاع دون املنفعة كاملستعري والعبد الذي أوصى مبنفعته مدة حياة املوصى له 

وكاملوصى خبدمته وسكناها فإن لك إباحة له ال متليك وكذا املوقوف على غري معني كالربط 

عام املقدم للضيف وكل من ملك املنفعة فله اإلجارة واإلعارة ومن ملك االنتفاع فليس له والط

اإلجارة قطعا وال اإلعارة يف األصح ونظري ذلك األمة املزوجة إذا وطئت بشبهة أو إكراه فإن 

مهرها للسيد ألنه مالك البضع ال للزوج ألنه مل ميلكه بل ملك االنتفاع به وكذا احلرة إذا 



  ت بشبهة مهرها هلا ال لزوجها فإنه ملك االنتفاع ببعضها دونهوطئ
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قال العالئي ومن ذلك أيضا اإلقطاع على الرأي املختار فإن املقطع مل ميلك إال أن ينتفع 

رف بدلل االسرتجاع منه مىت شاء اإلمام فليس له اإلجارة إال أن يأذن له اإلمام أو يستقر الع

بذلك كما يف اإلقطاعات بديار مصر قال وهذا هو الذي كان يفيت به شيخنا برهان الدين 

وكمال الدين وهو اختيار شيهما تاج الدين الفزاري والذي أفىت به النووي صحة إجارة 

اإلقطاع وشبهه بالصداق قبل الدخول قال العالئي ويف ذلك نظر ألن الزوجة ملكت 

وإذا قبضته كان هلا التصرف فيه بالبيع وغريه واإلقطاع ليس كذلك  الصداق بالعقد ملكا تاما

وقد قال الرافعي إن الوصية باملنافع إذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأبيد أو مبدة معينة كالسنة 

مثال يكون متليكا هلا بعد املوت فتصح إجارا وإعارا والوصية ا وتنتقل عن املوصى له 

ال أما إذا قال أوصيت لك مبنافعه مدة حياتك فهو إباحة وليس بتمليك مبوته إىل ورثته مث ق

وليس له اإلجارة ويف اإلعارة وجهان وإذا مات املوصى له رجع احلق إىل ورثة املوصي وهذه 

املسألة أشبه شيء باإلقطاع ألنه مقيد عرفا حبياة املقطع وإذا مات بطل بل هو أضعف من 

حياته خبالف الوصية اه خامتة يف ضبط املال واملتمول أما  الوصية ألنه قد يسرتجع منه يف

املال فقال الشافعي رضي اهللا عنه ال يقع اسم مال إال على ماله قيمة يباع ا وتلزم متلفه 

وإن قلت وماال يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى وأما املتمول فذكر اإلمام له 

ل ما يقدر له أثر يف النفع فهو متمول وكل ماال يظهر يف باب اللقطة ضابطني أحدمها أن ك

له أثر يف االنتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاين أن املتمول هو الذي يعرض له قيمة عند 

غالء األسعار واخلارج عن املتمول هو الذي ال يعرض فيه ذلك القول يف الدين اختص 

املضمونة حبكم العقد كاملبيع والصداق أو  بأحكام األول جواز الرهن به فال يصح باألعيان

  حبكم اليد كاملغصوب واملستعار واملأخوذ على جهة السوم أو بالبيع الفاسد
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ويف وجه ضعيف جيوز كل ذلك لكن يف فتاوى القفال لو وقف كتابا وشرط أن ال يعار إال 

حدث يف األعصار القريبة وقف   فرعح املهذب برهن اتبع شرطه وقال السبكي يف تكملة شر 

كتب يشرتط الواقف أن ال تعار إال برهن أو ال خترج من مكان حتبيسها إال برهن أو ال خترج 

أصال والذي أقول يف هذا إن الرهن ال يصح ا ألا عني مأمونة يف يد موقوف عليه وال 

تحق االنتفاع ويده عليها يد أمانة يقال هلا عارية أيضا بل األخذ هلا إن كان من الوقف اس

فشرط أخذ الرهن عليها فاسد وإن أعطاه كان رهنا فاسدا ويكون يف يد خازن الكتب أمانة 

ألن فاسد العقود يف الضمان كصحيحها والرهن أمانة هذا إذا أريد الرهن الشرعي وإن أريد 

لم مراد الواقف مدلوله لغة وأن يكون تذكرة فيصح الشرط ألنه غرض صحيح وإذا مل يع

فيحتمل أن يقال بالبطالن يف الشرط املذكور محال على املعىن الشرعي وحيتمل أن يقال 

بالصحة محال على اللغوى وهو األقرب تصحيحا للكالم ما أمكن وحينئذ ال جيوز إخراجها 

بدونه وإن قلنا ببطالنه مل جيز إخراجها به لتعذره وال بدونه إما ألنه خالف شرط الواقف 

وإما لفساد االستثناء فكأنه قال ال خترج مطلقا ولو قال ذلك صح ألنه شرط فيه غرض 

صحيح ألن إخراجها مظنة ضياعها بل جيب على ناظر الوقف أن ميكن كل من يقصد 

االنتفاع بتلك الكتب يف مكاا ويف بعض األوقاف يقول ال خترج إال بتذكرة وهذا ال بأس به 

محلنا عليه قوله إال برهن يف املدلول اللغوي فيصح ويكون املقصود وال وجه لبطالنه وهو كما 

أن جتويز الواقف االنتفاع ملن خيرج به مشروط بأن يضع يف خزانة الوقف ما يتذكر هو به 

إعادة املوقوف ويتذكر اخلازن به مطالبته فينبغي أن يصح هذا ومىت أخذه على غري هذا 

نقول بأ تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخذها فإذا الوجه الذي شرطه الواقف فيمتنع وال 

أخذها طالبه اخلازن برد الكتاب وجيب عليه أن يرده أيضا بغري طلب وال يبعد أن حيمل قول 

الواقف الرهن على هذا املعىن حىت يصحح إذا ذكره بلفظ الرهن تنزيال للفظ على الصحة ما 

ميتنع بغريه ولكن ال يثبت له أحكام الرهن وال أمكن وحينئذ جيوز إخراجه بالشرط املذكور و 



  يستحق منعه وال بدل الكتاب املوقوف إذا تلف بغري تفريط ولو تلف بتفريط
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ضمنه ولكن ال يتعني ذلك املرهون لوفائه وال ميتنع على صاحبه التصرف فيه انتهى الثاين 

ن فإن مل تكن مضمونة على من هي يف يده كالوديعة صحة الضمان ا أداء فأما األعيا

واملال يف يد الشريك والوصي والوكيل فال يصح ضماا قطعا وإن كانت مضمونة صح 

ضمان ردها على املذهب وال يصح ضمان قيمتها لو تلفت على الصحيح ألا قبل التلف 

رتيت ذه الدراهم على غري واجبة الثالث قبول األجل فال يصح تأجيل األعيان ولو قال اش

 فوائد األوىلأن أسلمها يف وقت كذا مل يصح ألن األجل شرع رفقا للتحصيل واملعني حاصل 

ليس يف الشرع دين ال يكون إال حاال إال رأس مال السلم وعقد الصرف والربا يف الذمة 

املمتنع والقرض وكل مال متلف قهري واألجرة يف إجارة الذمة وفرض القاضي مهر املثل على 

يف املفوضة وعقد كل نائب أو ويل مل يؤذن له يف التأجيل لفظا أو شرعا وليس فيه دين ال 

يكون إال مؤجال إال الكتابة والدية وليس فيه دين يتأجل ابتداء بغري عقد إال يف الفرض 

ما يف الذمة ال يتعني إال بقبض مكلف بصري إال يف صورتني  الثانيةللمفوضة إذا تراضيا 

وىل إذا خالعها على طعام يف الذمة وأذن يف صرفه لولده منها واألخرى النفقة اليت يف األ

 الثالثةالذمة إذا أنفق على زوجة صغرية أو جمنونة بإذن الويل برئ وإن مل يقبض املكلف 

األجل ال حيل قبل وقته إال مبوت املديون ومنه موت العبد املأذون وقتل املرتد وباسرتقاقه إذا  

ربيا وباجلنون على ما وقع يف الروضة واألصح خالفه ويستثىن من املوت املسلم اجلاين كان ح

وال عاقلة له تؤخذ الدية من بيت املال مؤجلة وال حتل مبوته ولو اعرتف وأنكرت العاقلة 

أخذت منه مؤجلة فلو مات مل حتل يف وجه ولو ضمن الدين مؤجال ومات مل حيل يف وجه 

  واألصح فيهما احللول
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وال حتل مبوت الدائن بال خالف إال يف صورة على وجه وهي ما إذا خالعها على إرضاع 

ولده منها وعلى طعام وصفه يف ذمتها وذكر تأجيله وأذن يف صرفه للصيب مث مات املختلع 

ى وجه إال يف وكذا حيل مبوت الصيب على وجه وال حيل مبوت ثالث غري الدائن واملدين عل

احلال ال يتأجل إال يف مدة اخليار وأما بعد اللزوم فال واستثىن الروياين  الرابعةهذه الصورة 

واملتويل ما إذا نذر أن ال يطالبه إال بعد شهر أو أوصى بذلك قال البلقيين والتحقيق ال 

 استثناء فاحللول مستمر ولكن امتنع الطلب لعارض كاإلعسار على أن صورة النذر

استشكلت فإنه إن كان معسرا فاإلنظار واجب والواجب ال يصح نذره أو موسرا قاصدا 

لألداء مل يصح ألن أخذه منه واجب وال يصح إبطال الواجب بالنذر وقيد يف املطلب مسئلة 

الوصية بأن خترج من الثلث لقوهلم يف البيع مبؤجل حيسب كله من الثلث إذا مل حيل منه شيء 

قال يف الرونق األجل ضربان أجل مضروب بالشرع وأجل مضروب بالعقد  تذنيبقبل موته 

فاألول العدة واالسترباء واهلدنة واللقطة والزكاة والعنة واإليالء واحلمل والرضاع واخليار 

أحدها ماال  والثاين أقسامواحليض والطهر والنفاس واليأس والبلوغ ومسح اخلف والقصر 

لكتابة والثاين ما يصح حاال ومؤجال والثالث ما يصح بأجل يصح إال باألجل وهو اإلجارة وا

جمهول وال يصح مبعلوم وهو الرهن والقراض والرقىب والعمرى والرابع ما يصح ما وهو العارية 

واستثىن منه احلوالة للحاجة وأما بيعه ال يصح بيع الدين بالدين قطعا  احلكم الرابعوالوديعة 

  سيأيتملن هو عليه فهو االستبدال و 
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وأما لغري من هو عليه بالعني كأن يشرتي عبد زيد مبائة له على عمرو ففيه قوالن أظهرمها يف 

الشرحني واحملرر واملنهاج البطالن ألنه ال يقدر على تسليمه والثاين جيوز كاالستبدال 



الرافعي أن يقبض كل منهما  وصححه يف الروضة من زوائده وشرطه على ما قال البغوي مث

يف جملس العقد ما انتقل إليه فلو تفرقا قبل قبض أحدمها بطل العقد قال يف املطلب ومقتضى  

كالم األكثرين خالفه مث ذكر فيه أن بيع الدين احلال على معسر أو منكر وال بينة له عليه ال 

ما جيوز فيه حيح يصح جزما وكما ال يصح بيع الدين ال يصح رهنه وال هبته على الص

ال جيوز االستبدال عن دين السلم المتناع االعتياض عنه وجيوز عن  االستبدال وما ال جيوز

دين القرض وبدل املتلف مثال وقيمته ومثن املبيع واألجرة والصداق وعوض اخللع وبدل الدم 

لضمان قال األسنوي وكذا الدين املوصى به والواجب بتقدير احلاكم يف املتعة أو بسبب ا

وكذا زكاة الفطرة إذا كان الفقراء حمصورين وغري ذلك قال ويف الدين الثابت باحلوالة نظر 

حيتمل خترجيه على أا بيع أم ال وحيتمل أن ينظر إىل أصله وهو احملال به فيعطى حكمه 

وحيث جاز االستبدال جاز عن املؤجل حاال ال عكسه مث إن استبدل موافقا يف علة الربا 

ضه يف الس ال تعيينه يف العقد أو غريه شرط تعيينه يف الس ال يف القعد وال قبضه شرط قب

قال يف املطلب وعلى هذا فقوهلم إن ما يف الذمة ال يتعني إال بالقبض حممول على ما بعد 

اللزوم أما قبله فيتعني برضامها وينزل ذلك منزلة الزيادة واحلط قال األسنوي وهذا الذي قاله 

ال جتب فيه الزكاة  اخلامسوهو يقتضي إحلاق زمن خيار الشرط يف ذلك خبيار الس جيد 

إن كان ماشية وعللوه بأن السوم شرط وما يف الذمة ال يوصف به واستشكله الرافعي بأن 

املسلم يف اللحم يذكر أنه من راعية أو معلوفة فكما يثبت يف الذمة حلم راعية فلتثبت الراعية 

لقونوي بأن املدعي اتصافه بالسوم احملقق وثبوا يف الذمة سائمة أمر تقديري نفسها وأجاب ا

  وال جيب فيه أيضا إن كان معسرا ألن شرطه الزهو يف ملكه ومل يوجد وال إن كان دين
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نه  كتابة أو دينا آخر على املكاتب لعدم لزومه وأما إن كان عرضا ففي كتب الشيخني أ

كالنقد وسوى يف التتمة بينه وبني املاشية ألن ما يف الذمة ال يتصور فيه التجارة وادعى نفي 

اخلالف وبذلك أفىت الربهان الفزاري أنه لو أسلم يف عرض بنية التجارة مل جتب فيه الزكاة 



قال ألنه مل يتملكه ملكا مستقرا أما كونه غري مستقر فواضح وأما كون االستقرار شرط 

ب الزكاة فلقوهلم يف األجرة ال يلزمه أن خيرج إال زكاة ما استقر قال والسلم أوىل بعدم وجو 

الوجوب من األجرة ألا مقبوضة ميلك التصرف فيها خبالفه قال وقول الرافعي إن العرض 

جتب فيه الزكاة حممول على ما إذا ثبت يف الذمة بالقرض انتهى ويف البحر واحلاوي املسلم 

ة ال جتب زكاته قوال واحدا فإذا قبضه استأنف احلول قال يف اخلادم وإذا قلنا فيه للتجار 

بوجوبه فال يدفع حىت يقبض وهل يقوم حبالة الوجوب أو القبض فيه نظر والصواب اعتبار 

أقل القيمتني كاألرش فإن الزكاة مواساة انتهى وأما النقد فاجلديد وجوب الزكاة فيه مث إن كان 

بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل وجب إخراجها يف احلال وإن كان  حاال وتيسر أخذه

مؤجال أو على معسر أو منكر أو مماطل مل جتب حىت يقبض قال الزركشي وهل يتعلق به 

تعلق شركة كاألعيان أو ال مل أر من صرح به فإن قلنا به فهل يسمع دعوى املالك بالكل 

حلف فهل حيلف على الكل أو يقول إنه باق يف  ألن له والية القبض ألجل أداء الزكاة وإذا

فيه فروع األول املاء يف  ما مينع الدين وجوبه وما ال مينعذمته وأنه يستحق قبضه ينبغي الثاين 

  الطهارة مينع الدين وجوب شرائه قال يف الكفاية وال فرق بني احلال واملؤجل
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الث الزكاة وفيها أقوال أصحها ال مينع وجوا ألا تتعلق العني والدين الثاين السرتة كذلك الث

بالذمة فال مينع أحدمها اآلخر كالدين وأرش اجلناية والثاين مينع ألن ملكه غري مستقر لتسلط 

املستحق على أخذه وقيل ألن مستحق الدين تلزمه الزكاة فلو أوجبنا على املديون أيضا لزم 

يف املال الواحد والثالث مينع يف األموال الباطنة وهي النقد وعروض التجارة منه تثنية الزكاة 

دون الظاهرة وهي الزروع والثمار واملواشي واملعادن ألا تامة بنفسها وسواء كان الدين حاال 

أو مؤجال من جنس املال أو غريه آلدمي أو هللا كالزكاة السابقة والكفارة والنذر الرابع زكاة 

اإلمام االتفاق على أن الدين مينع وجوا كما أن احلاجة إىل صرفه يف نفقة  الفطر نقل

القريب متنعه قال ولو ظن ظان أنه ال مينعه كما ال مينع وجوب الزكاة ما كان مبعدا ونقل 



النووي يف نكته على التنبيه منع الوجوب عن األصحاب ومشى عليه يف احلاوي الصغري لكن 

الصغري أنه ال مينع وهو مقتضى كالمه يف الكبري اخلامس احلج مينع صحح الرافعي يف الشرح 

الدين وجوبه حاال كان أو مؤجال ويف وجه إن كان األجل ينقضي بعد رجوعه من احلج لزمه 

وهو شاذ السادس الكفارة والظاهر أن الدين مينع وجوب اإلعتاق ومل أر من صرح به إال أن 

ون كاحلج السابع العقل ومينع حتمله أيضا فيما يظهر األذرعي يف القوت قال ينبغي أن تك

الثامن نفقة القريب التاسع سراية اإلعتاق ال مينعها الدين يف األظهر فلو كان عليه دين بقدر 

ما يف يده وهو قيمة الباقي قوم عليه ألنه مالك له نافذ تصرفه وهلذا لو اشرتى به عبدا 

  وأعتقه نفذ والثاين ال ألنه غري موسر
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واألصح أن ال مينع ملك الوارث الرتكة كما تقدم وال صحة الوصية وال شراء القريب  تتمة

ومينع نفوذ الوصية والتربع وتصرف الوارث يف الرتكة حىت يقبضه وجواز الصدقة مامل يرج وفاء 

وق املالية الواجبة هللا تعاىل قال يف شرح املهذب احلق ما ثبت يف الذمة باإلعسار وما ال يثبت

ثالثة أضرب ضرب جيب ال بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز عنه وقت 

الوجوب مل يثبت يف ذمته فلو أيسر بعد ذلك مل جيب وضرب جيب بسبب من جهته على 

جهة البدل كجزاء الصيد وفدية احللق والطيب واللباس يف احلج فإذا عجز عنه وقت وجوبه 

ب يف ذمته تغليبا ملعىن الغرامة ألنه إتالف حمض وضرب جيب بسبب مباشرة ال على وج

جهة البدل ككفارة اجلماع يف رمضان وكفارة اليمني والظهار والقتل ودم التمتع والقران 

والنذر وكفارة قوله أنت علي حرام ففيها قوالن مشهوران أصحهما يثبت يف الذمة فمىت قدر 

 وتشبيهها جبزاء الصيد أوىل من الفطرة ألن الكفارة مؤاخذة على فعله  عليه لزمه والثاين ال

كجزاء الصيد خبالف الفطرة انتهى قلت ولو لزمت الفدية الشيخ اهلرم عن الصوم وكان 

معسرا ففي الروضة وأصلها قوالن يف ثبوا يف ذمته كالكفارة قال يف شرح املهذب وينبغي أن 

تلزمه إذا أيسر كالفطرة ألنه عاجز حال التكليف بالفدية  يكون األصح هنا أا تسقط وال



وليست يف مقابله جناية خبالف الكفارة فاألقسام على هذا أربعة ويف اجلواهر للقمويل لو 

نذر الصدقة كل يوم بكذا فمرت أيام وهو معسر ثبتت يف ذمته ولو ماتت زوجته وهو غائب 

  به القاضي جالل الدين البلقيينفجهزت من ماهلا مل يثبت يف ذمة الزوج أفىت 
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من الغريب قول القاضي حسني إن الطالق يثبت يف الذمة قال السبكي حكيت مرة  تذنيب

البن الرفعة فقال عمري ما مسعت ثبوت طالق يف الذمة قال وال شك أن ابن الرفعة مسعه 

ويتفرع على ذلك فروع ما يقدم على لى ذهنه وكتبه مرات لكنه لغرابته ونكارته مل يبق ع

قال يف الروضة وأصلها يف األميان إذا وفت الرتكة حبقوق اهللا وحقوق  الدين وما يؤخر عنه

اآلدميني قضيت مجيعا وإن مل تف وتعلق بعضها بالعني وبعضها بالذمة قدم املتعلق بالعني 

اجلميع بالعني أو الذمة فهل يقدم  سواء اجتمع النوعان أو انفرد أحدمها وإن اجتمعا وتعلق

حق اهللا تعاىل أو اآلدمي أو يستويان فيه أقوال أظهرها األول وال جتري هذه األقوال يف 

احملجور عليه بفلس إذا اجتمع النوعان بل تقدم حقوق اآلدمي وتؤخر حقوق اهللا تعاىل ما 

كاة أو الفطرة أو الكفارة أو اجتماع الدين مع الز  ومن أمثلة ما جتري فيه األقوالدام حيا اه 

النذر أو جزاء الصيد أو احلج كما صرح به يف شرح املهذب واألصح يف الكل تقدميها على 

الدين وكذا سراية العتق مع الدين وصححا يف اجتماع اجلزية مع الدين التسوية ألا يف معىن 

قال  اة والكفارة واحلجومن اجتماع حقوق اهللا تعاىل فقط الزكاألجرة فالتحقت بدين اآلدمي 

تذنيب فيما السبكي والوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإال فيستويان 

اجتمع حمدث وجنب وحائض وذو جناسة وميت وهناك  تقدم عند االجتماع من غري الديون

  ماء مباح أو موصى

____________________  

)1/335(  



  

حدهم قدم امليت على اجلميع ألنه خامتة أمره فخص به ألحوج الناس إليه وإال يكفي أ

بأكمل الطهارتني وألن القصد من غسله تنظيفه وال حيصل الرتاب والقصد من طهارة 

األحياء استباحة الصالة وهو حاصل بالتيمم ويقدم بعده من عليه جناسة ألنه ال بدل 

ن غلسه منصوص عليه لطهارته مث احلائض ألن حدثها أغلظ ويف وجه يقدم اجلنب عليها أل

يف القرآن والختالف الصحابة يف صحة تيمم اجلنب دوا ويف وجه يستويان فيقرع بينهما 

وقيل يقسم ويقدم اجلنب على احملدث إن مل يكف املاء واحدا منهما أو كفى كال منهما أو  

كفى اجلنب فقط وإن كفى احملدث فقط قدم فإن كان معهم ظامئ قدم عل امليت لبقاء 

روح اجتمع مغتسل جلمعة وغسل امليت فإن قلنا غسل اجلمعة آكد قدم أو غسل امليت ال

قدم اجتمع حدث وطيب وهو حمرم فإن أمكن غسل الطيب بعد الوضوء فذاك وإال قدم 

غسل الطيب ألنه ال بدل له والوضوء له بدل ولو كان جناسة وطيب قدمت النجاسة ألا 

سوف ومجعة أو فرض آخر فإن خيف فوت الفرض أغلظ وتبطل الصالة خبالفه اجتمع ك

قدم ألنه أهم وإال قدم الكسوف يف األظهر ألنه خيشى فواته باالجنالء مث خيطب للجمعة 

متعرضا للكسوف مث يصلى اجلمعة وال حيتاج إىل أربع خطب اجتمع عيد وكسوف وجنازة 

مل يضق الوقت فإن  قدمت اجلنازة خوفا من تغري امليت ولو اجتمع مجعة وجنازة فكذلك إن

ضاق قدمت اجلمعة ألا فرض عني وقيل اجلنازة ألن للجمعة بدال اجتمع كسوف ووتر أو 

تراويح قدم الكسوف مطلقا أو كسوف وعيد وخيف فوت العيد قدم وإال فالكسوف اجتمع 

يف زكاة الفطر رجل وزوجته وولده الصغري والكبري واألب واألم ومل جيد إال بعض الصيعان 

املسئلة عشرة أوجه حكاها يف شرح املهذب أصحها تقدمي نفسه مث زوجته مث ولده  ففي

الصغري مث األب مث األم مث ولده الكبري والثاين يقدم الزوجة على نفسه ألن فطرا جتب حبكم 

  املعاوضة والثالث يبدأ بنفسه مث مبن شاء والرابع يتخري
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ه موزعا على اجلميع والسادس خيرجه عن أحدهم ال بعينه والسابع يقدم األم واخلامس خيرج

على األب والثامن يستويان فيخري بينهما والتاسع يقدم االبن الكبري على األبوين ألن النص 

ورد بنفقته والفطرة تتبعها والعاشر يقدم األقارب على الزوجة ألنه قادر على إزالة سبب 

ف القرابة ولو اجتمع املذكورون يف النفقة قدموا على ما ذكر إال أن الزوجية بالطالق خبال

األم تقدم فيها على األب يف األصح ألن النفقة شرعت لسد اخللة ودفع احلاجة واألم أكثر 

حاجة وأقل حيلة والفطرة مل تشرع لدفع ضرر املخرج عنه بل لتشريفه وتطهريه واألب أحق 

فه ولو اجتمع يف الفطرة اثنان يف مرتبة ختري قال الرافعي ذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشر 

ومل يتعرضوا لإلقراع وله فيه جمال كنظائره اجتمع على رجل حدود فإن كانت هللا تعاىل قدم 

األخف فاألخف فيقدم حد الشرب مث جلد الزنا مث قطع السرقة أو احملاربة مث قتل الردة وإن  

القطع مث القتل فلو اجتمع مستحق قطع أو قتل  كانت آلدمي فكذلك فيقدم حد القذف مث

قدم من سبقت جنايته فإن جهل أو جىن عليهم معا أقرع وإن اجتمع الصفان قدم حد 

القذف على جلد الزنا ألنه حق آدمي وقيل ألنه أخف وينبين عليها اجتماع حد الشرب 

القطع والقتل  والقذف فعلى األصح يقدم القذف وعلى الثاين الشرب وجيريان يف اجتماع

قصاصا مع جلد الزنا فعلى األصح يقدمان عليه ولو اجتمع قتل القصاص والردة والزنا قدم 

القصاص قطعا وقيل يف الزنا يقتل رمجا بإذن الويل ليتأدى احلقان ولو اجتمع قتل الزنا والردة 

بالسيف مل حيضرين فيه نقل والذي يظهر أنه يرجم ألنه حيصل مقصودمها خبالف ما لو قتل 

  فإنه حيصل قتل الردة دون الزنا
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ويقرب من هذه املسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة فمنها الصالة أول الوقت  فرع

بالتيمم وآخره بالوضوء واألظهر استحباب التأخري إن تيقن الوضوء والتقدمي إن ظنه أو جوز 

رمني واخلالف فيمن أراد االقتصار على صالة واحدة فإن صلى وجوده أو تومهه قال إمام احل

أوله بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهاية يف حتصيل الفضيلة ومنها الصالة أول الوقت منفردا 



وآخره مجاعة ويف األفضل طرق قطع أكثر العراقيني باستحباب التأخري وأكثر اخلراسانيني 

حكم املاء فإن تيقن اجلماعة آخره فالتأخري أفضل باستحباب التقدمي وقال آخرون حكمه 

وإال فالتقدمي قال النووي وقد ثبت يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب أنه 

ستجيء أئمة يؤخرون الصالة عن أول وقتها قال فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم 

ر على واحدة فإن تيقن حصول معهم نافلة قال فالذي خنتاره أن يصلي مرتني فإن اقتص

اجلماعة فالتأخري أفضل لتحصيل شعارها الظاهر وألا فرض كفاية ويف وجه فرض عني ففي 

حتصيلها خروج من اخلالف قال وحيتمل أن يقال إن فحش التأخري فالتقدمي أفضل وإن خف 

ما وفيها فاالنتظار أفضل ومنها الصالة أول الوقت عاريا أو قاعدا وآخره مستورا أو قائ

اخلالف يف املتيمم ومنها الصالة أول الوقت قاصرا وآخره مقيما يصلي قاصرا بال خالف 

نقله يف شرح املهذب عن صاحب البيان ومنها لو خاف فوت اجلماعة إن أسبغ الوضوء 

فإدراكها أوىل من االحنباس إلكماله نقله النووي عن صاحب الفروع وقال فيه نظر ومنها لو 

كعة إن مشى إىل الصف األول قال يف شرح املهذب مل أر فيه ألصحابنا وال خاف فوت الر 

لغريهم شيئا والظاهر أنه إن خاف فوت الركعة األخرية حافظ عليها وإن خاف فوت غريها 

  مشى إىل الصف األول لألحاديث الصحيحة يف األمر بإمتامه واالزدحام عليه
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ر أن يصلي يف بيته قائما منفردا ولو صلى مع اجلماعة احتاج أن يقعد يف بعضها ومنها لو قد

فاألفضل االنفراد حمافظة على القيام ذكره الشافعي واألصحاب ومنها لو ضاق الوقت على 

سنن الصالة قال البغوي يف فتاويه ما حاصله إن السنن اليت جترب بالسجود يأيت ا بال 

هر اإلتيان ا أيضا ألن الصديق كان يطول القراءة يف الصبح حىت إشكال وأما غريها فالظا

تطلع الشمس قال وحيتمل أن ال يأيت ا إال إذا أدرك الركعة قال األسنوي وفيما قاله نظر 

ومنها لو ضاق املاء والوقت عن استيعاب سنن الوضوء وجب اإلختصار على الواجبات 

اجتمع يف اإلمامة األفقه واألقرأ واألورع واألصح  صرح به النووي يف شرح التنبيه ومنها لو



تقدمي األفقه عليهما الحتياج الصالة إىل مزيد الفقه لكثرة عوارضها وقيل بالتساوي لتعادل 

الفضيلتني ولو اجتمع السن والنسب فاألظهر تقدمي السن ألنه صفة يف نفسه والنسب صفة 

ما واختار النووي تقدمي اهلجرة عليهما يف آبائه ولو اجتمعا مع اهلجرة فاجلديد تقدميه

وصححه يف املهذب ولو اجتمع األعمى والبصري فقيل األعمى أوىل ألنه أخشع إذ ال ينظر 

إىل ما يلهيه وقيل البصري ألنه أكثر حتفظا من النجاسات واألصح أما سواء لتعادهلما ولو 

ري الفقيه والعبد والفقيه فاألصح اجتمع يف صالة اجلنازة احلر البعيد والعبد القريب واحلر غ

فيهما تقدمي احلر والثالث يستويان لتعادهلما وقريب من هذه املسائل اخلصال املعتربة يف 

الكفاءة هل يقابل بعضها ببعض األصح املنع فال يكافئ رقيق عفيف حرة فاسقة وال حر 

  معيب رقيقة سليمة وال عفيف دينء النسب فاسقة شريفة
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ويف نظري املسئلة من القصاص ال تقابل جزما فال يقاد عبد مسلم بكافر حر بال خالف 

ال يقدم يف التزاحم على احلقوق أحد إال مبرجح وله أسباب أحدها السبق كجماعة  خامتة

ماتوا وهناك ما يكفي أحدهم قدم أسبقهم موتا واملستحاضة ترى الدم بصتفني مستويتني 

األسبق وكاالزدحام يف الدعوى واإلحياء والدرس ولو وكل رجال يف بيع عبده وآخر فريجح 

يف عتقه قال الدبيلي من سبق فله احلكم ثانيها القوة فلو أقر الوارث بدين وأقام اآلخر بينة 

بدين والرتكة ال تفي ما قال صاحب اإلشراف يقدم دين البينة ثالثها القرعة يف مواضع  

األولياء يف النكاح والعبيد يف العتق واملقتصني يف اجلاين عليهم معا القول يف كثرية كازدحام 

مثن املثل وأجرة املثل ومهر املثل وتوابعها أما مثن املثل فقد ذكر يف مواضع يف شراء املاء يف 

 التيمم وشراء الزاد وحنوه يف احلج ويف بيع مال احملجور واملفلس واملوكل واملمتنع من أداء الدين

وحتصيل املسلم فيه ومثل املغصوب وإبل الدية وغريها ويلحق ا كل موضع اعتربت فيه 

القيمة فإا عبارة عن مثن املثل ونبدأ بذكر حقيقته فنقل خيتلف باختالف املواضع والتحقيق 

فذكروا فيه ثالثة أوجه  املوضع األول التيممأنه راجع إىل االختالف يف وقت اعتباره أو مكانه 



ها أنه أجرة نقل املاء إىل املوضع الذي هذا املشرتى فيه وخيتلف ذلك ببعد املسافة وقرا أحد

الثاين أنه قيمة مثله يف ذلك املوضع يف غالب األوقات فإن الشربة الواحدة يف وقت عذة املاء 

  يرغب فيها بدنانري

____________________  

)1/340(  

  

قته املشقة واحلرج الثالث أنه قيمة مثله يف ذلك املوضع فلو كلفناه شراءه بقيمته يف احلال حل

يف تلك احلالة فإن مثن املثل يعترب حالة التقومي وهذا هو الصحيح عند مجهور األصحاب وبه 

قطع الدارمي ومجاعة من العراقيني ونقله اإلمام عن األكثرين قال والوجه األول بناه قائلوه 

قال والثاين أيضا ليس بشيء قال وعلى طريقة  على أن املاء ال ميلك وهو وجه ضعيف

األكثرين األقرب أن يقال ال يعترب مثن املاء عند احلاجة إىل سد الرمق فإن ذلك ال ينضبط 

ورمبا رغب يف الشربة حينئذ بدنانري ويبعد يف الرخص والتحقيقات أن يوجب ذلك على 

جزم  املوضع الثاين احلجإىل سد الرمق املسافر ولكن يعترب الزمان واملكان من غري انتهاء األمر 

األصحاب بأن مثن املثل للزاد واملاء القدر الالئق به يف ذلك املكان والزمان هكذا أطلقه 

عنهم الشيخان قال ابن الرفعة وهذا اإلطالق إمنا يستمر يف الزاد أما املاء فينبغي جريان 

الوجه القائل بقيمة املاء يف غالب األوجه املذكورة يف التيمم فيه قال وحيتمل أن ال جيري 

األحوال فيه وإمنا جرى يف التيمم لتكرره ويف الوايف ينبغي اعتبار مثن املثل مبا جرت به غالب 

العادة من ماضي السنني فإن وجد مبثله لزمه وإال فال وإن عرض يف الطريق غالء وبيع بأكثر 

ن املاء والزاد فيلزمه احلج قال وميكن أن من مثن مثله فله الرجوع أما إذا كانت العادة غالء مث

يقال كل سنة تعترب بنفسها لكن يعسر معرفة مقدار الثمن والزيادة قبل البلوغ إىل املنهل 

ومثن املثل فيه هو القدر الالئق به يف ذلك  املوضع الثالث الطعام والشراب حال املخمصة

  الزمان واملكان قطعا وكذا مثن مثل
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السرتة والرقية يف الكفارة واملبيع بوكالة أو حنوها واملسروق يعترب فيه حال الشراء والبيع والسرقة 

ويف وقت  املوضع الرابع املبيع إذا ختالفا وفسخ كان تالفا يرجع إىل قيمتهومكانه قطعا 

قيمة بدل عنها فإذا اعتبارها أقوال أو وجوه أصحها يوم التلف ألن مورد الفسخ هو العني وال

فات األصل تعني النظر يف القيمة إىل ذلك الوقت والثاين يوم القبض ألنه وقت دخول املبيع 

يف ضمانه وما يعرض بعد ذلك من زيادة أو نقصان فهو يف ملكه والثالث أقلهما ألا إن  

و يوم كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت يف ملك املشرتي وإن كانت يوم القبض أقل فه

دخوله يف ضمانه والرابع أكثر القيم من القبض إىل التلف ألن يده يد ضمان واخلامس أقلها 

اطلع يف املبيع على عيب واقتضى احلال الرجوع باألرش  املوضع اخلامسمن العقد إىل القبض 

وهو جزء من مثنه باعتبار القيمة ويف اعتبارها طريقان املذهب القطع باعتبار أقل قيمة من 

البيع إىل القبض ملا تقدم يف تعليل الثالث يف املسئلة قبله والثاين فيه أقوال أحدها هذا والثاين 

قويل أقل قيمة تبعت  تنبيهيوم البيع ألن الثمن قابل املبيع يومئذ والثالث يوم القبض ملا تقدم 

قد صرح به يف فيه عبارة املنهاج وظاهرها اقتضاء اعتبار النقصان احلاصل بني العقد والقبض و 

الدقائق قال األسنوي وهو غريب فإنه ليس حمكيا يف أصوله املبسوطة وجها فضال عن 

  اختياره وعبارة الروضة والشرحني أقل القيمتني
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قال وأيضا فألن النقصان احلاصل قبل القبض إذا زال قبله ال يثبت للمشرتى به اخليار 

نا على البائع نعم يوافق األول قول الروضة وأصلها فيما إذا تلف الثمن فكيف يكون مضمو 

ورد املبيع بعيب أو حنوه أنه يأخذ مثله أو قيمته أقل ما كانت من العقد إىل القبض وال فرق 

إذا تقايال واملبيع تالف فاملعترب أقل القيمتني  املوضع السابعبينهما وهذا هو املوضع السادس 



إذا قلنا يأخذ قيمته  الثامن املسلم فيهالقبض كذا جزم به يف أصل الروضة من يوم العقد و 

للحيلولة فيعترب يوم املطالبة بالوضع الذي يستحق فيه التسليم كما صححه يف الروضة من 

إذا جاز له أخذ القيمة بأن كان يف  التاسع القرضزوائده وجزم الرافعي باعتبار بلد العقد 

ة املثل وتعترب قيمة بلد القرض يوم املطالبة وإذا قلنا إنه يرد يف املتقوم موضع ال يلزمه فيه زياد

القيمة فاملعترب قيمة يوم القبض إن قلنا ميلك به وكذا إن قلنا ميلك بالتصرف يف وجه ويف 

آخر أكثر قيمة من القبض إىل التصرف وهو األصح يف الشرحني وشرح الوسيط على هذا 

يف اعتباره أوجه أصحها قيمة يوم التلف إذ لو اعتربت يوم القبض و  العاشر املستعار إذا تلف

أو األقصى ألدى إىل تضمني األجزاء املستحقة باالستعمال وهو مأذون فيها والثاين يوم 

  القبض كالقرض
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ة ألوجبنا والثالث أقصى القيم من القبض إىل التلف كالغصب ألا لو تلفت يف حال الزياد

 احلادي عشر املقبوض على جهة السوم إذا تلف وفيه األوجه يف املستعارقيمته تلك احلالة 

الثاين عشر لكن قال اإلمام األصح فيه قيمة يوم القبض وقال غريه األصح يوم التلف 

فاملعترب أقصى قيمة من الغصب إىل التلف بنقد البلد الذي  املغصوب إذا تلف وهو متقوم

ال أعلم فيه خالفا وقولنا بنقد البلد الذي تلف فيه كذا أطلقه الرافعي وهو حممول  تلف فيه

على ما إذا مل ينقله فإن نقله قال يف الكفاية فيتجه أن يعترب نقد البلد الذي تعترب القيمة فيه 

وهو أكثر البلدين قيمة كما يف املثلى إذا نقله وفقد املثل فإن غلب نقدان وتساويا عني 

ي واحدا وإن كان مثليا وتعذر املثل أخذ القيمة ويف اعتبارها أحد عشر وجها أصحها القاض

أقصى القيم من الغصب إىل تعذر املثل ألن وجود املثل كبقاء عني املغصوب ألنه كان مأمورا 

بتسليمه كما كان مأمورا بتسليم العني فإذا مل يفعل غرم أقصى قيمة يف املدتني كما أن املتقوم 

أقصى قيمة لذلك وال نظر إىل ما بعد انقطاع املثل كما ال نظر إىل ما بعد تلف يضمن ب

املغصوب املتقوم والثاين أقصاها من الغصب إىل التلف والثالث األقصى من التلف إىل 



التعذر ومها مبنيان على أن الواجب عند إعواز املثل قيمة املغصوب ألنه الذي تلف على 

الواجب عند التلف وإمنا رجعنا إىل القيمة لتعذره وفيه وجهان  املالك أو قيمة املثل ألنه

والرابع األقصى من الغصب إىل املطالبة بالقيمة ألن املثل ال يسقط باإلعواز بدليل أن له أن 

يصري إىل وجدانه واخلامس األقصى من التعذر إىل املطالبة ألن التعذر هو وقت احلاجة إىل 

قصى يومئذ والسادس األقصى من التلف إىل املطالبة ألن القيمة العدول إىل القيمة فيعترب األ

جتب حينئذ والسابع قيمة يوم التلف قال يف املطلب ولعل توجيهه أن الواجب قيمة املثل 

  على رأي فيعترب وقت وجوبه ألنه مل يتعد يف املثل وإمنا تعدى يف املغصوب فأشبه العارية
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ثامن قيمة يوم التعذر ألنه وقت العدول إىل القيمة والتاسع يوم املطالبة ألن اإلعواز حينئذ وال

يتحقق والعاشر إن كان منقطعا يف مجيع البالد فقيمته يوم التعذر وإن فقد هناك فقط فقيمته 

يوم املطالبة واحلادي عشر قيمته يوم أخذ القيمة حكاه الرافعي عن الشيخ أيب حامد وتوقف 

يه وقال األسنوي إنه ثابت فقد حكاه عنه تلميذاه البندنيجي وسليم الرازي وحكى ابن ف

الرفعة يف الكفاية وجها ثاين عشر وهو اعتبار األقصى من الغصب إىل يوم األخذ ورجع عنه 

يف املطلب قال السبكي وذلك لكونه غري منقول صرحيا ولكنه ينشأ من كالم األصحاب قال 

ائر الوجوه فال بأس باملصري إليه انتهى هذا إن كان التلف واملثل موجود ورمبا يرتجح على س

فإن كان واملثل متعذر قال الرافعي فالقياس أن جيب على األول والثاين األقصى من الغصب 

إىل التلف وعلى الثالث والسابع والثامن يوم التلف وعلى اخلامس األقصى من التلف إىل 

اهلا وهذه املسئلة من مفردات املسائل لكثرة ما فيها من األوجه املطالبة واألوجه الباقية حب

ال أعلم فيه خالفا إال إن كان  املوضع الثالث عشراملتلف بال غصب واملعترب قيمته يوم التلف

تلفه سراية جناية سابقة فاملعترب األقصى منها نقله الرافعي عن القفال وأقره وجزم به يف 

موجود ومل يسلمه حىت تعذر فعلى الوجه الثاين قيمته يوم اإلتالف  املنهاج فإن كان مثليا وهو

وعلى األول والثالث األقصى من اإلتالف إىل التعذر وعلى الرابع من اإلتالف إىل املطالبة 



والقياس عود األوجه الباقية أو واملثل متعذر فعلى األول والثاين والثالث والسابع والثامن قيمة 

رابع واخلامس والسادس األقصى من اإلتالف إىل املطالبة وعلى التاسع يوم اإلتالف وعلى ال

  يوم املطالبة وعلى العاشر إن كان مفقودا يف مجيع البالد فيوم اإلتالف وإال فيوم املطالبة
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ثر من الرابع عشر املقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف واألصح أنه كاملغصوب يعترب فيه األك

القبض إىل التلف والثاين يوم القبض والثالث يوم التلف اخلامس عشر إبل الدية إذا فقدت 

قال يف أصل الروضة واملفهوم من كالم األصحاب اعتبار قيمتها يوم وجوب التسليم وقال 

الروياين إن وجبت الدية واإلبل مفقودة اعتربت قيمتها يوم الوجوب وإن وجبت وهي موجودة 

حىت أعوزت وجبت قيمتها يوم اإلعواز وهل تعترب قيمة موضع الوجود أو موضع  فلم يؤد

إذا جىن على عبد أو يمة أو  السادس عشراإلعواز لو كان فيه إبل وجهان األصح الثاين 

صيد مث جىن عليه آخر ومل ميت فإن كان الثاين جىن بعد االندمال لزم كال نصف قيمته قبل 

بقطع يد العبد مثال وإن كان قبل االندمال لزم الثاين نصف ما جنايته إن كانت اجلناية 

أوجبنا على األول ألن اجلناية األوىل مل تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف 

القيمة وإن مات من اجلرحني وكانت القيمة عند جرح الثاين ناقصة بسبب األول كأن جرح 

ار مث جرحه آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب ما قيمته عشرة دنانري جراحة أرشها دين

عليهما ستة أوجه األول على األول مخسة دنانري وعلى الثاين أربعة ونصف ألن اجلرحني سريا 

وصارا قتال فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته قاله ابن سريج وضعفه األئمة بأن فيه 

و إسحاق والقفال يلزم كل واحد مخسة ضياع نصف دينار على املالك الثاين قاله املزين وأب

فلو نقصت جناية األول دينارا والثاين دنيارين لزم األول أربعة ونصف والثاين مخسة ونصف 

أو نقصت األوىل دينارين والثانية دينارا فعكسه وضعف بأنه سوى بينهما مع اختالف قيمته 

جناية كل واحد نقصت  حال جنايتهما الثالث يلزم األول مخسة ونصف والثاين مخسة ألن



  دينارا مث سرتا واألرش يسقط إذا صارت اجلناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف األرش
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ألن املوجود منه نصف القتل وضعف بأن فيه زيادة الواجب على قيمة املتلف الرابع قاله أبو 

ته ونصف األرش لكن ال يزيد الواجب الطيب بن سلمة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جناي

على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف وتقسم القيمة وهي عشرة على 

العشرة والنصف لرياعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فيكون أحدا وعشرين فيلزم األول 

ن جزءا أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة ويلزم الثاين عشرة من أحد وعشري

من عشرة وضعف بأفراد أرش اجلناية عن بدل النفس اخلامس قاله صاحب التقريب وغريه 

واختاره اإلمام والغزايل يلزم األول مخسة ونصفا والثاين أربعة ونصفا ألن األول لو انفرد باجلرح 

ساوي والسراية لزمه العشرة فال يسقط عنه إال ما لزم الثاين والثاين إمنا جىن على نصف ما ي

تسعة السادس قاله ابن خريان واختاره صاحب اإلفصاح وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه 

جيمع بني القيمتني فيكون تسعة عشر فيقسم عليه ما فوت وهو عشرة فيكون على األول 

عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة وعلى الثاين تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا 

ع عشر سراية العتق إن قلنا حتصل باللفظ أو التبيني اعتربت قيمة يوم من عشرة املوضع الساب

اإلعتاق وإن قلنا باألداء فهل تعترب قيمة يوم اإلعتاق أو األداء أو األكثر منه إليه أوجه 

أصحها األول املوضع الثامن عشر العبد إذا جىن وأراد السيد فداءه قال البغوي النص اعتبار 

ال القفال ينبغي أن يعترب يوم الفداء ألن ما نقص قبل ذلك ال يؤاخذ به قيمته يوم اجلناية وق

السيد ومحل النص على ما إذا سبق من السيد منع من بيعه مث نقص وأما املستولدة إذا جنت 

  فاألصح اعتبار قيمتها يوم اجلناية والثاين يوم االستيالد
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إذا وجبت تعترب يوم وضعه وجيب يف صور منها إذا غر حبرية أمة  التاسع عشر قيمة الولد

وولدت منه أو وطئ أمة غريه بشبهة أو وطئ أمته املرهونة وأحبلهما العشرون اجلنني الرقيق 

يف إجهاضه عشر قيمة األم ويف اعتبارها وجهان أحدمها قيمة يوم اإلجهاض واألصح أكثر 

جنني البهيمة إذا ألقته حيا جبناية مث مات فهل جتب  ما كانت من اجلناية إىل اإلجهاض أما

قيمته حيا أو أكثر األمرين من قيمته ومن نقص األم بالوالدة فيه قوالن يف النهاية احلادي 

والعشرون قيمة الصيد املتلف يف احلرم أو اإلحرام يعترب مبحل اإلتالف وإال فبمكة يومئذ ألن 

تالف فهل يعترب يف العدول إىل الطعام سعره هناك أو حمل الذبح مكة وإذا اعتربت مبحل اإل

مبكة احتماالن لإلمام والظاهر الثاين الثاين والعشرون قيمة اللقطة إذا جاء صاحبها بعد 

التملك وهي تالفة ويعترب يوم التملك الثالث والعشرون قيمة جارية االبن إذا أحبلها األب 

ذي يفهم من كالمهم أا ال تعترب وقت اإليالج بوطئه ومل يصرح الشيخان بوقت اعتبارها وال

إلجيام املهر معها بل يعترب وقت احلكم بانتقاهلا إىل ملكه وفيه وجهان أحدمها قبيل العلوق 

  نقاله عن ترجيح البغوي والثاين معه واختاره اإلمام وتابعه النووي يف التنقيح
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ة املعجل يف الزكاة إذا ثبت االسرتداد وهو تالف واملعترب يوم القبض على الرابع والعشرون قيم

األصح والثاين يوم التلف والثالث أقصى القيم اخلامس والعشرون قيمة الصداق إذا تشطر 

اعتبار وقت الطالق  واجلاري على القواعدوهو تالف أو معيب ومل يصرحوا بوقت اعتباره 

حاصل ما تقدم أنه  ضابطيادة قبله على ملكها ال تعلق له ا ألنه وقت العود إىل ملكه والز 

جزم باعتبار وقت التلف يف اإلتالف بال غصب ويف معناه إحبال أمة الولد كما قسته 

واإلعتاق وباعتبار يوم القبض يف اللقطة وباعتبار األقصى يف الغصب وباعتبار األقل يف 

لبة يف القرض املثلي وياعتبار الوجوب يف الولد اإلقالة ومثن املردود بالعيب وباعتبار املطا



والصداق كما قسته وصحح األول يف التحالف واملستعار واملستام وصحح الثاين يف معجل 

الزكاة وصحح الثالث يف البيع الفاسد واجلنني والرقيق وصحح الرابع يف الرجوع باألرش 

اجلاين واملستولدة اجلانية وصحح اخلامس يف السلم وصحح السادس يف إبل الدية والعبد 

  فاحفظ هذه النظائر فإنك ال جتدها جمموعة يف غري هذا املوضع
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قال بعض  ما جيب حتصيله بأكثر من مثن املثل وماال جيب وما جيب بيعه بأقل منه وماال

ب إال يف التيمم إذا وجد املاء املتأخرين الزيادة اليسرية على مثن املثل ال أثر هلا يف كل األبوا

يباع بزيادة يسرية على مثن مثله مل يلزمه مطلقا يف األصح قال يف اخلادم ومثله شراء الزاد 

وحنوه يف احلج وأما الزيادة الكثرية وهي اليت ال يتغابن الناس مبثلها ففيها فروع األول املسلم 

إال به وال ينزل ذلك منزلة االنقطاع  فيه جيب حتصيله ولو بأكثر من مثن املثل إذا مل يوجد

جزم به الشيخان قال السبكي يف فتاويه وعلى قياسه إذا مل يوجد من يشرتي مال املديون إال 

بدون قيمته جيب بيعه والوفاء منه الثاين إذا تلف املغصوب املثلي ومل يوجد مثله إال بأكثر من 

رجحون وصحح النووي عدم مثن املثل ففي وجوب حتصيله وجهان رجح كال منهما م

الوجوب ألن املوجود بأكثر من مثنه كاملعدوم كالرقبة وماء الطهارة وختالف العني حيث جيب 

ردها وإن لزم يف مؤنتها أضعاف قيمتها فإنه تعدى فيها دون املثل قال السبكي ويف 

من يشرتيه  تصحيحه نظر لتعديه الثالث لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة امللك عنه ولو مل جيد

إال بأقل من مثن املثل مما ال يتغابن به مل يرهق إليه ألنه مل يلتزم خبالف املسلم والغاصب 

واملديون ولو اشرتى الكافر عبدا مسلما وقلنا يصح ويؤمر بإزالة امللك قال ابن الرفعة فال 

ملكه عنه كذا  يرهق للبيع بأقل وحيال بينه وبينه إىل أن يتيسر من يشرتيه بثمن مثله أو يزيل

ذكره يف املطلب يف فرع من غري نقل عن أحد قال السبكي وفيه نظر حيتمل أن يقال به كما 

إذا اسلم يف يده وإن كنت مل أره منقوال أيضا وحيتمل أن يقال إنه بالشراء متعرض اللتزام 

واختار البغوي إزالته الرابع الرقبة يف الكفارة ال يلزم شراؤها بأكثر من مثن املثل على املذهب 



  خالفه اخلامس إبل الدية إذا مل توجد إال بأكثر من مثن املثل
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ال جيب حتصيلها بل يعدل إىل قيمتها كذا جزم به الشيخان وحبث بعضهم أن جيري فيها 

ية خالف الغاصب قال البلقيين ولعل الفرق أن تعدي القاتل إمنا هو يف النفس ولست الد

مثل ما أتلف خبالف صورة الغصب فإن املثلى مثل ما تعدى فيه فأتلفه قال فلو كانت 

ومن نظائر هذه الزيادة يسرية فيحتمل الوجوب وحيتمل خالفه كالتيمم قال واألول أقرب 

لو طلب األجري يف احلج أكثر من أجرة املثل مل جيب استئجاره جزموا به ومنها لو مل  الفروع

طلب أكثر من مهر مثلها جاز له نكاح األمة على ما قاله املتويل ووافقه جيد إال حرة ت

آخرون وصححه يف الروضة من زوائده وقال البغوي ال ينكح األمة وقال اإلمام والغزايل إن  

كانت زيادة يعد بذهلا إسرافا حلت األمة وإال فال وفرقوا بينه وبني املاء يف التيمم بأن احلاجة 

 وتشبه هذه الرتمجة ما جيب نقله وماال جيبوبأن هذا الناكح ال يعد مغبونا إىل املاء تتكرر 

وفيه فروع األول املسلم فيه جيب نقله إن كان قريبا ويف ضبط القرب خالف األصح جيب 

نقله مما دون مسافة القصر والثاين من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إىل أهله ليال 

م فلو طولب يف غريه فاألصح وجوبا إن مل يكن لنقله مؤنة واملنع إن  هذا يف حمل جيب التسلي

كان الثاين القرض وهو كالسلم فيما ذكر الثالث الغصب وهو كالسلم أيضا فيجب نقله مما 

ينقل منه املسلم إليه ولو طولب باملثل يف غري بلد اإلتالف كلف نقله إن مل يكن له مؤنة 

  لف بال غصب وهو كذلكوإال فال على األصح الرابع املت
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اخلامس إبل الدية جيب نقلها إن قربت املسافة ال إن بعدت قال يف الروضة وأصلها وضبطه 

بعضهم مبسافة القصر وقال اإلمام إن زادت مؤنة إحضارها مع القيمة على قيمتها يف موضع 

باحلد املعترب يف السلم وهو معىن ضبطه مبسافة الغرة مل يلزم نقلها وإال لزم وضبطه املتويل 

لو قال  فرعالقصر فإنه األصح فيه كما سبق فاحلاصل أن الفروع اخلمسة على حد سواء 

املغصوب منه ال آخذ القيمة بل أنتظر وجود املثل فله ذلك نقله يف البيان كذا يف زوائد 

إذا امتنع من قبضه هل جيرب الروضة قال وحيتمل أن جييء فيه اخلالف يف أن صاحب احلق 

وميكن الفرق انتهى ونظريه يف السلم لو انقطع املسلم فيه فقال املسلم اصرب حىت يوجد وإال 

افسخ أجيب على الصحيح ويف القرض كذلك ويف الدية لو قال املستحق عند إعواز اإلبل 

ه ألن األصل هو ال أطالب اآلن بشيء وأصرب إىل أن توجد قال اإلمام فالظاهر أن األمر إلي

اإلبل وحيتمل أن يقال ملن عليه أن يكلفه قبض ما عليه لتربأ ذمته فالفروع اخلمسة على حد 

قال اإلمام مل يصر أحد من األصحاب إىل أنه لو أخذ الدراهم  فرع آخرسواء يف ذلك أيضا 

صب مث وجدت اإلبل يرد الدراهم ويرجع إىل اإلبل خبالف ما إذا غرم قيمة املثل يف الغ

واإلتالف إلعواز املثل مث وجد ففي الرجوع إىل املثل خالف واألصح فيهما أيضا عدم 

الرجوع ويف القرض إذا أخذ القيمة يف بلد ال يلزمه فيها أداء املثل مث عاد إىل مكانه ال رجوع 

  أيضا على األصح وكذا يف السلم إن قلنا بأخذ القيمة يف هذه الصورة

____________________  

)1/352(  

  

فهذه النظائر اخلمسة قد استوت يف األحكام الثالثة وجوب النقل من قرب دون بعد وإجابة 

املستحق إىل الصرب وعدم الرجوع إن مل يصرب وأخذ القيمة واستواء السلم والقرض والغصب 

 فروعواإلتالف على املختار يف وجوب التحصيل بأكثر من مثن املثل وفارقها يف ذلك الدية 

ائر الفروع اخلمسة املذكورة يف عدم الرجوع عند أخذ القيمة للتعذر مالو كان له يدان من نظ

عاملتان ومل تعرف الزائدة فقطع قاطع إحدامها فال قصاص وجيب فيها نصف دية اليد وزيادة 

حكومة فلو عاد اجلاين فقطع األخرى فأراد اين عليه القصاص إلمكانه حينئذ ورد ما أخذه 



كومة فهل له ذلك وجهان أحدمها ال ألنه أسقط بعض القصاص فال عود إليه غري قدر احل

والثاين نعم ألن القصاص مل يكن ممكنا وإمنا أخذ األرش لتعذره ال إلسقاطه كذا يف الروضة 

كل املتلفات تعترب فيها قيمة املتلف إال الصيد   قاعدةوأصلها بال ترجيح قلت أصحهما الثاين 

يه قيمة مثله واختلف يف الغصب والدية وقد آل بنا القول إىل عقد فصلني املثلي فإنه تعترب ف

مهمني األول يف التقومي وسيأيت أنه ال يكفي تقومي واحد والذي يذكر هنا من أحكامه أمران 

أحدمها أنه خاص بالنقد فال تقومي بغري النقد املضروب وهلذا لو سرق وزن ربع من ذهب 

وال يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة فال قطع يف األصح كما  خالص غري مضروب كسبيكة وحلي

لو سرق من غري الذهب ما يساوي ربعا من املضروب وال يساويه من املضروب وبنقد البلد 

يف أكثر املواضع بل كلها وإمنا يقع االختالط يف أي بلد يعترب وقد تقدم الكالم يف األمثلة 

  وبقي الكالم يف تقومي عروض التجارة
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فإن كان املشرتى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه ويف الثانية وجه أنه يقوم بغالب 

نقد البلد وحكى قوال يف األوىل ولو ملكه بالنقدين قوم ما بنسبة التقسيط أو بغري نقد قوم 

دون اآلخر قوم به وإن بلغ  بغالب نقد البلد فإن غلب نقدان واستويا فإن بلغ بأحدمها نصابا

ما فأوجه أحدها يقوم باألغبط للفقراء وصححه يف احملرر واملنهاج والثاين يتخري املالك 

فيقوم مبا شاء وصححه يف أصل الروضة أخذا من حكاية الرافعي له عن العراقيني والروياين 

رفق والرابع يقوم بغالب نقد قال يف املهمات وبه الفتوى والثالث يتعني التقومي بالدراهم ألا أ

أقرب البالد إليه ونظري هذا الفرع ما إذا اتفق العرضان كمائيت بعري واجبها أربع حقاق أو 

مخس بنات لبون فإن وجد مباله أحدمها أخذ وال يكلف احلقاق على املذهب وإن فقدا فله 

 ضابطالصحيح حتصيل ما شاء وال يتعني األغبط على األصح وإن وجدا تعني األغبط على 

ال تقوم الكالب إال يف الوصية على قول وال احلر إال يف اجلنايات فيقدر رقيقا للحكومة وال 

اخلمر واخلنزير يف األصح ويف قول يقومان يف الصداق فقيل يعترب قيمتهما عند من يرى هلما 



 ؤخذ فيه فروعاألمر الثاين إذا اختلف املقومون مب يقيمة وقيل يقدر اخلمر خال واخلنزير شاة 

  منها إذا شهد عدالن بسرقة فقوم أحدمها املسروق نصابا واآلخر دونه فال قطع للشبهة
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وأما املال فإن رضي بأقل القيمتني فذاك وله أن حيلف مع الذي شهد باألكثر ويأخذه ولو 

باألقل وله مأخذان أحدمها  شهد بأنه نصاب وقوم آخران بدونه فال قطع ويؤخذ يف الغرم

وهو األظهر أن األقل متيقن والزائد مشكوك فيه فال يلزم بالشك والثاين أن اليت شهدت 

باألقل رمبا اطلعت على عيب ومنها سئل ابن الصالح عن ملك اليتيم احتيج إىل بيعه 

 قامت فقامت بينة بأن قيمته مائة ومخسون فباعه القيم بذلك وحكم احلاكم بصحة البيع مث

بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض احلكم وحيكم بفساد البيع فأجاب بعد 

التمهل أياما واالستخارة أنه ينقض احلكم ألنه إمنا حكم بناء على البينة الساملة عن املعارضة 

بالبينة اليت مثلها وأرجح وقد بان خالف ذلك وتبني استناد ما مينع احلكم إىل حالة احلكم 

فهو كما قطع به صاحب املهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت 

العني منه مث أتى صاحب اليد ببينة فإن احلكم ينقض ملثل العلة املذكورة وهذا خبالف ما لو 

رجع الشاهد بعد احلكم فإنه مل يتبني استناد مانع إىل حالة احلكم ألن قول الشاهد متعارض 

ليه بأوىل من اآلخر اه ونازعه يف ذلك السبكي يف فتاويه ومنع النقض قال ألن وليس أحد قو 

التقومي حدس وختمني وال يتحقق فيه التعارض إال إذا كان يف وقت واحد وإن سلمنا املعارضة 

فهي معارضة للبينة املتقدمة وليست راجحة عليها حىت تكون مثل مسئلة املهذب وكيف 

جح ومعنا بينتان متعارضتان من غري ترجيح فهو كما لو وجد ينقض احلكم بغري مستند را

دليالن متعارضان يف احلكم ليس لنا أن ننقضه وال يقال إن تعارض الدليلني مانع من اإلقدام 

على احلكم فيكون موجبا لنقضه ألنا نقول ليس كل ما منع االبتداء منع الدوام وأيضا قد 

لرجحانه عنده وكما أنه ال يقدم على احلكم إال يكون ترجح عند احلاكم أحدمها فحكم به 

مبرجح ال نقدم حنن على نقضه إال مبرجح ومل يوجد وقوله وقد بان خالفه ممنوع مل ينب خالفه 



بل أكثر ما فيه أن أشكل األمر علينا وال يلزم من إشكال األمر علينا أن نوجب النقض مث 

  ليتيم إىل البيع فالوجه أنهنبه على أنه لو قامت بينتان متعارضتان واحتاج ا
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جيوز البيع باألقل مامل يوجد راغب بزيادة بعد إشهاده والقول قول القيم يف أنه أشهده ألنه 

أمني قال والقول قوله يف أن ذلك مثن املثل كما أن الوكيل وعامل القراض والبائع على املفلس 

وا إال بثمن املثل ولو ادعى عليهم أم باعوا بأقل من مثن املثل إذا باعوا ليس هلم أن يبيع

فالقول قوهلم فيما يظهر لنا وإن مل جنده منقوال ألم منا قال وال يرد على هذا قول 

األصحاب إن الصيب إذا بلغ وادعى على القيم والوصي بيع العقار بال مصلحة فالقول قوله 

إقامة البينة على املصلحة اليت هي مسوغة للبيع كما ألنا نقول إمنا يكلف القيم والوصي 

يكلف الوكيل إقامة البينة على الوكالة وأما مثن املثل فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البيع 

هذه املسئلة  تنبيهجائز قبل قوله يف صفته ودعوى صحته وال يقبل قول من يدعي فساده اه 

ا ويف قاعدة يغتفر يف الدوام ماال يغتفر يف االبتداء يصلح إيرادها يف قاعدة التقومي كما صنعن

ويف قاعدة تصديق مدعي الصحة ويف فتاوى السبكي أيضا أنه سئل عن رجل عليه دين مائتا 

درهم ورهن عليه كرما وحل الدين وهو غائب وأثبت صاحب الدين اإلقرار والرهن والقبض 

وثبت عنده أن قيمته مائتا درهم فأذن يف وغيبة الراهن املديون وندب احلاكم من قوم املرهون 

تعويضه للمرن عن دينه مث بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلثمائة وكان يوم 

فأجاب يستمر التعويض وال يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان  األولالتعويض يوم التقومي 

اعلم أن األصل يف املتلفات ضمان  التقومي األول حمتمال الفصل الثاين يف تقسم املضمونات

املثل باملثل واملتقوم بالقيمة وخرج عن ذلك صور تعرف مما سنذكره واحلاصل أن املضمونات 

  أنواع األول الغصب فاملثل يف املثلى والقيمة يف املتقوم ال أعلم فيه خالفا
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نهما صور أحدها املثلى الذي خرج مثله عن وخرج ع الثاين اإلتالف بال غصب وهو كذلك

أن تكون له قيمة كمن غصب أو أتلف ماء يف مفازة مث اجتمعا على شط ر أو يف بلد أو 

أتلف عليه اجلمد يف الصيف واجتمعا يف الشتاء فليس للمتلف بدل املثل بل عليه قيمة املثل 

أنه يضمن مع صنعته بنقد البلد  يف مثل تلك املفازة أو يف الصيف ثانيها احللي أصح األوجه

وإن كان من جنسه وال يلزم من ذلك الربا ألنه جيري يف العقود ال يف الغرامات ثالثها املاشية 

إذا أتلفها املالك كلها بعد احلول وقبل إخراج الزكاة فإن الفقراء شركاؤه ويلزمه حيوان آخر ال 

يب رابعها طم األرض كما جزم به الرافعي قيمته جزم به الرافعي وغريه خبالف مالو أتلفها أجن

خامسها إذا هدم احلائط لزمه إعادته ال قيمته كما هو مقتضى كالم الرافعي وأجاب به 

النووي يف فتاويه ونقله عن النص سادسها اللحم فإنه يضمن بالقيمة كما صححه الرافعي 

لى ما اقتضاه تصحيحهم وغريه يف باب األضحية مع أنه مثلى سابعها الفاكهة فإا مثلية ع

يف الغصب واألصح أا تضمن بالقيمة ثامنها لو صار املتقوم مثليا بأن غصب رطبا وقلنا إنه 

متقوم فصار مترا وتلف قال العراقيون يلزمه مثل التمر وقال الغزايل يتخري بني مثل التمر وقيمة 

ه املثل قال السبكي وهو الرطب وقال البغوي إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته وإال لزم

منها لو سجر التنور ليخبز فصب عليه آخر ماء أطفأ ففيه أوجه  وبقي صور مرتدد فيهاأشبه 

حكاها الزبريي يف املسكت وغريه أحدها يلزمه قيمة احلطب وليس ما غصب وال قيمته ألنه 

سالم يف غصب خبزا وما أشبه هذا القول مبا حكم به سليمان بن داود عليهما الصالة وال

  قصة

____________________  

)1/357(  

  



صاحب الغنم اليت أكلت زرع الرجل فحكم سيدنا داود عليه السالم لصاحب الزرع برقاب 

الغنم فقال سليمان بل ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إىل أن يعود الزرع كما كان بإصالح 

مان والثاين عليه أن يسجر صاحب الغنم فريدها إليه وذلك معىن قوله تعاىل ففهمناها سلي

التنور وحيميه كما كان والثالث عليه قيمة اجلمر والرابع عليه اخلبز واستشكل األول بأنه مل 

يستهلك احلطب وإمنا أتلف اجلمر بعد خروجه فهو كمن أحرق ثوبا ليتخذ رماده حراقا 

قيمة له معروفة وال فأتلفه رجل ال جتب عليه قيمة الثوب قبل اإلحراق والثالث بأنه اجلمر ال 

يكال وال يوزن قال الزبريي واألقرب وجوب قيمة اجلمر ألن له قيمة ومنها لو برد ماء يف يوم 

صائف فألقى فيه رجل حجارة حمماة فأذهب برده ففي وجه ال شيء عليه ألنه ماء على 

ما بني هيئته وتربيده ممكن ويف آخر يأخذه املتعدي ويضمن مثله باردا ويف ثالث ينظر إىل 

القيمتني يف هذه احلالة ويضمن التفاوت ذكره الزبريي أيضا قلت أحسنها الثالث ومنها لو بل 

خيشا لينتفع به فأوقد آخر حتته نارا حىت نشف قيل ال شيء عليه سوى اإلمث وقيل عليه 

ا قيمة املاء الذي بل به وقيل بل قيمة االنتفاع به مدة بقائه باردا قال الزبريي وهذا أعدهل

املبيع إذا تقايال وهو تالف وفيه املثل يف املثلى والقيمة يف املتقوم جزم به  النوع الثالث

الثمن إذا تلف ورد املبيع بعيب أو غريه فيه املثل يف املثلى والقيمة يف املتقوم  الرابعالشيخان 

  جزما به أيضا
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د التملك وهي تالفة فيها املثل يف املثلى والقيمة يف املتقوم اللقطة إذا جاء مالكها بع اخلامس

املبيع إذا ختالفا وفسخ وهو تالف أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه  السادسجزما به أيضا 

فشمل املثلى وغريه وهو وجه صححه املاوردي واملشهور كما قال يف املطلب وجوب املثل يف 

د إذا تلف أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه فيشمل املقبوض بالشراء الفاس السابعاملثلى 

املثلى وغريه وهو وجه صححه املاوردي وادعى الروياين االتفاق عليه وقال يف املهمات إنه 

غريب مردود والذي نص عليه الشافعي وجوب املثل يف املثلى قال وهو القياس وقال يف شرح 



القرض وفيه املثل باملثلى وكذا يف املتقوم  الثامناملنهاج إنه الصحيح وسبقه إىل ذلك السبكي 

على األصح واستثىن املاوردي حنو اجلوهر واحلنطة املختلطة بالشعري إن جوزنا فرضهما فإما 

ما أداه الضامن عن املضمون عيه حيث ثبت  التاسعيضمنان بالقيمة وصوبه السبكي 

العارية أطلق  لعاشراالرجوع فإن حكمه حكم الفرض حىت يرجع يف مثل املتقوم صورة 

الشيخان وجوب القيمة فيها فشمل املتقوم واملثلى وصرح بذلك الشيخ يف املهذب واملاوردي 

وجزم ابن أيب عصرون يف كتبه كلها بوجوب املثل يف املثلى وقال يف بعضها إنه أصح الطريقني 

  وصححه السبكي
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يف وجه حكاه الرافعي عن أكثر األصحاب بالقيمة ويف وجه املستعار للرهن يضمن  تنبيه

وصححه مجاعة وصوبه النووي يف الروضة مبا بيع به ولو كان أكثر من القيمة فيستثىن ذلك 

املعجل يف  الثاين عشر احلادي عشر املمتام وفيه القيمة مطلقامن ضمان العارية بالقيمة 

ثل أو القيمة جزم به الشيخان لكن صحح الزكاة إذا ثبت اسرتداده وهو تالف وفيه امل

الصداق إذا تشطر وهو تالف وفيه  الثالث عشرالسبكي أنه يضمن باملثل وإن كان متقوما 

إذا تشطر وهو معيب فأطلق الشيخان وجوب  الرابع عشراملثل أو القيمة جزم به الشيخان 

نصف املثل صرح به ابن  نصف القيمة سليما قال يف املهمات هذا يف املتقوم أما املثلى ففيه

الصيد إذا تلف يف احلرم أو اإلحرام وفيه املثل صورة  اخلامس عشرالصباغ وجزم به يف املطلب 

والقيمة فيما ال مثل له وسلب العامل يف صيد حرم املدينة على القدمي واختاره النووي 

ا شيء يضمن لنب املصراة وفيه التمر ال مثله وال قيمته قال بعضهم ليس لن السادس عشر

بغري النقد إال يف مسئلتني إحدامها لنب املصراة واألخرى إذا جىن على عبد فعتق ومات ضمن 

  للسيد األقل من الدية ونصف القيمة من إبل الدية
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يف ضبط املثلى أوجه أحدها كل مقدر بكيل أو وزن ونقض باملعجونات  بيان املثلى واملتقوم

تفاوتة األجزاء وما دخلته النار واألواين املتخذة من النحاس فإا موزونة وليست مثلية الثاين امل

ما حصر بكيل أو وزن وجاز السلم فيه وهو الذي صححه يف املنهاج والروضة وأصلها 

الثالث كل مكيل وموزون جاز السلم فيه وبيع بعضه ببعض فيخرج منه الدقيق والرطب 

للنب احلامض وحنوها الرابع ما يقسم بني الشريكني من غري تقومي ونقض والعنب واللحم وا

باألرض املتساوية فإا تقسم وليست مثلية اخلامس ماال خيتلف أجزاء النوع الواحد منه 

احلبوب واألدهان والسمن واأللبان  وهذا سرد املثلياتبالقيمة ورمبا قيل يف اجلرم والقيمة 

زبيب وحنومها واملاء والنخالة والبيض والورق واخلل الذي ال ماء واملخيض اخلالص والتمر وال

فيه والدراهم والدنانري اخلالصة وعلى األصح الدقيق والبطيخ والقثاء واخليار وسائر البقول 

والرطب والعنب وسائر الفواكه الرطبة واللحم الطري والقديد والرتاب والنحاس واحلديد 

ذهب والفضة واملسك والعنرب والكافور والثلج واجلمد والرصاص والترب والسبائك من ال

والقطن والسكر والفانيذ والعسل املصفى بالنار واإلبريسم والغزل والصوف والشعر والوبر 

والنفط والعود واآلجر والدراهم املغشوشة إن جوزنا التعامل هلا واملكسرة هذا ما يف الروضة 

أحدها ما يضمن ضمان عقد قطعا وهو ما  ماملضمونات أقسا تقسيم ثانوأصلها واملطلب 

عني يف صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح الثاين ما هو ضمان يد قطعا كالعواري 

واملغصوب وحنوها الثالث ما فيه خالف واألصح أنه ضمان عقد كمعني الصداق واخللع 

  والصلح عن الدم وجعل اجلعالة
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كسه وذلك يف صور العلج والفرق بني ضمان العقد واليد أن ضمان العقد مرده ما الرابع ع

قاعدة ما ضمن كله ضمن اتفق عليه املتعاقدان أو بدله وضمان اليد مرده املثل أو القيمة 

إحداها املعجل يف الزكاة الثانية الصداق الذي تعيب يف يد الزوجة  جزؤه باألرش إال يف صور

ة املبيع إذا تعيب يف يد البائع وأخذه املشرتي ناقصا ال أرش له يف األصح قبل الطالق الثالث

الرابعة إذا رجع فيما باعه بإفالس املشرتي ووجده ناقصا بآفة أو إتالف البائع فال أرش له 

اخلامسة القرض إذا تعيب ورجع فيه املقرض ال أرش له بل يأخذه ناقصا أو مثله قاعدة 

ا العقد كاملبيع والثمن املعني قبل القبض والسلم واإلجارة الثاين أسباب الضمان أربعة أحده

اليد مؤمتنة كانت كالوديعة والشركة والوكالة واملقارضة إذا حصل التعدي أو ال كالغصب 

والسوم والعارية والشراء فسادا الثالث اإلتالف نفسا أو ماال ويفارق ضمان اليد يف أنه يتعلق 

ما تؤخذ قيمته لسبب وضمان اليد يتعلق ما الرابع احليلولة احلكم فيه باملباشر دون ا

فيه فروع األول املسلم فيه إذا وجد املسلم إليه يف مكان ال يلزم فيه  للحيلولة وماال تؤخذ

األداء وفيه وجهان الصحيح ال تؤخذ ألن أخذ العوض عنه غري جائز الثاين إذا قطع صحيح 

  له طلب األرش للحيلولة وجهان الصحيح ال حىت يعفو األمنلة الوسطى ممن ال عليا له فهل
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الثالث إذا نقل املغصوب إىل بلد آخر وأبق فللمالك املطالبة بالقيمة يف احلال للحيلولة قطعا 

فإذا رده ردها الرابع إذا ادعى عينا غائبة عن البلد ومسع القاضي البينة وكتب ا إىل قاضي 

د العني ليسلمها للمدعي بكفيل لتشهد البينة على عينها ويؤخذ من الطالب القيمة بل

للحيلولة قطعا اخلامس إذا حال بني من عليه القصاص ومستحق الدم ال يؤخذ قطعا 

السادس إذا أقر بعني لزيد مث ا لعمرو غرم له قيمتها يف األصح ألنه حال بينه وبينها بإقراره 

أحدها اإلجارة يف صور منها الفاسدة ومنها أن  رة املثل جتب يف مواضعالكالم يف أجاألول 

يعري فرسه ليعلفه أو ليعريه فرسه ومنها إذا محل الدابة املستأجرة زيادة على ما استأجر له 

جتب أجرة املثل ملا زاد ومنها إذا اختلفا يف قدر األجرة أو املنفعة أو غريها وحتالفا فسد العقد 



املثل الثاين املساقاة يف صور منها الفاسدة كأن يساقيه على ودى يغرسه  ورجع إىل أجرة

ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه يف أرض نفسه ويكون الثمر بينهما أو يدفع إليه أرضا 

ليغرسها والثمر بينهما أو يشرط الثمرة كلها للعامل أو يشرط له جزءا منهما أو مشاركة 

د ويستثىن ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك فال شيء للعامل املالك أو غريها يف صور اإلفسا

يف األصح وكذا نظريه يف القراض ومنها إذا خرج الثمر مستحقا فللعامل على الساقي أجرة 

املثل ومنها إذا فسخ العقد بتحالف أو هرب العامل وتعذر اإلمتام الثالث القراض إذا فسد 

سابقة وإذا اختلفا وحتالفا الرابع اجلعالة إذا فسدت أو سواء ربح املال أم ال إال يف الصورة ال

  فسخ اجلاعل بعد الشرع يف العمل أو حتالفا
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اخلامس الشركة كذلك السادس منافع األموال إذا فاتت يف يد عادية غصبا أو شراء فاسدا أو 

ا منفعة احلر فال يضمن ا إال غريمها جتب فيها أجرة املثل سواء استوفيت أم ال وأم

باالستيفاء السابع إذا استخدم عبده املتزوج غرم له األقل من أجرة مثله وكل املهر والنفقة 

وقيل يلزمه املهر والنفقة بالغا ما بلغ ألنه لو خاله رمبا كسب ما يفي ما ونظري ذلك إذا 

ية ويف قول األرش بالغا ما بلغ ألنه لو أراد فداء العبد اجلاين يلزمه األقل من قيمته وأرش اجلنا

سلمه للبيع رمبا رغب فيه راغب مبا يفي به الثامن عامل الزكاة يستحق أجرة مثل عمله حىت 

لو محل أصحاب األموال زكام إىل اإلمام فال شيء له وإن بعثه استحقها بال شرط فإن زاد 

أفىت  فرع مهممن مال الزكاة  سهم العاملني عليها رد الفاضل على األصناف وإن نقص كمل

ابن الصالح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأا أجرة مثله مث تغريت األحوال وطرأت 

أسباب توجب زيادة أجرة املثل بأنه يتبني بطالن العقد وأن الشاهد مل يصب يف شهادته 

جودة حالة التقومي أما واحتج بأن تقومي املنافع يف مدة ممتدة إمنا يصح إذا استمرت احلال املو 

إذا مل تستمر وطرأ يف أثناء املدة أحوال ختتلف ا قيمة املنفعة فيتبني أن املقوم هلا مل يطابق 

تقوميه املقوم قال وليس هذا كتقومي السلع احلاضرة قال وإذا ضم ذلك إىل قول من قال من 



ن مل ينشرح صدره ملا األصحاب إن الزيادة يف األجرة تفسخ العقد كان قاطعا الستبعاد م

ذكرناه قال فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت وقال الشيخ تاج الدين السبكي ما أفىت به 

ابن الصالح ضعيف فإن الشاهد إمنا يقوم بالنسبة إىل احلالة الراهنة مث ما بعدها تبع هلا 

الب مسبوق عليه حكم األصل قال فالتحقيق أن يقال إن مل تتعني القيمة ولكن ظهر ط

  بالزيادة مل
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ينفسخ العقد والقول فانفساخه ضعيف وإن تغريت فاإلجارة صحيحة إىل وقت التغيري وكذا 

األصل يف اعتباره حديث أيب سنان  الكالم يف مهر املثلبعده فيما يظهر وال يظهر خالفه 

شق وقد نكحت بغري مهر فمات األشجعي أنه صلى اهللا عليه وسلم قضى يف بروع بنت وا

زوجها مبهر نسائها أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم وغريهم وقال 

سعيد بن منصور يف سننه حدثنا خالد بن عبداهللا عن يونس عن احلسن أن رسول اهللا صلى 

صداق نسائها اهللا عليه وسلم قال يف امرأة تويف عنها زوجها ومل يفرض هلا صداقا هلا مثل 

قال األصحاب مهر املثل هو الذي يرغب به يف مثلها وركنه األعظم النسب فينظر إىل نساء 

عصبتها وهن املنتسبات إىل من تنتسب هذه إليه وتقدم القرىب والشقيقة فأقرن األخوات 

  ألبوين مث ألب مث بنات اإلخوة مث العمات مث بنات األعمام كذلك فإن فقدن فنساء األرحام

كاجلدات واخلاالت واملراد بالفقد أن ال يوجدن أصال أو مل ينكحن أو جهل مهرهن وال 

يتعذر اعتبارهن مبون فإن فقد األرحام فمثلها من األجانب وتعترب العتيقة بعتيقة مثلها 

وينظر إىل شرف سيدها وخسته ويعترب البلد والصفات املرغبة كالعفة واجلمال والسن والعقل 

لبكارة والعلم والفصاحة والصراحة وهي شرف األبوين ومىت اختصت بفضل أو واليسار وا

نقص ليس يف النسوة املعتربات مثله زيد أو نقص بقدر ما يليق به كما يف نظريه إذا كان 

اجلنني سليما واألم ناقصة ويعترب غالب عادة النساء فلو ساحمت واحدة مل جيب موافقتها إال 

سب وفرتة الرغبات ولو خفضن للعشرية دون غريهم أو عكسه أن يكون لنقص دخل يف الن



منها أن األصحاب استدلوا على  وفيه أمور ينبه عليهااعترب ذلك هذا ما يف الروضة وأصلها 

  اعتبار نساء العصبة بقوله مهر نسائها ألن إطالق هذا اللفظ ينصرف إليهن
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بأن النساء من اجلانبني نساؤها قال بل نقول هو عام فيها وخص  ونازع فيه صاحب الذخائر

باملعىن ألن مهر املثل قيمة البضع وتعرف قيمة الشيء بالنظر إىل أمثاله وأمثاهلا نساء عشريا 

املساويات هلا يف نسبها ألن النسب معترب يف النكاح والغالب أنه إذا ثبت مقدار يف عشرية 

ال ينتمي إىل نسبها ال يساويها فيه ومنها أن مقتضى ما تقدم جرت أنكحتهم عليه أن من 

االنتقال بعد بنات األخ إىل العمات وال تعترب بنات بين األخ وليس كذلك بل املراد تقدمي 

جهة األخوة على جهة العمومة كما صرح به املاوردي ومنها املراد باألرحام هنا قرابات األم 

دة أم األم ليست منهن قطعا ومنها أن املاوردي وسط بني ال املذكورون يف الفرائض ألن اجل

نساء العصبة واألرحام باألم واجلدة ومنها اعترب ابن الصباغ مع ذلك مون من أهل بلدها 

وحكاه املاوردي عن النص ألنه قيمة متلف فيعترب حمل اإلتالف والذي يف الروضة وأصلها 

قارب يف غريها فإن مل يكن يف بلدها أقارب قدم اعتبار ذلك إذا كان هلا أقارب يف بلدها وأ

أقارب غري بلدها على أجانب بلدها ومنها يعترب حال الزوج أو الواطئ أيضا من اليسار 

والعلم والعفة والنسب صرح به صاحب الكايف وغريه ومنها ذكر ابن الرفعة أن املعترب من 

املواضع اليت جيب فيها مهر املثل ن األقارب ثالث وتوقف فيما إذا مل يكن إال واحدة أو ثنتا

النكاح إذا مل يسم الصداق أو تلف املسمى قبل قبضه أو بعضه أو تعيب  األول هي سبعة

أو وجدته معيبا واختارت الفسخ أو بان مستحقا أو فسد لكونه غري مملوك كحر ومغصوب 

كأن ال يتزوج أو جمهوال أو شرط اخليار فيه أو شرط يف العقد شرط خيل مبقصوده األصلي  

عليها أو نكح على ألف إن مل يسافر ا وألفني إن سافر وعلى أن ألبيها ألفا أو تضمن 

الربا كزوجتك بنيت وبعتك هذه املائة من ماهلا اتني املئاتني أو مجع نسوة مبهر واحد أو 



  تضمن إثباته دفعه كأن يزوج ابنه بامرأة ويصدقها أمة ألنه
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يتضمن دخوهلا أوال يف ملك االبن فتعتق فال تنتقل إىل الزوجة صداقا أو بعقد ارب أو ويل 

السفيهة بأقل من مهر املثل أو البنه أو السفيه بأكثر أو خيالف ما أمرت به الرشيدة أو 

ن يفسخ بعد الدخول بعيب أو تغرير أو اختلفا يف املهر أو حتالفا أو نكحها على ما يتفقا

عليه يف ثاين احلال أو أسلما وقد عقدا على فاسد ومل يقبضاه أو زوجه ابنته مبتعة جاريته أو 

جاريته على أن يزوجه ابنته ورقبتها صداقها أو طلق زوجته على أن يزوجه ابنته وبضعها 

الوطء يف غري  الثالثاخللع إذا فسد املسمى بغالب الصور املذكورة  املوضع الثاينصداقها 

صحيح إما فاسد أو بشبهة أو إكراه أو أمة ابنه أو مشرتكة أو مكاتبة أو زوجة رجعية  نكاح

الرضاع  الرابعأو مرتدة موقوفة يف العدة أو أمته املرهونة أو املشرتاة فاسدا أو يف نكاح املتعة 

إذا أرضعت أمه أو أخته زوجته أو الكربى الصغرى انفسخ النكاح وله على املرضعة نصف 

ثل يف األظهر وكله يف الثاين ولو أرضعت أم الكربى الصغرى انفسخنا وله على مهر امل

يف رجوع الشهود بعد الشهادة  اخلامساملرضعة مهر املثل ألجل الكربى ونصف للصغرى 

بطالق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فإن الفراق يدوم وعليهم مهر مثل ويف قول 

الدعوى إذا أقرت ألحد املدعيني بالسبق مث لآلخر  سادساملوضع النصفه إن كان قبل الوطء 

إذا جاءت املراة مسلمة  السابعجيب له عليها مهر املثل أو للزوج أنه راجعها بعد ما تزوجت 

  يف زمن اهلدنة غرم لزوجها الكافر مهر مثلها على قول مرجوح
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ء بالشبهة يوم الوطء وكذا يف النكاح الفاسد وال يعترب يوم يعترب فيه الوط وقت اعتباره ومكانه

العقد إذ ال حرمة له ويف النكاح الصحيح إذا مل يسم فيه ووطئ هل يعترب يوم الوطء أو 

العقد أو األكثر من العقد إىل الوطء أوجه أصحها يف أصل الروضة الثالث ويف املنهاج واحملرر 

ي يف سراية العتق عن األكثرين وإن مات وأوجنبا مهر املثل والشرح الصغري الثاين ونقله الرافع

وهو األظهر فهل يعترب يوم العقد أو املوت أو األكثر أوجه يف أصل الروضة بال ترجيح وأما 

ال يتعدد بتعدد  ما يتعدد فيه وماال يتعددمكانه فيجب من نقد البلد حاال بقيمة املتلفات 

ال يف نكاح فاسد أو شبهة واحدة ومنه وطء جارية الوطء يف نكاح صحيح كما هو معلوم و 

االبن واملكاتبة واملشرتكة على األصح سواء احتد الس أم ال ويتعدد إن زالت الشبهة مث 

وطئ بشبهة أخرى وباإلكراه على الزنا ووطء الغاصب واملشرتى منه إن كان يف حال اجلهل 

هة فقد تقدم أنه يتعدد وحيث قلنا مل يتعدد ألن اجلهل بشبهة واحدة أو العلم وهي مكر 

باالحتاد أعترب أعلى األحوال وحمله كما قال املاوردي إذا مل يؤد املهر فإن أدى قبل الوطء 

الثاين وجب مهر جديد وحمله يف املكاتبة ما إذا مل حتمل فإن محلت خريت بني املهر 

الشافعي كما نقله  والتعجيز فإن اختارت املهر ووطئت مرة أخرى فلها مهر آخر نص عليه

يف املهمات وعبارته فإن أصاا مرة أو مرارا فلها مهر واحد إال أن تتخري فتختار الصداق أو 

العجز فإن خريت فعاد فأصاا السيد فلها صداق آخر وكلما خريت فاختارت الصداق مث 

هما أصاا فلها صداق آخر كنكاح املرأة نكاحا فاسدا يوجب مهرا واحدا فإذا فرق بين

  وقضى بالصداق مث نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر
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جيب مهران يف وطء زوجة األصل أو الفرع بشبهة إذا كانت مدخوال ا مهر هلا ومهر  تنبيه

لزوجها لفواا عليه باالنفساخ وجيب مهر ونصف يف غري املدخول ا وهو غريب ال نظري له 

إتالف الصيد اململوك يف احلرم أو اإلحرام فإن فيه اجلزاء باملثل حلق اهللا تعاىل ويقرب منه 

فرع على % عندي سؤال حسن مستظرف % والقيمة ملالكه ويف ذلك قال ابن الوردي 



ويشبه هذا % ويضمن القيمة واملثل معا % متلف مال برضى مالكه % أصلني قد تفرعا 

ته فيتلفه الغاصب فإنه يضمن فيه قيمتني لكن اجلناية الفرع العبد املغصوب جيين بقدر قيم

صحح الشيخان يف الغصب ويف الوطء بشبهة أو إكراه أنه إذا  مهمةبالغصب ال باإلتالف 

أزال البكارة بالوطء وجب مهر ثيب وأرش البكارة ويف الرد بالعيب مهر بكر فقط مث يندرج 

ل السبكي الغصب أوىل بلزوم ذلك من األرش ويف البيع الفاسد مهر بكر وأرش البكارة قا

البيع الفاسد وقال يف املهمات هذا الذي قااله يف غاية الغرابة حيث جزما يف الشراء الفاسد 

بإجياب زيادة مل نوجبها يف الغصب ومل حيكيا يف إجياا خالفا مع اختالفهم يف أن البيع 

ليس  ضابطغلظ فال قائل به الفاسد هل يغلظ فيه كما يغلظ يف الغصب أم ال وأما كونه أ

لنا مضمون خيتلف باختالف الضامنني إال يف مهر املثل إذا خفض للعشرية دون غريهم أو 

ال يكره  األول القول يف أحكام الذهب والفضة اختصا بأحكامبالعكس ذكره الروياين 

  املشمس يف أوانيهما على األصح لصفاء جوهرمها

____________________  

)1/369(  

  

حيرم استعمال أوانيهما للحديث واملعىن فيه اخليالء أو تضييق النقود قوالن أصحهما  ثاينال

اختصا بوجوب الزكاة  الرابعحيرم احللي منهما على الرجال إال ما يستثىن  الثالثاألول 

وجيريان الربا فال ربا يف الفلوس ولو راجت رواج النقود يف األصح واختص املضروب  اخلامس

ما قيم األشياء فال تقومي بغريمها وال يبيع القاضي والوكيل والويل مال الغري إال منهما بكو 

ما وال يفرض مهر املثل إال منهما وجبواز عقد الشركة عليهما والقراض وبامتناع استئجارمها 

للتزيني واختص الذهب حبرمة التضبب منه على األصح وحرمة ما جيوز للرجل اختاذه من 

الذهب والفضة قيم  قاعدة وحلية آالت احلرب إال السن واألنف واألمنلة الفضة كاخلامت

األشياء إال يف باب السرقة فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه نص عليه الشافعي 

القول يف السكن يف األم وقال ال أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إال يف السرقة 

رب حكم املسكن واخلادم ففي مواضع يباعان ويف آخر ال ويف قال السبكي اضط واخلادم



  موضع إن كان ال يعني بقيا وإال فال ويف آخر يبدل النفيسان إن مل يؤلفا انتهى
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التيمم وال يباعان فيه صرح به ابن كج وقال  األول واملواضع اليت ذكر فيها اثنا عشر موضعا

سرت العورة  الثايننه املتجه وقال السبكي إنه القياس وقال األسنوي إنه الظاهر يف الكفاية إ

وال يباعا أيضا قال السبكي وفاقا البن كج وخالفا البن القطان قال يف اخلادم كل موضع 

أوجب الشرع فيه صرف مال يف حق اهللا جيب كونه فاضال عن اخلادم كما يأيت يف الفطرة 

لفطرة وال يباعان أيضا على األصح كالكفارة ويف وجه نعم ألن للكفار ا الثالثواحلج وحنومها 

بدال وعلى األول إمنا يعترب ذلك يف االبتداء فلو ثبتت الفطرة يف ذمة إنسان بعنا خادمه 

ومسكنه فيها ألا بعد الثبوت التحقت بالديون قال يف شرح املهذب وأن تكون احلاجة إىل 

زمه خدمته ليخرج مالو احتاج إليه لعمله يف أرضه أو ماشيته اخلادم خلدمته أو خدمة من تل

نكاح األمة وهل يباعان  الرابعفإن الفطرة جتب قال األسنوي وال بد أن يكونا الئقني به 

ويصرف مثنهما إىل نكاح احلرة أو حيل له نكاحها ويبقيان وجهان أصحهما يف زوائد الروضة 

التفليس ويباعان  السادسا جزم به يف الروضة وأصلها العاقلة وال يباعان فيه اخلامسالثاين 

فيه سواء احتاج إىل اخلادم لزمانة ومنصب أم ال ويف قول خمرج من الكفارة ال يباعان إذا 

احتاج إليهما والفرق على األول أن للكفارة بدال وأن حقوق اآلدميني أضيق ويف ثالث يباع 

  خلادماخلادم دون املسكن ألنه أوىل باإلبقاء من ا
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نفقة القريب ويباعان فيها كالدين وفيها  الثامننفقة الزوجة ويباعان فيها كالدين  السابع

الوجه الذي فيه ويف كيفية بيع العقار وجهان يف الروضة وأصلها بال ترجيح أحدمها تباع كل 

ما يسهل بيع العقار له ألن ذلك  يوم جزء بقدر احلاجة والثاين يقرتض عليه إىل أن جيتمع

يشق ورجح البلقيين الثاين فإنه الراجح يف نظريه من العبد قال األذرعي واعلم أن التسوية بني 

نفقة القريب والدين مشكل جدا ومل أجد دليال وال نصا للشافعي على بيع ما ال بد منه من 

قاضي حسني أنه ال يباعان هنا مسكن وخادم ال يستغىن عنه قال واألرجح املختار ما قاله ال

وإن قلنا يباعان يف الدين قال نعم لو اقرتض احلاكم عليه لغيبته وحنوها صار دينا عليه 

سراية العتق ويباعان فيها كالدين جزم به يف الروضة وأصلها  التاسعفيباعان فيه كسائر الديون 

يهما كالكفارة وقيل يباعان  احلج وال يباعان إن القا به بل لو كان معه نقد صرف إل العاشر

كالدين فإن كانا غري الئقني ولو أبدال لو يف التفاوت مبؤنة احلج وجب إبداله كذا أطلقه 

األصحاب ومل يفرقوا بني املألوفني وغريمها قال الرافعي وال بد من ذلك كالكفارة مث فرق يف 

دال خبالف احلج قال الشرح الصغري وتبعه النووي يف الروضة وشرح املهذب بأن للكفارة ب

األسنوي وهو منتقض بالرتبة األخرية منها فإنه ال بدل هلا وبالفطرة فإنه ال بدل هلا مع أا  

الكفارة فإن القا مل يباعا بال خالف وال جيري  احلادي عشركاحلج فيما نقله عن اإلمام 

  الوجه الذي يف احلج ألن هلا بدال وإن مل يكونا الئقني لزم اإلبدال
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وصرف التفاوت إىل العتق إن مل يكونان مألوفني فإن ألفا فال يف األصح ملشقة مفارقة 

الزكاة وال يسلبان اسم الفقر كما نقله الرافعي يف املسكن عن التهذيب  الثاين عشراملألوف 

واستدرك عليه يف  وغريه قال مل يتعرضوا له يف اخلادم وهو يف سائر األصول ملحق باملسكن

الروضة أن ابن كج صرح يف التجريد بأنه كاملسكن وهو متعني قال يف املهمات وصرح به 

أيضا يف النهاية إال أنه اغتفرمها يف املسكن دون الفقري فقال إن املسكن واخلادم ال مينع اسم 

يف املسكن بطريق املسكنة خبالف الفقر قال واغتفار الرافعي هلما يف الفقر يلزم منه االغتفار 



األوىل قال السبكي وإطالق املسكن واخلادم يقتضي أنه ال فرق بني الالئق وغريه قال ابن 

النقيب وفيه نظر ولو مل يكن له عبد ومسكن واحتاج إليهما ومعه مثنهما قال السبكي مل أر 

يوفيه به ال  فيه نقال ويظهر أنه كوفاء الدين وقد قال الرافعي فيما لو كان عليه دين ومعه ما

غريه مبا يوفيه به كما يف نفقة القريب والفطرة وقال أيضا يف الغارم الذي يعطى من الزكاة هل 

يعترب يف فقره مسكنه وخادمه ظاهر عبارة األكثرين اعتبار ذلك ورمبا صرحوا به ويف بعض 

كوب إن اقتضاها شروح املفتاح أنه ال يعترب املسكن وامللبس والفراش واآلنية وكذا اخلادم واملر 

قال يف املهمات يف احلج تعبري الرافعي بالعبد لالحرتاز  تنبيهان األولحاله قال وهذا أقرب 

عن اجلارية النفيسة املألوفة فإا إن كانت للخدمة فهي كالعبد وإن كانت لالستمتاع مل 

مل أره ولكن يكلف بيعها جزما ملا يؤدي إليه تعلقه ا من الضرر الظاهر قال وهذا التفصيل 

ال بد منه قلت نقله األذرعي عن تصريح الدارمي وزاد إن كان له أخرى للخدمة فإن أمكن 

  اليت لالستمتاع أن ختدم باع اليت للخدمة وإال فال
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قال يف املهمات يف احلج مقتضى إطالق الرافعي وغريه أنه ال فرق يف اعتبار املسكن  الثاين

اخلادم بني املرأة املكفية بإخدام الزوج وإسكانه وبني غريها وهو متجه ألن الزوجية قد تنقطع و 

فتحتاج إليهما قال وكذلك اعتبار املسكن بالنسبة إىل املتفقهة والصوفية الذين يسكنون 

بيوت املدارس والربط وقال السبكي يف الزكاة لو اعتاد السكىن باألجرة أو يف املدرسة 

قال البقليين ال يباع املسكن واخلادم يف  الثالثخروجه عن اسم الفقر بثمن املسكن  فالظاهر

% احلجر الغريب قطعا إلمكان الوفاء من غريه وقد قلت يف اخلالصة جامعا هذه النظائر 

ويف % هنا ويف عاقلة والسرتة % حكمهما فاملنع للبيع قف % اضطرب املسكن واخلادم يف 

يف احلج % للزوج والقريب واإلعتاق % البيع يف التفليس واإلنفاق و % نكاح أمة والفطرة 

إن مل % ولو ملألوف ويف التكفري % مث لذي احلج النفيس أبدال % والتكفري إن القا فال 

% وال اليت للوطء يف ذا جتري % وليس مينعان وصف الفقر % يكن يؤلف يف الشهري 



أحدها الزكاة قال النووي يف شرح  يف مواضعذكرت  كتب الفقيه وسالح اجلندي وآلة الصانع

املهذب والروضة نقال عن الغزايل يف اإلحياء لو كان له كتب فقه مل خترجه عن املسكنة يعين 

والفقر قال وال تلزمه زكاة الفطر وحكم كتابه حكم أثاث البيت ألنه حمتاج إليه قال لكن 

تاج إليه لثالثة أغراض التعليم والتفرج ينبغي أن حيتاط يف فهم احلاجة إىل الكتاب فالكتاب حي

باملطالعة واالستفادة فالتفرج ال يعد حادة كاقتناء كتب الشعر والتواريخ وحنومها مما ال ينتفع 

  به يف اآلخرة وال يف الدنيا
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فإن كان للكسب  فهذا يباع يف الكفارة وزكاة الفطر ومينع اسم املسكنة وأما حاجة التعليم 

كاملؤدب واملدرس بأجرة فهذه آلته فال تباع يف الفطرة كآلة اخلياط وإن كان يدرس لقيام 

فرض الكفاية مل يبع وال يسلبه اسم املسكنة ألا حاجة مهمة وأما حاجة االستفادة والتعلم 

ان من الكتاب كادخاره كتاب طب ليعاجل به نفسه أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ به فإن ك

يف البلد طبيب وواعظ فهو مستغن عن الكتاب وإن مل يكن فهو حمتاج مث رمبا ال حيتاج إىل 

مطالعته إال بعد مدة قال فينبغي أن يضبط فيقال ماال حيتاج إليه يف السنة فهو مستغن عنه 

فيقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة فال تباع ثياب الشتاء يف الصيف وال ثياب 

 الشتاء والكتب بالثياب أشبه وقد يكون له من كل كتاب نسختان فال حاجة له الصيف يف

إال إىل إحدامها فإن قال إحدامها أصح واألخرى حسن قلنا اكتف باألصح وبع األخرى وإن 

كان له كتابان من علم واحد أحدمها مبسوط واآلخر وجيز فإن كان مقصوده االستفادة 

التدريس احتاج إليهما هذا آخر كالم الغزايل قال النووي فليكتف باملبسوط وإن كان قصده 

وهو حسن إال قوله يف كتاب الوعظ إنه يكتفى بالواعظ فليس كما قال ألنه ليس كل أحد 

ينتفع بالواعظ كانتفاعه يف خلوته على حسب إرادته قلت وكذا قوله يف كتاب الطب إنه 

لد طبيب متربع فإن مل يكن إال بأجرة مل يكتفى بالطبيب ينبغي أن يكون حمله إذا كان يف الب

قال يف شرح املهذب لو كان  املوضع الثاين احلجيكلف بيع الكتاب واالستئجار عند احلاجة 



فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج قال القاضي أبو الطيب إن مل يكن له بكل كتاب إال 

سختان لزمه بيع إحدامها فإنه ال نسخة واحدة مل يلزمه ألنه حمتاج إىل كل ذلك وإن كان له ن

  حاجة به إليهما وقال القاضي حسني يلزم للفقيه بيع كتبه يف الزاد والراحلة
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قال وهذا الذي قاله ضعيف وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة يف وجوب بيع املسكن 

املذهب وعلى ما  قاعدةاجلاري على واخلادم للحج قال فالصواب ما قاله أبو الطيب فهو 

قاله األصحاب هنا يف املسكن واخلادم وعلى ما قالوه يف باب الكفارة وباب التفليس اه 

قال األسنوي يف باب التفليس رأيت يف زيادات العبادي أنه يرتك للعامل  املوضع الثالث الدين

يه ونقل كالم العبادي يف ومل أر ما خيالفه وذكر النووي يف احلج يف شرح املهذب ما يقتض

قال البلقيين الفرق بني الشرط والتلعيق أن  القول يف الشرط والتعليققسم الصدقات وأقره 

التعليق ما دخل على أصل الفعل فيه بأداته كإن وإذا والشرط ما جزم فيه باألول وشرط فيه 

دخل له فيها وهلذا ال أمر آخر قاعدة الشرط إمنا يتعلق باألمور املستقبلة أما املاضية فال م

يصح تعليق اإلقرار بالشرط ألنه خرب عن ماض ونص عليه ولو قال يا زانية إن شاء اهللا فهو 

قاذف ألنه خرب عن ماض فال يصح تعليقه باملشيئة ولو فعل شيئا مث قال واهللا ما فعلته إن 

نث قاعدة أبواب شاء اهللا حنث كما قال الزركشي يف قواعده وخطأ البارزي يف فتواه بعدم احل

الشريعة كلها على أربعة أقسام أحدها ماال يقبل الشرط وال التعليق كاإلميان باهللا والطهارة 

والصالة والصوم إال يف صور تقدم استثناؤها يف أول الكتاب والضمان والنكاح والرجعة 

  واالختيار والفسوخ والثاين ما يقبلهما كالعتق والتدبري واحلج
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الثالث ماال يقبل التعليق ويقبل الشرط كاالعتكاف والبيع يف اجلملة واإلجارة والوقف 

ما كان متليكا حمضا ال مدخل  قاعدةوالوكالة الرابع عكسه كالطالق واإليالء والظهار واخللع 

ري فيها للتعليق فيه قطعا كالبيع وما كان حال حمضا يدخله قطعا كالعتق وبينهما مراتب جي

اخلالف كالفسخ واإلبراء يشبهان التمليك كذا الوقف وفيه شبه يسري بالعتق فجرى وجه 

ما قبل التعليق ال فرق  ضابطضعيف واجلعالة واخللع التزام يشبه النذر وإن ترتب عليه ملك 

فيه بني املاضي واملستقبل إال يف مسئلة واحدة وهي إن كان زيد حمرما أحرمت فإنه يصح 

ليس لنا خروج من عبادة بشرط إال يف االعتكاف  ضابطإذا أحرم أحرمت فال يصح خبالف 

الشروط الفاسدة تفسد العقود إال البيع بشرط الرباءة من العيوب والقرض  قاعدةواحلج 

ال يقبل  ضابطبشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على األصح فيهما 

ك إن شئت الثانية إن كان ملكي فقد بعتكه ومنه مسئلة البيع التعليق إال يف صور األوىل بعت

اختالف الوكيل واملوكل فيقول إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها ا الثالثة البيع الضمين 

كأعتق عبدك عين على مائة إذا جاء رأس الشهر وال يقبل اإلبراء التعليق إال يف صور األوىل 

 الثانية إذا مت فأنت يف حل فهو وصية كما يف إن رددت عبدي فقد أبرأتك صرح به املتويل

  فتاوى ابن الصالح
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الثالثة أن يكون ضمنا ال قصدا كما إذا علق عتقه مث كاتبه فوجدت الصفة عتق وتضمن 

من ملك التنجيز  قاعدةذلك اإلبراء من النجوم حىت يتبعه أكسابه ولو مل يتضمنه تبعه كسبه 

التعليق ومن ال فال واستثىن الزركشي يف قواعده من األول الزوج يقدر على تنجيز  ملك

الطالق والتوكيل فيه وال يقدر على التوكيل يف التعليق إذا منعنا التوكيل فيه ومن الثاين صور 

يصح فيها التعليق ملن ال ميلك التنجيز منها العبد ال يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة وميلك 

قها إما مقيدا حبال ملكه كقوله إن عتقت فأنت طالق ثالثا أو مطلقا كإن دخلت فأنت تعلي

طالق ثالثا مث دخلت بعد عتقه فتقع الثالثة على األصح ومنها جيوز تعليق طالق السنة يف 



احليض وطالق البدعة يف طهر مل ميسسها فيه وإن كان ال يتصور تنجيز ذلك يف هذه احلالة 

عليق من التصرفات صح إضافته إىل بعض حمل ذلك التصرف كالطالق ما قبل الت قاعدة

والعتق واحلج وماال فال كالنكاح والرجعة والبيع واستثىن اإلمام من األول اإليالء فإنه يقبل 

التعليق وال يصح إضافته إىل بعض احملل إال الفرج وال استثناء يف احلقيقة لصدق إضافته إىل 

وصية يصح تعليقها وال تصح إضافتها إىل بعض احملل ويستثىن من البعض واستدرك البارزي ال

االستثناء من النفي  األوىل القول يف االستثناء فيه قواعدالثاين صور منها الكفالة والقذف 

إثبات ومن اإلثبات نفي فلو قال أنت طالق ثالثا إال اثنتني إال واحدة فاملشهور وقوع 

  ر كثريةطلقتني نظائره يف الطالق واألقاري
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واستشكل على القاعدة مسئلة من قال واهللا ال لبست ثوبا إال الكتان فقعد عريانا فإنه ال 

يلزمه شيء ومقتضى القاعدة أنه حلف على نفي ما عدا الكتان وعلى إثبات لبس الكتان 

ميان تتبع املنقوالت دون وما لبسه فيحنث وأجاب ابن عبدالسالم بأن سبب املخالفة أن األ

األوضاع اللغوية وقد انتقلت إال يف االستثناء يف احللف إىل معىن الصفة مثل سواء و غري 

فيصري معىن حلفه واهللا ال لبست ثوبا غري الكتان وال يكون الكتان حملوفا عليه فال يضر تركه 

مرة فمضت ومل جيامعها  وال لبسه ونظري هذه املسئلة مسئلة واهللا ال أجامعك يف السنة إال

أصال فحكى ابن كج فيها وجهان أحدمها تلزمه الكفارة ألن االستثناء من النفي إثبات 

ومقتضى ميينه أن جيامع مرة ومل يفعل فيحنث والثاين ال وصححه يف الروضة ألن املقصود 

 نيةالثاباليمني أن ال يزيد على الواحدة فرجع ذلك إىل أن العرف جيعل إال مبعىن غري 

بعتك الصربة إال صاعا وال يعلم صيعاا وبعتك  ومن فروعهاالستثناء املبهم يف العقود باطل 

اجلارية إال محلها فإنه باطل أما األقارير والطالق فيصح ويلزمه البيان مثل له علي مائة درهم 

لوصية ال يصح استثناء منفعة العني إال يف ا ضابطإال شيئا ونسائي طوالق إال واحدة منهن 

االستثناء املستغرق باطل وفروعه ال  الثالثةيصح أن يوصي برقبة عني لرجل ومنفعتها آلخر 



  حتصى وينبغي استثناء ذلك يف الوصية فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر
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سام أحدها ماال يؤثر قطعا االستثناء احلكمي هل هو كاالستثناء اللفظي على أربعة أق الرابعة

ولو تلفظ به ضر كما لو باع املوصي مبا حيدث من محلها ومثرا فإنه يصح وهي مستثناة 

شرعا ولو باع واستثناها لفظا مل يصح الثاين ما يؤثر قطعا كما لو تلفظ به كبيع دار املعتدة 

يع دار املعتدة باألقراء واحلمل الثالث ما يصح يف األصح ولو صرح باستثنائها بطل كب

باألشهر والعني املستأجرة الرابع ما يبطل يف األصح كبيع احلامل حبر وحبمل لغري مالكها كما 

مسائل الدور هي اليت يدور تصحيح القول فيها إىل  القول يف الدورلو باع اجلارية إال محلها 

م الشرع إفساده وإثباته إىل نفيه وهي حكمي ولفظي فاألول ما نشأ الدور فيه من حك

والثاين ما نشأ من لفظة يذكرها الشخص وأكثر ما يقع الدور يف مسائل الوصايا والعتق 

وحنوها وقد أفرد فيها األستاذ أبو منصور البغدادي كتابا حافال وأفرد كتابا فيما وقع منه يف 

ا إن قال هل مسئلةسائر األبواب وها أنا أورد لك منه نظائر مفتتحا مبسئلة الطالق املشهورة 

أو إذا أو مىت أو مهما طلقتك فأنت طالق قبله ثالثا مث طلقها فثالثة أوجه أحدها ال يقع 

عليها طالق أصال عمال بالدور وتصحيحا له ألنه لو وقع املنجز لوقع قبله ثالث وحينئذ فال 

ط يقع املنجز للبينونة وحينئذ ال يقع الثالث لعدم شرطه وهو التطليق والثاين يقع املنجز فق

  والثالث يقع ثالث تطليقات املنجزة وطلقتان من املعتق إن كانت مدخوال ا
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واختلف األصحاب يف الراجح من األوجه فاملعروف عن ابن سريج الوجه األول وهو أنه ال 

خ أبو حامد يقع الطالق وبه اشتهرت املسئلة بالسرجيية وبه قال ابن احلداد والقفاالن والشي

والقاضي أبو الطيب والروياين والشيخ أبو علي والشيخ أبو إسحاق الشريازي والغزايل وعن 

املزين أنه قال به يف كتاب املنثور وحكاه صاحب اإلفصاح عن نص الشافعي وأنه مذهب 

زيد بن ثابت ورجح الثاين ابن القاص وأبو زيد وابن الصباغ واملتويل والشريف ناصر العمري 

جع إليه الغزايل آخرا قال الرافعي ويشبه أن تكون الفتوى به أوىل وصححه يف احملرر وتابعه ور 

النووي يف املنهاج وتصحيح التنبيه وقال األسنوي يف التنقيح واملهمات يف الوجه األول إذا  

كان صاحب مذهبنا قد نص عليه وقال به أكثر األصحاب خصوصا الشيخ أبو حامد شيخ 

قفال شيخ املراوزة كان هو الصحيح ونقله أيضا يف النهاية عن معظم األصحاب العراقيني وال

ونصره السبكي أوال وصنف فيه تصنيفني مث رجع عنه وأكثر ما رد به أن فيه سد فيه باب 

الطالق وليس بصحيح فإن احليلة فيه حينئذ أن يوكل وكيال يطلقها فإنه يقع وال يعارضه 

قها وإمنا وقع عليها طالقه فإن عرب بقوله إن وقع عليك طالقي املعلق بال خالف ألنه مل يطل

استوت الصورتان وذكر ابن دقيق العيد أن احليلة يف حل الدور أن يعكس فيقول كلما مل يقع 

عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثا فإذا طلقها وجب أن يقع الثالث ألن الطالق القبلي 

وقوع وعدمه وكل ما كان الزما للنقيضني فهو واقع واحلالة هذه معلق على النقيضني وهو ال

ضرورة ويشبهه قوهلم يف الوكالة كلما عزلتك فأنت وكيلي نفاذ العزل أن يقول كلما عدت 

قال إن آليت منك أو ظاهرت منك أو  ذكر نظائر هذه املسئلةوكيلي فأنت معزول مث يعزله 

ا مث وجد املعلق به مل يقع فسخت بعيبك أو العنتك أو راجعتك فأنت طالق قبله ثالث

  الطالق ويف صحته األوجه
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قال إن فسخت بيعي أو إعساري أو استحقيت املهر بالوطء أو النفقة أو القسم فأنت 

طالق قبله ثالثا مث وجد نفذ الفسخ وثبت االستحقاق وإن ألغينا الطالق املنجز ألن هذه 



وال تتعلق مبباشرته واختياره فال يصلح تصرفه دافعا هلا ومبطال حلق  فسوخ وحقوق تثبت قهرا

غريه قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله مث وطئ مل تطلق قطعا إذ لو طلقت مل 

يكن الوطئ مباحا وليس هنا سد باب الطالق قال مىت وقع طالقي على حفصة فعمرة طالق 

حفصة طالق قبله ثالثا مث طلق إحدامها مل تطلق هي قبله ثالثا ومىت وقع طالقي على عمرة ف

وال صاحبتها فلو ماتت عمرة مث طلق حفصة طلقت ألنه ال يلزم حينئذ من إثبات الطالق 

نفيه قال زيد لعمرو مىت وقع طالقك على امرأتك فزوجيت طالق قبله ثالثا وقال عمرو لزيد 

جة اآلخر يف نكاحه قال هلا مىت مثل ذلك مل يقع طالق كل واحد على امرأته ما دامت زو 

دخلت وأنت زوجيت فعبدي حر قبله وقال لعبده مىت دخلت وأنت عبدي فامرأيت طالق قبله 

ثالثا مث دخال معا مل يعتق ومل تطلق قال اإلمام وال خيالف أبو زيد يف هذه الصورة ألنه ليس 

ى الثاين يعتق وعلى فيه سد باب التصرف قال له مىت أعتقتك فأنت حر قبله مث أعتقه فعل

األول ال قال إن بعتك أو رهنتك فأنت حر قبله فباعه فعلى الثاين يصح وال عتق وعلى 

األول ال قال لغري مدخول ا إن استقر مهرك علي فأنت طالق قبله ثالثا مث وطئ فعلى 

ط األول ال يستقر املهر ذا الوطء ألنه لو استقر بطل النكاح قبله وإذا بطل النكاح سق

نصف املهر وعلى الثاين يستقر وال تطلق قال أنت طالق ثالثا قبل أن أخالعك بيوم على 

ألف تصح يل مث خالعها على ألف فعلى األول ال يصح اخللع وعلى الثاين يصح ويقع وال 

يقع الطالق املعلق قال إن وجبت علي زكاة فطرك فأنت حر وطالق قبل وجوا فعلى األول 

  وفطرها وعلى الثاين جتب وال يعتق وال تطلق ذكره األستاذ أبو منصورال جتب زكاة فطره 
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قال األستاذ أبو منصور قول األصحاب إن النجاسات ال  مسئلة مسائل الدور يف العبادات

تطهر بشيء من املائعات سوى املاء ألن وقوع التطهري ا يؤدي إىل وقع التنجيس ا ألن 

متطهران وجد  مسئلةأبا حنيفة وافق على أن اخلل إذا غسل به شيء جنس صار اخلل جنسا 

بينهما ريح شك كل واحد منهما يف وجوده منه فلكل أن يصلي منفردا أو إماما وليس 



ألحدمها أن يقتدي باآلخر ألنا لو صححنا اقتداءه به مع احلدث جعلنا إمامه طاهرا وإذا  

احلدث يف املأموم ألن أحدمها حمدث وإذا صار حمدثا مل يصح كان اإلمام طاهرا تعني 

 مسئلةاإلناءين وأشباهها  مسئلةاقتداؤه مع احلدث فكان يف صحة االقتداء فساده وكذلك 

سها إمام اجلمعة وعلم أنه إن سجد للسهو خرج الوقت ال يسجد ألن تصحيح سجود 

وقتها وإذا بطلت بطل سجود السهو السهو حينئذ يؤدي إىل إبطاله ألن اجلمعة تبطل خبروج 

مسئلة من دخل احلرم من غري إحرام ال يلزمه القضاء ألن لزومه يؤدي إىل إسقاط لزومه ألنا 

إذا ألزمناه القضاء وجب عليه دخول احلرم فيلزمه إحرام خمتص به فيقع ما أحرم به عنه ال عن 

مسئلة ستاذ أبو منصور يف كتابه القضاء فكان إجيابه مؤديا إىل إسقاطه ذكر هذه املسائل األ

لو أذن لعبده أن يتزوج بألف وضمن السيد األلف مث باع العبد  يف أمثلة من الدور احلكمي

من الزوجة قبل الدخول بتلك األلف بعينها مل يصح البيع ألنا لو صححنا البيع ملكته وإذا 

املهر بطل الثمن وإذا ملكته بطل النكاح وإذا بطل النكاح من قبلها سقط املهر وإذا سقط 

  بطل الثمن املعقود عليه بعينه بطل البيع ففي إجازة البيع إبطاله
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قال أبو علي الزجاجي وهلذه املسئلة نظائر كثرية منها لو شهد رجالن على رجل أنه أعتق 

ألا لو قبلت عادا  عبيده ساملا وغامنا فحكم بعتقهما مث شهدا بفسق الشاهدين مل يقبل

رقيقني وإذا عادا رقيقني بطلت شهادما فقبول شهادما يؤدي إىل إبطاهلا فأبطلناها ومنها 

لو مات وخلف ابنا وعبدين قيمتهما ألف فأعتقهما االبن فشهدا على امليت بألف دينا مل 

ا ومنها لو مات تقبل شهادما ألا لو قبلت عادا رقيقني فيكون يف إجازة شهادما إبطاهل

عن أخ وعبدين فأعتقهما األخ فشهدا بابن للميت مل تقبل ملا ذكر ومنها لو زوج أمته من 

عبد وأعتقها يف مرضه بعد قبض مهرها قبل الدخول وال خيرج من الثلث إال بضم املهر إىل 

فال الرتكة فال يثبت هلا خيار العتق ألنه لو ثبت وجب رد املهر فال خترج كلها من الثلث 

تعتق كلها وإذا رق بعضها فال خيار هلا ففي إثبات اخليار هلا إبطاله ومنها لو قال ألمته إن 



زوجتك فأنت حرة فزوجها مل تعتق ألن يف عتقها إبطاله ألنا لو قلنا بعقتها يف ذلك اليوم 

ن بطل تزوجيها وإذا بطل تزوجيها بطل عتقها فثبت النكاح وال عتق قلت ونظريها ما لو قال إ

بعتك فأنت حر ومنها لو ادعى املقذوف بلوغ القاذف وأنكر وال بينة مل حيلف القاذف أنه 

غري بالغ ألن يف احلكم بيمينه إبطاهلا إذ اليمني من غري البالغ ال يعتد ا ومنها لو دفع إىل 

ا رجل زكاة فاستغىن ا مل يسرتجع منه ألن االسرتجاع منه يوجب دفعها ثانيا ألنه يصري فقري 

باالسرتجاع قال الزجاجي واألصل يف هذه املسائل كلها قوله تعاىل وال تكونوا كاليت نقضت 

غزهلا من بعد قوة أنكاثا فعري من نقض شيئا بعد أن أثبته فدل على أن كل ما أدى إثباته إىل 

حدها األصحاب بأا ملكة أي هيئة راسخة يف النفس متنع  القول يف العدالةنقضه باطل 

رتاف كبرية أو صغرية دالة على اخلسة أو مباح خيل باملروءة وهذه أحسن عبارة يف من اق

  حدها وأضعفها قول من قال اجتناب الكبائر واإلصرار على الصغائر
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ألن جمرد االجتناب من غري أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غري كاف 

العدالة وألن التعبري بالكبائر بلفظ اجلمع يوهم أن ارتكاب الكبرية الواحدة ال يضر يف صدق 

وليس كذلك وألن اإلصرار على الصغائر من مجلة الكبائر فذكره يف احلد تكرار وألن صغائر 

اخلسة ورذائل املباحات خارج عنه مع اعتباره قال يف الروضة وهل اإلصرار السالب للعدالة 

نوع من الصغائر أم اإلكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع فيه  املداومة على

وجهان يوافق الثاين قول اجلمهور من غلبت طاعاته معاصيه كان عدال وعكسه فاسق ولفظ 

الشافعي يف املختصر يوافقه فعلى هذا ال تضر املداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت 

 املطلب بأن مقتضاه أن مداومة النوع الوحد تضر على الطاعة وعلى األول تضر واعرتضه يف

الوجهني أما على األول فظاهر وأما على الثاين فألنه يف ضمن حكايته قال إن اإلكثار من 

نوع واحد كاإلكثار من األنواع وحينئذ ال حيسن معه التفصيل نعم يظهر أثرها فيما لو أتى 

شقة كف النفس عنه وهو ما حكاه يف اإلبانة بأنواع من الصغائر إن قلنا باألول مل يضر مل



وإن قلنا بالثاين ضر وتبعه يف املهمات وقال يدل على ما ذكرناه أنه خالف املذكور هنا وجزم 

يف الكالم على األولياء ويف الرضاع بأن املداومة على النوع الواحد تصريه كبرية وأجاب 

مة فإن املراد باألكثرية اليت تغلب ا معاصيه البلقيين بأن اإلكثار من النوع الواحد غري املداو 

على طاعته وهذا غري املداومة فاملؤثر على الثاين إمنا هو الغلبة ال املداومة والرجوع يف الغلبة 

إىل العرف فإنه ميكن أن يراد مدة العمر فاملستقبل ال يدخل يف ذلك وكذا ما ذهب بالتوبة 

ب يف حد الكبرية حىت قال ابن عبدالسالم مل أقف هلا اضطر  متييز الكبائر من الصغائروغريها 

  على ضابط يعين ساملا من االعرتاض
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وعدل إمام احلرمني عن حدها إىل حد السالب للعدالة فقال كل جرمية تؤذن بقلة اكرتاث 

ذلك بل تنفي حسن مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة وكل جرمية ال تؤذن ب

الظن بصاحبها ال حتبط العدالة قال وهذا أحسن ما مييز به أحد الضدين من االخر وأما 

  حصر الكبائر بالعد فال ميكن استيفاؤه فقد أخرج عبدالرزاق يف تفسريه قال 

أخربنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قيل البن عباس الكبائر سبع قال هي إىل السبعني 

عند ابن أيب حامت هي إىل السبعمائة أقرب وأكثر من رأيته عدها الشيخ تاج  أقرب ويف رواية

الدين السبكي يف مجع اجلوامع فأورد منها مخسة وثالثني كبرية أكثرها يف الروضة وأصلها وقد 

ومطلق % كالقتل والزنا وشرب اخلمر % أوردا نظما يف مثانية أبيات ال حشو فيها فقلت 

والغصب % ويأس رمحة وأمن املكر % القذف واللواط مث الفطر و % املسكر مث السحر 

خيانة يف الكيل % منع زكاة ودياثة فرار % بالزور والرشوة والقيادة % والسرقة والشهادة 

وسب صحبه وضرب % فاجرة على نبينا ميني % منيمة كتم شهادة ميني % والوزن ظهار 

تأخريها ومال أيتام رأوا % الصالة أو حرابة تقدميه % سعاية عق وقطع الرحم % املسلم 

قلت زاد يف الروضة نسيان % والغل أو صغرية قد واظبا % وأكل خنزير وميت والربا % 

القرآن والوطء يف احليض نقله احملاملي عن نص الشافعي وزاد صاحب العدة إحراق احليوان 



ر مع القدرة وزاد وامتناعها من زوجها بال سبب وترك األمر باملعروف والنهي عن املنك

العالئي يف قواعده عدم التنزه من البول والتعرب بعد اهلجرة واإلضرار يف الوصية ومنع ابن 

ما السبيل فضل املاء لورودها يف احلديث والشرب يف آنية الذهب والفضة للتوعد عليه بالنار 

ة املشهورة يف قال العالئي مدار هذه القاعدة على القاعد يشرتط فيه العدالة وماال يشرتط

أصول الفقه إن املصاحل املعتربة إما يف حمل الضرورات أو يف حمل احلاجات أو يف حمل التتمات 

  وإما مستغىن عنها
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بالكلية إما لعدم اعتبارها أو لقيام غريها مقامها وبيان هذا أن اشرتاط العدالة يف صحة 

ا عن اخليانة والكذب والتقصري إذ الفاسق ليس له وازع  التصرف مصلحة حلصول الضبط

ديين فال يوثق به فاشرتاط العدالة يف الشهادة والرواية يف حمل الضرورات ألن الضرورة تدعو 

ىل حفظ الشريعة يف نقلها وصوا عن الكذب وكذلك يف الفتوى أيضا لصون األحكام 

م عن الضياع فلو قبل فيها قول الفسقة ومن وحلفظ دماء الناس وأمواهلم وأبضاعهم وأعراضه

ال يوثق به لضاعت وكذلك يف الواليات على الغري كاإلمامة الكربى والقضاء وأمانة احلكم 

والوصاية ومباشرة األوقاف والسعاية يف الصدقات وما أشبه ذلك ملا يف االعتماد على 

مثل تصرفات اآلباء الفاسق يف شيء منها من الضرر العظيم وأما حمل احلاجات ففي 

واألجداد ألبنائهم ومنهم من طرد فيه اخلالف اآليت يف النكاح واملؤذن املنصوب العتماد 

الناس على قوله يف دخول األوقات إذ لو كان غري موثوق به حلصل اخللل يف إيقاع الصلوا يف 

بال خالف  غري أوقاا وأما حمل التتمات فكإمامة الصلوات ولذلك مل يشرتط فيها العدالة

عندنا إذ ليس فيها توقع خلل بالنسبة إىل املصلني خلفه ألن توهم قلة مباالته بالطهارة عن 

احلدث واخلبث نادر يف الفساق وكذلك والية القريب على قريبه امليت يف التجهيز والتقدم 

يف  على الصالة ألن فرط شفقة القريب وكثرة حزنه تبعثه على االحتياط يف ذلك وقوة التضرع

الدعاء له فالعدالة فيه من التتمات وأما املستغىن عنه بالكلية لعدم احلاجة إليه فكاإلقرار ألن 



طبع اإلنسان يزعه عن أن يقر على نفسه مبا يقتضي قتال أو قطعا أو تغرمي مال فقبل من الرب 

ا يوجب والفاجر اكتفاء بالوازع الطبيعي وهلذا يقبل إقرار العبد مبا يقتضي القصاص دون م

املال ألن طبعه يزعه عن إضرار نفسه خبالف إضرار سيده والذي يقوم غريه مقامه التوكيل 

واإليداع من املالك فإن نظره لنفسه قائم مقام نظر الشرع له يف االحتياط فيجوز له أن يوكل 

  الفاسق ويودع عنده ألن طبع املالك يزعه عن إتالف ماله بالتفريط
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وهذه ولذلك لو كان موكال أو مودعا يف مال الغري وجب عليه االحتياط بالوازع الشرعي 

وفيها ثالثة عشر طريقا أشهرها يف اشرتاط العدالة فيها  األول والية النكاح فروع اختلف فيها

قوالن أصحهما نعم فال يلي الفاسق كسائر الواليات وألنه ال يؤمن أن يضعها عند فاسق 

ثله والثاين ال ألن األولني مل مينعوا الفسقة من تزويج بنام الطريق الثاين يلي قطعا الثالث ال م

يلي قطعا الرابع يلي ارب دون غريه ألنه أكمل شفقة اخلامس عكسه ألن ارب يستقل 

بالنكاح فرمبا وضعها عند فاسق خبالف غريه فتنظر هي لنفسها وتأذن السادس يلي إن فسق 

 شرب اخلمر خبالف ما إذا كان به الختالل نظره السابع يلى املسترت دون املعلن الثامن بغري

يلي الغيور دون غريه التاسع يلي إن مل حيجر عليه العاشر يلي إن كان اإلمام األعظم قطعا 

وإال فقوالن احلادي عشر يلي إن كان اإلمام نساء املسلمني ال مولياته الثاين عشر يلي إن  

يث لو سلبناه الوالية انتقلت إىل حاكم مثله وإال فال قاله الغزايل واستحسنه النووي كان حب

قيل العدالة  الفرع الثاين االجتهادالثالث عشر قاله يف البحر يلي ابنته وال يقبل النكاح البنه 

ما يشرتط ركن فيه واألصح ال بل هي شرط لقبول إخباره حىت جيب عليه األخذ بقول نفسه 

فيه فروع منها أفىت ابن الصالح أن الشاهد بالرشد ال جيب عليه  عدالة الباطنة وماالفيه ال

  معرفة عدالة املشهود له باطنا بل يكفي العدالة ظاهرا
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ومنها شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين وال يشرتط فيهم معرفة العدالة الباطنة على 

نكاح ينعقد بني أوساط الناس ومن يشق عليه البحث عنها فاكتفى بالعدالة الصحيح ألن ال

الظاهرة وهلذا ال يكتفى ا لو أريد إثباته عند حاكم أو كان العاقد احلاكم كما جزم به ابن 

الصالح ومنها الرواية واألصح فيها قبول املستور كما صححه يف شرح املهذب وغريه ومنها 

فيه ( ال ولده ال يشرتط فيهما العدالة الباطنة ومنها املفيت ال يشرتط ويل النكاح واألب يف م

ومنها من له احلضانة ومنها ما يف فتاوى السبكي أن الناظر من جهة الوقف ) العدالة الباطنة 

هل يشرتط فيه العدالة الباطنة كالناظر من جهة القاضي أو تكفي فيه العدالة اوزة لتصرف 

تمل والظاهر الثاين وإذا حكم له احلكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت األب يف مال ولده حم

عدالته الباطنة أو تكفي عدالته الظاهرة حمتمل ويتجه أن يكون كاألب إذا باع شيئا وأراد 

يف املراد باملستور أوجه  تنبيهإثباته عند احلاكم وما عدا ذلك يشرتط فيه العدالة الباطنة جزما 

دالته ظاهرا ال باطنا وهو الذي صححه النووي الثاين أنه من علم أحدها أنه من عرفت ع

إسالمه ومل يعلم فسقه وهو الذي حبثه الرافعي ونقله الروياين عن النص وصوبه يف املهمات 

وقال السبكي إنه الذي يظهر من كالم األكثرين ترجيحه الثالث أنه من عرفت عدالته باطنا 

ما يشرتط فيه ستصحب وهذا ما صححه السبكي يف املاضى وشك فيها وقت العقد في

اتفقوا على قبول الواحد يف جناسة املاء وحنوه ويف دخول وقت الصالة ويف اهلدية  العدد وماال

واإلذن يف دخول الدار ونقل ابن حزم إمجاع األمة على قبول قول املرأة الواحدة يف إهداء 

مباح جزئي جلزئي فكان مقتضاه أن ال  الزوجة لزوجها ليلة الزفاف مع أنه إخبار عن تعيني

  يقبل يف مثله
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لكن اعتضد هذا بالقرينة السمتمرة عادة أن التدليس ال يدخل يف مثل هذا ويبدل على 

الشهادة وال خالف عندنا يف اشرتاط  األول وهذه فروع جرى فيها خالفالزوج غري زوجته 

ل رمضان ففيه قوالن أصحهما عدم اشرتاطه وقبول الواحد فيه العدد فيها إال يف هال

واختلف على هذا هل هو جار جمرى الشهادة أو الرواية قوالن أصحهما األول وينبين عليهما 

قبول املرأة والعبد فيه واملستور واإلتيان بلفظ الشهادة واالكتفاء فيه بالواحد عن الواحد 

إال يف املستور وحيث قبل الواحد فذاك يف الصوم  واألصح يف الكل مراعاة حكم الشهادة

وصالة الرتاويح دون حلول اآلجال والتعليقات وانقضاء العدد ونظري ذلك لو شهد واحد 

بإسالم ذمي مات قبل يف وجوب الصالة عليه على األرجح دون إرث قريبه املسلم ومنع 

ثالثني برؤية اهلالل الليلة املاضية قريبه الكافر إتفاقا ونظريه أيضا لو شهد بعد الغروب يوم ال

مل تقبل هذه الشهادة إذ ال فائدة هلا إال تفويت صالة العيد نعم تقبل يف اآلجال والتعليقات 

الرواية واجلمهور على عدم اشرتاط العدد فيها ومنهم من شرط رواية اثنني وقيل  الثاينوحنوها 

اخلارص وفيه  الثالثتيسري مبسوطا أربعة وقد ذكرت حجج ذلك وردها يف شرح التقريب وال

قوالن أصحهما االكتفاء بالواحد تشبيها باحلكم والثاين غلب جانب الشهادة ويف وجه 

ثالث إن خرص على حمجور أو غائب شرط اثنان وإال فال وعلى األول األصح اشرتاط 

  حريته وذكورته كما يف هالل رمضان
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 اخلامسسم وفيه قوالن لرتدده أيضا بني احلاكم والشاهد واألصح يكفي واحد القا الرابع

املقوم ويشرتط فيه العدد بال خالف عندنا ألن التقومي شهادة حمضة ومالك أحلقه باحلاكم 

القائف وفيه خالف لرتدده بني الرواية والشهادة واألصح االكتفاء بالواحد تغليبا  السادس

املرتجم كالم اخلصوم للقاضي  السابعب انتصابا عاما إلحلاق النسب لشبه الرواية ألنه منتص

املسمع إذا كان القاضي أصما واألصح اشرتاط العدد فيه  الثامنواملذهب اشرتاط العدد فيه 

والثاين غلب جانب الرواية والثالث إن كان اخلصمان أصمني أيضا اشرتط وإال فال وأما 



له اخلصم فجزم القفال بأنه ال حاجة فيه إىل العدد وكأنه إمساع اخلصوم كالم القاضي وما يقو 

املعرف ذكر الرافعي يف الوكالة فيما إذا ادعى الوكيل ملوكله الغائب  التاسعاعتربه رواية فقط 

وهو غري معروف أن العبادي قال ال بد وأن يعرف باملوكل شاهدان يعرفهما القاضي ويثق 

اله العراقيون أنه ال بد من إقامة البينة على أن فالن بن ما قال هذه عبارة العبادي والذي ق

فالن وكله وقال القاضي أبو سعد يف شرح خمتصر العبادي ميكن أن يكتفى مبعرف واحد إذا  

كان موثوقا به كما ذكر الشيخ أبو حممد أن تعريفه يف حتمل الشهادة عليها حيصل مبعرف 

  واحد ألنه إخبار وليس بشهادة
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بعث احلكم عند الشقاق هل جيوز أن يكون واحدا فيه وجهان اختار ابن كج املنع  العاشر

لظاهر اآلية قال الرافعي ويشبه أن يقال إن جعلناه حتكيما مل يشرتط فيه العدد أو توكيال 

تلف اخ احلادي عشرفكذلك إال يف اخللع فيكون على اخلالف يف تويل الواحد طريف العقد 

املتبايعان يف صفة هل هي عيب قال يف التهذيب يرجع إىل قول واحد من أهل اخلربة بأنه 

عيب يثبت به الرد واعترب صاحب التتمة شهادة اثنني لقوة شبهه بالشهادة كالتقومي ولو 

اختلف الزوجان يف قرحة هل هي جذام أو يف بياض هل هو برص اشرتط فيه شهادة 

يف الرجوع إىل  الثاين عشرا جزم به يف اصل الروضة يف النكاح شاهدين عاملني بالطب كذ

قول الطبيب وذلك يف مواضع أحدها يف املاء املشمس على الوجه القائل مبراجعة أهل الطب 

قال يف البيان إن قال طبيبان إنه يورث الربص كره وإال فال قال يف شرح املهذب واشرتاط 

ب اإلخبار ثانيها اعتماده يف املرض املبيح للتيمم طبيبني ضعيف بل يكفي واحد فإنه من با

والذي قطع به اجلمهور أنه يكفي قول طبيب واحد ويف وجه ال بد من اثنني ويف ثالث جيوز 

اعتماد العبد واملرأة ويف رابع والفاسق واملراهق ويف خامس والكافر ثالثها اعتماده يف كون 

يه من اإلسالم والبلوغ والعدالة واحلرية والعدد قال املرض خموفا يف الوصية قال الرافعي ال بد ف

وال يبعد جريان اخلالف الذي يف التيمم هنا وقال النووي املذهب اجلزم باشرتاط العدد وغريه 



  ألنه يتعلق به حقوق آدميني
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ء فإنه حق اهللا وله من الورثة واملوصى هلم فاشرتط فيه شروط الشهادة لغريه خبالف الوضو 

بدل رابعها اعتماده يف أن انون ينفعه التزويج وكذا انونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي 

اشرتاط العدد وحيث قاال عند إشارة األطباء ويف موضع أرباب الطب وعبارة الشامل إذا قال 

ألنه جار جمرى  أهل الطب قال العالئي ومل أجد أحدا تعرض لالكتفاء فيه بواحد وال يبعد

اإلخبار تذنيب مقدرات الشريعة على أربعة أقسام أحدها ما مينع فيه الزيادة والنقصان  

كأعداد الركعات واحلدود وفروض املواريث الثاين ما ال مينعها كالثالث يف الطهارة الثالث ما 

الزوجات مينع الزيادة دون النقصان كخيار الشرط بثالث وإمهال املرتد بثالث والقسم بني 

بثالث الرابع عكسه كالثالث يف االستنجاء والتسبيع يف الولوغ والطواف واخلمس يف الرضاع 

والنجوم يف الكتابة ونصب الزكاة والشهادة والسرقة تذنيب املقدرات أربعة أقسام أحدها ما 

قد هو تقريب قطعا كسن الرقيق املوكل يف شرائه أو املسلم فيه حىت لو شرط التحديد بطل الع

الثاين ما هو حتديد قطعا كتقدير مدة اخلف وأحجار االستنجاء وغسل ولوغ الكلب 

واألربعني يف اجلمعة ونصب الزكاة وأصنافها وسن األضحية وآجال الزكاة واجلزية والدية 

وتغريب الزاين وإنظار املوىل والعنني ومدة الرضاع ومقادير احلدود ونصاب السرقة الثالث ما 

صح أنه تقريب كتقدير القلتني خبمسمائة وسن احليض بتسع واملسافة بني فيه خالف واأل

الصفني بثالثة أذرع ومسافة القصر بثمانية وأربعني ميال الرابع عكسه كتقدير اخلمسة األوسق 

  بألف وستمائة رطل بالبغدادي

____________________  

)1/393(  

  



درات منصوصة ولتقديرها حكمة فال قال يف شرح املهذب وسبب حتديد ما ذكر أن هذه املق

يسوغ خمالفتها وأما املختلف فيه فيشبه أن تقديره باالجتهاد إذ مل جيئ نص صريح صحيح 

قد يقدر الشيء حبد وال يبلغ به احلد من  تذنيبيف ذلك وما قارب القدر فهو يف املعىن مثله 

مبا دون الدية والرضخ مبا  ذلك العرايا مبا دون مخسة أوسق واهلدنة مبا دون السنة واحلكومة

دون السهم والتعزير مبا دون احلد حىت لو عزر بالنفي مل يبلغ سنة واملتعة مبا دون الشطر يف 

رأي بناء على أا بدل عنه ومن ذلك خامت الفضة مبا دون مثقال لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ثالثة مث السبعة فاعتربت اختذه من ورق وال تتمه مثقاال تذنيب أكثر عدد اعتربه الشرع ال

الثالثة يف مسحات االستنجاء والطهارة وضوءا وغسال ومدة اخلف للمسافر والعادات غالبا 

ومدة اخليار والقسم واإلحداد على غري الزوج والطالق واإلقرار واألشهر يف العدة وإمهال 

جود وشهادة الزوجة للدخول واملرتد وتارك الصالة إن أمهلنامها وتسبيحات الركوع والس

اإلعسار يف رأي الفوراين واملتويل والعدد الذين حيضرون بيعة اإلمام يف رأي واعتربت السبعة 

يف غسل الولوغ وتكبريات العيد يف الركعة األوىل واخلطبة الثانية وأشواط الطواف والسعي 

واعتربت وسن التمييز واألمر بالصالة والصوم واعترب االثنان يف اجلماعة والشهادة غالبا 

األربعة يف عدد املنكوحات وشهادة الزنا واللواط وإتيان البهيمة والعدد الذين حيضرون البيعة 

يف رأي واخلمسة يف تكبريات العيد يف الركعة الثانية وأول نصاب اإلبل والعدد الذين حيضرون 

والعشرة يف  البيعة يف رأي والتسعة يف تكبريات العيد يف اخلطبة األوىل وسن احليض واإلنزال

  سن الضرب على ترك الصالة والثالثون يف أول نصاب البقر
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واألربعون يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة والذين حيضرون البيعة على رأي وأول نصاب الغنم 

ضور ليس لنا موضع يعترب فيه ح ضابطوالسبعون يف اخلطوات لالسترباء واملائة يف الدية 

أربعني كاملني إال اجلمعة والعدد الذين يبايعون اإلمام على رأي القول يف األداء والقضاء 

واإلعادة والتعجيل العبادة إن مل يكن هلا وقت حمدود الطرفني مل توصف بأداء وال قضاء وال 



ر تعجيل كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ورد املغصوب والتوبة من الذنوب وإن أمث املؤخ

هلا عن املبادرة إليه فلو تداركه بعد ذلك ال يسمى قضاء وإن كان فإما أن يقع يف الوقت أو 

قبله أو بعده والثاين التعجيل والثالث القضاء واألول إن مل يسبق بفعلها مرة أخرى فاألداء 

الوضوء والغسل يوصفان  األولوإال فاإلعادة ما يوصف باألداء والقضاء وماال فيه فروع 

داء وتردد القاضي أبو الطيب يف وصفهما بالقضاء ومل يقف ابن الرفعة على نقل يف ذلك باأل

فقال ميكن وصف الوضوء بالقضاء تبعا للصالة وصوره مبا إذا خرج الوقت ومل يتوضأ ومل 

  يصل فلو توضأ بعد الوقت مسي قضاء ويقوي ذلك إذا قلنا جيب الوضوء بدخول الوقت
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قيل وفائدة ذلك تظهر يف البس خف أحدث ومل ميسح وخرج وقت الصالة مث سافر صار 

الوضوء قضاء عن املسح الواجب يف احلضر فال ميسح إال مسح مقيم كما قاله أبو إسحاق 

ملن فاتته صالة يف احلضر فقضاها يف السفر فإنه يتم واجلمهور منعوا ذلك وقالوا ميسح ثالثا 

الوضوء مل يستقر يف الذمة خبالف الصالة وعلى هذا فاملراد بأداء الوضوء اإليقاع وفرقوا بأن 

األذان هل يوصف باألداء أو القضاء مل أر من تعرض له وينبغي أن  الثاينال املقابل للقضاء 

يقال إن قلنا األذان للوقت ففعله بعده للمقضية قضاء فيوصف ما وإن قلنا للصالة وهو 

الصلوات اخلمس وصوم رمضان واحلج والعمرة   الثالث والرابع واخلامسفال  القدمي املعتمد

كلها توصف باألداء والقضاء فإن قيل وقت احلج والعمرة العمر كله فكيف يوصف بالقضاء 

إذا شرع فيه مث أفسده فاجلواب أنه تضيق بالشروع فيه ونظريه قول القاضي حسني واملتويل 

ت قضاء وإن أوقعها يف الوقت ألن اخلروج منها ال جيوز فيلزم والروياين لو أفسد الصالة صار 

فوات وقت اإلحرام ا نقله األسنوي ساكتا عليه لكن ضعفه البلقيين وقال يلزم عليه أنه لو 

النوافل املؤقتة كلها توصف  السادسوقع ذلك يف اجلمعة مل تعد ألا ال تقضى وذلك ممنوع 

الصالة اليت هلا سبب ال توصف  الثامنألداء ال بالقضاء صالة اجلمعة توصف با السابعما 



  بالقضاء
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صالة اجلنازة مل أر من تعرض هلا والظاهر أا توصف باألداء وبالقضاء إذا دفن قبلها  التاسع

أن هلا فصلى على القرب ألا لو كانت حينئذ أداء مل حيرم التأخري إليه وهو حرام فدل على 

الرمي إذا ترك رمي يوم تداركه يف باقي األيام وهل هو أداء أو قضاء فيه  العاشروقتا حمدودا 

قوالن أحدمها قضاء اوزته الوقت املضروب له وأظهرمها أداء ألن صحته مؤقتة بوقت حمدود 

لك والقضاء ليس كذلك وعلى هذا ال جيوز تداركه ليال وال قبل الزوال ألنه مل يشرع يف ذ

الوقت رمي وجيوز تأخري رمي يوم ويومني ليفعله مع ما بعده وتقدمي اليوم الثاين والثالث مع 

اليوم األول وجيب الرتتيب بني املرتوك ورمي اليوم وعلى األول يكون األمر خبالف ذلك 

هكذا فرع الرافعي وجزم يف الشرح الصغري بتصحيحه أعين منع التدارك ليال وقبل الزوال 

لتقدمي والتأخري وصحح النووي اجلواز ليال وقبل الزوال ومنع التقدمي وعدم وجوب وجواز ا

كفارة املظاهر تصري قضاء إذا جامع قبل إخراجها   احلادي عشرالرتتيب إذا تداركه قبل الزوال 

زكاة الفطر إذا أخرها عن يوم العيد صارت قضاء واحلاصل أن  الثاين عشرنص عليه الشافعي 

د يوصف باألداء والقضاء إال اجلمعة وماال فال ومن هنا علم فساد قول ماله وقت حمدو 

صاحب املعاياة كل صالة تفوت يف زمن احليض ال تقضى إال يف مسئلة وهي ركعتا الطواف 

ألا ال تتكرر خبالف سائر الصلوات ألن ذلك ال يسمى قضاء إذ القضاء إمنا يدخل 

ما دام حيا نعم يتصور قضاؤمها يف صورة احلج عن املؤقت وهاتان الركعتان ال يفوتان أبدا 

  امليت إن سلم أيضا أن فعلهما يسمى قضاء
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من املشكل قول األصحاب يدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض  تنبيه

ة البعدية وبعده بفعله وخيرج النوعان خبروج وقت الفرض ووجه اإلشكال احلكم على الراتب

خبروج وقتها خبروج وقت الفرض وذلك شامل ملا إذا فعل الفرض وملا إذا مل يفعل مع أن 

الوقت يف الصورة الثانية مل يدخل بعد فكيف يقال خبروجه وبصريورا قضاء وأقرب ما جياب 

كل عبادة مؤقتة   قاعدةبه أن يقال إن وقتها يدخل بوقت الفرض وفعله شرط لصحتها 

جيلها أول الوقت إال يف صور الظهر يف شدة احلر حيث يسن اإلبراد وصالة فاألفضل تع

الضحى أول وقتها طلوع الشمس ويسن تأخريها لربع النهار وصالة العيدين يسن تأخريها 

الرتفاع الشمس والفطرة أول وقتها غروب مشس ليلة العيد ويسن تأخريها ليومه ورمي مجرة 

ها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر ويستحب تأخريها ليوم العقبة وطواف اإلفاضة واحللق كل

فطرة % ما عدا سبعة أنا املستقري % أول الوقت يف العبادة أوىل % النحر وقلت يف ذلك 

وإن شئت فقل بدل هذا البيت % والطواف احلالق رمي النحر % والضحى وعيد وظهر 

طواف احلجيج مث حالق و % حيث اإلبراد سائغ باحلر % الضحى العيد فطرة مث ظهر % 

ليس لنا قضاء يتأقت إال يف صور أحدها على رأي  ضابط% بعد حج ورمي يوم النحر % 

ضعيف يف الرواتب قيل يقضي فائتة النهار مامل تغرب مشسه وفائتة الليل مامل يطلع فجره 

وقيل كل تابع مامل يصل فريضة مستقلة وقيل مامل يدخل وقتها الثاين على رأي أيضا وهو 

  الرمي ال يقضى إال بالليل الثالث كفارة املظاهر إذا جامع قبل التكفري صارت قضاء
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 فائدةوجيب أن يوقع القضاء قبل مجاع آخر الرابع قضاء رمضان مؤقت مبا قبل رمضان آخر 

ال يف وقت من العبادات ما يقضى يف مجيع األوقات كالصالة والصوم ومنها ماال يقضى إ

خمصوص كاحلج ومنها ما يقضى على الفور كاحلج والعمرة إذا فسدا والصالة والصوم 

قاعدة فيما جيب قضاؤه بعد فعله املرتوكني عمدا وما يقضى على الرتاخي كاملرتوكني بعذر 

قال يف شرح املهذب قال األصحاب األعذار قسمان عام ونادر فالعام ال  خلال وماال جيب



مشقة ومنه صالة املريض قاعدا أو موميا أو متيمما والصالة باإلمياء يف شدة قضاء معه لل

اخلوف وبالتيمم يف موضع يغلب فيه فقد املاء والنادر قسمان قسم يدوم غالبا وقسم ال يدوم 

فاألول كاملستحاضة وسلس البول واملذي ومن به جرح سائل أو رعاف دائم أو اسرتخت 

ومن أشبههم فكلهم يصلون مع احلدث والنجس وال يعيدون  مقعدته فدام خروج احلدث منه

للمشقة والضرورة والثاين نوعان نوع يأيت معه ببدل للخلل ونوع ال يأيت فاألول كمن تيمم يف 

احلضر لعدم املاء أو للربد مطلقا أو لنسيان املاء يف رحله أو مع اجلبرية املوضوعة على غري 

ومنه من يتمم مع اجلبرية املوضوعة على طهر وال طهر واألصح يف الكل وجوب اإلعادة 

إعادة عليه يف األصح قال يف شرح املهذب ومن األصحاب من جعل مسئلة اجلبرية من 

العذر العام وهو حسن والثاين كمن مل جيد ماء وال ترابا والزمن واملريض الذي مل جيد من 

له عليها ومن عليه جناسة ال يوضئه أو من يوجهه إىل القبلة واألعمى الذي مل جيد من يد

يعفى عنها وال يقدر على إزالتها واملربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن 

  القبلة أو أكره على الصالة مستدبرا أو قاعدا
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الركوع فكل هؤالء جتب عليهم اإلعادة لندور هذه األعذار وأما العاري فاملذهب أنه يتم 

والسجود وال إعادة عليه وقيل يومئ ويعيد ومن خاف فوت الوقوف لو صلى العشاء قيل 

يصلي صالة شدة اخلوف ويعيد واختاره البلقيين صرح به العجلي كما نقله ابن الرفعة يف 

الكفاية وقيل ال يعيد وقيل يلزمه اإلمتام ويفوت الوقوف وصححه الرافعي وقيل يبادر إىل 

ت الصالة ألا جيوز تأخريها عن الوقت للجمع مبشقة السفر ومشقة فوات الوقوف ويفو 

األصح أن العربة بوقت القضاء دون األداء  قاعدةاحلج أصعب وهذا ما صححه النووي 

فيقضي الصالة الليلية ارا سرا والنهارية ليال جهرا ولو قضيت صالة العيد فإن كان يف أيام 

ا مل يكرب فيها السبع واخلمس صرح به العجلي كما نقله ابن التكبري فواضح أو بعد انقضائه

الرفعة يف الكفاية وليس لنا صالة تقضى على غري هيئتها إال يف هذه الصورة ويشبه هذه 



من املشكل  تنبيهاألصح أن العربة يف الكفارات بوقت األداء دون الوجوب  قاعدةالقاعدة 

كانت ارية فهي يف القضاء جهرية ولوقتها قوله يف الروضة من زوادئه صالة الصبح وإن  

حكم الليل يف اجلهر قال األسنوي قد فهم أكثر الناس هذا الكالم على غري ما هو عليه 

وعملوا به إىل أن يثبت هلم املراد منه فأما قوله فهي يف القضاء جهرية ولوقتها حكم الليل يف 

جهرا وليس كذلك بل سرا على  اجلهر فقد تومهوا منه أن الصبح تقضى بعد طلوع الشمس

الصحيح كا هو القياس وتقرير كالم الروضة أن الصبح وإن كانت من صلوات النهار 

  فحكمها حكم
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الصلوات اجلهرية إذا قضيت حىت جيهر فيها بال خالف إن قضيت ليال أو يف وقت الصبح 

فائتة النهار بالليل ففي اجلهر فيه وجهان والثاين  ويكون األول مستثىن من قوهلم إن من قضى

من قوهلم إن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر بال خالف وحىت يسر على الصحيح إن 

قضاها بعد طلوع الشمس فيكون ذلك مستثىن من قوهلم إن من قضى فائتة النهار بالنهار 

وضة فقال صالة الصبح وإن  يسر بال خالف وقد عرب يف شرح املهذب بأوضح من عبارة الر 

كانت ارية فلها يف القضاء يف اجلهر حكم الليلية وصرح يف شرح مسلم بأن الصبح إذا 

قضيت ارا تقضى سرا على الصحيح فوضح ذا ما قرر به كالم الروضة وأما قوله ولوقتها 

هلم إن يف اجلهر حىت جبهر بال خالف إذا قضى فيه املغرب والعشاء ويكون مستثىن من قو 

من قضى فائتة الليل بالنهار يسر على الصحيح وكذلك إذا قضى فيها الصبح كما تقدم 

وحىت جيهر على الصحيح إذا قضى فيه الظهر والعصر فيكون مستثىن من قوهلم إذا قضى 

كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا   قاعدةفائتة النهار يسر بال خالف 

ها من نذر صوم الدهر فإنه إذا فاته منه شيء ال يتصور قضاؤه فال ملصلحته إال يف صور من

يلزمه ومنها نفقة القريب إذا فاتت مل جيب قضاؤها ومنها إذا نذر أن يصلي الصلوات يف 

أوائل أوقاا فأخر واحدة فصالها يف آخر الوقت ومنها إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من 



رم عليه ألن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق قوته كل يوم فأتلف الفاضل يف يوم ال غ

التصدق به بالنذر ال بالغرم ومنها إذا نذر أن يعتق كل عبد ميلكه فملك عبيدا وأخر عتقهم 

حىت مات مل يعتقوا بعد موته ألم انتقلوا إىل ورثته ومنها إذا نذر أن حيج كل سنة من عمره 

م وقلنا بوجوبه فال ميكن قضاؤه ألنه إذا ففاته من ذلك شيء ومنها إذا دخل مكة بغري إحرا

خرج إىل احلل كان الثاين واجبا بالشرع ال بالقضاء ومنها رد السالم إذا تركه ال يقضي وال 

  يثبت يف الذمة ومنها الفرار من الزحف ال قضاء فيه وال كفارة
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ا بأمر اإلمام ففاتت فالذي يظهر أا ال ومنها أيام االستسقاء إذا قلنا إا جيب صومه

تقضى ألا ذات سبب وقد زال كصالة االستسقاء ومنها اامع يف رمضان غذا كفر على 

ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه إال من شرع يف نفل صالة أو صوم  ضابطرأي مرجوح 

ا جيوز تقدميه على ممث أفسده فإنه يستحب له قضاؤه كما ذكره الرافعي يف باب صوم التطوع 

ضابطه أن ما كان ماليا ووجب بسببني جاز تقدميه على أحدمها ال عليهما وال  الوقت وما ال

ماله سبب واحد وال ما كان بدنية فمن ذلك الزكاة جيوز تقدميها على احلول ال على ملك 

على  النصاب وال على حولني يف األصح وزكاة الفطر جيوز تقدميها من أول رمضان ال قبله

الصحيح وفدية الفطر قال يف شرح املهذب ال جيوز للشيخ اهلرم واحلامل واملريض الذي ال 

يرجى برؤه تقدمي الفدية على رمضان وجيوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم وقبل الفجر 

أيضا على املذهب وقال الروياين فيه احتماالن وقال الزيادي للحامل تقدمي الفدية على 

دم إال فدية يوم واحد انتهى وكفارة اجلماع فيه ال تقدم على اجلماع يف الصحيح الفطر وال تق

وفدية التأخري إىل ما بعد رمضان آخر قال النووي يف تعجليها قبل جميء ذلك وجهان  

كتعجيل كفارة احلنث ملعصية ودم القران جيوز بعد اإلحرام بالنسكني ال قبله بال خالف ودم 

حرام بالعمرة قطعا وجيوز بعد اإلحرام باحلج قطعا وفيما بينهما أوجه التمتع ال جيوز قبل اإل

أصحها جتوز بعد الفراغ من العمرة وإن مل حيرم باحلج والثاين ال والثالث جيوز قبل الفراغ منها 



أيضا ودم جزاء الصيد جيوز بعد جرحه لوجود السبب ال قبله لنقده على املذهب ودم 

حللق إن كان لعذر جاز تقدميها على الصحيح وإال فال على االستمتاع باللبس والطيب وا

  الصحيح
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والنذر املعلق مثل إن شفى اهللا مريضي فله علي كذا قال يف شرح املهذب ال جيوز فعله قبل 

وجود املعلق عليه يف األصح وقال يف الروضة جيوز تقدمي اإلعتاق والتصدق على الشفاء 

وع الغائب وكفارة الظهار قال الرافعي التكفري باملال بعد الظهار وقبل العود جائز ألن ورج

الظهار أحد السببني والكفارة منسوبة إليه كما أا منسوبة إىل اليمني وفيه وجه وكفارة القتل 

جيوز تقدميها على الزهوق بعد حصول اجلرح يف األصح كما يف جزاء الصيد وال جيوز تقدميها 

ى اجلرح وأليب الطيب بن سلمة فيه احتمال تنزيال للعصمة منزلة أحد السببني وكفارة عل

ومما اليمني األصح جواز تقدميها بعد اليمني قبل احلنث ال بالصوم وال إن كان احلنث معصية 

أذان الصبح وفيه أوجه أصحها جواز تقدميه من نصف  قدم على وقته من العبادات البدنية

من خروج وقت االختيار للعشاء إما الثلث أو النصف والثالث من السدس الليل والثاين 

األخري والرابع من سبعه واخلامس يف مجيع الليل ونظريه غسل العيد األصح جواز تقدميه من 

نصف الليل كأذان الصبح والثاين يف مجيع الليل والثالث عند السحر ونظريه أيضا السحور 

جزم به الرافعي يف كتاب األميان والنووي يف شرح املهذب  فإن وقته يدخل بنصف الليل كذا

فيه فروع منها اجلمعة تدرك بركعة قطعا ومنها األداء  القول يف اإلدراكومل حيكيا فيه خالفا 

يدرك بركعة يف الوقت على األصح والثاين بتكبرية والثالث بالسالم ومنها فضيلة أول الوقت 

  ما دخل الوقتوتدرك بأن يشتغل بأسباب الصالة ك
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وقيل ال بد من تقدمي السرت على الوقت ألن وجوبه ال خيتص بالصالة وقيل ال بد من تقدمي  

كل ما ميكن تقدميه وقيل حيصل بإدراك نصف الوقت وقيل بنصف وقت االختيار ومنها 

مامه وقيل بإدراك بعض القيام فضيلة تكبرية اإلحرام وتدرك بأن يشتغل بالتحرمي عقب حترم إ

وقيل بإدراك الركوع األول ومنها فضيلة اجلماعة وتدرك جبزء قبل السالم وقيل بركعة مع اإلمام 

وهل تدرك بذلك فضيلة اجلماعة اليت هي التضعيف إىل بضع وعشرين ظاهر كالمهم نعم 

ة اجلماعة وفضلها فرقا لكن قال يف اخلادم إن عبارة الرافعي تدرك بركعة اجلماعة وأن بني برك

ومنها وجوب الصالة بزوال العذر وتدرك بإدراك تكبرية من وقتها أو وقت ما بعدها إن 

مجعت معها هذا هو األصح من ستة وعشرين وجها والثاين يكفي بعض تكبرية والثالث ركعة 

تكبرية  مسبوق والرابع ركعة تامة واخلامس قدر األوىل وتكبرية الثانية والسادس قدرها وبعض

الثانية والسابع قدرها وركعة تامة والثامن قدرها وركعة مسبوق والتاسع قدر الثانية وتكبرية يف 

األوىل والعاشر قدرها وبعض تكبرية واحلادي عشر قدرها وركعة تامة والثاين عشر قدرها 

تة وركعة مسبوق والثالث عشر قدر الثانية فقط وتعترب الطهارة مع كل واحد منها فتصري س

وعشرين ومنها وجوا بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر واألصح أنه حيصل بإدراك 

  قدر الفرض فقط
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قال إمام احلرمني يدخل التحمل يف أربعة  القول يف التحملوقيل بإدراك ما جيب به آخرا 

حقيقي وارد على وجوب مستقر الثاين  أشياء أحدها أداء الزكاة إىل الغارم قال وهذا حتمل 

كفارة زوجته يف ار رمضان يف قول إنه عنه وعنها الثالث حتمل الدية عن العاقلة وهل جتب 

على العاقلة ابتداء أم على اجلاين مث تتحملها العاقلة قوالن أصحهما الثاين الرابع الفطرة وهل 

) أو وجهان ( ا املؤدي قوالن جتب على املؤدي ابتداء أم على املؤدى عنه مث يتحمله



أصحهما الثاين قلت وهلذا اخلالف نظائر منها الفاحتة هل وجبت على املسبوق مث سقطت 

ويتحملها اإلمام عنه أو مل جتب أصال رأيان أصحهما األول ومنها إذا زوج أمته بعبده مل 

رض له جيب مهر وهل وجب مث سقط أو مل جيب أصال وجهان أصحهما الثاين ومنها من ع

املانع وقد أدرك من الوقت ماال يسع الصالة فهل نقول وجبت مث سقطت أو مل جتب أصال 

فيه تردد لألصحاب وصرح يف شرح املهذب بالثاين قال السبكي وكالم األصحاب يقتضي 

األول فالوجوب بأول الوقت واالستقرار بالتمكن كما يف الزكاة ومنها إذا خرج من مكة ومل 

يه دم فإن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم على الصحيح هذه عبارة يطف للوداع فعل

األصحاب وظاهر السقوط أنه وجب مث سقط ونازع الشيخ أبو حامد يف كونه وجب 

وكذلك يف نظريه من جماوزة امليقات إذا عاد ومنها إذا قتل الوالد الفرع فهل يقول جيب 

  إلمام وقال ال جدوى للخالفالقصاص ويسقط أو مل جيب أصال فيه وجهان حكامها ا
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قال ابن القاص حيمل اإلمام عن املأموم السهو وسجود القرآن والقيام والقراءة  ضابط

القول يف للمسبوق واجلهر والتشهد األول إذا فاتته ركعة والسورة يف اجلهرية ودعاء القنوت 

باملاء فيه رأيان أحدمها أنه تعبدي ال يعقل معناه  منها اختصاص الطهارة األحكام التعبدية

وعليه اإلمام والكناين الثاين أنه معلل باختصاص املاء بالرقة واللطافة والتفرد يف جوهره وعدم 

الرتكيب وعليه الغزايل ومنها اختصاص التعفري بالرتاب قيل إنه تعبدي وقيل معلل باالستظهار 

أسباب احلدث واجلنابة تعبدية ال يعقل معناه فال يقبل وقيل باجلمع بني الطهورين ومنها 

القياس قال بعضهم ولوال أا تعبدية مل يوجب املين الذي هو طاهر عند أكثر العلماء غسل  

كل البدن ويوجب البول والغائط اللذان مها جنسان بإمجاع غسل بعضه ومنها نصب الزكاة 

كروهة قال البغوي إنه تعبدي ال يدرك معناه ومقاديرها ومنها حترمي الصالة يف األوقات امل

وتعقب بأن يف حديث مسلم اإلشارة إىل املعىن حيث قال فإا تطلع بني قرين شيطان 

وقد اعترب ذلك الشرع يف وحينئذ يسجد هلا الكفار فأشعر بأن النهي لرتك مشاة الكفار 



اخلف فإنه ينزع األوىل مث منها لو كمل وضوءه إىل إحدى الرجلني مث غسلها وأدخلها  مواضع

يلبسها ومنها إذا اصطاد وهو حمرم مل يرسله حىت حل وال امتناع للصيد فإنه يرسله مث يأخذه 

إذا شاء ومنها إذا كال املشرتي الطعام مث باعه يف الصاع مل جيز حىت يكيله ثانيا ومنها 

االسترباء ومنها استحباب تسمية املهر يف نكاح عبده بأمته ومنها أكثر مسائل العدة و 

  اختصاص عقد النكاح بلفظ التزويج واإلنكاح
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ومنها حرمة اإلسراف يف املاء وكراهته على النهر ومنها حترمي الصوم على احلائض قال اإلمام 

ال يعقل معناه ألنه إن كان لعدم الطهارة فالطهارة ليست شرطا يف الصوم بدليل صحة صوم 

نب وإن كان لكونه يضعفها فهذا ال يقتضي التحرمي بل عدم اإلجياب بدليل مالو تكلف اجل

املريض أو املسافر فصاما مع اإلجهاد فإنه يصح ومنها حترمي الذكاة بالسن والظفر قال ابن 

قريب  تذنيبالصالح مل أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معىن يعقل كأنه تعبدي عندهم 

مث زال ذلك السبب فاستمر كالرمل فإنه شرع ملراءاة املشركني وقد  من ذلك ما شرع لسبب

زالت واستمر هو وقريب من هذا إمرار املوسى على رأس األقرع تشبيها باحلالقني ونظريها 

إمراره على ذكر من ولد خمتونا ذكره بعض شراح احلديث ونظريه أيضا إمرار السواك على فم 

قال بعضهم إذا  خامتةأر من تعرض له من الفقهاء  من ذهبت أسنانه حلديث يف ذلك ومل

عجز الفقيه عن تعليل احلكم قال هذا تعبدي وإذا عجز عنه النحوي قال هذا مسموع وإذا 

هي سنة على األصح يف الوضوء  القول يف املواالةعجز عنه احلكيم قال هذا باخلاصية 

اط الطواف والسعي واجلمع بني والغسل والتيمم إال يف طهارة دائم احلدث فواجبة وبني أشو 

الصالتني يف وقت الثانية وأميان القسامة وسنة تعريف اللقطة وقيل واجبة يف الكل وواجبة 

على األصح يف اجلمع يف وقت األوىل وبني طهارة دائم احلدث وصالته وبني كلمات األذان 

التغريب يف الزنا وقيل ال واإلقامة وبني اخلطبة وصالة اجلمعة ويف اخلطبة وكأميان اللعان وسنة 



  جتب يف الكل
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وجيب قطعا بني كلمات الفاحتة والتشهد ورد السالم واإلجياب والقبول يف العقود إال الوصية 

ما تعترب فيه املواالة فالتخلل القاطع هلا مضر وغالبها يرجع فيه إىل العرف ورمبا كان  قاعدة

ل مغتفر يف باب دون باب كما سنبينه أما الطهارة ففي ختللها القاطع أوجه مقدار أمن التخل

أحدها الرجوع فيه إىل العرف والثاين أنه الطويل املتفاحش والثالث ما ميكن فيه متام الطهارة 

والرابع وهو األصح أن ميضي زمن جيف فيه املغسول آخرا مع اعتدال الزمان واملزاج ويقدر 

ما طهارة دائم احلدث وصالته فقال اإلمام ذهب الذاهبون إىل املبالغة يف املمسوح مغسوال وأ

األمر بالبدار وقال آخرون يغتفر ختلل فصل يسري قال وضبطه على التقريب عندي أن يكون 

على قدر الزمن املتخلل بني صالة اجلمع اه واملرجع يف ختلل صالة اجلمع إىل العرف على 

نهما ما كان بقدر اإلقامة والطويل ما زاد وعلى األول قال الصحيح وأقل الفصل اليسري بي

 تنبيهالقاضي أبو الطيب ما منع من البناء على الصالة إذا سلم ناسيا منع اجلمع وما ال فال 

اغتفر تأخري دائم احلدث النتظاره اجلماعة ومل يغتفر ذلك يف اجلمع قال يف الوايف والفرق أن 

فصل الطويل ويرجع إىل العرف أيضا يف مواالة الفاحتة صاليت اجلمع كالواحدة فيضر ال

فيقطعها سكوت طويل عمدا ويسري قصد به قطع القراءة وذكر إال إن تعلق بالصالة يف 

األصح وال يقطعها تكرار آية من الفاحتة قال املتويل إال أن تكون تلك اآلية منقطعة عن اليت 

قرأ مالك يوم الدين فقط كذا نقله يف شرح وقف عليها فإا تقطعه بأن وصل إىل أنعمت مث 

املهذب قال األسنوي والذي قاله املتويل ظاهر ميكن محل إطالقهم عليه ال سيما أن الصورة 

  املذكورة نادرة يبعد إرادا
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لنوم ويرجع إىل العرف أيضا يف مواالة األذان فال يقطعه اليسري من السكوت والكالم وا

واإلغماء واجلنون والردة ويقطعه الطويل منها وقيل ال يقطعه الطويل أيضا وقيل يقطعه اليسري 

أيضا والكالم أوىل باإلبطال من السكوت والنوم أوىل به من الكالم واإلغماء أوىل به من 

ان وحيث النوم واجلنون أوىل به من اإلغماء والردة أوىل به من اجلنون واإلقامة أوىل به من األذ

قلنا ال يقطعه الطويل فاملراد إذا مل يفحش الطول حبيث ال يعد مع األول أذانا ويرجع إليه 

أيضا يف مواالة اخلطبة والطواف والسعي قال اإلمام التفريق الكثري ما يغلب على الظن تركه 

ليل وال الطواف ويف سنة تعريف اللقطة قال اإلمام فال يلزم استيعاب السنة بل ال يعرف يف ال

يستوعب األيام أيضا على املعتاد فيعرف يف االبتداء كل يوم مرتني طريف النهار مث كل يوم مرة 

مث كل أسبوع مث كل شهر حبيث ال ينسى أنه تكرار لألول وأما البيع والنكاح وحنومها فضابط 

يف الفصل الطويل فيها ما أشعر بإعراضه عن القبول ويف وجه ما خرج عن جملس اإلجياب و 

ثالث ماال يصلح جوابا للكالم يف العادة وعلى األول لو حصل الفصل بكالم أجنيب قصري 

فذكر الرافعي يف البيع والنكاح أنه يضر على األصح وذكر يف الطالق واخللع أنه ال ينقطع به 

االتصال بني اإلجياب والقبول على األصح ووافقه يف الروضة على هذه املواضع وقال يف شرح 

ب يف البيع ولو ختللت كلمة أجنبية بطل العقد قال ابن السبكي والفرق أن اخللع أوسع املهذ

قليال على ما أشار إليه بعض األصحاب فلم يشرتط فيه من االتصال القدر املشرتط يف البيع 

وحنوه وأما رد السالم فحكمه حكم اإلجياب والقبول وقال اإلمام االتصال املعترب يف 

نه بني اإلجياب والقبول لصدورمها من شخصني وقد حيتمل من شخصني ماال االستثناء أبلغ م

حيتمل من واحد فال تضر فيه سكتة تنفس وعي لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان 

أما حكيا عن املذهب أنه لو قال علي ألف أستغفر اهللا إال مائة صح واحتجا بأنه فصل 

   مائةيسري فصار كقوله علي ألف يا فالن إال
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قال النووي وهذا الذي نقاله فيه نظر وقال السبكي يف اجلمع بينهما يظهر أن الكالم اليسري 

إن كان أجنبيا فهو الضار وإال فهو الذي يغتفر كقوله أستغفر اهللا ويا فالن فليحمل كل 

قال  فائدةعلى مطلق الفصل اليسري منهما على الفصل اليسري بنحو أستغفر اهللا ويا فالن ال 

ابن السبكي الضابط يف التخلل املضر يف األبواب أن يعد الثاين منقطعا عن األول وهذا 

خيتلف باختالف األبواب فرب باب يطلب فيهم من االتصال ماال يطلب يف غريه 

ملتعلق وباختالف املتخلل نفسه فقد يغتفر من ا لسكوت مال يغتفر من الكالم ومن الكالم ا

بالعقد ماال يغتفر من األجنيب ومن املتخلل بعذر ماال يغتفر من غريه فصارت مراتب أقطعها 

من  تنبيهلالتصال كالم كثري أجنيب وأبعدها عنه سكوت يسري لعذر وبينهما مراتب ال ختفى 

املشكل هنا ما ذكره الرافعي وغريه يف الويل إذا وهب الصيب من يعتق عليه ومل يقبله أن 

حلاكم يقبله فإن مل يفعل قبله الصيب بعد بلوغه قال ابن السبكي فهذا فصل طويل فلماذا ا

يغتفر وأيضا فاإلجياب صدر والصيب غري أهل للقبول قال وال ميكن أن حيمل على قبول 

 القول يف فروض الكفاية وسننهاإجياب متجدد بعد البلوغ ألن ذلك معروف ال معىن لذكره 

فروض الكفاية أمور كلية تتعلق ا مصاحل دينية أو دنيوية ال ينتظم األمر قال الرافعي وغريه 

إال حبصوهلا فطلب الشارع حتصيلها ال تكليف واحد منها بعينه خبالف العني وإذا قام به من 

فيه كفاية سقط احلرج عن الباقني أو أزيد على من يسقط به فالكل فرض أو تعطل أمث كل 

كذا إن مل يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث واملراقبة وخيتلف من قدر عليه إن علم به و 

بكرب البلد وقد ينتهي خربه إىل سائر البالد فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعني 

إلسقاط احلرج عن املسلمني خبالفه ومن مث ادعى إمام احلرمني ووالده واألستاذ أبو إسحاق 

  اإلسفرايين أنه أفضل
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من فرض العني وحكاه أبو علي السنجي عن أهل التحقيق واملتبادر إىل األذهان خالفه 

منها جتهيز امليت غسال وتكفينا ومحال وصالة عليه ودفنا ويسقط  وفروض الكفاية كثرية



تسقط  مجيعها بفعل واحد ويف الصالة وجه أنه جيب اثنان وآخر ثالثة وآخر أربعة وال

بالنساء وهناك رجال ومنها اجلماعة يف األصح وإمنا تسقط بإقامتها حبيث يظهر الشعار يف 

البلد فإن كان صغريا كفى إقامتها يف موضع واحد وإال فال بد من إقامتها يف كل حملة ومنها 

يعلم األذان واإلقامة على وجه اختاره السبكي وإمنا يسقط بإظهارمها يف البلد أو القرية حبيث 

به مجيع أهلها لو أصغوا ففي القرية يكفي األذان الواحد ويف البلد ال بد منه يف مواضع وعلى 

هذا قال يف شرح املهذب الصواب وظاهر كالم اجلمهور إجيابه لكم صالة وقيل جيب يف 

 اليوم والليلة مرة واحدة ولنا وجه أنه فرض كفاية يف اجلمعة دون غريها ألنه دعاء إىل اجلماعة

واجلماعة واجبة يف اجلمعة مستحبة يف غريها فالدعاء إليها كذلك وعلى هذا فالواجب فيها 

هو الذي بني يدي اخلطيب أو يسقط باألول فيه وجهان ومنها تعلم أدلة القبلة على ما 

صححه النووي ومنها صالة العيد على وجه ومنها صالة الكسوف على وجه حكاه يف 

اخلصال ومنها صالة االستسقاء على وجه حكاه يف الكفاية  احلاوي وجزم به اخلفاف يف

ومنها إحياء الكعبة كل سنة باحلج قال الرافعي هكذا أطلقوه وينبغي أن تكون العمرة كاحلج 

بل االعتكاف والصالة يف املسجد احلرام فإن التعظيم وإحياء البقعة حيصل بكل ذلك 

فإنه يشتمل على الرمي والوقوف واملبيت واستدركه النووي بأن ذلك ال حيصل مقصود احلج 

  مبزدلفة ومىن وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغري ذلك
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قال يف املهمات وكالم النووي ال يالقي كالم الرافعي فإن الكالم يف إحياء الكعبة ال يف 

ما ذكره النووي فإنه ليس إحياء هذه البقاع قال وإن كان املتجه يف الصالة واالعتكاف 

فيهما إحياء الكعبة ولو كان االعتكاف داخلها لعدم االختصاص قال واملتجه أن الطواف  

كالعمرة وأجاب البلقيين عن حبث الرافعي بأن املقصود األعظم ببناء البيت احلج فكان 

ط عدم إحياؤه به خبالف العمرة واالعتكان والصالة والطواف قال يف شرح املهذب وال يشرت 

خمصوص بل الفرض حجها يف اجلملة وقال األسنوي وغريه املتجه اعتبار عدد يظهر به 



علم مما نقرر أن إحياء الكعبة كل سنة باحلج فرض كفاية وأن فرض  األول تنبيهانالشعار 

الكفاية إذا قام به زيادة على من يسقطه فالكل فرض أنه ال يتصور وقوع احلج نفال وأن 

إن ثبت ما تقدمت اإلشارة إليه  الثاينل ال جيب إمتامه بالشروع غري منقوضة قاعدة إن الفع

من أن العمرة ال حيصل ا اإلحياء زال اإلشكال يف كون الطواف أفضل منها لكوا تقع 

من املتطوع نفال ومسألة التفضيل بني الطواف والعمرة خمتلف فيها وألف فيها احملب الطربي 

من أهل عصرنا إىل تفضيل العمرة ورأوا أن االشتغال ا أفضل من  كتابا قال فيه ذهب قوم

الطواف وذلك خطأ ظاهر وأدل دليل على خطئه خمالفة السلف الصاحل فإنه مل ينقل تكرار 

العمرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن الصحابة والتابعني وقد روى األزرقي أن عمر 

اف أفضل أم العمرة فقال الطواف وقد طاووس الذين بن عبدالعزيز سأل أنس بن مالك الطو 

يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون أم يعذبون قيل مل قال ألن أحدهم يدع الطواف بالبيت 

وخيرج إىل أربعة أميال وجييء وقد ذهب أمحد إىل كراهة تكرارها يف العام ومل يذهب أحد إىل  

  كراهة تكرار الطواف بل أمجعوا على استحبابه
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وهذا الذي اختاره من يفضل الطواف عليها هو الذي نصره ابن عبدالسالم وأبو شامة 

وحكى بعضهم يف التفضيل بينهما احتماالت ثالثها إن استغرق زمان االعتمار فالطواف 

ل ال أفضل وإال فهي أفضل وقال يف اخلادم حيتمل أن يقال إن حكاية اخلالف يف التفضي

تتحقق فإنه إمنا يقع بن متساويني يف الوجوب والندب فال تفضيل بني واجب ومندوب وال 

شك أن العمرة ال تقع من املتطوع إال فرض كفاية والكالم يف الطواف املسنون نعم إن قلنا 

إن إحياء الكعبة حيصل بالطواف كما حيصل باحلج واالعتمار وقع الطواف أيضا فرض كفاية 

اه قال احملب الطربي واملراد بكون الطواف أفضل اإلكثار منه دون أسبوع واحد  لكنه بعيد

فإنه موجود يف العمرة وزيادة قلت ونظريه ما يف شرح املهذب أن قولنا الصالة أفضل من 

الصوم املراد به اإلكثار منها حبيث تكون غالبة عليه وإال فصوم يوم أفضل من صالة ركعتني 



اجلهاد حيث الكفار مستقرون يف بلدام ويسقط بشيئني  فايةومن فروض الكبال شك 

أحدمها أن حيصن اإلمام الثغور جبماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار الثاين أن يدخل 

اإلمام دار الكفار غازيا بنفسه أو جبيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك وأقله مرة واحدة يف  

نة عن جهاد إال لضرورة بأن يكون يف كل سنة فإن زاد فهو أفضل وال جيوز إخالء س

املسلمني ضعف ويف العدو كثرة وخياف من ابتدائهم االستئضال لعذر بأن يعز الزاد وعلف 

الدواب يف الطريق فيؤخر إىل زوال ذلك أو ينتظر حلاق مدد أو يتوقع إسالم قوم فيستميلهم 

رد السالم حيث املسلم عليه  برتك القتال ومنها التقاط املنبوذ ومنها اللقطة على وجه ومنها

مجاعة ومنها دفع ضرر املسلمني ككسوة عار وإطعام جائع إذا مل يندفع بزكاة وبيت مال 

وهل يكفي سد رمق أو ال بد من متام الكفاية اليت يقوم ا من يلزمه نفقته خالف قال يف 

  املهمات األصح األول
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لذمة كاملسلمني وصرح به القمويل يف اجلواهر وخيتص الوجوب بأهل الثروة قال وحماويج أهل ا

ومنها إغاثة املستغيثني يف النائبات وخيتص بأهل القدرة ومنها فك األسرى ذكره الزركشي 

نقال عن التجريد ال بن كج ومنها إقامة احلرف والصنائع وما تتم به املعايش كالبيع والشراء 

حىت احلجامة والكنس ومنها حتمل الشهادة وأداؤها وتويل اإلمامة واحلرث وما ال بد منه 

والقضاء وإعانة القضاة على استيفاء احلقوق ومنها األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال 

خيتص بأرباب الواليات وال بالعدل وال باحلر وال بالبالغ وال يسقط بظن أنه ال يفيد أو علم 

أو ماله أو على غريه مفسدة أعظم من ضرر املنكر الواقع ذلك عادة مامل خيف على نفسه 

ومنها النكاح عده بعض أصحابنا فرض كفاية حىت لو امتنع منه أهل قطر أجربوا حكاه يف 

شرح الروضة وجزم به يف الوسيط ومال السبكي إىل قتاهلم وإن قنعوا بالتسري مع تضعيفه 

هر الظاهر أن املراد بكونه فرض كفاية ما إذا القول بأنه فرض كفاية لكن قال القمويل يف اجلوا

طلبه رجل فإنه جيب على نساء البلد إجابته ويسقط بواحدة وكذا على األولياء اربين 



وخطأه يف اخلادم وقال املراد تركه لألمة النقطاع النسل ومنها تعليم الطالبني واالفتاء وال 

ني مفتيني مسافة القصر قال الفزاري وال يكفي يف إقليم مفت واحد والضابط أن ال يبلغ ما ب

يستغىن بالقاضي عن ا ملفيت ألن القاضي يلزم من وقع إليه عند التنازع واملفيت يرجع إليه 

املسلم يف مجيع أحواله العارضة ومنها إمساع احلديث ومنها تصنيف الكتب أشار إليه البغوي 

ية تصنيف الكتب ملن منحه اهللا يف أول التهذيب وقال الزركشي يف قواعده من فرض الكفا

فهما واطالعا ولن تزال هذه األمة مع قصر أعمارها يف ازدياد وترق يف املواهب والنوادر 

والعلم ال حيل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس ومنها القيام بإقامة احلجج 

يث يصلح للقضاء وحل املشكالت يف الدين وبعلوم الشرع وهي التفسري واحلديث والفقه حب

  واإلفتاء وآالا كاألصول
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والنحو والصرف واللغة وأمساء الرواة واجلرح والتعديل واختالف العلماء واتفاقهم والطب 

واحلساب احملتاج إليه يف املعامالت واإلرث والوصايا وحنوها وإمنا يتوجه ذلك على أهل 

يكفيه ويدخل الفاسق وال يسقط به وال يدخل العبد واملرأة ويف  القضاء غري بليد له ما

سقوطه ما وجهان ومنها حفظ القرآن واحلديث ذكره يف شرح املهذب وعرب العبادي يف 

الزيادات واجلرجاين يف الشايف حبفظ مجيع القرآن وعرب املاوردي بنقل السنن وعد الشهرستاين 

لكفايات قال فلو استغل حبصيله واحد سقط الفرض يف امللل والنحل االجتهاد من فروض ا

عن اجلميع وإن قصر فيه أهل عصر عصوا برتكه وأشرفوا على خطر عظيم فإن األحكام 

االجتهادية إذا كانت مرتتبة على االجتهاد ترتب املسبب على السبب ومل يوجد السبب  

ومن نتهى قاله الزركشي كانت األحكام عاطلة واآلراء كلها متماثلة فال بد إذن من جمتهد ا

قال الشيخ عالء الدين للباجي جهاد النفس فرض كفاية  جهاد النفس فروض الكفايات

على املسلمني البالغني العاقلني لريقى جبهادها يف درجات الطاعات ويظهر ما استطاع من 

الصفات ليقوم بكل إقليم رجل من أهل الباطن كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل 



ما يعني املسرتشد على ما هو بصدده فالعامل يقتدى به والعارف يهتدى به وهذا مامل منه

يستول على النفس طغياا وإماكها يف عصياا فإن كان كذلك صار اجتهادها فرض عني 

بكل ما استطاع فإن عجز استعان عليها مبن حيصل له املقصود من علماء الظاهر والباطن 

اجلهادين إىل أن ينصره اهللا تعاىل خامتة العلوم تنقسم إىل ستة حبسب احلاجة وهو أكرب 

  وقد مر أحدها فرض كفايةأقسام 

____________________  

)1/415(  

  

وهو ما حيتاج إليه العامة يف الفرائض كالوضوء والصالة والصوم إمنا يتوجه  والثاين فرض عني

تمكن لزمه التعلم قبله كما يلزم بعد الوجوب فإن كان حبيث لو ثرب إىل دخول الوقت مل ي

بعيد الدار السعي إىل اجلمعة قبل الوقت وما كان على الفور فتعلمه على الفور وماال فال 

وإمنا يلزم تعلم الظواهر ال الدقائق والنوادر ومن له مال زكوى يلزمه ظواهر أحكام الزكاة ومن 

زمه تعلم أحكام عشرة النساء وكذا يبيع ويشرتي يلزمه تعلم أحكام املعامالت ومن له زوجة يل

من له أرقاء وكذا معرفة ما حيل وما حيرم من مأكول ومشروب وملبوس وأما علم الكالم 

فليس عينا قال اإلمام ولو بقي الناس على ما كانوا عليه لنهينا عن التشاغل به أما إذ ظهرت 

مه السعي يف إزاحته قال البدع فهو فرض كفاية إلزالة الشبه فإن ارتاب أحد يف أصل منه لز 

يف شرح املهذب قإن فقد األمران فحرام والواجب يف االعتقاد التصديق اجلازم مبا جاء به 

القرآن والسنة وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من احلسد والعجب والرياء وحنوها فقال الغزايل 

من تطهريه بغريه لزمه  إا فرض عني وقال غريه من رزق قلبا سليما منها كفاه وإال فإن متكن

كالتبحر يف العلوم السابقة بالزيادة على ما   الثالث مندوبوإن مل يتمكن إال بتعلمه وجب 

كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيني والسحر   الرابع حرامحيصل به الفرض 

ن الصالح يف هذا مايف الروضة ودخل يف الفلسفة املنطق وصرح به النووي يف طبقاته واب

  فتاويه وخالئق آخرون
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ومن هذا القسم علم احلرف صرح به الذهيب وغريه واملوسيقى نقل ابن عبدالرب اإلمجاع عليه 

مباح كأشعارهم اليت ال سخف  السادسمكروه كأشعار املولدين يف الغزل والبطالة  اخلامس

حيث عليه ذكر هذه األقسام النووي يف الروضة وغريها فقد فيها وال ما يثبط عن اخلري وال 

استكمل العلم أقسام األحكام اخلمسة ونظريه يف األقسام املذكورة النكاح فإنه يكون فرض  

كفاية كما تقدم وفرض عني على من خاف العنت ومندوبا لتائق إليه واجد أهبة ومكروها 

أو تعنني أو مرض دائم ومباحا لواجد األهبة  لفاقد األهبة واحلاجة أو واجدها وبه علة كهرم

غري حمتاج وال علة وحراما ملن عنده أربع ونظريه يف تلك أيضا القتل فإنه يكون فرض عني 

على اإلمام يف الردة واحلرابة وترك الصالة والزنا وفرض كفاية يف اجلهاد والصيال على بضع 

قاقه والصائل حيث الدفع أوىل من ومندوبا يف احلريب إذا قدر عليه وال مصلحة يف اسرت 

االستسالم ومكروها يف األسري حيث يف اسرتقاقه مصلحة وحراما يف نساء أهل احلرب 

وصبيام ومنه القتل العمد العدوان ومباحا يف القصاص وله قسم سابع وهو ماال يوصف 

ق بواحد من الستة وهو قتل اخلطأ وقريب من ذلك الطالق فإنه يكون واجبا وهو طال

احلكمني واملوىل ومندوبا وهو طالق من خاف أن ال يقيم حدود اهللا يف الزوجية ومن رأى 

ريبة خياف معها على الفرش وحراما وهو البدعي وطالق من قسم لغريها ومل يوفها حقها من 

القسم ومكروها وهو ما سوى ذلك ففي احلديث أبغض احلالل إىل اهللا الطالق وال يوجد فيه 

الطرفني هكذا حكاه النووي عن األصحاب يف شرح مسلم قال العالئي وميكن مباح مستوى 

  أن يوجد عند تعارض مقتضى الفراق وضده يف رأي الزوج
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قال الشاشي يف احللية ليس لنا سنة على الكفاية إال ابتداء السالم فلو لقي مجاعة  فصل

كفى ألداء السنة واستدرك عليه أشياء منها تشميت   واحدا أو مجاعة فسلم واحد منهم

العاطس صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية كابتداء السالم ومنها التسمية على األكل فلو 

مسى واحد من اآلكلني أجزأ عنهم نقله يف الروضة عن نص الشافعي ومنها األضحية إذا 

عن مجيعهم ومنها ما يفعل  ضحى بشاة واحد من أهل البيت تأدى الشعار ا والسنة

بامليت مما ندب إليه ومنها األذان واإلقامة على األصح قلت الظاهر أما سنتا عني وإال 

لعدت اجلماعة على القول بأا سنة والعيد والكسوف واالستسقاء ومما يصلح أن يعد منها 

القول يف ض لذلك ما تقدم من العلم أنه مندوب وتلقني امليت إذا أرتج عليه ومل أر من تعر 

قال النووي رخص السفر مثانية القصر واجلمع والفطر واملسح أكثر من يوم  أحكام السفر

وليلة وخيتص بالطويل والتنقل على الراحلة وإسقاط اجلمعة وأكل امليت وإسقاط الفرض 

بالتيمم وال خيتص به واستدرك عليه أخرى وهي عدم القضاء ملن سافر ا معه وقد تقدم 

ط من ذلك يف القاعدة الثالثة من الكتاب األول عند الكالم على التخفيفات ونزيد هنا بأبس

أن السفر اختص بأمور أخرى غري التخفيفات منها عدم صحة اجلمعة ومنها حترميه على 

املرأة إال مع زوج أو حمرم للحديث وسواء السفر الطويل والقصري كما يف شرح املهذب واملباح 

  مل جيب عليها احلجوالواجب ومن مث 
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وال التغريب يف الزنا إذا امتنع الزوج أو احملرم من اخلروج نعم أقيم مقامهما يف احلج النسوة 

الثقات والتعبري بالثقات خيرج غريهن وبالنسوة خترج املرأة الواحدة فال جيب اخلروج للحج 

جة اإلسالم على الصحيح يف شرح املهذب قال معها لكن جيوز أن خيرج معها ألداء ح

األسنوي فهما مسألتان إحدامها شرط وجوب حجة اإلسالم والثانية جواز اخلروج ألدائها 

وقد اشتبهتا على كثري حىت تومهوا اختالف كالم النووي يف ذلك وليس هلا أن خترج حلج 

وال مع النسوة اخللص عند التطوع وغريه من األسفار اليت ال جتب على املرأة الواحدة بل 



اجلمهور ونص عليه الشافعي كما قاله يف شرح املهذب وصححه يف أصل الروضة قال 

األسنوي وال شك أن هلا اهلجرة من بالد الكفر وحدها فعلى هذا تستثىن هذه املسألة من 

العلم  أصل القاعدة ومنها حترميه على الولد إال بإذن أبويه ويستثىن السفر حلج الفرض ولتعلم

وللتجارة ومنها حترميه على املديون إال بإذن غرميه بشرط أن يكون الدين حاال وقيل مينع يف 

املؤجل من سفر خموف ومنها وجوب طواف الوداع على مريده من مكة قال يف شرح املهذب 

الك وسواء الطويل والقصري ومنها جواز إيداع املودع الوديعة عند غريه إذا أراد سفرا ومل جيد امل

مسافة القصر يف حكم البعيد وما دوا يف حكم احلاضر إال يف صور األوىل نقل  ضابط

الزكاة الثانية عدم وجوب احلج على من ال يطيق املشي الثالثة إحضار املكفول الرابعة إذا أراد 

األبنية تعترب يف صالة اجلمعة ورخص السفر  فائدةأحد األبوين سفر نقلة فاألب أوىل مطلقا 

  لثمانية وعد حترمي االستقبال واالستدبار لقاضي احلاجة ويف بيع القرية ويف حكم قاضي البلدا
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حيث أطلق يف الشرع البعيد فاملراد به مسافة القصر إال يف رؤية اهلالل فالبعد فيه  ضابط

يف غري الصالة يف اجلمع  تعترب مسافة القصر ضابطاختالف املطالع على ما صححه النووي 

والفطر واملسح ورؤية اهلالل على ما صححه الرافعي وحاضري املسجد احلرام ووجوب احلج 

منها حترميه وإسقاطه احلج  وخيتص ركوب البحر بأحكامماشيا وتزويج احلاكم موليه الغائب 

كاب الطفل البحر حيث كان الغالب اهلالك ويف فتاوى البارزية أنه ال جيوز لغري األب واجلد إر 

اختص حرم مكة  القول يف أحكام احلرموإن غلبت السالمة وأنه جيوز هلما لوفور شفقتهما 

األول ال يدخله أحد إال حبج أو عمرة وجوبا أو استحبابا الثاين ال تقاتل يف البغاة  بأحكام

ينة اخلامس على رأي الثالث حيرم صيده الرابع حيرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما حرم املد

مينع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا السادس ال حتل لقطته للتملك السابع حيرم 

إخراج أحجاره وترابه إىل غريه الثامن يكره إدخال أحجار غريه وترابه إليه التاسع خيتص حنر 

فيه اهلدايا والفداء به العاشر جيب قصده بالنذر خبالف ما سواه احلادي عشر لو نذر الذبح 



تعني خبالف ما لو نذره بغريه فيذبح حيث شاء الثاين عشر ال يؤذن فيه ملشرك وال يدفن فيه 

فإن دفن نبش وأخرج الثالث عشر تغلظ الدية على قاتل اخلطأ فيه الرابع عشر ال دم على 

  أهله يف متتع وال قران

____________________  

)1/420(  

  

حبج خارجه السادس عشر ال يكره فيه نافلة بوقت اخلامس عشر ال جيوز إحرام املقيم به 

السابع عشر يسن الغسل لدخوله ويشاركه يف ذلك حرم املدينة كما صرح به النووي يف 

مناسكه الثامن عشر مضاعفة الصالة فيه التاسع عشر مضاعفة السيئات فيهما كما 

القول يف أحكام غريه تضاعف احلسنات العشرون اهلم بالسيئة فيه مؤاخذ به وال يؤاخذ به يف 

هي كثرية جدا وقد أفردها الزركشي بالتصنيف وأنا أسردها هنا ملخصة فمنها حترمي  املساجد

املكث فيه على اجلنب واحلائض ودخوله على حائض وذي جناسة خياف منها التلويث ومن 

ة مث حرم إدخاله الصبيان واانني حيث غلب تنجيسهم وإال فيكره كما يف زوائد الروض

والشهادات وحرم أيضا دلك النعل به ألنه تنجيس أو تقذير ذكره يف شرح املهذب يف 

الصالة وذكر فيه أيضا أنه حيرم إدخاله النجاسة ويف فتاويه حيرم قتل قملة وحنوها وإلقاؤها فيه 

ويف الروضة حيرم البول فيه ولو يف إناء خبالف القصد فيه يف إناء فيكره وال حيرم ويف فتاوى 

قفال مينع من تعليم الصبيان فيه ومنها حيرم أخذ شيء من أجزائه وحجره وحصاه وترابه ال

وزيته ومشعه ذكره يف شرح املهذب ومنها حترمي البصاق فيه كما جزم به يف شرح املهذب 

والتحقيق والقمويل يف اجلواهر ويف املهمات أن املوجود لألصحاب هو الكراهة قال كما يف 

دره البصاق بصق يف طرف ثوبه من اجلانب األيسر قال ويسن ملن رأى شرح املهذب ومن ب

بصاقا فيه أن يزيله بدفنه يف تراب املسجد فإن مل يكن له تراب أخذه بيده أو بعود وحنوه 

وأخرجه من املسجد ومنها كراهة دخوله ملن أكل ذا ريح كريهة والبيع والشراء فيه وسائر 

  العقود وإن
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قل إال حلاجة ونشدة الضالة واألشعار إال ما كان يف الزهد ومكارم األخالق وعمل الصنعة 

فيه كاخلياطة وحنوها إن جعله مقعدا هلا أو أكثر رفع الصوت فيه واخلصومة واجللوس فيه 

للقضاء ومنها يسن كنسه وتنظيفه وتطييبه وفرشه واملصابيح فيه وتقدمي اليمىن عند دخوله 

واليسرى عند خروجه ومنها أنه ال مينع سرته باحلرير صرح به الغزايل وابن عبد السالم أحكام 

يوم اجلمعة اختص بأحكام صالة اجلمعة واجلماعة فيها وكوا بأربعني واخلطبة وقراءة السورة 

املخصوصة فيها وحترمي السفر قبلها والغسل هلا والطيب ولبس أحسن الثياب وإزالة الظفر 

شعر وتبخري املسجد والتبكري واالشتغال بالعبادة حىت خيرج اخلطيب وال يسن اإلبراد ا وال

وقراءة أمل تنزيل و هل أتى يف صبحه واجلمعة واملنافقون يف عشاء ليلته والكافرون واإلخالص 

يف مغرب ليلته وكراهة إفراده بالصوم وكراهة إفراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف ونفي كراهة 

نافلة وقت االستواء وهو خري أيام األسبوع ويوم عيد وفيه ساعة اإلجابة وجيتمع فيه األرواح ال

وتزار فيه القبور ويأمن امليت فيه من عذاب القرب وال تسجر فيه جهنم ويزور أهل اجلنة فيه 

املياه = كتاب الطهارة = = الكتاب اخلامس يف نظائر األبواب = رم سبحانه وتعاىل 

هور وهو املاء املطلق وطاهر وهو املستعمل واملتغري مبا يضر وجنس وهو املتغري أقسام ط

بنجاسة أو املالقي هلا وهو قليل ومكروه وهو املشمس وحرام وهو مياه آبار احلجر إال بئر 

  الناقة
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ال امسا وهو املتغري مطلق امسا وحكما وهو الباقي على وصف خلقته وحكما  واملطلق أنواع

ليس لنا ماء  ضابطمبا ال ميكن صونه وعكسه وهو املستعمل إن قلنا إنه مطلق منع تعبدا 

طاهر ال يستعمل إال املستعمل واملتغري كثريا مبخالطة طاهر مستغىن عنه وال ماء طهور ال 



ذلك يتعذر يستعمل إال البئر اليت متعطت ا فأرة وماؤها كثري ومل يتغري فإنه طهور ومع 

قال اجلرجاين يف املعاياة واملرعشي  ضابطاستعماله ألنه ما من داو إال وال خيلو من شعرة 

وغريمها ال يعرف ماء طاهر يف إناء جنس إال يف صورتني األوىل جلد ميتة طرح فيه ماء كثري 

كاملاء طاهر   ومل يتغري والثانية إناء فيه ماء قليل ولغ يف كلب مث كوثر حىت بلغ قلتني وال تغري

واإلناء جنس ألنه مل يسبع ومل يعفر وهذه املسألة من مهمات املسائل اليت أغفلها الشيخان 

فلم يتعرضا هلا وفيها أربعة أوجه أصحها هذا وهو قول ابن احلداد وصححه السنجي يف شرح 

عها يف الفروع والثاين يطهر اإلناء أيضا كما يف نظريه من اخلمر إذا ختللت فإن اإلناء يتب

الطهارة والثالث إن مس الكلب املاء وحده طهر اإلناء وإن مس اإلناء أيضا فال قال ابن 

يشبه الوجه املفصل يف الضبة بني أن تالقي فم الشارب أم ال والرابع إن ترك  السبكي وهذا

املاء فيه ساعة طهر وإال فال قلت وهذا يشبه مسألة الكوز وقد بسطتها يف شرح منظوميت 

يطهر قطعا واإلنا لن يطهرا % وإن بلغ يف دونه فكوثرا % املسماة باخلالصة وعباريت فيها 

  ليس يف الشرع اعتبار قلتني إال يف باب الطهارة ويف باب الرضاعقال البلقيين  فائدة% 
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اختلف يف   فائدةعلى طريقة ضعيفة إذا امتزج اللنب باملاء فإن امتزج بقلتني مل حيرم وإال حرم 

كراهة املشمس يف األواين هل هي شرعية أو طبية على وجهني حررت املقصود منها يف 

أحدها إن قلنا طبية اشرتط حرارة القطر وانطباع اإلناء  ويتفرع عليها فروعاشي الروضة حو 

وإال فال الثاين إن قلنا شرعية اشرتط القصد وإال فال الثالث إن قلنا شرعية كره للميت وإال 

فال الرابع إن قلنا طبية كره سقي البهيمة منه وإال فال اخلامس إن قلنا شرعية مل يشرتط فيه 

دة احلرارة وإال اشرتط السادس إن قلنا طبية وفقد غريه بقيت الكراهة وإال فال السابع إن ش

قلنا شرعية علل عدمها يف احليض والربك بعسر الصون أو طبية علل بعدم خوف احملذور 

ليس لنا ماءان  ضابطالثامن إن قلنا طبية تعدت الكراهة إىل غري املاء من املائعات وإال فال 

وء بكل منهما منفردا وال يصح الوضوء ما خمتلطني إال املتغري مبخالط ال يستغىن يصح الوض



املاء عنه فإنه إذا صب على ماال تغري فيه فغريه ضر المكان االحرتاز عنه نبه عليه ابن أيب 

الصيف اليمين يف نكت التنبيه قال األسنوي وهي مسألة غريبة والذي ذكره فيها متجه قال 

رى لكنها يف اجلواز ال يف الصحة وهي ما إذا كان لرجلني ماءان وأباح له كل ولنا صورة أخ

منهما أن يتوضأ مبائه فإن املاء مل خيرج عن ملكها بذلك فإذا خلطهما فقد تعدى ألنه 

إذا غمس كوز فيه ماء جنس يف ماء طاهر فله  فائدةتصرف فيهما بغري اجلهة املأذون فيها 

الرأس وميكث زمنا يزول فيه التغيري لو كان متغريا فيطهر قطعا أحوال أحدها أن يكون واسع 

  الثانية أن يكون ضيقا وال ميكث فال قطعا
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لنا  فائدةالثالثة واسع الرأس وال ميكث الرابعة ضيقه وميكث وفيهما وجهان األصح ال يطهر 

ملاء اجلاري على النجاسة وكل جرية ال تبلغ ماء هو ألف قلة وهو جنس من غري تغري وصورته ا

قال األسنوي يف ألغازه شخص جيب عليه حتصيل بول ليتطهر به عن وضوئه  فائدةقلتني 

وغسله وإزالة جناسته وصورته مجاعة معهم قلتان فصاعدا من املاء وذلك ال يكفيهم لطهارم 

ه فإنه جيب عليهم اخللط على ولو كملوه ببول وقدروه خمالفا للماء يف أشد الصفات مل يغري 

الصحيح ويستعملون مجيعه كما بسطه الرافعي يف أول الشرح املسائل اليت ال يتنجس منها 

ما ال يدركه  الثانيةامليتة اليت ال دم هلا سائل بشرطها  األوىلاملاء القليل واملائع باملالقاة عشر 

لثاين ال فيهما والثالث ينجس الطرف وفيه تسع طرق أحدها يعفى عنه يف املاء والثوب وا

املاء دون الثوب ألن الثوب أخف حكما يف النجاسة والرابع عكسه ألن للماء قوة يف دفع 

النجاسة واخلامس تنجس املاء ويف الثوب قوالن والسادس عكسه والسابع ال ينجس املاء ويف 

عند النووي  الثوب قوالن والثامن عكسه والتاسع وهو أصح الطرق فيهما قوالن أظهرمها

  العفو وهذه املسألة نظري مسألة والية الفاسق النكاح يف كثرة طرقها وقد تقدمت
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اهلرة إذا أكلت جناسة مث غابت حبيث حيتمل طهارة فمها فإنه باق على جناسته ولو  الثالثة

إذا أكل جيفة وخالفه الغزايل  ولغت يف ماء قليل أو مائع مل ينجس وأحلق املتويل ا السبع

 اخلامسةأفواه الصبيان كاهلرة قاله ابن الصالح يف فتاويه  الرابعةالنتفاء املشقة بعدم االختالط 

اليسري من الشعر  السادسةاليسري من دخان النجاسة صرح به الرافعي يف صالة اخلوف 

ه الريش قال إال أن أجزاء النجس صرح به يف زوائد الروضة قال يف اخلادم وينبغي أن يلحق ب

احليوان الذي على منقاره جناسة  السابعةالريشة الواحدة لكل جزء منها حكم الشعرة الواحدة 

غري اآلدمي إذا وقع يف املاء أو املائع ال ينجسه على األصح ملشقة االحرتاز صرح به 

وأسقطه من الروضة غبار السرجني صرح به الرافعي  الثامنةالشيخان وسواء فيه الطائر وغريه 

ذرق ما نشوؤه يف املاء واملائع وبوله قال األذرعي يف القوت ال شك يف العفو عنه ومل  التاسعة

أره منصوصا قلت قال القاضي حسني لو اجعل مسكا يف حب ماء فمعلوم أنه بول فيه 

   حامدويروث فيعفى عنه للضرورة وكذا يف تعليق البندنيجي ونقله القمويل يف اجلواهر عن أيب
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غسالة النجاسة بشروطها فإا ماء قليل القى جناسة ومع ذلك ال ينجس وقد صرح  العاشرة

باستثنائها يف العجائب واملهمات وابن امللقن يف نكت التنبيه وقد مجعت هذه الصور يف 

ما قل %  يف صور جناسة تنجس إال% اخلالصة فقلت بعد قويل يف آخر بيت وما دوا 

والفم % يدركه ومنفذ ال من شر % ومن غيبار وقليل ما بصر % عرفا من دخان أو شعر 

ومل % وامليت ما منه دم مل يطرح % غابت حبيث قد ظننا طهره % يف الصبيان أو يف اهلره 

زذرق % والنشو منه فاعف ال مماته % أما الذي يطرح يف حياته % يكن تغري يف األرجح 

املواضع اليت يتأكد فيها  باب السواك% حرر واملانع والثوب كما % والغساالت كما ناش 



مواضع بالتأكيد % يسن استياك كل وقت وقد أتت % السواك سبعة نظمتها يف بيتني ومها 

باب أسباب % لبيت ونوم وانتباه تغري % وضوء صالة والقرآن دخوله % خص املبشر 

لتلخيص ال يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء عمله قال ابن القاص يف ا ضابط احلدث

قال ابن القاص أيضا ال تبطل الطهارة طهارة  ضابطإال الطهارة إذا انقضت مث أحدث تبطل 

إال يف املستحاضة والسلس وعرب األسنوي يف ألغازه عن ذلك بقوله لنا طهارة ال تبطل بوجود 

قال األسنوي رجل ليس يف صالة حيرم  فائدةاحلدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم احلدث 

عليه أن يأيت بنوع من الذكر والقرآن لكونه حمدثا حدثا أصغر وصورته يف خطبة اجلمعة بناء 

على اشرتاط الطهارة فيها قال وقل من صرح بذلك وقد تفطن هلا اجلرجاين فعدها يف البلغة 

  من احملرمات
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ب الطربي واألسنوي إذا مست املرأة ختاا ال ينتقض وضوءها ألن الناقض قال احمل فائدة

قال األسنوي لنا صورة ال يشرتط فيها  باب االستنجاءمن فرجها ملتقى الشفرين خاصة 

طهارة احلجر املستنجى به وذلك عند إرادة ا جلمع بني املاء واحلجر صرح به اجليلي يف 

كتبه فتفطن لذلك وقيد به ما أطلقه الرافعي وغريه قلت اإلعجاز نقال عن الغزايل يف بعض  

لكن البلقيين ضعفه يف فتاويه وقال إنه غري معتد به قال إال أنه يكفي مرة وال حيتاج إىل 

ال يسقط الرتتيب إال يف صورتني إحدامها إذا انغمس يف املاء بنية  ضابط باب الوضوءالثالث 

لثانية جنب غسل بدنه إال رجليه أو عضوا من رفع احلدث ومل ميكث كما صححه النووي ا

أعضاء وضوئه مث أحدث مل يؤثر احلدث فيما بقي بغري غسل فيغسله عن اجلنابة مقدما 

ومؤخرا ومتوسطا ويقال وضوء خال عن غسل الرجلني وهذه صورته قال ابن السبكي ونظري 

رته يف البس ذلك أن يقال لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلني ومع ذلك ال حيسب وصو 

اخلف إذا مسح مث غسل رجليه ومها يف اخلف فإن البغوي ذكر يف فتاويه أنه ال يصح 

غسلهما عن الوضوء حىت لو انقضت املدة أو نزع لزمه إعادة غسلهما ألنه مل يغسل الرجلني 



غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض سقط باملسح قال وحيتمل خالفه ألن تارك الرخصة إذا أتى 

 يقال إنه مل يؤد الفرض ورده ابن ا لسبكي بأن الغسل مل يقع إال وقد ارتفع باألصل ال

% حدثهما املواضع اليت يستحب فيها الوضوء وقعت يف اخلالصة يف مثانية أبيات وهي 

  %والعلم شرعيا وللرواية % ويندب الوضوء للقراءة 
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والسعي والوقوف والزيارة % وكل زور ككذب وغيبة % ولدخول مسجد وإن غضب % 

مع % والعود للجماع واملنام % وجنب للشرب والطعام % والنوم والتأذين واإلمامة % 

% وعاين مع غسله للباطن % مل ينقطع وكره تركه انتمى % غسل فرج ال لذات الدم ما 

وكل ما %  وشكه ومحله للميت% وقص شارب ونفل اخلطبة % وصبه على املعني الواهي 

وللناس % قلت فيها نظما  شروط الوضوء% ومن يزد عيادة معرتض % قيل بنقضه الوضو 

% فأوهلا املاء الطهور وعلمه % وحرره نظمى فخذه بال عسر % يف شرط الوضوء ختالف 

كشمع ودهن وارتداد لدى % وإعدام ما ناىف وفقد ملانع % أو الظن والتمييز والفقد للكفر 

ومتييزه فرضا % وحرر حمل اخللف يف أيها جيري % ل الغسل فافهم واتئد وطهر حم% خسر 

% ويف امرأة إنقاء حيض وشبهة % كما حرروه يف الصالة أو لو اخلرب % من النفل وليكن 

وتقدمي تطهري % وتقدمي االستنجا وحشو ملنفذ % وأن تدخل األوقات يف حق ذي الضر 

واعلم % وإيالؤه فيه واإليالء بالذكر % وحشوه وأيالؤه بني الوضوء % عن اخلبث املزري 

شرط % أن مجيع شروط الوضوء شروط للغسل وقد أوضحت ذلك يف كتايب اخلالصة فقلت 

أثناءه الردة ألغ ما بقى % والعقل واإلسالم لكن حيث عن % الوضو كالغسل مطلق وظن 

رة عضوان ال قال املاوردي ليس يف أعضاء الطها ضابط% وفقد مانع كفي التشققى % 

يبحب تقدمي األمين منهما إال األذنني فإنه يستحب مسحهما دفعة قال ابن الرفعة وزاد عليه 

ال جيب إال يف صورة واحدة وهي أن يكون البسا بشرطه  باب مسح اخلفبعضهم اخلدين 



  ودخل وقت الصالة ومعه ما يكفيه لو مسح وال
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فالظاهر كما ذكره ابن الرفعة يف الكفاية وجوب املسح لقدرته على الطهارة يكفيه لو غسل 

الكاملة قال األسنوي وما ذكره تفقها ومل يظفر فيه بنقل وقد نقل الروياين يف البحر االتفاق 

عليه ولو أرهق املتوضىء يف احلدث ومع ما يكفيه إن مسح ال إن غسل مل جيب لبس اخلف 

شيخان والفرق واضح فإن يف األول تفويت ما هو حاصل ليمسح عليه كما صححه ال

قال البلقيين نظري مسح اخلف املغصوب غسل الرجل املعضوبة وصورته  فائدةخبالف الثاين 

قال النووي وغريه ال يعرف جنب حيرم عليه  باب الغسلأن جيب قطعها فال ميكن من ذلك 

 باب التيمميمم عن اجلنابة مث أحدث الصالة والطواف وحنومها دون القراءة واللبس إال من ت

قال ابن القاص كل شيء يبطل الطهارة ففي الصالة وغريها سوء إال رؤية املاء يف الصالة 

ال جيمع بني الفرضني بتيمم إال اجلنازو والوطء  ضابطملتيمم وزاد يف القدمي النوم يف الصالة 

قال األسنوي شخص ال يصح  فائدةفإما جيوزان مع فرض آخر وجيوز مرات من كل بتيمم 

تيممه إال بعد تيمم غريه وهو املصلي على اجلنازة ال يصح تيممه حىت ييمم امليت أو يغسل 

مسارف سفرا مباحا صلى صلوات بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم يلزمه قضاء ما  فائدة

صاله بالوضوء دون التيمم وصورته أن يكون أجنب ونسي وكان يصلي بالوضوء تارة 

بالتيمم تارة أخرى فإنه جيب قضاء ما صاله بالوضوء دون التيمم ألن التيمم يقوم مقام و 

  الغسل
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قال يف الروضة نقال عن اجلرجاين كل من صح إحرامه بالفرض صح إحرامه بالنفل إال  ضابط

ها ويزاد رابع على وجه ثالث فاقد الطهورين وفاقد السرتة ومن عليه جناسة عجز عن إزالت

قال يف املعاياة ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الفرض إال يف  ضابطضعيف وهي املتحرية 

صورة واحدة وذلك اجلنب إذا تيمم وأحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط 

احليوان طاهر إال الكلب واخلنزير  باب النجاساتفتوضأ فإنه يباح له النفل دون الفرض 

فروعهما وامليتات جنسة إال السمك واجلراد باإلمجاع واآلدمي على األصح واجلنني الذي و 

وجد يف بطن املذكاة والصيد الذي مل تدرك ذكاته واملقتول بالضغطة والبعري الناد وال حاجة 

الدم  ضابطإىل استثنائها يف احلقيقة ألا مذكاة شرعا واستثىن على رأي ماال دم له سائل 

الكبد والطحال واملسك والعلقة يف األصح والدم احملبوس يف ميتة السمك واجلراد  جنس إال

واجلنني وامليت بالضغطة والسهم واملين واللنب إذا خرجا على لون الدم والدم الباقي على 

اللحم والعروق ألنه ليس مبسفوح ودم السمك على وجه واملتحلب من الكبد والطحال على 

قال ابن سريح يف كتابه تذكرة العامل مجيع ما  ضابطدما على وجه  وجه والبيضة إذا صارت

  خرج من القبل والدبر جنس إال الولد واملىن قلت ويضم إليه املشيمة على األصح
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قال القمويل يف اجلواهر النجس إذا القي شيئا طاهرا ومها جافان ال ينجسه قال  قاعدة

وهي ما إذا لصق اخلبز على دخان النجاسة يف التنور فإن ظاهر أسفله ينجس  ويستثىن صورة

فيغسل باملاء قال وذكر القاضي أن دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا جنسه أو يابسا 

قال اجلرجاين يف الشايف ليس يف النجاسات ما يزال بنجس غري صورتني  ضابطفوجهان 

لة من املاء جنسة مفردة وقلة أخرى جنسة فجمعا وال إحدامها الدباغ جيوز بالنجس الثاين ق

تغري طهرتا فقد توصلنا إىل إزالة النجاسة بالنجاسة تقسيم النجاسات أقسام أحدها ما يعفى 

عن قليله وكثريه يف الثوب والبدن وهو دم الرباغيث والقمل والبعوض والبثرات والقيح 

ة ولذلك شرطان أحدمها أن ال يكون والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد واحلجام



بفعله فلو قتل برغوثا فتلوث به وكثر مل يعف عنه واآلخر أن ال يتفاحش باإلمهال فإن للناس 

عادة يف غسل الثياب فلو تركه سنة مثال وهو مرتاكم مل يعف عنه قاله اإلمام وعلى ذلك 

كثري الثاين ما يعفى عن محل الشيخ جالل الدين احمللي قول املنهاج إن مل يكن جبرحه دم  

قليله دون كثريه وهو دم األجنيب وطني الشارع املتيقن جناسته الثالث ما يعفى عن أثره دون 

عينه وهو أثر االستنجاء وبقاء ريح أو لون عسر زواله الرابع ماال يعفى عن عينه وال أثره وهو 

فى عنه يف املاء والثوب ما عدا ذلك تقسم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام أحدها ما يع

  وهو ماال يدركه الطرف وغبار النجس
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اجلاف وقليل الدخان والشعر وفم اهلرة والصبيان ومثل املاء املائع ومثل الثوب البدن الثاين ما 

الطري  يعفى عنه يف املاء واملائع دون الثوب والبدن وهو امليتة اليت ال دم هلا سائل ومنفذ

وروث السمك يف احلب والدود الناشئ يف املائع الثالث عكسه وهو الدم اليسري وطني 

الشارع ودود القز إذا مات فيه ال جيب غسله صرح به احلموي وصرح القاضي حسني خبالفه 

الرابع ما يعفى عنه يف املكان فقط وهو ذوق الطيور يف املساجد واملطاف كما أوضحته يف 

به ما يف جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه لعسر تتبعها وهو البيوع ويلحق 

األوىل الدم اليسري من كل حيوان  الصور اليت استثين فيها الكلب واخلنزير من العفوالراجح 

يعفى عنه إال منهما ذكره يف البيان قال يف شرح املهذب ومل أر لغريه تصرحيا مبوافقته وال 

وافقه الشيخ نصر املقدسي يف املقصود الثانية يعفى عن الشعر  خمالفته قال األسنوي وقد

اليسري إال منهما ذكره يف االستقصاء الثالثة يعفى عن النجاسة اليت ال يدركها الطرف إال 

منهما ذكره يف اخلادم حبثا الرابعة الدباغ يطهر كل جلد إال جلدمها بال خالف عندنا 

ا إذا عسر زواله إال منهما ذكره يف اخلادم حبثا اخلامسة يعفى عن لون النجاسة أو رحيه

السادسة قال يف اخلادم ينبغي استثناء جناسة دخان جناسة الكلب واخلنزير لغلظهما فال يعف 

نظري التفرقة بني الصيب الذي مل يأكل غري اللنب والذي أكل غريه يف البول  فائدةعن قليلها 



يتعلق  باب احليض واليت أكلت غريه يف األنفحة التفرقة بني السخلة اليت ال تأكل غري اللنب

به عشرون حكما اثنا عشر حرام تسعة عليها الصالة وسجود التالوة والشكر والطواف 

  والصوم واالعتكاف ودخول املسجد إن خافت تلويثه وقراءة القرآن ومسه وكتابته على وجه
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اد احملاملي حضور احملتضر وثالثة على الزوج الوطء والطالق وما وزاد يف املهذب الطهارة وز 

بني السرة والركبة على األصح ومثانية غري حرام البلوغ واالغتسال والعدة واالسترباء وبراءة 

حيث أبيحت الصالة أبيح  ضابطالرحم وقبول قوهلا فيه وسقوط الصالة وطواف الوداع 

حيث  ضابطدمها ومل جتد ماء وال ترابا تصلي وال توطأ الوطء إال يف املتحرية واليت انقطع 

أطلق الشهر يف الشرع فاملراد به اهلاليل إال يف املبتدأة غري املميزة ويف املتحرية ويف األشهر 

قال الصدر  باب الصالةالستة املعتربة يف أقل مدة احلمل فإا عدلية قطعا قاله البلقيين 

فرض الصالة يف تأخريها عن الوقت إال نائم وناس  موهوب اجلزري ال يعذر أحد من أهل

ومن نو اجلمع بسفر أو مرض ومكره على تأخريها ومشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل أو 

صالة على ميت خيف انفجاره ومن خشي فوت عرفة على رأي وفاقد املاء وهو على بئر ال 

ه السرتة حىت خيرج ومقيم عجز تنتهي إليه النوبة حىت خيرج الوقت وعار يف عراة ال تصل إلي

قال الصيمري ليس لنا عبادة يقتل أحد برتكها  باب تارك الصالةعن املاء حىت خرج الوقت 

قسم يؤذن هلا ويقام  الصالة أقسام باب األذانإذا صح معتقده إال الصالة لشبهها باإلميان 

  وهي الصلوات اخلمس واجلمعة
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 يؤذن هلا وال يقام وهي املنذورة والنوافل واجلنازة وقسم يقام هلا وال يؤذن وهي وقسم ال

الفوائت اتمعة غري األوىل واألوىل على قول ومجع التأخري إذا قدم األوىل على قول وقسم ال 

 ضابطيؤذن هلا وال يقام ولكن ينادى هلا الصالة جامعة كالكسوفني واالستسقاء والعيدين 

م ال يتواىل أذانان إال يف صورة واحدة وهي ما إذا أذن للفائتة قبل الزوال فلما فرغ قال اإلما

زالت فإنه يؤذن للظهر واستدرك النووي أخرى وهي ما إذا أخر أذان الوقت إىل آخره مث أذن 

ال يسن األذان يف غري الصلوات إال يف أذان املولود  ضابطوصلى فلما فرغ دخل وقت أخرى 

غيالن كما يف احلديث وال تسن اإلقامة لغري الصالة إال يف أذن املولود اليسرى وعند تغول ال

هو شرط يف صحة الصالة إال يف شدة اخلوف ونفل السفر وغريق على  باب استقبال القبلة

لوح ال ميكنه ومربوط لغري القبلة وعاجز مل جيد موجها وخائف من نزوله عن راحلته على 

فقته واستثين يف املعاياة من نفل السفر ما يندر وال يتكرر كالعيدين نفسه أو ماله أو انقطاع ر 

والكسوف واالستسقاء ألا نادرة فال تدعو احلاجة إىل ترك القبلة فيها وهو استثناء حسن 

ال يتعني استقبال غري القبلة إال يف مسئلة على وجه وهي ما إذا  ضابطإال أن األصح خالفه 

لنفل إىل القبلة فإن القاضي حسني قال يف الفتاوى حيتمل ركب احلمار منكوسا فصلى ا

وجهني اجلواز لكونه مستقبال واملنع ألن قبلته وجه دابته والعادة مل جتر بركوب احلمار 

  معكوسا
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إحداها حالة الرفع يف اإلحرام  األصابع يف الصالة هلا ست حاالت ضابط باب صفة الصالة

ركوع واالعتدال والقيام من التشهد األول فيستحب التفريق فيها الثانية حالة القيام وال

واالعتدال فال تفريق الثالثة حالة الركوع يستحب تفريقها على الركتبني الرابعة حالة السجود 

يستحب ضمها وتوجيهها للقبلة اخلامسة حالة اجللوس بني السجدتني فاألصح كاجلود 

 ضابطاليمىن مضمومة إال ملسبحة واليسرى مبسوطة واألصح فيها الضم السادسة التشهد ف

ال  ضابطيسن النظر يف كل الصالة إىل موضع سجوده إال حالة اإلشارة باملسبحة فإليها 



جيهر املأموم يف شيء من الصلوات إال بالتأمني وال يستحب مقارنته لإلمام يف شيء إال فيه 

راءة سورة الكافرون واإلخالص إحدى عشرة سنة الفجر الصلوات اليت يستحب فيها ق فائدة

وسنة املغرب وسنة الطواف وأحاديثها عند مسلم وصرح ا األصحاب وصبح املسافر 

حلديث رواه الطرباين وصرح به اجلويين والغزايل ومغرب ليلة اجلمعة حلديث رواه البيهقي وسنة 

وي يف مناسكه وسنة االستخارة ذكرها الضحى حلديث رواه العقيلي وسنة اإلحرام ذكرها النو 

يف األذكار وسنة السفر ذكرها يف األذكار والوتر حلديث رواه أبو داود والرتمذي وسنة الزوال 

  ذكرها أبو حامد يف الرونق
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ما أبطل عمده الصالة اقتضى سهوه السجود وما ال فال ويستثىن  قاعدة باب سجود السهو

ن األول من احنرفت دابته عن مقصده يف نفل السفر وعاد عن قرب فإن عمده يبطل م

واألصح يف شرح املهذب والتحقيق أنه ال يسجد لسهوه ومن الثاين تكرير الركن القويل ونقله 

والقنوت قبل الركوع والعمل القليل والقنوت يف وتر غري نصف رمضان األخري إذا مل يندب 

يستثىن  فائدةوف أربع فرق فإنه ال يبطل عمده ويسجد للسهو يف الكل فيه وتفريقهم يف اخل

من السجود للقنوت ما إذا اقتدى حبنفي ال يراه فرتكه تبعا إلمامه فإنه ال يسن له السجود 

ال يتكرر سجود السهو إال يف مسائل املسبوق  قاعدةقاله القفال يف فتاويه وجزم به األسنوي 

ته ومثله املستخلف املسبوق إذا سها يسجد موضع سجود يسجد مع إمامه يف آخر صال

إمامه مث آخر صالته ومن سجد لظن سهو فبان عدمه يسجد يف األصح ولو سجدوا يف 

اجلمعة وخرج الوقت أمتوا ظهرا وسجدوا ومثله املسافر إذا سجد مث عرض موجب إمتام قبل 

تكرره ست سجدات على  السالم ومن سجد للسهو مث سها ثانيا على وجه وأكثر ما ميكن

األصح بأن يسجد املسبوق مع إمامه يف آخر اجلمعة أو املسافر مث يسجد معه إذا أمت مث 

يسجد يف آخر صالة نفسه وذكر األسنوي أنه يتصور عشر سجدات بأن يقتدي يف الرباعية 

بثالثة أئمة كل يف األخرية وسها كل إمام منهم وسجد معه فهذه ست مث قام وسها فإنه 



سجد فهذه مثان فإن كان اقتدى برابع يف أول صالته أدركه يف التشهد األخري وسجد معه  ي

  كملت له عشر سجدات
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اخلطيب إذا خرج للخطبة الثاين إذا  التحية مندوبة إال يف مواضع ضابط باب صالة النفل

خل اخلطبة أو قرب إقامة الصالة حبيث دخل اإلمام يف املكتوبة الثالث إذا دخل واإلمام دا

ليس لنا نفل جيب اإلحرام به قائما إال حتية  ضابطيفوته أوهلا الرابع إذا دخل املسجد احلرام 

قال األسنوي شخص  فائدةاملسجد فإنه مىت جلس عامدا فاتت قاله القمويل يف اجلواهر 

حملاملي يف اللباب حيث يسن له االغتسال لصالة الضحى يف مكان خاص وصورته ما ذكره ا

قال ومن دخل مكة وأراد أن يصلي الضحى أول يوم اغتسل وصالها كما فعله صلى اهللا 

قال يف اخلادم كل مكروه يف اجلماعة  قاعدة باب صالة اجلماعةعليه وسلم يوم فتح مكة 

ح األوىل إذا قارن اإلمام يف األفعال وهي يف الشر  ويف ذلك صور منقولةيسقط فضيلتها اه 

والروضة الثانية إذا تقدم عليه من باب أوىل الثالثة إذا فارقه ذكره الشيخ أبو إسحاق الشريازي 

وجزم به الشيخ جالل الدين احمللي الرابعة إذا نوى القدوة يف أثناء صالته ذكره الشيخ جالل 

  الدين أخذا من كراهة ذلك
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خلف الصف ذكره الزركشي يف اخلادم وابن العماد والشيخ جالل اخلامسة إذا وقف منفردا 

الدين أخذا من الكراهة أيضا قلت ورواه البيهقي عن بعض السلف السادسة صالة القضاء 

خلف األداء وعكسه صرح ا يف اخلادم أخذا من كونه خالف األوىل السابعة صالة النوافل 



ا يف الروضة قال األسنوي يف األلغاز وإذا مل املطلقة يف اجلماعة فإا ال تستحب فيها كم

ومما ليس تكن مستحبة فال ثواب فيها فإنه لو كان فيها لزم استحبابه حيازة لذلك الثواب 

وقد أجبت فيه بعدم حصول الفضيلة أيضا أخذا  الشروع يف صف قبل إمتام ما أمامه مبنقول

ليت استندت إليها يف ذلك فلرتاجع من الكراهة وقد ألفت يف ذلك كراسة بينت فيها األمور ا

األعذار املرخصة يف ترك اجلماعة حنو أربعني املطر مطلقا والثلج إن بل الثوب والريح 

العاصف بالليل وإن مل يظلم والوحل الشديد والزلزلة والسموم وشدة احلر يف الظهر وشدة 

باقية خاصة املرض واخلوف الربد ليال أو ارا وشدة الظلمة ذكرها احملب الطربي هذه عامة وال

على نفس أو مال ومنه أن يكون خبزه يف التنور أو قدره على النار وال متعهد واخلوف من 

مالزمة غرميه وهو معسر واخلوف من عقوبة تقبل العفو يرجو تركها إن غاب أياما ومدافعة 

وق إىل شيء الريح أو أحد األخبثني واجلوع والعطش الظاهران وحضور طعام يتوق إليه والت

  ومل حيضر قاله يف الكفاية وفقد لباس يليق به والتأهب لسفر مع رفقة ترحل
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وأكل ذي ريح كريه ومل متكن إزالته بعالج والبخر والصنان ذكرمها األسنوي وزاد األذرعي 

ريين ليسا بعذر صحاب الصنعة القذرة كالسماك والربص واجلذام وصرح األسنوي بأن األخ

والتمريض وحضور قريب حمتضر أو مريض يأنس به ونشد الضالة ووجود من غصب ماله 

وأراد رده وغلبة النوم والسمن املفرط نقله يف املهمات عن ابن حبان وكونه متهما قاله يف 

 باب اإلمامةالذخائر أو يف طريقه من يؤذيه بال حق ولو بشتم ومل ميكن دفعه نقله األذرعي 

الناس يف اإلمامة أقسام األول من ال جتوز إمامته حبال وهم الكافر وانون واملأموم  ابطض

واملشكوك يف أنه إمام الثاين من جيوز مع اجلهل دون العلم وهم اجلنب واحملدث ومن عليه 

جناسة ال يعفى عنها الثالث من جيوز بقوم دون قوم وهم األمي واأللثغ واألرت ملثله واملرأة 

نثى للنساء الرابع من يصح لصالة دون صالة وهم املسافر والعبد والصيب ال تصح واخل

إمامتهم يف صالة اجلمعة إن مت العدد م وتصح يف غريها اخلامس من تكره إمامته وهم ولد 



الزنا والفاسق واملبتدع والالحن والتمتام والفأفاء وغري احلر السادس من ختتار إمامته وهو من 

ضابط ال يعترب ملأموم تقدم إحرام مأموم إال يف صورتني إحدامها أن يكون بينه  سلم من ذلك

وبني اإلمام مأموم لواله مل حيصل اتصال ذكره القاضي حسني وأقره الشيخان الثانية يف 

اجلمعة من ال تنعقد به ال ينعقد إحرامه ا حىت حيرم أربعون كاملون ذكره القاضي حسني 

  ينأيضا واستشكله البلقي
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قال األسنوي يف األلغاز شخص جيوز أن يكون إماما وال جيوز أن يكون مأموما وهو  فائدة

األعمى األصم جيوز أن يكون إماما ألنه مستقل بأفعال نفسه ال مأموما ألنه ال طريق له إىل 

نتقاالت ذكره اجلويين يف الفروق العلم بانتقاالت اإلمام إال أن يكون إىل جنبه ثقة يعرفه باال

ال يقصر يف سفر قصري إال يف  ضابط& باب صالة املسافر & ونقله عن نص الشافعي 

موضع على األصح وموضعني على رأي األول خرج قاصدا سفرا طويال مث نوى اإلقامة يف 

البلد وسط الطريق أربعة أيام فأكثر والباقي مرحلة مثال فاألصح أنه يرتخص ما مل يدخل 

الثاين أن يكون سفره مرحلة وقصد الذهاب والرجوع بال إقامة ففي وجه يقصر الثالث أجاز 

قال يف التلخيص ال جيوز ألحد  ضابطالشافعي يف قول القصر يف السفر القصري مع اخلوف 

أن يصلي أربع ركعات يف كل ركعة سجدة إال يف مسألة واحدة وهي مسافر صلى الظهر بنية 

وصلى أربعا يف كل ركعة سجدة أجزأته وعليه سجدتا السهو وكذلك صالة القصر فسها 

قال يف التلخيص كل من أحرم خلف مقيم لزمه اإلمتام إال يف مسألة  ضابطاجلمعة مثلها 

كل عذر أسقط   ضابط باب صالة اجلمعةواحدة وهي ما إذا بان اإلمام حمدثا أو جنبا 

  ن شرطها الليل واجلمعة ال تقام ليالاجلماعة أسقط اجلمعة إال الريح العاصف فإ
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الناس يف اجلمعة أقسام األول من تلزمه وتنعقد به وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن  ضابط

مسلم بالغ عاقل حر ال عذر له الثاين من ال تلزمه وال تنعقد به ولكن تصح منه وهم العبد 

افر الثالث من تلزمه وال تنعقد به وذلك اثنان من داره خارج البلد واملرأة واخلنثى والصيب واملس

ومسع النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر الرابع من ال تلزمه وتنعقد 

قال يف املعاياة من ال جتب عليه اجلمعة ال تنعقد به  ضابطبه وهو املعذور باألعذار السابقة 

ريقه مطر أو وحل ومن جتب عليه تنعقد به إال اثنني وذكر السابقني إال املريض ومن يف ط

قال األسنوي يف ألغازه ليس لنا صالة تدخل الكفارة يف تركها استحبابا إال اجلمعة  ضابط

فإنه يستحب ملن تركها بغري عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار حلديث بذلك قاله 

لقاضي أبو الطيب ال يتصور انعقاد اجلمعة عند املاوردي ضابط قال يف شرح املهذب قال ا

الشافعي يف غري بناء إال يف مسألة واحدة وهي ما إذا ادمت أبنية القرية فأقام أهلها على 

عمارا فإم يلزمهم اجلمعة فيها ألا حمل استيطام سواء كانوا يف سقائف ومظال أم ال 

باب صالة  ه صالة العيد إال احلاج مبىنليس لنا موضع ال تسن فيباب صالة العيد ضابط 

قال ابن القطان ليس يف باب االستسقاء مسألة فيها قوالن غري مسألة واحدة االستسقاء 

  وهي ما إذا مل يسقوا يف املرة األوىل وأرادوا االستسقاء ثانيا فهل خيرجون من الغد
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ريه مرة أخرى فيه قوالن للشافعي قال يف شرح املهذب ويضم أم يتأهبون بصيام ثالثة أيام وغ

قال يف اللباب املوتى  ضابط باب صالة اجلنازةإليه مسألة تنكيس الرداء فإن فيها أيضا قولني 

أقسام األول من ال يغسل وال يصلى عليه وهو الشهيد يف املعركة الثاين من يغسل وال يصلى 

ومل يتحرك الثالث من يصلى عليه وال يغسل وهو من  عليه كالكافر والسقط إذا مل يستهل

تعذر غسله للخوف من تفتته فيتمم وكذا من مات وليس هناك إال أجنبية أو عكسه الرابع 



قال األصحاب الزكاة إما أن  قاعدة باب الزكاةمن يغسل ويصلى عليه وهو من عدا هؤالء 

تعلقت مباليته فهي املتعلقة بالقيمة وهي  تتعلق بالبدن أو باملال فاألول زكاة الفطر والثاين إن

زكاة التجارة وإن تعلقت بذاته فاملال ثالثة أقسام حيواين ومعدين ونبايت فاحليواين ال زكاة يف 

شيء منه إال يف النعم واملعدين ال زكاة يف شيء منه إال يف النقدين والنبايت ال زكاة يف شيء 

يف الزكاة يف سبعة أشياء زكاة الزرع والثمار واملعدن  منه إال يف املقتات ضابط ال يعترب احلول

والركاز والفطر وزيادة الربح يف التجارة والسخال إذا ماتت أمهاا أو كملت النصاب قاعدة 

املبادلة توجب استئناف احلول إال يف موضعني أحدمها يف التجارة إذا بادل سلعة التجارة 

  ن سلعة هلامبثلها أو اشرتى بغري النصاب من النقدي
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قاعدة ال جتتمع زكاتان يف مال الثاين يف الصرف إذا بادل أحد النقدين باآلخر على الصحيح 

األوىل عبد التجارة فيه زكاا والفطرة الثانية خنل التجارة خترج زكاة الثمرة  إال يف ثالث مسائل

اقرتض نصابا فأقام عنده حوال عليه زكاته وعلى مالكه وزكاة اجلذع وحنوه بالقيمة الثالثة من 

أحدها زكاة  قاعدة ال تؤخذ القيمة يف الزكاة إال يف أربعة مواضعومثله اللقطة إذا متلكها حوال 

التجارة والثاين اجلربان والثالث إذا وجد يف مائتني من اإلبل احلقاق وبنات اللبون فاعتقد 

ومل يقصر وال دلس املالك وقع املوقع وجرب التفاوت  الساعي أن األغبط احلقاق فأخذها

بالنقد الرابع إذا عجل اإلمام ومل يقع املوقع وأخذ القيمة فله صرفها بال إذن جديد قاعدة ال 

يؤخذ يف زكاة املاشية إال اإلناث إال يف مواضع أحدها ابن اللبون أو حق عند فقد بنت 

الث الشاة احملرجة فيما دون مخس وعشرين الرابع خماض الثاين تبيع يف ثالثني من البقر الث

قاعدة من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن ال البعري املخرج كذلك اخلامس إذا متحضت ذكورا 

ويستثىن من األول صور العبد والقريب والزوجة الكفار والبائن احلامل وزوجة العبد  فال

ال واملوصي برقبته لواحد ومنفعته املكاتب واملوقوف على مسجد أو معني أو عبد بيت امل

آلخر وزوجة املعسر وزوجة األب ومن مات سيده قبل اهلالل وعليه دين مستغرق وعبد 



  املالك يف املساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل عليه نفقته وفطرته على
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اخلفاف ولو أجر عبده وشرط نفقته على  السيد والفقري على املسلمني نفقته ال فطرته ذكره

املستأجر ففطرته على السيد نص عليه يف األم ومن حج بالنفقة ومن أسلم على عشر نسوة 

قال يف اخلادم عليه نفقة اجلميع ال الفطرة فيما يظهر ألا إمنا تتبع النفقة بسبب الزوجية 

على السيد فطرته ال نفقته فهذه عشرون صورة ويستثىن من الثاين املكاتب كتابة فاسدة 

ال يبعض الصاع يف الفطر إال إذا اعترب بلد املؤدي يف العيد وحنوه  قاعدةوسيد األمة املزوجة 

األوىل من نصفه مكاتب  ضابط ال خيرج يف الفطرة دون صاع إال يف مسائلوهو ضعيف 

عض إذا كان ونصفه اآلخر حر أو عبد الثانية عبد بني شريكني أحدمها معسر الثالثة املب

قال يف التلخيص الصيام ستة أنواع  باب الصياممعسرا الرابعة إذا مل يوجد إال بعض صاع 

أحدها ما جيب التتابع فيه ويف قضائه وهو صوم الشهرين يف كفارة الظهار والقتل واجلماع 

الثاين ما جيب التتابع فيه إال لعذر املرض والسفر وال جتب يف قضائه وهو شهر رمضان 

الث ما جيب فيه التفريق ويف قضائه وهو صوم التمتع الرابع ما يستحب فيه التتابع وهو الث

صوم كفار اليمني اخلامس النذر وهو على قدر ما يشرط الناذر من تتابع أو تفريق وقضاؤه 

  مثله السادس ما عدا ذلك فال يؤمر فيه بتتابع وال تفريق
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رون يف اإلفطار من املسلمني البالغني أربعة أقسام األول عليهم القضاء دون املعذو  ضابط

الفدية وهم احلائض والنفساء واملريض واملسافر واملغمى عليه الثاين عكسه وهو الشيخ الذي 



ال يطيق الثالث عليهم القضاء والفدية وهم احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد ومن 

وحنوه ومؤخر قضاء رمضان مع اإلمكان حىت يدخل رمضان آخر الرابع ال  أفطر إلنقاذ غريق

ال جتتمع الفدية والقضاء عندنا إال يف الصوم يف القسم  قاعدةقضاء وال فدية وهو انون 

الثالث ومن أفسد صومه باجلماع ويف احلج من أفسد حجه باجلماع أو فاته احلج أو أخر 

كل من وجب عليه   قاعدةلت ويف اجلمعة كما تقدم رمي يوم إىل يوم على رأي ضعيف ق

أداء رمضان فأفطر فيه عمدا وجب عليه القضاء بال خالف إال يف صورة واحدة وهي اامع 

ليس لنا صيب يصوم يف رمضان مث جيامع  ضابطال يلزمه مع الكفارة القضاء على رأي مرجوح 

ضابط ليس لنا موضع يسقط فرض  جباب احلارا فيلزمه الكفارة إال أن يبلغ قبل مجاعه 

  احلج وعمرته بالنيابة عن انون إال يف موضع واحد وهو أن جين ويعضب
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ال ينقلب احلج عمرة إال يف صورة وهي أن يشرط انقالبه عمرة باملرض فإنه يصح يف  ضابط

وقته بال هدي إال إذا شرط أنه ليس لنا حتلل قبل  ضابطاألصح وأحرى على وجه بالفوات 

ال حيل شيء من  ضابطإذا مرض حتلل أو شرطه لغرض آخر من فراغ نفقة وضالل وحنومها 

حمرمات اإلحرام بغري عذر قبل التحلل األول إال حلق شعر بقية البدن فإنه حيل بعد حلق 

احللق إذ هو الركن أو سقوطه ملن شعر على رأسه قال البلقيين وقياسه جواز القلم حينئذ ك

دم التمتع والقران والفوات واإلحصار والتأخري  ضابط فدية احلج عشرونشبهه قال وفيه نظر 

إىل املوت واإلفساد واالستمتاع دون اإلفساد واملبيت مبزدلفة ومىن لياليها وامليقات والدفع من 

طواف الوداع عرفة قبل الغروب والرمي واحللق واللبس والطيب والقلم والصيد ونبات احلرم و 

قال احلليمي الفدية تفارق الكفارة يف أن  فائدةوترك مشي القادر عليه إىل بيت اهللا إذا نذره 

الكفارة ال جتب إال عن ذنب خبالف الفدية وحيث وجبت يف الشرع فهي مقدرة إال يف فدية 

هر األذى فإا مبدين وعلى الرتاخي إال إذا كانت بسبب تعدى فيه كما لو نذر صوم الد

أحدها  ضابط الدماء أربعة أضربفأفطر يوما تعديا فإا جتب على الفور صرح به الرافعي 



ختيري وتقدير أي قدر الشرع البدل وذلك دم احللق والقلم والطيب واللبس والدهن ومقدمات 

  اجلماع شاة اجلماع بني التحللني
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فيه إىل اإلطعام وذلك جزاء الصيد وما ليس مبثلى يتصدق الثاين ختيري وتعديل أي يعدل 

بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن انكسر صام يوما كامال الثالث ترتيب وتقدير 

وهو دم التمتع وترك املأمور كاإلحرام من امليقات عند العراقيني الرابع ترتيب وتعديل وهو دم 

كل الدماء تتعني يف احلرم إال دم اإلحصار   قاعدةرجح اجلماع واإلحصار وترك املأمور على امل

يتعدد اجلزاء بتعدد سببه إال استمتاع غري مجاع احتد نوعه ومكانه وزمانه  قاعدةفحيث أحصر 

أو نوعني للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص ولو باشر بشهوة مث جامع دخلت الشاة يف 

يه إرساله إال يف صور أن حيرم أو يكون من ملك صيدا حرم عل باب الصيدالبدنة يف األصح 

أحدها ما  باب األطعمة احليوان أربعة أقسامله فرخ ميوت أو مل جيد ما يطعمه أو ما يذحبه به 

فيه نفع وال ضرر فيه فال جيوز قتله الثاين ما فيه ضرر بال نفع فيندب قتله كاحليات والفواسق 

والبازي فال يندب وال يكره الرابع ماال الثالث ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر 

ليس لنا بيض حيرم أكله  ضابطنفع فيه وال ضرر كالدود واخلنافس فال حيرم وال يندب 

  واستثىن بعضهم بيض احليات واحلشرات وال شك فيه
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يض ماال يؤكل حلمه وليس لنا يف احليوان شيء يؤكل فرعه وال يؤكل أصله إال لنب اآلدمي وب

وعسل النحل وماء الزالل زاد يف اخلادم والزباد يؤخذ من سنور بري وال ميتنع أكله كما ال 



صحيح قوال واحدا وفاسد قوال واحدا  البيع أقسام= كتاب البيع = ميتنع أكل املسك 

وصحيح على األصح وفاسد على األصح وحرام يصح ومكروه فاألول عشرة كل بشرطه بيع 

يان واملطعوم مبثله والصرف والعرايا والتولية واإلشراك واملراحبة وشراء ما باع وبيع اخليار األع

والعبد املأذون والسلم والثاين بيع املعدوم ومنه حبل احلبلة واملضامني واملالقيح وما ال منفعة 

فيه وما ال يقدر على تسليمه وكل جنس وما يتعلق به حق اهللا تعاىل واآلدمي كالوقف 

واألضحية والرهن والربا وبيع وشرط مفسد واملنابذة واملالمسة واحلصاة وعسب الفحل 

واهول وما ال يقبض من غري البائع واحملاقلة واملزابنة والثمار قبل بدو الصالح من غري شرط 

القطع والغرر والسالح للحريب والطعام حىت جيري فيه الصاعان والكالئ بالكالئ والثالث  

لكناية وبيع املاء ولو على الشط والرتاب بالصحراء والعلق المتصاص الدم والعبد كالبيع با

الذي عليه قتل والنحل خارج الكوارة وما ضم إليه عقد آخر وبطل بعض صفقته وبشرط 

العتق وبشرط الرباءة من العيوب والرابع بيع املعاطاة واملتنجس من املائعات ومحام الربج اخلارج 

كة مع العلم والفضويل واجلاين املتعلق برقبته مال واملفلس ماله املعني وأم الولد والصربة حتتها د 

واملكاتب وما مل ير والعبد املسلم للكافر إال إن عتق عليه بقرابة أو اعرتاف وما استغرقت 

الوصية منافعه لغري املوصى له وبيع حامل مع استثناء محلها لفظا أو شرعا واملصحف 

الكافر والعرايا يف غري الرطب والعنب أو يف مخسة أوسق فأكثر واللحم  واحلديث وحنوه من

باحليوان والولد غري املميز دون أمه وبيع اثنني عبدين لكل واحد بثمن واحد ومل يعلم ما 

خيص كال منهما وما ضم إىل الكناية وما مل يقبض من البائع وبيع ماال جفاف له مبثله وما 

هول واخلامس بيع احلاضر للبادي وتلقي الركبان والنجس وعلى اشرتط فيه رهن أو كفيل جم

  بيع غريه والشراء عليه وبيع العنب ملن علم أنه يعصره مخرا والبيع وقت النداء ليوم اجلمعة
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لشراء والسادس بيع العنب ملن يظنه يعصره مخرا والصربة جزافا واهلرة والعينة ومواطأة رجل يف ا

قال صاحب التلخيص بائع مال الغري إمام أو حاكم أو ويل أو  ضابطمنه بزائد ليغر به 



وصي أو وكيل أو مستحق ظفر بغري جنس حقه أو املهدي إذا عطب اهلدي وقلنا جيوز بيعه 

ابتداء  1 الصور اليت يدخل فيها العبد املسلم يف ملك الكافرأو ملتقط خياف هالك اللقطة 

إذا قال  5يرد عليه بالعيب  4يرجع يف هبته لولده  3جاعه بإفالس املشرتي اسرت  2اإلرث 

إذا اشرتى من  7إذا عجز مكاتبه عن النجوم فله تعجيزه  6املسلم أعتق عبدك عين فأعتقه 

إذا اشرتى من يعتق عليه باعرتافه كأن  8يعتق عليه لقرابة ذكر هذه السبعة النووي يف الروضة 

أن يرجع  10أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض  9يد غريه مث اشرتاه أقر حبرية مسلم يف 

أن يتبايع كافران  12أن يرد الثمن الذي باعه به لعيب ويسرتجعه  11إليه بإقالة إن جوزناه 

عبدا كافرا فيسلم قبض قبضه فيمتنع القبض ويثبت للمشرتي اخليار فإذا فسخ فقد دخل يف 

عاه بشرط اخليار فأسلم دخل يف ملك الكافر بانقضاء خيار تباي 13ملك البائع الكافر 

إذا باعه بشرط اخليار للمشرتي ففسخ دخل بالفسخ يف ملك الكافر بعد أن كان  14البائع 

إذا اشرتى مثرا بعبد  16أن يرد عليه لفوات شرط ككتابة وخياطة  15يف ملك من له اخليار 

الكافر عبده املسلم املغصوب ممن يقدر إذا باع  17كافر فأسلم واختلطت وفسخ العقد 

  على انتزاعه فعجز قبل قبضه ويفسخ املشرتى
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باعه املسلم ماله  19باعه من مسلم رآه قبل العقد مث وجده متغريا عما كان وفسخ  18

جعله  21باعه بصربة من طعام مث بان حتتها دكة وفسخ  20غائب يف مسافة القصر وفسخ 

ورثه  23أقرضه مث رجع فيه قبل التصرف  22رأس مال سلم فانقطع املسلم فيه وفسخ 

اشرتى العامل  24وباعه مث طهر على الرتكة دين ومل يقضه يفسخ البيع ويعود إىل ملكه 

الكافر عبيدا للقراض واقتسما بعد إسالمهم فقياس املذهب صحته وحينئذ فيدخل املسلم يف 

أن جيعله أجرة أو جعال مث يقتضى احلال  25ال ميلك حصته إال بالقسمة ملكه ألن العامل 

التقطه وحكمنا بكفره فأسلم وأثبت كافر أنه كان  26فسخ ذلك بسبب من األسباب 

أن يقف  27ملكه فإنه يرجع فيه فإم صرحوا بأن التملك بااللتقاط كالتمليك بالقرض 



نكاح أو زنا فإنه يكون مسلما تبعا ألمه ويدخل على كافر أمة كافرة فتسلم مث تأيت بولد من 

أن يوصي لكافر  28يف ملك الكافر ألن نتاج املوقوفة ملك للموقوف عليه على الصحيح 

أن يتزوج املسلم بأمة مسلمة لكتايب  29مبا حتمله أمته الكافرة فيقبل مث تسلم وتأيت بولد 

افر جارية مسلمة لولده وأولدها وطئ ك 30فإنه يصح وولدها منه مسلم مملوك لسيد األمة 

وطئ مسلم أمة كافر على ظن أا زوجته األمة فالولد  31انتقلت إليه وصارت مستولدة له 

أصدق الكافر زوجته كافرا فأسلم واقتضى احلال رجوعه أو بعضه  32مسلم مملوك للكافر 

خالع  33إىل الزوج بطالق أو فسخ بعيب أو إعسار أو إسالم أو فوات شرط أو ختالف 

أسلم عبد  34زوجته الكافرة على كافر فأسلم واقتضى احلال فسخ اخللع بعيب أو حنوه 

الكافر بعد أن جىن جناي توجب ماال يتعلق برقبته وباعه بعد اختيار الفداء فتعذر حتصيل 

الفداء أو تأخر إلفالسه أو غيبته أو صربه على احلبس فإنه يفسخ البيع ويعود إىل ملك 

إذا حضر الكفار اجلهاد بإذن اإلمام وكانت الغنيمة  35فر مث يباع يف اجلناية سيده الكا

أطفاال أو نساء أو عبيدا فأسلموا باالستقالل أو التبعية مث اختار الغامنون التملك فقياس 

املذهب أن اإلمام يرضخ للكفار مما وجد لتقدم سبب االستحقاق وهو حضور الوقعة 

  ملك على الصحيحوحصول االختيار املقتضي لل
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أن يكون بني كافرين أو كافر ومسلم عبيد مسلمون أو بعضهم مسلم فيقتسمون وقلنا  36

القسمة إقرار فقياس املذهب يقتضي اجلواز وحينئذ فيدخل املسلم أو بعضه يف ملك الكافر 

يف ملكه ويقوم عليه نقله يف أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم فإن الباقي يدخل  37

أسلمت أمة الكافر مث ولدت من غريه بنكاح أو زنا قبل  38شرح املهذب عن البغوي وأقره 

كاتب عبده املسلم مث اشرتى املكاتب عبدا مسلما مث   39زوال ملكه فإنه يدخل يف ملكه 

دته مث أسلمت مستول 40عجز فإن أمواله تدخل يف ملك السيد ومن مجلتها عبده املسلم 

أتت بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مملوكا له ذكر هذه الصور كلها يف املهمات وفاته ما 



إذا فسخ البيع فيه بتخالف وما إذا اشرتى مسلما بشرط العتق على وجه وقد ذكر ابن 

السبكي يف األشباه والنظائر أكثر الصور املذكورة وعد صورة الصداق باعتبار أسباا ست 

يف غريها أيضا كذلك وذا االعتبار تزيد الصور على اخلمسني قلت قد مجعت  صور وفعل

هذه الصور يف أحرف يسرية يف خمتصر اجلواهر فقلت ال يدخل املسلم يف ملك كافر ابتداء 

إال بإرث أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو اعرتاف أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه أو 

وات شرط أو ختالف أو إقالة أو تلف مقابله قبل القبض أو فسخ بعيب به أو بثمنه أو ف

إفالس مشرتيه أو غيبة ماله أو ظهور دين على الرتكة أو فسخ ما جعل فيه سلما أو أجرة أو 

جعال أو صداقا أو خلعا أو قسمة يف شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته القنة واملستولدة 

أو زنا أو وطء بشبهة ال تقتضي احلرية أو رجوع يف واملوصى ا له واملوقوفة عليه من زوج 

ما عجز عن تسليمه شرعا ال حلق الغري هل يبطل  قاعدةقرض أو هبة أو التقاط أو كتابة 

منها النهي عن  فيه خالف يف صورلتعذر التسليم أو يصح نظرا إىل كون النهي خارجا 

  اءالتفريق بني األم وولدها وعن بيع السالح للحريب وبيع امل
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أو هبته يف وقت الصالة وبيع جزء معني مما ال ينقص بالقطع يف كل قوالن أو وجهان 

أصحهما البطالن ومنها حيث منع احلاكم من قبول اهلدية فالعقد ال خلل فيه ولكن تسلم 

جيرب فيه املالك  مااملال إليه ممنوع منه شرعا فهل يصح ومينع فيه وجهان واألصح البطالن 

فيه فروع منها الكافر جيرب على بيع عبده املسلم ومنها املديون جيرب على بيع  على بيع ملكه

ماله لوفاء دينه ومنها مالك الرقيق أو البهيمة إذا مل يتفق عليه وال مال له غريه جيرب على بيعه 

أا تباع عليها قهرا إذا  ومنها أفىت ابن الصالح يف مغنية اشرتت جارية ومحلتها على الفساد

تعني ذلك طريقا إىل خالصها من الفساد وقد كنت أفتيت بذلك قبل أن أقف عليه خترجيا 

من مسألة عبد الكافر مث رأيته يف فتاوى ابن الصالح ونظر مبا أفىت به القاضي احلسني فيمن 

ط يف البيع أربعة الشرو  باب بيع وشرطكلف عبده ماال يطيقه أنه يباع عليه ختليصا من الذل 



األول يبطل البيع والشروط كالشروط املنافية ملقتضى العقد كأن ال يتسلمه أو ال ينتفع  أقسام

به الثاين يصح البيع دون الشرط كشرط ماال ينافيه وال يقتضيه وال غرض فيه وبيع غري 

وكفيل  احليوان بشرط براءته من العيوب الثالث يصح البيع والشرط كشرط خيار وأجل ورهن

وإشهاد وعتق ووصف مقصود والرباءة من العيوب يف احليوان الرابع شرط ذكره شرط كبيع 

الثمار املنتفع ا قبل الصالح يشرتط يف صحة البيع شرط القطع ولو بيعت من مالك 

األصل لكن ال جيب الوفاء به يف هذه الصورة وليس لنا شرط جيب ذكره لتصحيح العقد وال 

  ريهجيب الوفاء به غ
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الصفقة يف أبواب البيع تتعدد بتفصيل الثمن وبتعدد البائع قطعا  قاعدة باب تفريق الصفقة

وبتعدد املشرتي على األصح إال يف العرايا فإا تتعدد بتعدد املشرتي قطعا والبائع على 

والطعام بالطعام والسلم  يثبت خيار الس يف أنواع البيع كالصرف باب اخلياراألصح 

والتولية والتشريك وصلح املعاوضة وال يثبت يف الشركة والقراض والوكالة والوديعة والعارية 

والضمان والكتابة والرهن واإلبراء واإلقالة واحلوالة وصلح احلطيطة وصلح املنفعة ودم العمد 

لصداق وعوض اخللع والشفعة والوقف والعتق والقسمة إال إن كان فيها رد والنكاح وا

واملساقاة واملسابقة وإجارة العني والذمة واهلبة ولو بشرط ثواب على ما صححه يف الروضة 

واملنهاج تبعا ألصلهما يف باب اخليار قال األسنوي لكن املصحح يف باب اهلبة ثبوا يف 

ثواب ذات الثواب ومحل السبكي والبلقيين ما يف باب اخليار على ما إذا أطلقا أو شرط 

جمهول وقلنا به ومها ضعيفان قلت ليس األمر كما قالوه ومل يصرح يف باب اهلبة بتصحيح 

ما ثبت فيه خيار الس  ضابطثبوا بل بناه على كونه بيعا وال يلزم من البناء التصحيح 

يثبت فيه خيار الشرط إال ما شرط فيه القبض وهو الربوي والسلم وما يسرع إليه الفساد ومن 

ق على املشرتي كما يف احلاوي الصغري وجزم به األسنوي والبلقيين يف التدريب وما ال فال يعت

ال يتبعض خيار الس ابتداء فيقع لواحد دون آخر إال يف صور األوىل إذا اشرتى من  ضابط



اعرتف حبريته الثانية إذا اشرتى من يعتق عليه وقلنا امللك يف زمن اخليار للمشرتي ختري البائع 

  دونه وهو ضعيف الثالثة يف الشفعة إذا أثبتنا اخليار للشفيع وهو ضعيف أيضا
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إذا اجتمع الفسخ واإلجازة بطلت اإلجازة إال يف صورتني األوىل إذا اشرتى عبدا  قاعدة

اآلخر أجيب جبارية وأعتقها فاإلجازة مقدمة يف األصح الثانية إذا فسخ أحد الوارثني وأجاز 

كل عيب يوجب الرد على البائع مينع الرد إذا حدث عند املشرتي إال ما كان   قاعدة

الستعالم العيب القدمي وكل عيب ال يوجبه ال مينع الرد إال إذا اشرتى عبدا له إصبع زائدة 

العيب  ضابطفقطعه واندمل فإنه مينع الرد ولو وجد ذلك يف يد البائع مل يرد به املشرتي 

ثبت للخيار ما نقص العني أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح والغالب يف جنس امل

املبيع عدمه كاخلصاء سواء كان يف الرقيق كما يف كالم الشيخني أم يف البهائم كما صرح به 

اجلرجاين وغريه والزنا والسرقة واإلباق والبخر الناشئ من املعدة والصنان املستحكم وكون 

أو ثقيلة اخلراج فوق العادة أو بقرا خنازير تفسد الزرع أو قصارون األرض منزل اجلند 

يزعزعون األبنية أو هلا خراج حيث ال خراج ملثلها والبول يف الفراش يف غري أوانه واملرض والبله 

والربص واجلذام والبهق وكونه أصم أو أقرع أو أعور أو أخفش أو أجهر أو أعشى أو أخشم 

هم أو فاقد الذوق أو أمنلة أو ظفر أو شعر أو أبيضه يف غري أوانه أو أو أبكم أو أرت ال يف

ذا إصبع أو سن زائدة أو مقلوعة أو ذا قروح أو ثآليل كثرية واصطكاك الكعبني وانقالب 

القدمني وآثار القروح والكي والشجاج وسواد السن وحفرها وكونه مناما أو ساحرا أو قاذفا أو 

شاربا للخمر أو ممكنا من نفسه أو خنثى ولو واضحا أو خمنثا او  مقامرا أو تاركا للصالة أو

رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكرب أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا أو برقبته دين ال ذمته أو 

مرتدا أو كتابيا أو ال حتيض وهي يف سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة وقلة األكل يف 

آلدمية ال البهائم ومجاح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها الدابة ال الرقيق واحلمل يف ا

حبيث خياف السقوط وشرا لبنها وتشميس املاء وجناسة املبيع ونز األرض حيث ضر والرمل 



حتت أرض البناء واحلجر حتت أرض الزرع ومحوضة البطيخ ال الرمان هذا ما يف الروضة 

واألسنان وركوب بعضها على بعض واحلول وأصلها ويزاد عليها الوشم واختالف األضالع 

  وعدم نبات العانة والغنة يف الصوت والعسر إال إن عمل باليمىن أيضا
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ذكر ذلك شريح واهلروي وغريمها واللخن وهو تغري رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف وال بينة 

ره البلقيين والكذب نقله يف الكفاية وجناية شبه ذكرمها الروياين وكوا ممكنة من دبرها ذك

العمد فيما حبثه يف املطلب والعمد إذا تاب فيما صححه السبكي وفيه وجهان يف الروضة 

والشرح بال ترجيح وفيهما أن جناية اخلطأ غري عيب مامل تكثر وليس من العيوب كونه رطب 

ينا أو مغنيا أو حجاما أو أكوال أو الكالم أو غليظ الصوت أو سيء األدب أو ولد زنا أو عن

ثيبا أو عقيما أو غري خمتون أو يعتق عليه أو أخته من رضاع أو نسب أو موطوءة أبيه أو 

البائع وكيل أو ويل أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسرية إال يف حيوان التضحية حيث 

يين تبعا للخوارزمي وقد جتوز يف البيع والسلم واحلوالة فيما صححه البلق باب اإلقالةمنعها 

 بابمرت يف الفسوخ والصداق فيما ذكره القاضي حسني يف فتاويه بناء على ضمان العقد 

يصح قبل قبض املبيع إعتاقه واستيالده ووقفه وقسمته وإباحته الطعام للفقراء واإلقالة فيه 

جرة أو عوض صلح وتزوجيه ال بيعه وكتابته ورهنه وهبته وإقراضه والتصدق به وإجارته وجعله أ

ال يشرتط العلم بالثمن قبل العقد إال يف  قاعدة باب التولية واإلشراكوالتولية واإلشراك فيه 

التولية واإلشراك وال كون الثمن مثليا إال فيها ويف الربويات ومثن الشفعة حيث كان األول 

د اللزوم إال يف ليس لنا عقد بيع يسقط فيه مجيع الثمن بإبراء غري املشرتي بع ضابطمثليا 

  التولية إذا حط عن األول
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ال جيوز السلم فيما دخلته النار إال الدبس والعسل املصفى ا والسكر  ضابط باب السلم

والفانيذ واللبا واجلص واآلجر على ما صححه يف التصحيح وماء الورد على ما رجحه يف 

جاز السلم فيه جاز قرضه وماال فال ويستثىن من األول  ما قاعدة باب القرضاملهمات 

اجلارية اليت حتل للمقرتض كما ذكره الشيخان والدراهم املغشوشة كما ذكره الروياين يف البحر 

ويستثىن من الثاين اخلبز كما صححه يف الشرح الصغري وشقص الدار كما نقله يف املطلب 

تويل وازوم به يف الروضة عن القاضي حسني عن األصحاب منافع األعيان فيما ذكرها امل

منع قرضها ملنع السلم فيها أما منافع الذمة فاملصرح به يف الشرح والروضة جواز السلم فيها 

ما جاز بيعه جاز رهنه وماال فال ويستثىن من األول املنافع  قاعدة باب الرهنفيجوز قرضها 

ا فيها والدين يباع ممن هو عليه وال يرهن جيوز بيعها باإلجارة دون رهنها لعدم تصور قبضه

عنده واملدبر جيوز بيعه ال رهنه وكذا املعلق عتقه بصفة ميكن سبقها حلول الدين واملرهون 

يصح بيعه من املرن وال يصح رهنه عنده بدين آخر على اجلديد ويستثىن من الثاين رهن 

م دون ولدها وعكسه واملبيع قبل املصحف والعبد املسلم من الكافر والسالح من احلريب واأل

  القبض
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قال يف الرونق واللباب والرهن غري مضمون إال يف مثان مسائل املرهون إذا حتول غصبا  قاعدة

واملغصوب إذا حتول رهنا والعارية إذا حتولت رهنا واملرهون إذا حتول عارية واملقبوض على 

واملقبوض بالبيع الفاسد إذا حتول رهنا واملبيع املقايل فيه إذا رهنه منه  السوم إذا حتول رهنا

ذكر منها يف الروضة  باب احلجر أنواعهقبل القبض واملخالع عليه إذا رهنه منها قبل القبض 

مثانية حجر الصيب وانون والسفيه والراهن للمرن واملريض للورثة واملفلس حلق الغرماء والعبد 

رتد للمسلمني وزاد يف الكفاية احلجر على السيد يف املكاتب ويف اجلاين وعلى لسيده وامل



الورثة يف الرتكة وزاد يف املطلب احلجر الغريب على املشرتي يف مجع ماله حىت يويف الثمن 

وعلى األب إذا عقه ابنه جبارية حىت ال يبيعها قاله القاضي حسني واملتويل وزاد السبكي 

من وفاء دينه وماله زائد إذا التمسه الغرماء يف األصح وزاد األسنوي إذا  احلجر على املمتنع

رد بعيب فله حبس السلعة وحيجر على البائع يف بيعها حىت يؤدي الثمن قاله املتويل وعلى 

من غنم مال حريب مديون قد اسرتق حىت يويف وعلى املشرتي يف البيع قبل القبض قاله 

للغرماء وعلى السيد يف نفقة املزوجة حىت يعطيها بدهلا وعلى  اجلرجاين وعلى العبد املأذون

مالك دار قد استحقت العدة فيها باحلمل أو األقراء وعلى من اشرتى عبدا بشرط العتق ويف 

  املستولدة
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تؤجر على وفيما إذا أعتق شريكه املوسر نصيبه إذا قلنا ال يسري إال بدفع القيمة وفيما اس

العمل فيه حىت يفرغ ويعطى أجرته وفيما إذا قال شريكان لعبد بينهما إذا متنا فأنت حر 

فمات أحدمها فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع وحنوه ونصيب اآلخر مدبر حىت ميوت فيعتق  

رب كله وفيما إذا نعل املشرتي الدابة مث اطلع على عيبها وقلعه يعيبها فردها وترك له النعل أج

على قبوله وهو إعراض عنه يف األصح فيكون للمشرتي لو سقط وميتنع عليه بيعه كدار 

املعتدة وفيما إذا أعار أرضا للدفن فيمتنع بيعها قبل بلى امليت وفيما إذا خلط املغصوب مبا 

ال يتميز فعليه بدله وحيجر عليه فيه إىل رد البدل وفيما إذا أوصى بعني خترج من الثلث وباقي 

له غائب فيحجر على املوصى له يف الثلثني الحتمال التلف ويف الثلث على األصح لعدم ما

متكن الوارث من الثلثني وفيما إذا أقام شاهدين على ملك ومل يعدال فيمتنع على صاحب 

اليد البيع وحنوه بعد حيلولة احلاكم وقبلها على أحد الوجهني وفيما إذا اشرتى عبدا بثوب 

الك العبد فامللك له فيه ويبقى الثوب على ملك اآلخر لئال جيتمعا يف ملك وشرطا اخليار مل

واحد وال جيوز ملالكه التصرف فيه وفيما إذا أحبل الراهن املرهونة وهو معسر فال ينفذ 

االستيالد ومع ذلك ال جيوز بيعها يف األصح ألا حامل حبر وال بعد الوالدة حىت تسقيه 



ن سفر املشرتي ا فيهلك الولد وفيما إذا أعطى الغاصب القيمة اللباء وجيد مرضعة خوفا م

للحيلولة مث ظهر املغصوب فله حبسه إىل اسرتداد القيمة ويلزم من حبسه امتناع تصرف 

مالكه فيه بطريق األوىل ويف بدل العني املوصى مبنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث 

ما يقوم مقامه وفيما إذا أعطى لعبده قوته مث التصرف فيه ألنه يستحق عليه أن يشرتي به 

أراد عند األكل إبداله مل لكن له ذلك قاله الروياين وقيده املاوردي مبا إذا تضمن اإلبدال 

تأخري األكل وفيما إذا نذر إعتاق عبده فليس له التصرف فيه وإن مل خيرج عن ملكه وفيما 

يعه وال هبته وفيما إذا وجبت عليه كفارة إذا دخل وقت الصالة وعنده ما يتطهر به مل يصح ب

على الفور ويف ملكه ما يكفر به فقياس ما سبق امتناع تصرفه فيه وفيما إذا كان عليه دين ال 

يرجو وفاءه أو وجبت عليه كفارة ال حيل له التصدق مبا معه وال هبته ولكن لو فعل ففي 

  صحته نظر
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ذكره يف املهمات قال الشيخ ويل الدين يف النكت وبقيت مسائل أخرى منها هذا آخر ما 

احلجر على املالك قبل إخراج الزكاة وعلى الوارث يف العني املوصى ا قبل القبول وعلى 

السيد فيما بيد العبد املأذون إذا ركبه ديون وإذا اشرتى شراء فاسدا وقبض الثمن فله احلبس 

ويلزم منه امتناع التصرف وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين يف إىل اسرتداده على رأي 

مجيع ماله إذا ام حبيلة وقد أقام املدعي شاهدين ومل يزكيا على رأي واحلجر على النائم قاله 

القاضي حسني وعلى املشرتي إذا خرس يف جملس البيع فإن احلاكم ينوب عنه فيما قاله 

قال احملاملي يف اموع احلجر  ضابطف إن قلنا إنه ملكه الرافعي وعلى الواقف يف املوقو 

أربعة أقسام األول يثبت بال حاكم وينفك بدونه وهو حجر انون واملغمى عليه الثاين ال 

يثبت إال حباكم وال يرتفع إال به وهو حجر السفيه الثالث ال يثبت إال حباكم ويف انفكاكه 

ا يثبت بدونه ويف انفكاكه وجهان وهو حجر الصيب بدونه وجهان وهو حجر املفلس الرابع م

إذا بلغ رشيدا باب الصلح هو أقسام أحدها أن يكون بيعا بأن يصاحل من العني املدعاة على 



عني أخرى ثانيها أن يكون إجارة بأن يصاحل منها على سكىن داره أو شيء من منافعها سنة 

فإن عني مدة كانت عارية مؤقتة وإال ثالثها أن يكون عارية بأن يصاحل منها على سكناها 

فمطلقة رابعها أن يكون هبة بأن يصاحل من العني على بعضها خامسها أن يكون إبراء بأن 

  يصاحل من الدين على بعضه ذكر هذه اخلمسة الرافعي
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قبض قاله ابن سادسها أن يكون فسخا بأن يصاحل من املسلم فيه على رأس املال قبل ال

جرير الطربي قال يف املهمات وهو صحيح ماش على القواعد كما قال األصحاب إن بيع 

املبيع قبل القبض للبائع مبثل الثمن األول إقالة بلفظ البيع سابعها أن يكون سلما بأن جيعل 

العني املدعاة رأس مال سلم نقله األسنوي عن ابن جرير ثامنها أن يكون جعالة كقوله 

تك من كذا على رد عبدي تاسعها أن يكون خلعا كقوهلا صاحلتك من كذا على أن صاحل

تطلقين طلقة عاشرها أن يكون معاوضة عن دم العمد كقوله صاحلتك من كذا على ما 

أستحقه عليك من قصاص بنفس أو طرف حادي عشرها أن يكون فداء كقوله للحريب 

األربعة يف املهمات وقال أمهلها صاحلتك من كذا على إطالق هذا األسري ذكر هذه 

األصحاب وهي واردة عليهم جزما باب احلوالة يف حقيقتها عشرة أوجه أصحها بيع دين 

بدين جوز للحاجة وقيل عني بعني وقيل عني بدين وقيل ليست بيعا بل استيفاء وقرض وقيل 

فهذه تسعة  ال ميحض واحدا وإمنا اخلالف يف املغلب فإن غلب البيع جرت األوجه السابقة

ما صح الرهن به صح ضمانه وما ال فال ويستثىن  قاعدة باب الضمانوالعاشر ضمان بإبراء 

  من الثاين ضمان العهدة ورد األعيان املضمونة يصح ضماا إال الرهن ا
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ا إذا أعاره شيئا ليس لنا ضمان دين بعقد يف عني معينة ال يتعدى إىل غريها إال فيم ضابط

من ضمن باإلذن رجع وإن أدى بال إذن ومن ال فال وإن أدى بإذن ويستثىن  قاعدةلريهنه 

من األول صور إحداها أن يكون الضمان باإلذن قد ثبت بالبينة وهو منكر كما إذا ادعى 

 على زيد وعلى غائب ألفا وأن كال منهما ضمن ما على اآلخر فأنكر زيد فأقام املدعي بينة

بذلك وأخذ من زيد فال رجوع لزيد على الغائب يف األصح ألنه مظلوم بزعمه فال يطالب 

ال يصح اإلبراء من اهول إال يف صورتني إبل الدية وما إذا  قاعدة باب اإلبراءغري ظامله 

يصح اإلبراء عما مل جيب ولو جرى سبب وجوبه يف  قاعدةذكر غاية يتحقق أن حقه دوا 

صورة وهي ما لو حضر يربأ يف ملك غريه بال إذن وأبرأه املالك ورضي ببقائها  األظهر إال يف

إذا انفرد أحد  ضابط باب الشركةفإنه يربأ مما يقع فيها قاله صاحب التتمات يف فتاويه 

الشريكني بقبض شيء فهل يشاركه فيه اآلخر هو أقسام األول ما يشاركه فيه قطعا كريع 

الثاين ال قطعا كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى يل  الوقف على مجاعة ألنه مشاع

ولزيد بكذا وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه ال يشاركه فيه اآلخر قطع به الرافعي الثالث 

ما يشاركه فيه على األصح كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فلآلخر مشاركته 

ن دين يف الذمة على أن خيتص به فاألصح ال يف األصح أو أحد الشريكني بإذن صاحبه م

  خيتص
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الرابع ال على األصح كما لو ادعى الورثة دينا ملورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن 

احلالف يأخذ نصيبه وال يشاركه فيه غريه على الصحيح املنصوص ألن اليمني ال جيري فيها 

من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غريه وتوكله فيه عن  قاعدة ةباب الوكالالنيابة 

غريه ومن ال فال ويستثىن من األول العبادات البدنية إال احلج والصوم عن امليت واملعضوب 

واألميان والنذر واللعان واإليالء والقسامة والشهادات حتمال وأداء وتعليق الطالق والعتق 

رار وتعيني املطلقة واملعتق واالختيار والظافر له األخذ وكسر الباب دون والتدبري والظهار واإلق



التوكيل فيه والوكيل والعبد املأذون يقدران على التصرف وال يوكالن إذا مل يؤذن هلما والويل 

إذا ته عن التوكيل والسفيه املأذون له يف النكاح ليس له التوكيل فيه حكاه الرافعي عن ابن  

مل يرتفع إال عن مباشرته قال يف الكفاية والعبد كذلك واملرأة ال جيوز أن  كج ألن حجره

تتوكل إال بإذن زوجها قاله املاوردي والروياين ألنه أمر حيوج إىل اخلروج ويستثىن من الثاين 

مسائل منها األعمى يوكل يف العقود وإن مل يقدر عليها ومنها احملرم يوكل يف النكاح من 

حلل ومنها املعلق الطالق يف الدورية ال يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من يعقد له بعد الت

وكيله ومنها اإلمام األعظم إذا كان فاسقا ال يزوج األيامى وال يقضي وال يشهد ولكنه 

ينصب القضاة حىت يزوجوا حكاه املتويل عن القاضي حسني وعلله أنا إمنا مل نعزله بالفسق 

ن القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه السبكي ومنها املرأة خلوف الفتنة وليس يف منعه م

يوكلها الويل لتوكل رجال عنه يف تزويج ابنته فإنه يصح على النص ومنها من له قصاص طرف 

وحد قذف يوكل فيه وال يباشره بنفسه خوف احليف ومنها املرأة توكل يف الطالق يف األصح 

 شراء املسلم يصح يف األصح مع امتناع شرائه وال تباشره بنفسها ومنها توكيل الكافر يف

  لنفسه ومنها توكيله يف طالق املسلمة يصح يف األصح
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ومنها توكيل معسر موسرا يف نكاح أمة جيوز كما يف فتاوى البغوي ومنها توكيل شخص يف 

قرار أربعة أقسام أحدها ال يقبل قال يف الرونق اإل ضابط باب اإلقرارقبول نكاح أخته وحنوها 

حبال وهو إقرار انون الثاين ال يقبل يف حال ويقبل يف ثاين حال وهو إقرار املفلس الثالث ال 

يصح يف شيء ويصح يف غريه وهو إقرار الصيب يف الوصية والتدبري والعبد والسفيه يف احلدود 

من ملك اإلنشاء ملك  قاعدة والقصاص والطالق الرابع الصحيح مطلقا وهو ما عدا ذلك

اإلقرار ومن ال فال ويستثىن من األول الوكيل يف البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه املوكل 

ال يقبل قول الوكيل مع قدرته على اإلنشاء وويل السفيه ميلك تزوجيه ال اإلقرار به والراهن 

يقبل إقرارها بالنكاح وال تقدر على  املوسر ميلك إنشاء العتق ال اإلقرار به ومن الثاين املرأة



إنشائه واملريض يقبل إقراره بة وإقباض للوارث يف الصحة فيما اختاره الرافعي واإلنسان 

يقبل إقراره بالرق وال يقدر على أن يرق نفسه باإلنشاء ذكره اإلمام والقاضي إذا عزل فأقر 

القاضي بل هو لفالن قبل من أمني أنه تسلم منه املال الذي يف يده وأنه لفالن فقال 

القاضي ومل يقبل من األمني واألعمى يقر بالبيع وال ينشيه واملفلس كذلك ولو رد املبيع بعيب 

مث قال كنت أعتقته قبل ورود الفسخ وال ميلك إنشاءه حينئذ ولو باع احلاكم عبدا يف وفاء 

قال ابن  قاعدةذ دين غائب فحضر وقال كنت أعتقته قبل مع أنه ال ميلك إنشاءه حينئ

  خريان يف اللطيف إقرار اإلنسان على نفسه مقبول وعلى غريه غري مقبول إال يف صورة
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وهي ما إذا أقر مجيع الورثة بوارث ثبت نسبه وحلق مبن أقروا عليه قلت قد يضم إليها صورة 

ت املال نافذ خبالف إقرار الوصي والقيم ثانية وهي ما ذكره البغوي أن إقرار اإلمام مبال بي

على حمجوره وقال ابن خريان وكل من أقر بشيء ليضر به غريه مل يقبل إال يف صورة وهي أن 

يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة احلد عليه وكل من أقر بشيء مث 

ا إذا أقر األب بعني لإلبن فإنه رجع مل يقبل إال يف حدود اهللا تعاىل قلت يضم إىل ذلك م

قال يف  قاعدةيقبل رجوعه كما صححه النووي يف فتاويه وليس يف الروضة تصحيح 

التلخيص كل من له على رجل مال يف ذمته فأقر به لغريه قبل إال يف ثالث صور إذا أقرت 

ه وإذا أقر مبا املرأة بالصداق الذي يف ذمة زوجها وإذا أقر الزوج مبا خالع عليه يف ذمة امرأت

وجب له من أرش جناية يف بدنه قاله الروياين يف الفروق هذا إذا منعنا بيع الدين يف الذمة 

وأوجبنا رضى احملال عليه يف احلوالة وإال فيصح اإلقرار مبا ذكر ومحل الرافعي ما ذكره صاحب 

كن سائر الديون التلخيص على ما إذا أقر ا عقيب ثبوا حبيث ال حيتمل جريان ناقل قال ل

اإلقرار ال يقوم مقام اإلنشاء ألنه خرب حمض يدخله  قاعدةأيضا كذلك فال ينتظم االستثناء 

ومن الصدق والكذب نعم يؤاخذ ظاهرا مبا أقر به وال يقبل منه دعوى الكذب يف ذلك 

 إذا أقر بالطالق نفذ ظاهرا ال باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطالق صار إنشاء حىت فروعه



حيرم عليه باطنا ومنها اختلفا يف الرجعة والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله مث أطلق عليه 

  مجاعة منهم البغوي أنه قام مقام اإلنشاء
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ومنها لو قال تزوجت هذه األمة وأنا أجد طول حرة ففي نصه أا تبني بطلقة فلو تزوجت 

تني وقال العراقيون هي فرقة فسخ ال تنقص العدد ومال إليه اإلمام والغزايل بعد عادت بطلق

ويف فتاوى القفال لو ادعت عليه انه نكحها وأنكر فمن األصحاب من قال ال حتل لغريه 

وهو الظاهر وال جيعل إنكاره طالقا خبالف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة ألنه هناك 

ع صحته وهنا مل يقر أصال وقيل بل يتلطف احلاكم به حىت يقول أقر بالنكاح وادعى ما مين

إن كنت نكحتها فقد طلقتها نقله الرافعي ومنها لو قال طلقتك ثالثا بألف فقالت بل 

سألتك ذلك وطلقتين واحدة فلك ثلث األلف قال الشافعي إن مل يطل الفصل طلقت ثالثا 

ه ومنها لو أقر الزوج مبفسد من إحرام أو وإن طال ومل ميكن جعله جوابا طلقت ثالثا بإقرار 

عدة أو ردة وأنكرت مل يقبل قوله عليها يف املهر ويفرق بينهما بقوله قال أصحاب القفال 

من أنكر حقا لغريه مث أقر به قبل إال  قاعدةوهو طلقة حىت لو نكحها عادت إليه بطلقتني 

ري إذين مث صدقته قال الشافعي ال يف صور منها إذا ادعى عليها زوجية فقالت زوجين الويل بغ

يقبل وأخذ به أكثر العراقيني وقال غريهم يقبل وصححه الغزايل ومنها لو قالت انقضت 

كل من أخرب عن فعل نفسه قبلناه   قاعدةعديت قبل أن تراجعين مث صدقته ففي قبوله قوالن 

ؤية اهلالل وحنوه أو ألنه ال يعلم إال من جهته إال حيث تتعلق به شهادة كشهادة املرضعة ور 

كل   قاعدةدعوى كوالدة الولد اهول واستلحاقه من املرأة وسيأيت هلذا تتمة يف باب الشهادة 

  ما يثبت يف الذمة ال يصح اإلقرار به
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ما يف فتاوى النووي لو أقر بأن يف ذمته لزيد شربات حناس مل يصح ألن الشربات  ومن فروعه

باب ال يتصور ثبوا يف الذمة السلما لعدم صحة السلم فيها وال بدل متلف ألا غري مثلية 

ال جتب اإلعارة إال حيث تعينت لدفع مفسدة كدفن ميت حيث تعذر  قاعدة العارية

االستئجار جزما ويف وضع اجلذوع على القدمي ويف كتاب كتب عليه مساع آخر بإذن صاحبه 

ه ابن الصالح والنووي يف كتابيهما يف علوم احلديث والبلقيين يف على راي الزبريي وصحح

العارية ال تلزم إال يف صور إحداها أن يعري لدفن ويدفن فال ترجع  قاعدةحماسن االصطالح 

حىت يندرس الثانية إذا كفنه أجنيب فإنه باق على ملكه كما صححه النووي وهو عارية الزمة  

أعريوا داري بعد مويت لزيد شهرا ليس للوارث الرجوع قاله الرافعي كما قاله الغزايل الثالثة قال 

الرابعة أعاره سفينة فوضع فيها ماال مل يكن له الرجوع ما دامت يف البحر اخلامسة أعاره 

لوضع اجلذوع مل يرجع على رأي واألصح أن له الرجوع مبعىن أنه يتخري بني التبقية بأجره 

عارية مضمونة يف يد املستعري إال يف ثالث صور إذا أحرم ال قاعدةوالقلع مع ضمان النقص 

ويف يده صيد وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره مل يضمنه مستعريه ذكرها الروياين يف الفروق وإذا 

استعار شيئا لريهنه بدين فتلف يف يد املرن فال ضمان وإذا استعار من املستأجر أو املوصى 

ليس لنا  ضابطألن املستأجر ال يضمن وهو نائب عنه له باملنفعة فال ضمن على األصح 

عارية عني لعني إال يف إعارة الفحل للضراب قطعا والشاة ألخذ لبنها والشجرة ألخذ مثرا 

  عند القاضي أيب الطيب ومن تبعه
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عوارض % ظومته العوارض املقتضية لضماا عشرة قال الدمريي يف من ضابط باب الوديعة

ومنع % وترك إيصاء ودفع مهلك % وسفر ونقلها وجحدها % التضمني عشر ودعها 

% يف حفظها إن مل يزد من خالفه % واالنتفاع وكذا املخالفه % ردها وتضييع حكى 



كل من ضمن الوديعة باإلتالف ضمنها بالتفريط إال الصيب املميز فإنه يضمنها   قاعدة

 باب الغصب يضمنها بالتفريط قطعا ألن املفرط هو الذي أودعه باإلتالف على األظهر وال

كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إال يف صور العبد املرتد واحملارب وتارك الصالة   قاعدة

والزاين احملصن ويتصور اإلحصان يف كافر زىن وهو حمصن والتحق بدار احلرب فاسرتق قال 

ى متلفه جاز بيعه إال يف صور أم الولد واحلر والوقف املرعشي وكل ما وجبت فيه القيمة عل

قال  قاعدةواملسجد واهلدي الواجب والضحايا والعقيقة وصيد احلرم وشجره وستور الكعبة 

يف التدريب كل من غصب شيئا وجب رده إال يف ست صور مسئلة اخليط واللوح واخللط 

يده والسادسة حريب غصب مال  حيث ال متييز واخلمر غري احملرتمة والعصري إذا ختمر يف

قال يف التدريب  قاعدةحريب قال وال ميلك بالغصب إال يف هذه الصورة إذ ال احرتام هنا 

مؤنة الرد واجبة على الغاصب بال خالف إال يف صورة واحدة وهي اخلمر احملرتمة فالواجب 

  فيها التخلية عند احملققني
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ال جيوز أخذ األجرة على الواجب إال يف صور منها اإلرضاع ومنها بذل  قاعدة ةباب اإلجار 

الطعام للمضطر ومنها تعليم القرآن ومنها الرزق على القضاء وهو حمتاج حيث تعني ومنها 

احلرف حيث تعينت ومنها من دعي إىل حتمل شهادة تعينت عليه خبالف ما إذا جاءه 

توجه عليه وهو أيضا كالم يسري ال أجرة ملثله نعم له أخذ  املتحمل وخبالف األداء فإنه فرض

قال  ضابطاألجرة على الركوب وجيوز أخذها على فروض الكفاية إال اجلهاد وصالة اجلنازة 

البلقيين ال يقابل شيء مما يتعلق ببدن احلر بالعوض اختيارا إال يف ثالث صور منفعته ولنب 

ز بيعه جاز هبته وما ال فال ويستثىن من األول ثالث ما جا قاعدة باب اهلبةاملرأة وبضعها 

صور املنافع تباع باإلجارة وال توهب وما يف الذمة جيوز بيعه سلما ال هبة كوهبتك ألف 

درهم يف ذميت مث يعينه يف الس صرح به القاضي حسني واإلمام وغريمها واملال الذي ال 

 من الثاين صور منها ماال يصح بيعه لقلته  يصلح التربع به وجيوز بيعه كمال املريض ويستثىن



كحبة حنطة وحنوها قال النووي يصح هبته بال خالف لكن وقع يف كالم الرافعي ماال يتمول  

  كحبة حنطة وزبيبة ال يباع وال يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه يف ضمن حبث
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إليه مال السبكي فإن الصدقة بتمرة جتوز وهي نوع من قال الشيخ ويل الدين واحلق اجلواز و 

اهلبة ومنها لو جعل شاته أضحية مل جيز بيع منائها من الصوف واللنب وتصح هبته قاله يف 

البحر ومنها جلد امليتة قبل الدباغ جتوز هبته على األصح يف الروضة يف باب اآلنية ألا 

حتجره يف األصح ألن حق امللك ال يباع أخف من البيع ومنها ال يصح بيع املتحجر ما 

وجيوز هبته صرح به الدارمي وعبارة الروضة عن األصحاب لو نقله إىل غريه صار الثاين أحق 

به ومنها الدهن النجس جيوز هبته كما قاله يف الروضة تفقها وصرح به يف البحر ومنها 

نوبتها لألخرى قطعا الكلب يصح هبته نص عليه الشافعي ومنها يصح هبة أحدى الضرتني 

وال يصح بيع ذلك وال مقابلته بعوض ومنها الطعام إذا غنم يف دار احلرب تصح هبة 

ال تصح هبة  قاعدةاملسلمني له بعضهم من بعض ليأكلوه يف دار احلرب ال تبايعهم إياه 

اهول إال يف صور منها إذا مل يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من اإلرث كما لو خلف 

دين أحدمها خنثى ذكره الرافعي يف الفرائض فقال لو اصطلح الذين وقف املال بينهم على ول

تساو أو تفاوت جاز قال اإلمام وال بد أن جيري بينهما تواهب وإال لبقي املال على صورة 

التوقف وهذا التواهب ال يكون إال عن جهالة لكنها حتتمل الضرورة ولو أخرج بعضهم نفسه 

به هلم عن جهل صحت اهلبة وإن كان جمهول القدر والصفة للضرورة قاله من البنني ووه

الرافعي يف باب الصيد ومنها اختالط الثمار واحلجارة املدفونة يف البيع والصبغ يف الغصب 

  وحنوه على ما صرحوا به يف مواضعه
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وال يورث وهو العبد واملرتد وقسم الناس أقسام قسم ال يرث  ضابط= كتاب الفرائض = 

يورث وال يرث وهو املبعض وقسم يرث وال يورث وهو األنبياء وقسم يورث ويرث وهو من 

األول الزكاة الثاين حق  األمور اليت تقدم على مؤنة التجهيز مخسة عشرليس به مانع مما ذكر 

مس حصة العامل يف ربح اجلناية الثالث الرهن الرابع املبيع إذا مات املشرتي مفلسا اخلا

القراض السادس سكىن املعتدة عن الوفاء باحلمل السابع نفقة األمة املزوجة الثامن كسب 

العبد بالنسبة إىل زوجته التاسع القدر الذي يستحقه املكاتب من مال الكتابة العاشر 

ا تعلق الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة مث قدر عليه رده ورجع مبا أعطاه فإن كان تالف

حقه باملغصوب وقدم به نص عليه يف األم وحكاه يف املطلب احلادي عشر املال املقرتض 

الثاين عشر نصف الصداق املعني ملطلق قبل الوطء الثالث عشر املنذور التصدق بعنيه الرابع 

عشر رد املشرتي املبيع بعيب ومات البائع قبل قبض الثمن قدم به املشرتي اخلامس عشر 

  قدم بالشقص إذا دفع مثنه للورثة حكي استثناؤه عن األستاذ أيب منصورالشفيع م
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الوارث يقوم مقام املورث قطعا يف األعيان واحلقوق وبيان الطالق املبهم واليمني  ضابط

رة وال املتوجه عليه وعلى األصح يف خيار الس واستيفاء املستأجر إذا مات يف أثناء اإلجا

يقوم مقامه قطعا يف تعيني الطالق املبهم وال على األصح يف البناء على حول الزكاة واحلج 

احلقوق املوروثة أقسام ما يثبت جلميعهم على  ضابطوأميان القسامة والقبول يف البيع 

االشرتاك ولكل واحد منهم حصة سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم ال وهو املال وما يثبت هلم 

الشرتاك وال ميلك أحدهم على االنفراد شيئا منه وهو القصاص وما يثبت لكلهم ولكل على ا

واحد منهم استيفاؤه بتمامه وهو حد القذف وما يثبت هلم وإذا عفا بعضهم توفر على 

أم ورثت السدس وليس لولدها ولد وال ولد ابن وال عدد من  لطيفةالباقني وهو حق الشفعة 



لنا  أخرىمسئلة زوج وأبوين وورثت الربع كذلك يف زوجة وأبوين  األخوة واألخوات وذلك يف

جدة ورثت مع أمها باجلدودة وصورا أن تكون أم ولد امليت وأمها أم أم أمه بأن يتزوج أبوه 

بنت خالته وأمها موجودة وختلف ولدا فيموت الولد فتخلف أم أبيه وأمها اليت هي أم أم أمه 

بو الطيب وال نظري هلا ضابط يقع التوارث من الطرفني يف فريثان السدس ذكرها القاضي أ

  النسب إال ابن األخ يرث عمته وال ترثه وكذلك
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العم يرث ابنة أخيه وابن العم بنت عمه واجلدة لألم ولد بنتها وال عكس ويف الزوجة إال 

رث يف الوالء من الطرفني إال فيما إذا ثبت لكل املبتوتة يف القدمي ترثه وال يرثها وال يقع التوا

منهما الوالء على اآلخر كأن أعتق الذمي عبدا مث حلق بدار احلرب مث أسلم العبد املعتق 

واسرتق سيده بسيب أو شراء فأعتقه وكأن تزوج عبد مبعتقة فأولدها ذكرا فهو حر تبعا ألمه 

سيده وأعتقه فقد جر عتقه لألب والء أبيه فكرب واشرتى عبدا فأعتقه فاشرتى هذا العتيق أبا 

من موايل األم إىل هذا املوىل أعتق أباه فالوالء ثابت لكل منهما على اآلخر لالبن على 

املعتق مبباشرته عتقه وللمعتق على االبن بعتقه أباه وكأن اشرتى أختان أمهما وعتقت عليهما 

على أمهما باملباشرة وألمهما عليهما الوالء  مث اشرتت أم البنتني أبامها وأعتقه فللبنتني الوالء

 ضابطال يساوي الذكر باألنثى من األخوة األشقاء إال يف املشرتكة  ضابطبإعتاق أبيهما 

األخوة لألم خالفوا غريهم يف أشياء يرثون مع من يدلون به وهي األم حيجبوا من الثلث إىل 

ويان عند االجتماع ويشاركهم األشقاء يف السدس ويرث ذكرهم املنفرد كأنثاهم املنفردة ويست

كل جدة فهي وارثة إال مدلية بذكر بني   ضابطاملشرتكة وذكرهم يديل مبحض أنثى ويرث 

ال جيمع  قاعدةال ينقلب إىل أحد النصيب بعد أن يفرض له إال اجلد األكدرية  ضابطأنثيني 

أخت ألب فإا ترث أحد بني فرضني أصال وجيمع بني الفرض والتعصيب إال يف بنت هي 

  شخص ولد مسلما وورث من كافر فائدةبالبنوة فقط يف األصح 
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قال  أخرىوصورته أن ميوت الذمي عن زوجة حامل فتسلم األم قبل الوضع ذكره الرافعي 

ال األسنوي رجل نكح حرة نكاحا صحيحا ومع ذلك ال ترثه إذا مات وصورا ما ذكره القف

يف فتاويه أنه لو طلق رجعيا وادعى أن عدا انقضت بوالدة أو سقط قبل منه وجاز له نكاح 

أختها وأربع سواها فلو كذبته مل يؤثر تكذيبها يف ذلك نعم يؤثر بالنسبة إىل حقها حىت إنه 

أوالد اإلخوة مبنزلة آبائهم إال يف  ضابطجيب اإلنفاق عليها ولو مات ورثته املطلقة خاصة 

سائل األوىل ولد اإلخوة لألم ال يرثون خبالف آبائهم الثانية حيجب األخوان األم من الثلث م

إىل السدس خبالف أوالدمها الثالثة يشارك األخوان األشقاء اإلخوة لألم يف املشرتكة وال 

يشاركهم أوالد اإلخوة األشقاء الرابعة اجلد ال حيجب اإلخوة وحيجب أوالدهم اخلامسة األخ 

أخته وابن األخ ال يعصب أخته ألم من األرحام السادسة األخ ألبوين حيجب  يعصب

األخ لألب وال حيجب ولده بل حيجب ولده باألخ لألب السابعة أوالد األخ إذا كانت 

ال يصح الوصية بكل املال  ضابط باب الوصاياعمام عصبات ال يرثون شيئا وآباؤهم يرثون 

 مال له غريهم وأعتقهم وماتوا عتقوا يف قول أيب العباس ونقل إال يف صور األوىل له عبيد ال

الرافعي ترجيحه عن األستاذ ومل يذكر ترجيحا غريه الثانية املستأمن إذا أوصى بكل ماله صح 

  الثالثة من ليس له وارث خاص فأوصى بكل ماله يصح يف وجه
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لنا عبارة شرعت يف عهد آدم إىل اآلن مث تستمر يف اجلنة إال  قال البلقيين ليس كتاب النكاح

كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه وال عكس إال الفرج فإنه حيرم   ضابطاإلميان والنكاح 

ال يباشر مسلم عقد كافر بغري وكالة إال احلاكم  قاعدةنظره يف وجه وجيوز مسه بال خالف 

ال مدخل للوصي يف  قاعدةى وويل احملجور عليه املسلم واملالك وويل املالكة املسلمة أو اخلنث



أحدها جيرب وجيرب وهو األب  ضابط الويل يف اإلجبار أقسامتزويج األنثى إال يف أمة السفيه 

واجلد يف البكر وانونة وانون الثاين ال جيرب وال جيرب وهو السيد يف العبد على املرجح فيهما 

الصور اليت يزوج سيد يف األمة الرابع عكسه وهو الويل يف السفيه الثالث جيرب وال جيرب وهو ال

األوىل عدم الويل حسا أو شرعا بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون  عشرون فيها احلاكم

أو فسق أو سفه وال ويل أبعد منه الثانية فقده حبيث ال يعلم موته وال حياته ومل ينته إىل مدة 

رامه الرابعة عضله اخلامسة سفره إىل مسافة قصر السادسة حبسه حيكم فيها مبوته الثالثة إح

  حبيث ال يصل إليه إال السجان السابعة والثامنة تواريه وتعززه
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التاسعة والعاشرة واحلادية عشرة إذا أراد نكاحها لنفسه أو طفله العاقل أو ولد ولده وهو غري 

صور الثالث وال يتوىل الطرفني الثانية عشرة أمة احملجور حيث ال أب له جمرب فإنه يقبل يف ال

وال جد الثالثة عشرة انونة البالغة حيث ال أب هلا وال جد الرابعة عشرة أمة الرشيدة اليت ال 

ويل هلا اخلامسة عشرة أمة بيت املال السادسة عشرة األمة املوقوفة السابعة عشرة إىل العشرين 

كافر ومدبرته ومكاتبته ومن علق عتقها بصفة إذا كن مسلمات وقد ألفت فيه مستولدة ال

 ضابط باب حمرمات النكاحهذه الصور كراسة مسيتها الزهر الباسم فيما يزوج فيه احلاكم 

يرحم من الرضاع ما حيرم من النسب إال أربعة أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك 

وإذا ما نسبتهن حرام % بع يف الرضاع هن حالل أر % وحفيدك وقد نظم بعضهم يف قوله 

وزاد يف التعجيز أم العم وأم اخلال % ألخيه وحافد والسالم % جدة ابن وأخته مث أم % 

وأخا االبن وصورته يف امرأة هلا ابن ارتضع من أجنبية هلا ابن فذاك االبن أخو ابن املرأة 

وأخو % ا وقد ذيلت على البيتني فقلت املذكورة وال حيرم عليها أن تتزوج به وهو أخو ابنه

العيوب املوجبة للفسخ يف  ضابط باب اخليار% زاده بعدها إمام مهام % ابن وأم عم وخال 

  النكاح إذا علمت ا املرأة قبل النكاح فال خيار هلا إال العنة على األصح
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تسمية املهر إال يف أربع صور احملجورة والرشيدة جيوز إخالء النكاح عن  قاعدة باب الصداق

إذا مل تفوض والوكيل عن الويل حيث ال تفوض والزوج احملجور إذا اتفقوا على مسمى أقل 

ال يفسد النكاح بفساد الصداق إال يف صورتني نكاح الشغار  قاعدةمن مهر مثل الزوجة 

قال البلقيين   قاعدة باب القسملسيد وإذا تزوج العبد حبرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن ا

كل من استحقت النفقة من زوجة غري رجعية استحقت القسم إال الواهبة ومن ختلفت ملرض 

وقد سافر جلميع نسائه وانونة اليت خياف منها ال قسم هلا وإذا مل يظهر منها نشوز وال 

 الرونق واللباب كل من قال يف ضابط باب الطالقامتناع فالنفقة واجبة قلته خترجيا انتهى 

علق الطالق بصفة مل يقع دون وجودها إال يف مخس مسائل األوىل إذا قال هلا إذا رأيت 

اهلالل فأنت طالق تطلق برؤية غريها له الثانية أنت طالق برضا فالن الثالثة أنت طالق أمس 

يف احلال يف الرابعة أنت طالق للسنة والبدعة اخلامسة أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تطلق 

ال يقع الطالق على أختني معا إال يف املشرك إذا نكح أختني وطلقهما يف  ضابطاألربعة 

  الكفر ثالثا ثالثا فإنه ينفذ فلو أسلم مل ينكح واحدة إال مبحلل وزاد البلقيين أخرى خترجيا
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تنقضي وال يراجع بعد مضي قدرها  وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها فإن العدة ال

 باب اإليالءويلحقها الطالق وله نكاح أختها وحينئذ ميكن إيقاع الطالق عليهما معا 

قال البلقيين ال يوقف اإليالء إال يف مواضع منها إذا آىل من صغرية ال ميكن وطؤها  ضابط

يف زمن العدة قلت وإيالء فإنه يوقف حىت ميكن فتضرب له املدة ومنها إيالء املرتد من املرتدة 

ليس لنا امرأة يصح ظهارها وال  ضابط باب الظهاراملطلق من الرجعية موقوف على الرجعة 

تصح رجعتها إال ثالث األوىل املبهمة يف إحداكما طالق ال تصح رجعتها مع اإلام ويصح 



على رأي ضعيف ظهارها الثانية والثالثة احملرمة والبائن احلامل من الزنا ال تصح رجعتهما 

اللعان ال يكون إال واجبا أو حراما فاألول  ضابط باب اللعانفيهما ويصح ظهارمها قطعا 

لنفي النسب ودفع حد القذف والثاين الكاذب والقذف يكون واجبا وحراما وجائزا وينفرد 

اللعان للنسب بكونه على الفور إال يف موضعني احلمل له التأخري إىل وضعه وما إذا احتاج 

ليس لنا امرأة تلحق باملطلقة  ضابطإىل قذف فإنه يؤخره عنه وكل لعان غري ذلك ال فور فيه 

  ثالثا يف حترميها قبل زوج وحلها بعده إال املالعنة على وجه ضعيف
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ليس لنا جمهول ال يستلحقه إال واحد معني غري املنفي باللعان عن فراش نكاح  ضابط

األول معىن حمض وهي عدة  ضابط العدة أقسام باب العددح ال يستلحقه إال نافيه صحي

احلامل الثاين تعبد حمض وهي عدة املتويف عنها زوجها ومل يدخل ا ومن وقع عليها الطالق 

بيقني براءة الرحم وموطوءة الصيب الذي ال يولد ملثله والصغرية اليت ال حتبل قطعا الثالث ما 

واملعىن أغلب وهي عدة املوطوءة اليت ميكن حبلها ممن يولد ملثله سواء كانت ذات  فيه األمران

أقراء أو أشهر فإن معىن براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد املعترب الرابع ما فيه األمران 

والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول ا اليت ميكن محلها ومتضي أقراؤها يف أثناء األشهر 

كل فرقة من طالق أو فسخ بعد الوطء ولو يف   قاعدةدد اخلاص أغلب يف التعبد فإن الع

الدبر أو استدخال املاء احملرتم توب العدة إال يف موضعني أحدمها احلربية إذا سبيت وزوجها 

حريب ال يلزمها العدة بل االسترباء فإن كان زوجها مسلما فقال البلقيين يظهر من كالمهم يف 

دة حلرمة ماء املسلم قال واألرجح عندي االسترباء حبيضة لعموم األخبار يف السري وجوب الع

استرباء املسبيات قال أو ذميا رتب على ما سبق وأوىل يف االكتفاء حبيضة الثاين الرضيع مثال 

كل من انقضت عدا باألقراء   ضابطإذا استدخلت زوجته ذكره مث فسخ النكاح فال عدة 

لها من غري زنا واملتحرية إذا زال حتريها بعد انقضاء عدا فظهر أنه فال تبطل إال إذا ظهر مح

بقي عليها بقية تكملها أو باألشهر فكذلك إال باحلمل املذكور وبوجود احليض يف اآليسة 



  على ما رجحه مجاعة
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محل الزنا وفيما لو أحبل  ال تنقضي العدة باألقراء أو األشهر مع وجود احلمل إال يف ضابط

خلية بشبهة مث نكحها ووطئها وطلقها فال تداخل فتعتد بعد وضعه للفراق فلو رأت الدم 

ال  ضابطوجعلناه حيضا انقضت به عدة الفراق على األرجح وكذا باألشهر قاله البلقيين 

و أسلم على يعترب يف العدة أقصى األجلني إال فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان أ

ليس  ضابطأكثر من أربع ومات قبل االختيار أو مات زوج أم الولد وسيدها ومل يدر السابق 

لنا حرة تعتد بقرءين إال املوطوءة بشبهة على ظن أا زوجته األمة واألمة تعتد بثالثة أقراء إال 

للطالق وحنوه  ليس لنا امرأة تعتد ضابطاملوطوءة بشبهة على ظن أا زوجته احلرة يف األصح 

بثالثة قروء وللموت بشهرين ومخسة أيام إال اللقيطة اليت تزوجت مث أقرت بالرق فإن أوالدها 

قبل اإلقرار أحرار وبعده أرقاء وتعتد بثالثة قروء للطالق وحنوه وللوفاة بشهرين ومخسة أيام 

ليال وارا كاحلرة  ألن عدة الوفاة ال تتوقف على الوطء فلم يؤثر ظن احلرية يف زيادا وتسلم

سل احلرب عن حر تزوج حرة % ويسافر ا بغري إذن مالكها وقد ألغز بعضهم يف ذلك فقال 

ومن طلب % بتولية القاضي على مهر مثلها % حصانا تريك الشمس من طلعة البدر % 

على نسق يف عقدها السابق الذكر % فأولدها حرا وعبدا وحرة % احلسناء مل تغل باملهر 

وعدا لو % وللموت خري من حياة على فقر % ى أنه ذو الطول واليسر والغىن عل% 

% على أنه لو مات عنها تفجعت % ثالثة أقرا عدة الكامل احلر % طلقت وهي حامل 

وذلك من ذات الرتقق % وقيل بقرء واحد وهي حيضة % خبمسة أيام وشهر إىل شهر 

وبوطئها شرق % وليال باتفاق أويل األمر ارا % نعم وله تسليمها دون حرفة % تستربي 

فإن % وال عجب إن أعوز احلرب أمرها % بال إذن موىل نافذ النهي واألمر % البالد وغرا 

  % خفايا الشرع تنبو عن احلصر 
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ة حلت عن امرأ% أيا فقهاء العصر هل من خمرب % وللشيخ جنم الدين الباذرائي فيها أيضا 

وإن % ثالثة أقراء حددن هلا حدا % إذا طلقت بعد الدخول تربصت % لصاحبها عقدا 

فأجابه تاج الدين بن يونس % بقرء من األقراء تأيت به فردا % مات عنها زوجها فاعتدادها 

سألت فخذ عين % فما باله قد أم العلم الفردا % وكنا عهدنا النجم يهدي بنوره % 

قال يف التلخيص الرضاع  باب الرضاع% ت برق بعد أن نكحت عمدا أقر % فتلك لقيطة 

أقسام أحدها ماال حيرم ال على الرجل وال على املرأة وهو لنب الرجل واخلنثى وامليتة واملرضع به 

من له حوالن الثاين ما حيرم عل املرأة دون الرجل وذلك لنب الزنا والبكر والثيب اليت مل تتزوج 

ة غري املدخول ا الثالث ما حيرم على الرجل دون املرأة وهو مالو رضع من واملالعنة واملزوج

مخس أخوات أو بنات لرجل مخس رضعات حرم عليه دون الرابع ما حيرم عليهما وهو 

البائن احلامل هلا نفقة بنص القرآن وهل هي للحمل ألا جتب  قاعدة باب النفقاتواضح 

ألا جتب على املوسر وغريه قوالن أصحهما الثاين بوجوده وتسقط بعدمه أو هلا بسببه 

األول أا جتب على العبد إن قلنا هلا وإال فال الثاين  ويتخرج على القولني اثنان وثالثون فرعا

تسقط مبضي الزمان إن قلنا هلا وإال فال الثالث املعتدة عن فسخ منها أو بسببها إن قلنا له 

احلمل مث أكذب نفسه إن قلنا هلا أخذت عما مضى وإال  وجبت وإال فال الرابع العنها ونفى

فال اخلامس املعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة إن قلنا له وجبت وإال فال السادس طلقها 

  ناشزة إن قلنا له وجبت وإال فال السابع نشزت بعد الطالق إن قلنا له وجبت وإال فال
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عد الطالق كذلك التاسع يصح ضمان النفقة إن قلنا هلا وإال فال العاشر الثامن ارتدت ب

أعسر ا استقرت يف ذمته إن قلنا هلا وإال فال احلادي عشر هي مقدرة إن قلنا هلا وإال فال 



الثاين عشر كان الزوج حرا وهي امة والولد حر قلنا ال نفقة لألمة احلامل إذا طلقت إن قلنا 

لثالث عشر كان احلمل رقيقا برق األم إن قلنا هلا وجبت وإال فال ألن له وجبت وإال فال ا

نفقة الولد الرقيق على مالكه ال على أبيه الرابع عشر مات الزوج قبل وضعه إن قلنا له 

سقطت ألن نفقة القريب تسقط باملوت وإال فوجهان اخلامس عشر مات الزوج عن تركة 

إال فال السادس عشر مل خيلف ماال وخلف أبا فإن قلنا له وجبت يف حصته من الرتكة و 

وجبت عليه إن قلنا له وإال فال السابع عشر أبرأت الزوج منها صح إن قلنا هلا وإال فال 

الثامن عشر أعتق أم ولده احلامل منه فإن قلنا له وجبت وإال فال التاسع عشر عجل هلا 

ن قلنا له وإال فال احلادي والعشرون النفقة بغري أمر احلاكم العشرون تصرف إليها من الزكاة إ

سافرت بإذنه لغرضه إن قلنا له وجبت وإال فال الثاين والعشرون أحرمت بإذنه كذلك الثالث 

والعشرون جيوز االعتياض عنها إن قلنا هلا وإال فال الرابع والعشرون أسلم قبلها وجبت إن 

رج الولد ميتا يف أوله اسرتد إن قلنا قلنا له وإال فال اخلامس والعشرون سلم إليها نفقة يوم فخ

له وإال فال السادس والعشرون عيه فطرا إن قلنا هلا وإال فال السابع والعشرون متلك النفقة 

بالتسليم إن قلنا هلا وإال فال الثامن والعشرون أتلفها متلف بعد تسلمها هلا البدل إن قلنا له 

كتساب وجب إن قلنا له وإال فال الثالثون وإال فال التاسع والعشرون قدر املعسر على اال 

محلت األمة من رقيق يف صلب النكاح فالنفقة على سيدها إن قلنا له وإال على العبد حبق 

  النكاح والصورة السابقة صورا يف املبتوتة
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ا وإال فال الثاين احلادي والثالثون نشزت يف النكاح وهي حامل سقطت نفقتها إن قلنا هل

والثالثون اختلفت املبتوتة والزوج يف وقت الوضع فقالت وضعت اليوم وطالبته بنفقة شهر 

وقال بل وضعت من شهر فالقول قوهلا وعليه البينة ألن األصل عدم الوالدة وبقاء النفقة 

إن قلنا وألا أعرف بوقت الوالدة قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا إن النفقة للحامل ف

قال احملاملي األم أوىل  ضابط باب احلضانةللحمل مل نطالبه لسقوطها مبضي الزمان 



باحلضانة إال يف صور إذا امتنع كل من األبوين من كفالته فإنه يلزم به األب وإذا كان األب 

حرا او مسلما أو مأمونا وهي خبالف ذلك أو يريد سفر نقلة أو تزوجت زاد غريه أو إذا  

م جمنونة أو ال لنب هلا أو امتنعت من إرضاعهه أو عمياء كما حبثه ابن الرفعة أو ا كانت األ

إذا اجتمع نساء القرابات فنساء األم أوىل إال يف  ضابطبرص أو جذام كما أفىت به مجاعة 

صورة واحدة وهي إذا امجعت األخت لألب واألخت لألم فإن األخت لألب أوىل على 

أحدها ما يوجب القصاص والدية  ضابط القتل أربعة أقسام= كتاب القصاص = اجلديد 

والكفارة وهو القتل العمد العدوان املكافئ وال مانع الثاين ماال يوجب واحدا منها وهو قتل 

املرتد والزاين احملصن وحنومها الثالث ما يوجب الدية والكفارة دون القصاص وهو اخلطأ وشبه 

ا يوجب القصاص والكفارة دون الدية وهي ما إذا وجب العمد وبعض أنواع العمد الرابع م

  لرجل
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على آخر قصاص يف النفس لقتل مورثه فجىن املقتص على القاتل فقطع يديه فإنه ليس له 

قال يف التلخيص كل عاقل بالغ قتل  ضابطبعد ذلك الدية لو عفا ولو أراد القصاص فله 

ذا كانا متكافئني إال يف األصول وإذا ورث القاتل بعض قصاص املقتول عمدا وجب القود إ

 فائدةقال يف الرونق ال جيب القصاص بغري مباشرة إال يف املكره والشهود إذا رجعوا  قاعدة

املقاتل الدماغ والعني وأصل األذن واحللق ونقرة النحر واألخدع واخلاصرة واإلحليل واألنثيني 

يعترب يف القصاص التساوي بني اجلاين  قاعدةصدر والبطن والضرع والقلب واملثانة والعجان وال

واين عليه يف الطرفني والواسطة حىت لو ختللت حالة مل يكن املقتول فيها كفؤا للقاتل مل 

جيب القود ألنه مما يدرأ بالشبهة ونظريه يف ذلك حل األكل يشرتط فيه كون رامي الصيد مما 

 والواسطة ألن األصل يف امليتات احلرمة وكذا يف حتمل العاقلة يعترب حتل ذبيحته يف الطرفني

الطرفان والواسطة ألا مؤاخذة جبناية الغري فهي معدولة عن القياس فاحتيط فيها كما حيتاط 

من  قاعدةيف القود وأما الدية فيعترب فيها حال املوت ألا بدل متلف فيعترب بوقت التلف 



ال فال واستثىن يف الشرح الصغري من األول اليد الشالء مثال فإن قتل بشخص قطع به ومن 

صاحبها يقتل قاتله وال يقطع ألن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها وليست الشالء  

  كذلك واستثىن البلقيين من الثاين ما إذا جىن املكاتب على عبده يف الطرف فله القصاص
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عليه يف األم سواء تكاتب عليه أم ال مع أنه ال يقتل به على األصح قال ومل أر منه كما نص 

ما له مفصل أو حد مضبوط من األعضاء جرى فيه القصاص  قاعدةمن تعرض الستثنائها 

وما ال فال فمن األول اليدان والرجالن من الكوع والكعب واملرفق والركبة واملنكب والفخذ 

وط العني واجلفن واملارن واألذن والذكر واألنثيان واألليان والشفران وأنامل األصابع ومن املضب

والشفة واللسان وقلع السن ويراجع أهل اخلربة يف سل األنثيني أو إحدامها ودقهما ومن الثاين  

قال  باب استيفاء القصاصكسر العظام ودق األنثيني فيما حبثه الرافعي واللطمة والضربة 

فاء القصاص عشرة أشياء أحدها حضور احلاكم أو نائبه ثانيها حضور املاوردي يعترب يف استي

شاهدين ثالثها حضور األعوان فرمبا حيتاج إىل الكتف رابعها يؤمر املقتص منه بقضاء ما عليه 

من الصالة خامسها يؤمر بالوصية فيما له وعليه سادسها يؤمر بالتوبة من ذنوبه سابعها 

يشتم ثامنها تشد عورته بشداد حىت ال تظهر تاسعها  يساق إىل موضع القصاص برفق وال

تسد عينه بعصابة حىت ال يرى القتل عاشرها ميد عنقه ويضرب بسيف صارم ال كال وال 

ال يستوىف القصاص إال بإذن اإلمام واستثىن صور األوىل السيد يقيم على  قاعدةمسموم 

حد السرقة واحملاربة فإن عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخني أنه يقيم عليه 

  مجاعة أجروا اخلالف املذكور يف القتل والقطع قصاصا
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الثانية قال ابن عبدالسالم يف قواعده لو انفرد حبيث ال يرى ينبغي أن مينع منه ال سيما إذا 

كان بعيدا عن عجز عن إثباته ويوافقه قول املاوردي إن من وجب له حد قذف او تعزير و 

السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه الثالثة قال يف اخلادم القاتل يف احلرابة لكل من 

 قاعدة من قتل بشيء قتل مبثلهاإلمام والويل األمر بقتله دون مراجعة اآلخر صرح به املاوردي 

ة إذا قتله باللواط ويستثىن منها صور يتعني فيها السيف األوىل إذا أوجره مخرا حىت مات الثاني

وهو ممن يقتله غالبا الثالثة إذا قتله بسحر الرابعة إذا شهدوا بزنا حمصن فرجم مث رجعوا على 

وجه صوبه يف املهمات اخلامسة إذا أشه أفعى أو حبسه مع سبع يف مضيق فهل يتعني 

بال ترجيح  للسيف أو يقتل مبثل ما فعل وجهان حكامها املاوردي ونقله ابن الرفعة والقمويل

منها  الصور اليت يثبت فيها القصاص دون الدية ولو عفاوقضية كالم األذرعي ترجيح الثاين 

من استحق القصاص فعفا عنه على  ضابطاملرتد إذا قتل املرتد فيه القصاص ولو عفا فال دية 

رثة مال فهو له إال يف صورة وهي ما لو جىن على عبد فأعتقه السيد مث مات بالسراية وله و 

غري املعتق وأرش اجلناية مثل الدية أو أكثر فإن للورثة القصاص ولو عفوا على مال كان 

للسيد ألن أرش اجلناية اليت وقعت يف ملكه له باب الديات هي أنواع األول ما جيب فيه دية  

كاملة وذلك النفس واللسان والكالم والصوت والذوق واملضغ والعقل والسمع والبصر والشم 

  ة واجلماع واإلحبال واإلمناءواحلشف
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واإلفضاء والبطش واملشي وسلخ اجللد واللحم الناتئ على الظهر على ما يف التنبيه وفسره ابن 

الرفعة بالسلسلة وقال إنه ال ذرك لذلك يف الكتب املشهورة قال األذرعي وال يف املهذب 

رجاين يف الشايف والتحرير تبعا للتنبيه وأقره املستدركون قال وهي غريبة جدا قال نعم ذكرها اجل

والظاهر خالفه وزاد اإلمام لذة الطعام فهذه عشرون الثاين ما جيب فيه نصف الدية وذلك يف  

كل عضو يف البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما وذلك عشرة اليد والرجل واألذن والعني 

حد األنثيني والشفرين الثالث ما جيب فيه الثلث وذلك أربعة والشفة واللحى واحللمة واأللية وأ



إحدى طبقات األنف واآلمة والدامغة واجلائفة الرابع ما جيب فيه الربع وهو اجلفن خاصة 

اخلامس ما جيب فيه العشر وهو األصبع السادس ما جيب فيه نصف العشر وهو مخسة أمنلة 

م كذلك والنقل السابع ما جيب فيه عشر اإلام والسن وموضحة الرأس أو الوجه واهلش

من كتايب اخلالصة ال يسقط القصاص   ضابطالعشر وهو كسر الضلع والرتقوة يف القدمي 

كل من جىن جناية فهو املطالب ا   قاعدة باب العاقلةكالضمان بالعود يف اجلرم بل العاين 

العمد والصيب احملرم إذا قتل  وال يطالب ا غريه إال يف صورتني العاقلة حتمل دية اخلطأ وشبه

قال النووي يف = كتاب الردة = صيدا أو ارتكب موجب كفارة فاجلزاء على الويل ال يف ماله 

ذيبه الكفر أربعة أنواع كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق من أتى اهللا بواحد 

  منها ال يغفر له وال خيرج من النار 
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قال الشافعي ال يكفر أحد من أهل القبلة واستثىن من ذلك اسم ومنكر علم  قاعدة

اجلزئيات وقال بعضهم املبتدعة أقسام األول ما نكفره قطعا كقاذف عائشة رضي اهللا عنها 

ومنكر علم اجلزئيات وحشر األجساد واسمة والقائل بقدم العامل الثاين ماال نكفره قطعا  

فضيل املالئكة على األنبياء وعلي على أيب بكر الثالث والرابع ما فيه خالف كالقائل بت

واألصح التكفري أو عدمه كالقائل خبلق القرآن صحح البلقيين التكفري واألكثرون عدمه 

منكر امع عليه أقسام  ضابطوساب الشيخني صحح احملاملي التكفري واألكثرون عدمه 

ه نص وعلم من الدين بالضرورة بأن كان من أمور اإلسالم أحدها ما نكفره قطعا وهو ما في

الظاهرة اليت يشرتك يف معرفتها اخلواص والعوام كالصالة والزكاة والصوم واحلج وحترمي الزنا 

وحنوه الثاين ماال نكفره قطعا وهو ماال يعرفه إال اخلواص وال نص فيه كفساد احلج باجلماع 

األصح وهو املشهور املنصوص عليه الذي مل يبلغ رتبة  قبل الوقوف الثالث ما يكفر به على

الضرورة كحل البيع وكذا غري املنصوص على ما صححه النووي الرابع ماال على األصح وهو 

  ضابطما فيه نص لكنه خفي غري مشهور كاستحقاق بنت اإلبن السدس مع بنت الصلب 



صحيح على وجه مرجح كل من صح إسالمه صحت ردته جزما إال الصيب املميز إسالمه 

  وال تصح ردته
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من أتى معصية ال حد فيها  قاعدة باب التعزيرما كان تركه كفرا ففعله إميان وماال فال  قاعدة

وال كفارة عزر أو فيها أحدمها فال ويستثىن من األول صور األوىل ذوو اهليئات يف عثرام 

وحكى املاوردي يف ذوي اهليئات وجهني أحدمها أم أصحاب نص عليه الشافعي للحديث 

الصغائر دون الكبائر والثاين أم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه وتابوا منه ونص الشافعي 

على أم الذين ال يعرفون بالشر الثانية األصل ال يعزر حبق الفرع كما ال حيد بقذفه وإن مل 

املاوردي الثالثة إذا وطئ حليلته يف دبرها ال يعزر أول  يسقط حق اإلمام من ذلك صرح به

مرة بل ينهى وإن عاد عزر نص عليه يف املختصر وصرح به مجاعة الرابعة إذا رأى من يزين 

بزوجته وهو حمصن فقتله يف تلك احلالة فال تعزير عليه وإن افتات على اإلمام ألجل احلمية 

قل املاوردي واحلطايب عن الشافعي أنه حيل له قتله والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود ون

باطنا وإن كان يقاد به يف الظاهر اخلامسة إذا نظر إىل بيت غريه ومل يرتدع بالرمي ضربه 

صاحب البيت بالسالح ونال منه ما يردعه قال الرافعي عن النص ولو مل ينل منه صاحب 

إذا نال منه وكأنه حد هذه املعصية وقد  الدار عاقبه السلطان هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير

يقال هذا نوع تعزير شرع لصاحب املنزل وإن مل يستوفه فلإلمام استيفاؤه السادسة إذا دخل 

واحد من أهل القوة إىل احلمى الذي محاه اإلمام للضعفة وحنوهم فراعى منه قال القاضي أبو 

  هماتحامد ال تعزير عليه وال غرم وإن كان عاصيا كذا يف امل
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وكالم أيب حامد يف زيادة الروضة ليس فيه وإن كان عاصيا وقال البلقيين ليس هذا بعاص 

وإمنا فعل مكروها وال تعزير فيه السابعة إذا ارتد مث أسلم فإنه ال يعزر أول مرة نقل ابن املندر 

ق ال يعزر أول مرة بل يقال له ال تعد فإن االتفاق عليه الثامنة إذا كلف السيد عبده ماال يطي

عاد عزر ذكره الرافعي التاسع إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر قال يف النهاية الذي أراه 

أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم وال جيوز تأخريه وإن كان ال حيبس وال يوكل به 

مام مل يعزروا على األصح من زوائد ولكن يعصي مبنعه العاشرة إذا عرض أهل البغي بسب اإل

الروضة ألنه رمبا كان مهيجا ملا عندهم فينفتح بسببه باب القتال ويستثىن من الثاين صور 

األوىل اجلماع يف رمضان فيه التعزير مع الكفارة حكى البغوي يف شرح السنة اإلمجاع عليه 

التعجيز وقال البلقيين ما  ويف شرح املسند للرافعي ما يقتضيه وجزم به ابن يونس يف شرح

ادعاه البغوي غري صحيح فإنه عليه السالم مل يعزر اامع يف ار رمضان ومل يذكر ذلك 

أحد من األئمة القدماء يف خصوص املسئلة فالصحيح أنه ال يعزر وجزم به ابن الرفعة يف 

با أو وجوبا الثالثة الكفاية الثانية مجاع احلائض يعزر فاعله بال خالف مع أن فيه الكفارة ند

املظاهر جيب عليه التعزير مع الكفارة قلت أفىت بذلك البلقيين وقد ظاهر يف عصره صلى اهللا 

عليه وسلم مجاعة ومل يرد أنه عزر واحدا منهم الرابعة إذا قتل من ال يقاد به كابنه وعبده 

موس فيها التعزير مع وجب عليه التعزير كما نص عليه يف األم مع الكفارة اخلامسة اليمني الغ

ويكون التعزير يف غري معصية يف صور منها الصيب وانون يعزران إذا فعال ما  تتمةالكفارة 

  يعزر عليه البالغ وإن مل يكن فعلهما
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معصية نص عليه يف الصيب وذكره القاضي حسني يف انون ومنها نفي املخنث نص عليه 

مع أنه ال معصية فيه إذا مل يقصده إمنا فعل للمصلحة ومنها قال املاوردي مينع  الشافعي

احملتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه اآلخذ واملعطي وظاهره يشمل اللهو املباح ومنها 

قال البلقيين حبس احلاكم من ثبت عليه الدين وادعى اإلعسار ال وجه له إال أن يدعي أن 



باب ني الناس إىل خالص احلقوق فيفعل هذا عمال بأن الظاهر املالءة هذا طريق يف الظاهر ب

قال الشيخ أبو حامد وغريه ال جيوز للمسلم أن يدفع ماال إىل الكفار احملاربني  قاعدة اجلهاد

إال يف صور إذا أحاط العدو باملسلمني من كل جهة وال طاقة هلم به وإذا كان يف أيديهم 

اؤهم وإذا جاءت امرأة مسلمة يف زمن اهلدنة وجب دفع مهر أسرى من املسلمني جيب افتد

قال الرافعي قال العبادي ال حيبس املريض  ضابط باب القضاءإىل زوجها يف قول ضعيف 

واملخدرة وابن السبيل بل يوكل م وال حيبس الوكيل وال القيم إال يف دين وجب مبعاملته قال 

ث ال جيب عليه إحضاره وال حيبس املمتنع من شريح وال حيبس الكفيل إذا غاب املكفول حي

من حبسه  قاعدةأداء الكفارات على األصح ألا تؤدى بغري املال خبالف الزكاة والعشور 

القاضي ال جيوز إطالقه إال برضى خصمه أو ثبوت فلسه وزيد عليه أو يؤدي ما عليه من 

  هاحلق واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إىل املستحق فيفوت حق
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ولو ادعى شخص أن له على مسجون حقا جاز إخراجه من احلبس لسماع الدعوى بغري 

قال الصدر موهوب اجلزري يشهد بالسماع يف اثنني  باب الشهاداتإذن الذي حبس له 

لزوجة وعشرين موضعا النسب واملوت والنكاح والوالية ووالية الوايل وعزله والرضاع وتضرر ا

والصدقات واألشربة القدمية والوقف والتعديل والتجريح ملن مل يدركه الشاهد واإلسالم والكفر 

أفىت  تنبيهوالرشد والسفه واحلمل والوالدة والوصايا واحلرية والقسامة وزاد املاوردي الغصب 

فقها النووى بأن شرط الواقف ال يثبت باالستفاضة وصرح به ابن سراقة وقال ابن الصالح ت

الظاهر ثبوته ضمنا إذا شهد به مع أصل الوقف ال استقالال وارتضاه الشيخ برهان الدين بن 

الفركاح وهل جتوز الشهادة برؤية اهلالل اعتمادا على االستفاضة قال السبكي مل أرهم ذكروا 

كل ما شرط يف الشاهد فهو معترب عند األداء ال التحمل إال   قاعدةذلك ومال إىل خالفه 

قال اإلمام قال األئمة اخلربة الباطنة تعترب يف ثالث الشهادة على اإلعسار  ضابطالنكاح يف 

الشهادة على النفي ال تقبل إال يف ثالثة مواضع  قاعدةوعلى العدالة وعلى أن ال وارث له 



أحدها الشهادة على أن ال مال له وهي شهادة اإلعسار الثاين الشهادة على أن ال وارث له 

ن يضيفه إىل وقت خمصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتالف أو طالق يف وقت كذا الثالث أ

قال ابن أيب الدم ال  ضابطفيشهد له أنه ما فعل ذلك يف هذا الوقت فإا تقبل يف األصح 

  تقبل الشهادة يف احلقوق املالية إال بشروط
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ه الثاين استدعاء املدعي أداءها من الشاهد الثالث أحدها تقدم الدعوى باحلق املشهود ب

إصغاء احلاكم إليه واستماعها منه وهل يشرتط إذنه يف األداء فيه نظر وهو من األدب احلسن 

الرابع لفظة أشهد فال يكفي غريها كأعلم وأجزم وأحتقق على الصحيح قال ومقابله وإن كان 

ذهب ألن باب الشهادة مائل إىل التعبد فال منقاسا من طريق املعىن لكنه بعيد من جهة امل

يدخل فيه القياس اخلامس االقتصار على ما ادعاه املدعي فلو ادعى بألف فشهد بألفني مل 

تثبت الزيادة قطعا ويف ثبوت األلف املدعى ا خالف تقدم يف تفريق الصفقة السادس أن 

غريه وبذلك أشهد أو  يؤدي كل شاهد ما حتمله مصرحا به حىت لو قال شاهد بعد أداء

أشهد مبثل ما شهد به مل يسمع حىت يصرح مبا حتمله صرح به املاوردي قال ألن هذا إخبار 

وليس بأداء قال ابن أيب الدم وهو كالم حسن صحيح قال وعندي أن قوله أشهد مبا 

وضعت به خطي ال يسمع أيضا قلت صرح ذا األخري ابن عبدالسالم السابع أن ينقل ما 

املواضع اليت جيب أو رآه إىل احلاكم فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمرو مل يسمع مسعه 

منها اإلخبار أو الشهادة بنجاسة املاء وبالردة وباجلرح وقد أجابوا فيها  فيها ذكر السبب

بثالثة أجوبة خمتلفة مع أن مدركها واحد وهو اختالف العلماء يف أسباا فقالوا يف املاء جيب 

سبب من العامي والفقيه املخالف ويقبل اإلطالق من الفقيه املوافق وصححوا يف الردة بيان ال

قبول اإلطالق من املوافق وغريه ويف اجلرح بيان السبب من املوافق وغريه واعتذر عن ذلك يف 

اجلرح بأنه منوط باجتهاد احلاكم ال بعقيدة الشاهد فال بد من بيانه لينظر احلاكم أقادح هو 

يف الردة بأنه إمنا قبل اإلطالق فيها ألن الظاهر من العدل االحتياط يف أمر الدم مع أم ال و 



  أن املشهود عليه قادر على التكذيب بأن ينطق بالشهادتني واروح ال يقدر على التكذيب
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وح قبل قوله وإن مل يعسر صرح املاوردي والروياين وغريمها بأنه لو قال الشاهد أنا جمر  تنبيه

اجلرح ومنها الشهادة باستحقاق الشفعة جيب بيان سببها من شركة أو جوار بال خالف 

ومنها الشهادة بأن هذا وارثه ال يسمع بال خالف حىت يبني اجلهة من أبوة أو بنوة أو غري 

ن ذلك الختالف املذاهب يف توريث ذوي األرحام ومنها لو شهدا بعقد بيع أو غريه م

العقود ومل يبينا صورته فهل يسمع أو ال بد من التفصيل فيه خالف ومنها لو شهدا أنه ضربه 

بالسيف فأوضح رأسه قال اجلمهور يقبل وقال القاضي حسني ال بد من التعرض إليضاح 

العظم ألن اإليضاح ليس خمصوصا بذلك وتبعه عليه اإلمام مث تردد فيما إذا كان الشاهد 

كم أنه ال يطلق لفظ املوضحة إال على ما يوضح العظم ومنها لو شهد فقيها وعلم احلا 

بانتقال هذا امللك عن مالكه إىل زيد فالراجح أا ال تسمع إال ببيان السبب وقيل ال حيتاج 

إليه وقيل إن كان الشاهدات فقيهني موافقني ملذهب القاضي فال حاجة إىل بيان السبب 

اكما حكم بكذا ومل يعيناه فالصحيح القبول وقيل ال بد وإال احتيج ومنها إذا شهدا أن ح

من تعيينه الحتمال أن يكون احلاكم عدوا للمحكوم عليه أو ولدا للمحكوم عليه ومنها إذا 

شهدا أن بينهما رضاعا حمرما فاجلمهور على أنه ال بد من التفصيل واختار اإلمام وطائفة 

ها موافقا قبل وإال فال ومنها الشهادة باإلكراه عدمه وتوسط الرافعي فقال إن كان الشاهد فقي

ال تقبل إال مفصلة وفصل الغزايل بني الفقيه املوافق وغريه ومنها الشهادة بشرب اخلمر 

األصح االكتفاء باإلطالق وقيل ال بد من التعرض لكونه كان خمتارا عاملا بأا مخر ومنها لو 

لوا ال تقبل مامل يبينا سبب الرجوع من إقالة باع عبدا مث شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه قا

وحنوها وجييء فيه اخلالف السابق ومنها الشهادة بالسرقة يشرتط فيها بيان كيف أخذ وهل 

أخذ من حرز وبيان احلرز وصاحب املال ومنها الشهادة بأن نظر الوقف الفالين لفالن فإنه 



  ح كمسألة أنه وارثهجيب بيان سببه وال تقبل مطلقة كما أفىت به ابن الصال
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ومنها الشهادة برباءة املدعى عليه من الدين املدعى به قال اهلروي ال تقبل مطلقة لالختالف 

يف أسباب الرباءة وخالفه العبادي ومنها الشهادة بالرشد يشرتط بيانه لالختالف فيه ومنها 

ء فيه ومنها لو شهدت بأنه يوم البيع أو يوم الوصية الشهادة بانقضاء العدة الختالف العلما

مثال كان زائل العقل اشرتط تفصيل زواله قاله الدبيلي ومنها الشهادة بأن هذا مستحق هذا 

الوقف ومنها الشهادة بان فالنا طلق زوجته ال تقبل حىت يبني اللفظ الواقع من الزوج ألنه 

لتعليق قاله يف األنوار ومنها الشهادة بأنه بلغ خيتلف احلال بالصريح والكناية والتنجيز وا

بالسن ال تقبل حىت يبينوه الختالف العلماء فيه خبالف ما لو مل يقل بالسن فإا تسمع 

ومنها الشهادة على الزنا ال بد من بيان أنه رأى ذكره يف فرجها ومنها الشهادة أن غدا من 

اهلالل الحتمال أن يكون مستنده  رمضان هل تقبل مطلقة أو ال بد من التصريح برؤية

احلساب املتجه الثاين وصرح ابن أيب الدم وغريه باألول مث بعد أن اخرتت الثاين حبثا رأيت 

السبكي قواه يف احللبيات فقال قوله أشهد أن الليلة أول الشهر ليس فيه التعرض للهالل 

مال العدد واستكمال أصال فيحتمل أن يقال ال تقبل ألن الشارع أناط بالرؤية أو استك

العدد يرجع إىل رؤية شهر قبله فمىت مل يتعرض الشاهد يف شهادته إىل ذلك ينبغي أن ال 

يقبل أو جيري فيه اخلالف فيما إذا شهد الشاهد باالستحقاق من غري بيان السبب ففيه 

خالف ألن ذلك وظيفة احلاكم ووظيفة الشاهد الشهادة باألسباب فقط قال وهنا احتمال 

ر زائد يوجب التوقف وهو احتمال أنه اعتمد احلساب كما ذكر ذلك أحد الوجهني يف آخ

جواز الصوم حبساب إذا دل على طلوع اهلالل وإمكان رؤيته فلهذا حيتمل أن يقال ال يقبل 

احلاكم شهادته حىت يستفسره وحيتمل أن يقال إن عدالته متنعه من اعتماد احلساب ومن 

لشهادة ومقتضى احلمل على أنه ما رأى وإمنا تواتر عنده اخلرب برؤيته التوسط املانع من أداء ا

قال وهذا هو األظهر وجزم به ابن أيب الدم انتهى ومنها قال السبكي إذا نقض احلاكم حكم 



أحد سئل عن مستنده وإمنا ال يلزم القاضي بيان السبب إذا مل يكن حكمه نقضا ومنها لو 

  ل كل مات على ديين وأقام كل بينةمات عن ابنني مسلم ونصراين فقا
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اشرتط يف بينة النصراين تفسري كلمة التنصر مبا خيتص به النصارى كالتثليث وهل يشرتط يف 

بينة املسلم تبيني ما يقتضي اإلسالم فيه وجهان ألم قد يتومهون ما ليس بإسالم إسالما 

جل وأقام بينة مبلكها وأقام الداخل بينة أا ملكه هل تسمع ومنها إذا ادعى دارا يف يد ر 

مطلقة أو ال بد من استناد امللك إىل سبب األصح األول وترجح على بينة اخلارج باليد ومنها 

قال ابن أيب الدم شاع يف لسان أئمة املذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد على عمرو 

ه وجهان واملشهور فيما بينهم أا ال تسمع قال وهذا درمها مثال هل تسمع هذه الشهادة في

مل أظفر به منقوال مصرحا به هكذا غري أن الذي تلقيته من كالم املراوزة وفهمته من مدارج 

مباحثهم أن الشاهد ليس له أن يرتب األحكام على أسباا بل وظيفته أن ينقل ما يسمعه 

شاهده من التفويض واإلتالف فينقل ذلك إىل منها من إقرار وعقد تبايع أو غري ذلك أو ما 

القاضي مث وظيفة احلاكم ترتيب املسببات على أسباا فالشاهد سفري واحلاكم متصرف 

واألسباب امللزمة خمتلف فيها فقد يظن الشاهد ما ليس مبلزم سببا لإللزام فكلف نقل ما مسع 

عض الفقهاء املواضع اليت ال أو رأى واحلاكم جمتهد يف ذلك انتهى وقال يف املطلب مجع ب

يقبل فيها اخلرب إال مفصال فبلغت ثالثة عشر ان املاء جنس وأن فالنا سفيه وأنه وارث فالن 

وأن بني هذين رضاع وأنه يستحق النفقة والزنا واإلقرار به والردة واجلرح واإلكراه والشهادة 

وأا مطلقة ثالثا وقال  على الشهادة وزاد غريه أنه قذفه وأن املقذوف حمصن وأنه شفيع

هذا كله أن الدعوى والشهادة والرواية املرتددة بني ما يقبل وبني ماال  ضابطالشيخ عز الدين 

يقبل ال جيوز االعتماد عليها إذ ليس محلها على ما يقبل أوىل من محلها على ماال يقبل 

أو ظن يعتمد الشرع واألصل عدم ثبوت املشهود به واملخرب عنه فال يرتك األصل إال بيقني 

فيه فروع منها قول املرضعة أشهد أين أرضعته ويف  الشهادة على فعل النفسعلى مثله 



االكتفاء بذلك وجهان أصحهما القبول والثاين ال ألا شهادة على فعل النفس فلتقل إنه 

  ارتضع مين
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بكذا وفيه وجهان الصحيح عدم القبول  ومنها قول احلاكم بعد عزله أشهد أين حكمت

ومنها القسام إذا قسموا مث شهدوا لبعض الشركاء على بعض أم قسموا بينهم واستوفوا 

حقوقهم بالقسمة والصحيح عدم القبول أيضا ومنها لو شهد األب وآخر أنه زوج ابنته من 

بني مسئلة رجل وهي تنكر قال السبكي قياس املذهب أا باطلة وقد فرق األصحاب 

املرضعة ومسئلة احلاكم والقاسم بأن فعل املرضعة غري مقوصد وإمنا املقصود وصول اللنب إىل 

اجلوف وأما احلاكم والقاسم ففعلهما مقصود ويزكيان أنفسهما ألنه يشرتط فيه عدالتهما قال 

 السبكي وزيادة أخرى يف شرح كون فعل احلاكم والقاسم مقصودا أنه إنشاء حيدث حكما مل

يكن ألن حكم احلكم إلزام ويرفع اخلالف وقسمة القاسم متييز احلالني وهذه األحكام 

حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما وأما فعل املرضعة فليس بإنشاء بل فعل حمسوس ومل 

يرتتب عليه حكم الرضاع من حيث هو فعلهما بل وال يرتتب عليه أصال بل على ما بعده 

وف حىت لو وصل بغري ذلك الطريق حصل املقصود فبان الفرق بني وهو وصول اللنب إىل اجل

املرضعة واحلاكم والقاسم قال والذي يشبه فعل احلاكم والقاسم تزويج األب فإنه إنشاء لعقد 

النكاح مرتتب عليه فإذا شهد به كان كشهادة احلاكم والقاسم سواء قال وكذلك لو أن رجال 

كن فيها البيع مث عزله مث شهد مع آخر أنه كان باعها وكل وكيال يف بيع دراه ومضت مدة مي

من فالن قبل العزل ينبغي أن يكون مثل احلاكم ومل أرها منقولة وقد ذكر األصحاب حكم 

إقراره ومل أرهم ذكروا حكم شهادته انتهى كالم السبكي ومنها الشهادة على الزنا قال اهلروي 

ن زنا بفالنة وغيب فرجه يف فرجها وقال يف األشراف يقول أشهد أين رأيت فالن بن فال

الرافعي يف اجلرح يشرتط التعرض لسبب رؤية اجلرح أو مساعه فال بد أن يقول رأيته يزين و 

مسعته يقذف ومقتضى ذلك االتفاق على قبول هذه الصيغة يف اجلرح ومنها قال ابن الرفعة 



وال حضور عنده قال يف شهادته يف الكفاية إذا حتمل الشهادة على اإلقرار من غري استدعاء 

  أشهد أين مسعته يقر بكذا وال يقول أقر عندي
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قال السبكي وهو يف احلاوي للماوردي هكذا قال ورأيته أيضا يف أدب القضاء للكرابيسي 

صاحب الشافعي ومنها قال ابن أيب الدم يقول شاهد النكاح حضرت العقد اجلاري بني 

لزوج واملزوج وأشهد به ومن الناس من يقول أشهد أين حضرت واللفظ األول أصوب وال ا

يبعد تصحيح الثاين وهو قريب من اخلالف يف املرضعة قال ومثل هذا شهادة املرء برؤية 

اهلالل أن يشهد أن هذه أول ليلة من رمضان فيكتفى به استنادا إىل رؤية اهلالل وإن قال 

النظر املتقدم قال السبكي وخيرج منه أن يف أشهد أين رأيت اهلالل أشهد أين رأيت ففيه 

خالفا كاملرضعة والصحيح القبول قال ولسنا نوافقه على ذلك بل نقبل قطعا وليس كاملرضعة 

قال وممن صرح بقبول أشهد أين رأيت اهلالل القاضي حسني واإلمام والرافعي واهلروي يف 

ابنا قال وال ريبة يف ذلك وال أعلم أحدا من العلماء األشراف وابن سراقة من متقدمي أصح

قال بأنه ال يقبل وإمنا هو حبث جيري بني الفقهاء وهو بني الفساد دليال ونقال قال والسبب 

الذي أوجب هلم ذلك ظن أنه مثل مسئلة املرضعة من جهة أنه أمر حمسوس يرتتب عليه 

على اجلملة فعل يرتتب عليه أثر وأما  حكم قال وليس كذلك ووجه االلتباس أن فعل املرضعة

رؤية الشاهد فليست فعال وإمن هي إدراك واإلدراك من نوع العلوم ال من نوع األفعال 

وتنصيص الشاهد عليها حتقيق لتيقنه وعلمه قال وقد ذكر األصحاب تعرض الشاهد 

يف التعرض  لالستفاضة إذا كانت مستندة واختلفوا يف قبوله وال يتوهم جريان ذلك هنا ملا

 ضابطلالستفاضة من اإليذان بعدم التحقق عكس التعرض للرؤية فإنه يؤكد التحقيق انتهى 

ال تقبل شهادة التائب قبل االسترباء إال يف صور أحدها شاهد الزنا إذا وجب عليه احلد 

لعدم متام العدد وتاب يقبل يف احلال من غري استرباء على املذهب الثاين قاذف غري احملصن 

الثالث الصيب إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ مث تاب وبلغ تائبا مل يعترب فيه االسترباء الرابع 



  خمفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد ذكره املاوردي والروياين
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دي ومما ال حيتاج قال يف املهمات وهو ظاهر قال البلقيين وهو متجه اخلامس املرتد ذكره املاور 

فيه إىل االسترباء يف غري الشهادة القاضي إذا تعني عليه القضاء وامتنع عصى فلو أجاب بعد 

ذلك ويل ومل يستربأ ألنه ال ميتنع إال متأوال والويل إذا عضل عصى فلو زوج بعد ذلك صح 

اهد الزنا أن لنا صورة جيب فيها على ش فائدةبال استرباء والغارم يف معصيته يعطى إذا تاب 

يؤدي الشهادة به وذلك إذا تعلق برتكه حد كما إذا شهد ثالثة بالزنا ذكره املاوردي والروياين 

قال املاوردي يف احلاوي  باب الدعوى والبيناتونقله يف الكفاية قال األسنوي وهو ظاهر 

الدعوى على ستة أضرب صحيحة وفاسدة وجمملة وناقصة وزائدة وكاذبة فالصحيحة ما 

ستجمعت فيها شروط الدعوى والفاسدة ما اختل منها شرط يف املدعي كما إذا ادعى ا

املسلم نكاح اوسية أو احلر املوسر نكاح أمة أو يف املدعى به كدعوى امليتة واخلمر أو 

سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء املصحف واملسلم وطلب تسليمه وكذلك من ذكر سببا 

كقوله يل عليه شيء وهي الدعوى باهول فال تسمع إال يف صور باطال الستحقاقه واملة  

ستأيت والناقصة إما لنقص صفة كقوله يل عليه ألف وال يبني صفتها أو شرط كدعوى النكاح 

من غري ذكر ويل وشهود وكالمها ال تسمع إال دعوى املمر يف ملك الغري أو حق إجراء املاء 

يكفي حتديد األرض والدار والزائدة تارة ال تفسد حنو فال يشرتط تعيني ذلك حبد أو ذرع بل 

ابتعته يف سوق كذا أو على أن أرده بعيب إذا وجد وتارة تفسد حنو ابتعته على أن يقيلين إذا 

  استقلته والكاذبة هي املستحيلة كمن ادعى مبكة أنه تزوج فالنة أمس بالبصرة
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رن ووكيل وشريك ومقارض وويل حمجور وملتقط مل يتملك وملتقط كل أمني من م  قاعدة

لقيط ومستأجر وأجري وغريهم يصدق باليمني يف التلف على حكم األمانة إن مل يذكر سببا 

أو ذكر سببا خفيا فإن ذكر سببا ظاهرا غري معروف فال بد من إثباته أو عرف عمومه مل 

نه وكل أمني مصدق يف دعوى الرد على من حيتج إىل ميني أو عرف دون عمومه صدق بيمي

إذا اختلف الغارم واملغروم له يف  قاعدةائتمنه إما جزما أو على املذهب إال املرن واملستأجر 

إذا اختلف الدافع والقابض يف اجلهة  قاعدةالقيمة فالقول قول الغارم ألن األصل براءة ذمته 

بيت من ال دين عليه شيئا مث قال بعثته  فالقول قول الدافع إال يف صور األوىل بعث إىل

بعوض وأنكر املبعوث إليه فالقول قوله قاله الرافعي يف الصداق الثانية عجل زكاة وتنازع هو 

والقابض يف اشرتاط التعجيل صدق القابض على األصح الثالثة سأله سائل وقال إين فقري 

الظاهر معه خبالف ما إذا مل يقل فأعطاه مث ادعى دفعه فرضا وأنكر الفقري صدق الفقري ألن 

مسائل الدعوى باهول مخس وثالثون إين فقري فالقول قول الدافع قاله القاضي حسني 

مجعها قاضي القضاة جالل الدين البلقيين ونقلها من خطه شيخنا قاضي القضاة علم  مسئلة

مورثك أوصى  الدين عنه األوىل دعوى الوصية باهول صحيحة فإذا ادعى على الوارث أن

يل بثوب أو بشيء مسعت الثانية اإلقرار باهول تسمع الدعوى به على املعترب قال الرافعي 

ومنهم من تنازع كالمه فيه وفيما ذكر نظر فإن األرجح عنده أنه إذا أقر مبجهول حبس 

  لتفسريه وال حيبس إال مع صحة الدعوى
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إذا حضرت لطلب الفرض من القاضي تفريعا على أنه ال جيب املهر بالعقد  الثالثة املفوضة

فإا تدعي مبجهول الرابعة املتعة فيما ذا حضرت املفارقة بسبب من غري جهتها اليت ال شطر 

هلا أو هلا الكل بطلبها فإا تدعي ا من غري احتياج إىل بيان مث القاضي يوجب هلا ما 

إعسار وتوسط اخلامسة النفقة تدعي ا الزوجة على زوجها من يقتضيه احلال من يسار و 

غري احتياج إىل بيان مث القاضي يوجب ما يقتضيه احلال من يسار وإعسار وتوسط السادسة 



الكسوة السابعة األدم كذلك الثامنة اللحم كذلك ويلتحق ذه األربعة سائر الواجبات 

وأدمه احلادية عشرة الدعوى على العاقلة بالدية  للزوجات التاسعة نفقة اخلادم العاشرة كسوته

خيتلف فرضها حبسب اليسار والتوسط فتجوز الدعوى ا من غري احتياج إىل بيان والقاضي 

يفرض ما يقتضيه احلال الثانية عشرة الدعوى بالغرة ال حيتاج فيها إىل بيان والقاضي يوجب 

نفقة القريب ال حتتاج إىل بيان والقاضي غرة متقومة خبمس من اإلبل الثالثة عشرة الدعوى ب

يفرض ما تقتضيه الكفاية الرابعة عشرة الدعوى باحلكومة اخلامسة عشرة الدعوى باألرش 

عند امتناع الرد بالعيب القدمي السادسة عشرة الدعوى بأن له طريقا يف ملك غريه أو إجراء 

قدر الطريق وارى ويكفي  ماء يف ملك غريه قال اهلروي األصح أنه ال حيتاج إىل إعالم

حتديد األرض اليت يدعي فيها السابعة عشرة الواحد من أصناف الزكاة يف البلد احملصور 

أصنافه يدعي على املالك استحقاقه مث القاضي يعني له ما يراه مما يقتضيه حاله شرعا وقد 

ي يفرض له تتعدد هذه الصورة حبسب األصناف من جهة أن العامل يدعي استحقاقا والقاض

  أجرة املثل وكذا الغازي يفرض له ما يراه الئقا حباله فتبلغ مثانية صور
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الثامنة عشرة شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة ويدعي بذلك على أمري السرية واإلمام 

الغنيمة   يعني له ما يقتضي احلال التاسعة عشرة مستحق الرضخ املستحق يطلب حقه من

كذلك وكذلك فيما إذا انفرد النساء والصبيان والعبيد بغزوة العشرون املشروط له جارية 

مبهمة يف الداللة على القلعة يدعي ا على أمري السرية واإلمام يعني له جارية من 

املوجودات يف القلعة احلادية والعشرون مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب فإنه 

 السرية عند اإلمام حبقه من جنيبة قتيله واإلمام يعني له ما يراه على األرجح يدعي على أمري

الثانية والعشرون مستحق الفيء يدعي على عمال الفيء والغنيمة حقه واإلمام يعطيه ما 

تقتضيه حاجته الثالثة والعشرون من يستحق اخلمس سوى املصاحل وذوي القرىب يدعي واحد 

واإلمام يعطيه ما يراه ما يقتضيه حاله شرعا وقد تتعدد هذه  منهم على عمال الفيء حقه



الصور إىل ست حبسب بقية األصناف والفيء والغنيمة الرابعة والعشرون من سلم عينا إىل 

شخص فجحدها وشك صاحبها يف بقائها فال يدرى أيطالب بالعني أو بالقيمة فاألصح أن 

قي فعليه رده وإن تلف فقيمته إن كان له أن يدعي على الشك ويقول يل عنده كذا فإن ب

متقوما أو مثله إن كان مثليا اخلامسة والعشرون الوارث الذي يؤخذ يف حقه باالحتياط يدعي 

على من يف ديه املال حقه من اإلرث والقاضي يعطيه ما يقتضيه احلال وقد تتعدد هذه 

املكاتب يدعي على الصور حبسب املفقود واخلنثى واحلمل إىل ثالث السادسة والعشرون 

السيد ما أوجب اهللا إيتاءه وحطه والقاضي يفعل ما يقتضيه الشرع السابعة والعشرون من 

حيضر لطلب املهر وهذه غري املفوضة ألن املفوضة تطلب الفرض وقد تتعدد هذه الصورة 

حبسب األحوال من فساد الصداق ووطء الشبهة ووطء األب جارية ابنه ووطء الشريك 

إىل مخس صور فإن قيل هذه حيتاج فيها إىل التعيني ألن الذي سبق يف املفوضة إمنا واملكرهة 

هو تفريع على أا ال جيب هلا بالعقد فدل على أنه إذا قلنا جيب بالعقد جيب بالتعيني قلنا 

ليس ذلك مبراد وإمنا املراد بذلك أن على قول الوجوب بالعقد تطالب باملهر ال بالفرض على 

   كما ذكروه يف ناب الصداق من أنا إذا قلنا ال جيبأحد الوجهني
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املهر بالعقد وهو األظهر فلها املطالبة بالفرض فإذا أوجبناه بالعقد فمن قال يتشطر بالطالق 

قبل املسيس وهو املرجوح قال ليس هلا طلب الفرض لكن هلا طلب املهر نفسه كما لو وطئها 

املثل تطالب به ال بالفرض ومن قال ال يتشطر قال هلا طلب الفرض وطلب  ووجب مهر

الفرض واملهر كالمها ال ينفك عن جهالة والقاضي ينظر يف مهر املثل مبا يقتضيه احلال الثامنة 

والعشرون زوجة املوىل تطالبه بالفيئة أو الطالق التاسعة والعشرون جناية املستولدة بعد 

على الذي استولدها بالفداء الواجب والقاضي يقضي بأقل األمرين من  االستيالد يدعي فيها

قيمتها واألرش وكذلك إذا قتل السيد عبده اجلاين أو أعتقه إذا كان موسرا فإنه يلزمه الفداء 

ويدعي به والقاضي يقضي بأقل األمرين وإذا أفردت الصورتان انتهت إىل ثالث الثالثون 



ل رقه فقطع يده مثال مث عتق ومات بالسراية فوجبت فيه دية يلزمه إذا جىن على عبد يف حا

حر فإن للسيد فيها على أصح القولني أقل األمرين من كل الدية ونصف الدية فإذا ادعى 

السيد على اجلاين يطالبه حبقه من جهة اجلناية والقاضي يقضي له ما يقتضيه احلال احلادية 

ه وشفريه وقال عفوت عن القصاص وطلب حقه والثالثون إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثيي

من املال فإنه يعطى املتيقن وهو دية الشفرين وحكومة الذكر واألنثيني فلهذا يدعى به مبهما 

والقاضي يعني ما يقتضيه احلال وفيه صور أخرى فيها األقل بتعدادها يكثر العدد الثانية 

بيان إذا نوى معينة وبالتعيني إذ مل ينو والثالثون دعوى الطالق املبهم جائزة ويلزم الزوج بال

فإن امتنع حبس الثالثة والثالثون جىن على مسلم فقطع يده خطأ مثال مث ارتد اروح ومات 

بالسرية فإنه جيب املال على أصح القولني واملنصوص أنه جيب أقل األمرين من األرش ودية 

مبا يقتضيه احلال ويلحق  النفس فيدعي مستحق ذلك على اجلاين باحلق والقاضي يقضي

ذه ما يناظرها من اجلنايات مما فيه أقل األمرين الرابعة والثالثون إذا استخدم عبده املتزوج 

املكتسب فإن عليه أقل األمرين من النفقة وأجرة اخلدمة فتدعي زوجته على السيد نفقتها 

زيد وللفقراء بألف درهم والقاضي يوجب هلا ما يقتضيه احلال اخلامسة والثالثون إذا أوصى ل

  مثال فإن لزيد أن يدعي
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على الوارث حبقه مبهما والقاضي يقضي له مبذهبه بناء على أن املستحق له أقل متمول وكل 

ما فيه أقل األمرين يف غري اجلنايات يستفاد حكمه مما سبق وكل ما فيه أقل متمول من غري 

كمه مما ذكر واهللا تعاىل أعلم وقال الغزي يف أدب القضاء الدعوى ما ذكر يستفاد ح

باهول تصح يف مسائل منها كل ما كان املطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي فإن 

الدعوى باهول تسمع فيه كاملفوضة تطلب الفرض والراهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه 

النفقة واألدم من الزوجة والقريب ومنها الوصية ومنها احلكومات واملتعة ودعوى الكسوة و 

واإلقرار ومنها ما ذكره القفال يف فتاويه أنه ال تسمع الدعوى باهول إال اإلقرار فالغصب 



إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثال ومنها دعوى املهر على ما صححه اهلروي وجزم به شريح 

ره قال الغزي وقد يقال إن كان املرور الروياين وقال أبو علي الثقفي ال بد من ذكر قد

مستحقا يف األرض من كل جوانبها فاألمر كما قال اهلروي وإن كان حقا منحصرا يف جهة 

من األرض وهو قدر معلوم فيتجه ما قاله الثقفي ومنها قال ابن أيب الدم إذا ادعى إبال يف 

شرعا ومنها ذكر الرافعي دية أو جنينا يف غرة مل يشرتط ذكر وصفها ألن أوصافها مستحقة 

يف الوصايا أنه لو بلغ الطفل وادعى على وليه اإلسراف يف النفقة ومل يعني قدرا فإن الويل 

يصدق بيمينه وظاهره مساه هذه الدعوى اهولة لكنه قال يف املساقاة إذا ادعى املالك خيانة 

ال فال تسمع الدعوى العامل فإن بني قدر ما خان به مسعت دعواه وصدق العامل بيمنيه وإ

إذا نكل املدعى  قاعدةللجهالة انتهى قال الغزي وينبغي أن يكون كذلك يف املسألة قبلها 

عليه ردت اليمني على املدعي وال حيكم مبجرد النكول إال يف صور منها إذا طلب الساعي 

ل وجوبا فعلى الزكاة من املالك فادعى أنه بادر يف أثناء احلول وامه الساعي حيلفه ندبا وقي

هذا إذا نكل واملستحق غري حمصور أخذت منه الزكاة وال حيلف الساعي وال اإلمام ومنها 

الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل اجلزية ففيه ما يف 

  الساعي
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ضو به على إنسان بدين للميت وجد ومنها إذا مات من ال وارث له فادعى احلاكم أو من

يف تذكرته فأنكر ونكل فقيل يقضي بالنكول وصحح الرافعي أنه حيبس حىت يقر أو حيلف 

ومنها قيم املسجد والوقف إذا دعي للمسجد أو للوقف ونكل املدعى عليه فهل يرد على 

فرتد أوال فال املباشر أوجه أرجحها عند الرافعي التفرقة بني أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه 

فلو ادعى إتالف مال الوقف ونكل ال ترد مث قيل يقضى بالنكول وقيل حيبس حىت يقر أو 

حيلف ومنها لو ادعى األسري استعجال اإلنبات بالدواء حلف فإن أىب نص الشافعي أنه 

كل من ثبت له ميني فمات فإا تثبت لوارثه إال يف صورة   ضابطيقتل وهذا قضاء بالنكول 



إذا قالت الزوجة نقلتين فقال بل أذنت حلاجة فإنه يصدق فإن مات مل يصدق  وهي ما

قال الروياين يف الفروق كل ما جاز لإلنسان أن يشهد به  قاعدةالوارث بل هي على املذهب 

فله أن حيلف عليه وقد ال جيوز العكس يف صور منها أن خيربه الثقة أن فالنا قتل أباه أو 

يشهد وكذا لو رأى خبط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه  غصب ماله فإنه حيلف وال

فله احللف عليه إذا قوي عنده صحته وال يشهد مبثل ذلك ألن باب اليمني أوسع من باب 

اليمني يف  قاعدةالشهادة إذ حيلف الفاسق والعبد ومن ال تقبل شهادم وال يشهدون 

ان على نفي فعل نفسه أو عبده أو دابته اإلثبات على البت مطلقا ويف النفي كذلك إن ك

اللذين يف يده وإن مل يكونا ملكه وإال فعلى من نفى العلم وقال يف املطلب كل ميني على 

البت إال نفي فعل الغري وهو ضبط خمتصر ومع ذلك نقض مبا ادعى املودع التلف ومل حيلف 

عوى والبينة مبلك سابق  ال تسمع الد قاعدةفإن املذهب أن املودع حيلف على نفي العلم 

  كقوهلم كانت ملكه أمس مثال حىت يقولوا ومل يزل أو ال نعلم مزيال إال يف مسائل
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منها إذا ادعى أنه اشرتاه من اخلصم من سنة مثال أو أنه أقر له به من سنة أو يقول املدعى 

خذ بإقراره ومنها إذا شهدت بينة عليه للمدعي كان ملكك أمس وهو اآلن ملكي فيؤا

أحدمها بأن هذه الدابة ملكه نتجت يف ملكه فإا تقبل وتقدم على بينة اآلخر إذا شهدت 

بامللك املطلق ألن بينة النتاج تنفي أن يكون امللك لغريه والفرق بني ذلك وبني مالو شهدت 

يف احلال والشهادة  مبلكه من سنة مثال أن تلك شاهدة بأصل امللك فال يقبل حىت يثبت

بالنتاج شهادة بنماء امللك وأنه حدث من ملكه فلم يفتقر إىل إثبات امللك يف احلال فلو 

شهدت أا بنت دابته فقط مل حيكم له ا ألا قد تكون بنت دابته وهي ملك لغريه بأن 

ملكه يكون أوصى ا للغري وهي محل ومثله الشهادة بان هذه الثمرة حصلت من شجرته يف 

وأن هذا الغزل حصل من قطنه والفرخ من بيضته واخلبز من دقيقه وال يشرتط هنا أن يقولوا 

وهو يف ملكه كما شرطناه يف الدابة ومنها لو شهدت بأنه اشرتاها من فالن وهو ميلكها 



فالراجح قبول هذه البينة خبالف الشهادة مبلك سابق وإن مل يقولوا إا اآلن ملك املدعي 

قام قوهلم وهو ميلكها قوهلم وتسلمها منه أو سلمها إليه ومنها إذا ادعى أن مورثه ويقوم م

تويف وترك كذا وأقام بينة به فاألصح أا تقبل وليست كالشهادة مبلك سابق ومنها لو 

شهدت بأن فالنا احلاكم حكم للمدعي بالعني ومل يزيدوا على ذلك فإنه حيكم له بالعني 

فيستصحب إىل أن يعلم زواله وقيل يشرتط أن يشهد بامللك يف ألن امللك ثبت باحلكم 

ال تلفق الشهادتان إال أن يطابقا لفظا ومعىن وحمال كما إذا شهد واحد باإلبراء  قاعدةاحلال 

وآخر بالتحليل فإا تلفق وتسمع ومن فروع عدم التلفيق ما لو شهد واحد بالبيع وآخر على 

ماال جيوز للرجل  قاعدةوآخر على إقرار ذي اليد به له  إقراره به أو واحد بامللك للمدعي

فعله بانفراده ال جيوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي به كالقصاص املشرتك بني االثنني 

وكاسرتداد نصف وديعة استودعها اثنان يف أحد القولني ومنه مسئلة الدعوى يف األوقاف 

  بسبب الريع وحنوه
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قال األذرعي الظاهر فقها ال نقال أا تسمع والبينة على الناظر دون املستحق كويل الطفل 

قال فلو كان الوقف على مجاعة معينني ال ناظر هلم بل كال واحد ينظر يف حصته بشرط 

الواقف فال بد من حضور اجلميع فلو كان الناظر عليهم القاضي فال بد من حضورهم 

كل من كان فرعا لغريه مل تسمع دعواه مبا   قاعدةكم يف وجه املستحق لتكون الدعوى واحل

يكذب أصله فمنه لو ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العباس بن عبداملطلب ومات فادعى ولده 

من تسمع دعواه أنه من نسل علي بن أيب طالب مل تسمع دعواه كما أفىت به ابن الصالح 

منها ال تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له يف  وفيه فروع يف حالة وال تسمع يف أخرى

التجارة فإن اشرتى شيئا وجاء البائع يطلب مثنه فأنكر السيد اإلذن وحلف فللعبد أن يدعي 

على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط الثمن عن ذمته ومنها ال تسمع دعوى األمة 

بيات وحمله إذا أرادت إثبات نسب االستيالد من السيد قاله الرافعي قال السبكي يف احلل



الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق مبوته مسعت وحلف ومنها إذا حضر 

شخص وبيده وصية من شخص وفيها أقارير ووصايا مسعت دعواه إلثبات أنه وصي فقط 

يهم صرح به فأما الوصايا واألقارير فال تسمع دعواه فيها للمستحقني ألنه ال والية له عل

الدبيلي ومنها قال شريح الروياين إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعي عليه ماال أو غصبا 

أو شراء شيء منه مل تسمع ألنه إخبار عن كالم ال يضر فلو قال إنه يدعي ذلك ويقطعه 

عن أشغاله ويالزمه وليس له عليه ما يدعيه وال شيء منه أو يطالبه بذلك بغري حق مسعت 

شافعي لو حضر رجالن وادعى كل منهما دارا وأا يف يده مل يسمع الدعوى فإن وقال ال

قال أحدمها هي يف يدي وهذا يعرتض علي فيها بغري حق أو مينعين من سكناها مسعت وقال 

املاوردي إذا ادعى أنه يعارضه يف ملكه مل تسمع إال أن يقول إنه يتضرر يف بدنه مبالزمته له 

  تصرف فيه أو يف جاهه بشياع ذلك عليه فتسمعأو يف ملكه مبنعه ال
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ويشرتط بيان ما تضرر به من هذه الوجوه وأنه يعارضه يف كذا بغري حق فيوجه احلكم املنع 

إليه قال الغزي ويؤخذ من هذا دعوى املعارضة يف الوظائف بغري حق فتسمع بالشرط املذكور 

ال بد يف الدعوى على الغائب من  قاعدةمنع احلاكم من املعارضة فإذا ثبت ذلك بطريقه 

ميني مع البينة وجوبا على األصح ويستثىن مسائل منها لو كان للغائب وكيل حاضر فال 

حاجة إىل اليمني مع البينة على األصح ومنها لو ادعى وكيل غائب دينا له على ميت وال 

ين فيسقط اليمني هنا كما قالوه فيما لو ادعى وكيل وارث له إال بيت املال وثبتت وكالته والد

غائب على غائب أو حاضر قاله املسبكي ومنها لو وكل وكيال بشراء عقار يف بلد آخر 

فاشرتاه من مالكه هناك وحكم به حاكم ونفذه آخر مث أحضره إىل بلد التوكيل فطلب من 

ىت به مجع ممن عاصر النووي مع أنه حاكم بلده تنفيذه فإنه ينفذه وال ميني على املوكل كما أف

قضاء على غائب ومنها لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعتق عبدا له حكم عليه 

بالعتق من غري سؤال العبد وال حيتاج إىل ميني قاله ابن الصالح قال الغزي وجييء مثله يف 



هدا وميينا ففي الطالق وحقوق اهللا تعاىل املتعلقة بشخص معني ومنها لو كانت احلجة شا

الصور اليت ال تسمع فيها دعوى من ليس وجه أنه ال حيتاج إىل ميني آخر واألصح خالفه 

منها لو اشرتى أمة مث ادعى على البائع أنه  بويل وال وكيل حقا لغريه قصد التوصل إىل حقه

و غصبها من فالن وأقام بينة على إقراره قبل البيع بذلك مسعت ألنه يثبت حقا لنفسه وه

فساد البيع ومنها لو أحضر شخصا إىل جملس القاضي وقال يل على فالن الغائب دين وهذا 

وكيله وغرضي أن أدعي يف وجهه وأنكر احلاضر الوكالة ففي وجه تسمع ألن له فيه غرضا 

يف احلديث البينة على املدعي  قاعدةوهو اخلالص من اليمني للحكم ولكن األصح خالفه 

  أخرجه ذا اللفظ البيهقي من حديث ابن عباس واليمني على من أنكر

____________________  

)1/508(  

  

قال الرافعي وضابط من حيلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة ويقال أيضا كل من 

توجهت عليه دعوى أو أقر مبطاوا ألزم به فأنكر حيلف عليه ويقبل منه وجزم ذه العبارة يف 

ثىن من هذا الضابط صور منها القاضي ال حيلف على تركه الظلم يف احملرر واملنهاج ويست

حكمه ومنها الشاهد ال حيلف أنه مل يكذب ومنها لو قال املدعى عليه أنا صيب مل حيلف 

ويوقف حىت يبلغ ومنها يف حدود اهللا تعاىل ومنها منكر أن املدعي وكيل صاحب احلق ومنها 

تالف املال ال حيلف على األصح ومنها منكر العتق إذا الوصي ومنها القيم ومنها السفيه يف إ

ادعى على من هو يف يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه فأقر بالبيع فإنه ال حيلف للعبد إذ لو 

رجع مل يقبل ومل يغرم ومنها إذا ادعت اجلارية االستيالد وأنكر السيد أصل الوطء فاألصح 

كي على ما إذا كانت املنازعة إلثبات النسب كما يف أصل الروضة أنه ال حيلف ومحله السب

تقدم ومنها من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا ال حيلف وجوبا على األظهر مع أنه لو أقر 

بالدعوى ألزم ومنها لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك وطلب 

ماال يثبت إال باإلقرار وال عزل عنه ميينه ال حيلف األب على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك ان

فيه فروع منها القتل بالسحر يثبت باإلقرار دون البينة لعدم إمكان  ميكن ثبوته بالبينة



إطالعها عليه كذا قاله الرافعي وغريه قال ابن الرفعة وميكن ثبوته بالبينة بأن يقول سحرته 

مث تابا أن هذا النوع يقتل  بالنوع الفالين من السحر فيشهد عدالن كانا من أهل السحر

ومنها قال الرافعي إمنا ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء 

  يعلم خالفه وال تثبت بقيام البينة ألا قد تكون زورا
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احلج عن الغري لكن ومنها وضع احلديث ال يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع ومنها النسب و 

صرحوا بأنه لو قال لعبده إن حججت يف هذا العام فأنت حر فأقام بينة على حجه مسعت 

ماال يثبت وعتق قال الغزي ولعل املراد إقامتها على أنه رؤي بعرفة وتلك املشاهد ال أنه حج 

و قيم أو وهو كل موضع ادعى فيه على ويل أو وصي أو وكيل أ إال بالبينة وال يثبت باإلقرار

فيه فروع منها من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم ومن  من يقبل قوله بال مينيناظر وقف 

صوره أن يقول املالك هذا النتاج بعد احلول أو من غري النصاب وقال الساعي قبله أو منه 

فالقول قول املالك ألن األصل براءته فإن امه الساعي حلفه وهل اليمني مستحبة أو واجبة 

هان أصحهما األول وكذا لو قال مل حيل احلول أو بعت املال أثناءه مث اشرتيته أو فرقت وج

الزكاة بنفسي او هذا املال وديعة عندي ال ملكي وكذبه الساعي يف الصور كلها ومنها لو 

اكرتى من حيج عن أبيه مثال فقال املكري حججت قال الدبيلي يقبل قوله وال ميني عليه وال 

حيح ذلك بالبينة ال ميكن وكذا لو قال لألجري فقد جامعت يف إحرامك بينة ألن تص

فأفسدته مل حيلف أيضا وال تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة جبماعه وقال كنت ناسيا قبل 

قوله وال ميني عليه وصح حجه واستحق األجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز امليقات بغري إحرام 

مل حيلف ألنه من حقوق اهللا تعاىل وهو أمني يف كل ذلك  أو قتل صيدا يف إحرامه وحنو ذلك

انتهى ومنها إذا طلب األب واجلد اإلعفاف وادعى احلاجة فإنه يصدق بال ميني إذ ال يليق 

مبنصبه حتليفه يف مثل ذلك ومنها لو ادعى على القاضي أنه حكم بعبدين فإنه يصدق بال 

وضة يف الدعاوى وخالفه يف القضاء واختار ميني فيما صححه الرافعي ووافقه النووي يف الر 



  السبكي والبلقيين ما صححه الرافعي
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فيه فروع منها املطلقة ثالثا إذا نكحت زوجا وادعت أنه  من يقبل قوله يف شيء دون شيء

ا العنني إذا أصاا يقبل يف حلها للزوج األول ال يف استحقاق املهر على الزوج الثاين ومنه

ادعى الوطء قبل قوله لدفع الفسخ ال لثبوت العدة والرجعة فيها لو طلق ومنها املتزوجة 

بشرط البكارة فادعت زواهلا بوطئه تقبل لعدم الفسخ ويقبل الزوج لعدم متام املهر ومنها 

 مدعي اإلنفاق وقد علق الطالق على تركه تقبل يف عدم وقوع الطالق وتقبل الزوجة يف عدم

سقوط النفقة على ما قاله القاضي ومنها املوىل إذا ادعى الوطء يقبل يف عدم الطالق عليه 

وال يقبل يف ثبوت الرجعة لو طلق وأرادها على الصحيح ألنا إمنا قبلنا قوله يف الوطء للضرورة 

 وتعذر البينة ومنها الوكيل يدعي قبض الثمن من املشرتي وتسليمه إىل البائع يقبل قوله حىت

ال يلزمه الغرم إذا أنكر املوكل لو استحق املبيع ورجع بالعهدة عليه مل يكن له أن يغرم املوكل 

ألنا إمنا جعلناه أمينا وقبلنا قوله يف أن ال يغرم شيئا بسبب ما اؤمتن فيه فأما يف أن يغرم 

فعاد املؤمتن شيئا فال ومنها إذا أوضحه موضحتني ورفع احلاجز وقال رفعته قبل االندمال 

األرشان إىل واحد وقال وقال اين عليه بل بعده فعليك أرش ثالث صدق اين عليه يف 

استقرار األرشني وال يصدق يف ثبوت الثالث على الصحيح ألنا إمنا قبلناه يف عدم سقوط ما 

املكاتب أقسام  ضابط باب الكتابةوجب فال نقبله يف ثبوت مال على الغري مل يثبت موجبه 

كاحلر جزما فيما هو مقصود الكتابة كالبيع والشراء ومعاملة السيد والنفقة عليه من  األول  

كسبه الثاين كالقن جزما يف بيعه برضاه وقتله الثالث كاحلر على األصح يف منع بيعه وعدم 

  احلنث إذا حلف ال ملك له وله مكاتب
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الكتابة الفاسدة   ضابطلسيدته حيث ال وفاء معه  الرابع كالقن على األصح يف نظره

كالصحيحة إال يف أمور أحدها احلظ الثاين مينع من السفر الثالث ال يعتق باإلبراء الرابع 

االعتياض اخلامس ينفسخ بالفسخ واملوت واحلجر واجلنون السادس تصح الوصية برقبته 

فطرته التاسع يصح التصرف فيه  السابع ال يصرف إليهم سهم املكاتبني الثامن على السيد

بيعا وغريه العاشر ال ميلك السيد ما يأخذه بل يرده ويرجع إىل قيمته إن كان متقوما احلادي 

عشر ال يعامل السيد الثاين عشر ال يعتق بأداء النجوم ألن الصفة مل توجد على وجهها 

وأصلها وما بعده الثالث عشر ال جيب استرباؤها لو عجزت أو فسخت ذكر ذلك يف الروضة 

من تصحيح املنهاج للبلقيين الرابع عشر ال تنقطع زكاة التجارة فيه لتمكنه من التصرف فيه 

اخلامس عشر له منعه من صوم الكفارة حيث مينع القن السادس عشر له منعه من اإلحرام 

من وحتليله السابع عشر ال تكفي يف إزالة سلطنة سيده الكافر عنه الثامن عشر ليست يف ز 

اخليار فسخا وال إجازة التاسع عشر ال متنع رده بالعيب العشرون وال اإلقالة فيه احلادي 

والعشرون وال جعله رأس مال سلم وال أداؤه عن سلم لزمه الثاين والعشرون وال اقرتاضه 

الثالث والعشرون ال جيوز أن يكون وكيال عن املرن يف قبض العني املرهونة من سيده وال عن 

  لة سيده يف صرف أو سلم أو غريمهامعام
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الرابع والعشرون لبائعه فسخ البيع إذا أفلس املشرتي وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وبيع يف 

الدين اخلامس والعشرون ال تصح احلوالة عليه بالنجوم السادس والعشرون ال يصح التوكيل 

ن الوكيل لغلبة التعليق وحيتمل اجلواز لشائبة املعاوضة السابع بالفاسدة من السيد بال تضرر م

والعشرون ال يوكل السيد من يقبض له النجوم وال العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق الثامن 

والعشرون يصح إقرار السيد به كعبده القن التاسع والعشرون ال يصح إقراره مبا يوجب ماال 



كتابة صحيحة الثالثون يقبل إقرار السيد على املكاتب كتابة   متعلقا برقبته خبالف املكاتب

فاسدة مبا يوجب األرش خبالف الصحيحة احلادي والثالثون للسيد أن جيعله أجرة يف 

اإلجارة وجعال يف اجلعالة ويكون ذلك فسخا الثاين والثالثون إذا كان الفرع ما وهبه له أصله  

جوع فيه ويكون فسخا الثالث والثالثون ال تصح كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه فلألصل الر 

الوصية بأن يكاتب عبده فالن كتابة فاسدة الرابع والثالثون الفاسدة الصادرة يف املرض 

ليست يف الثلث بل من رأس املال ألخذ السيد القيمة من رقبته اخلامس والثالثون ال ميتنع 

ترب يف الفاسدة جواب خطبتها من السيد نظره إىل مكاتبه كتابة فاسدة السادس والثالثون املع

خبالف الصحيحة فإن املعترب جواا السابع والثالثون السيد يزوج املكاتبة كتابة فاسدة إجبارا 

ويكون فسخا وال جيرب املكاتبة كتابة صحيحة الثامن والثالثون للسيد منع الزوج من تسلمها 

تسليم نفسها ليال وارا كاحلرة التاسع ارا كالقنة خبالف املكاتبة كتابة صحيحة يلزمها 

والثالثون للسيد املسافرة ا وله منع الزوج من السفر ا األربعون ليس هلا حبس نفسها 

لتسليم املهر احلال احلادي واألربعون للسيد تفويض بضعها وله حبسها للفرض وتسليم 

  املفروض ال هلا
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بعون إذا زوجها بعبده مل جيب مهر الثالث واألربعون جيوز جعلها صداقا ويكون الثاين واألر 

فسخا الرابع واألربعون إذا كاتبت الزوجة العبد الذي أصدقها الزوج إياه مث وجد من الفرقة 

قبل الدخول ما يقتضي رجوع الكل أو النصف إىل الزوج فال يرجع بذلك يف الصحيحة وهلا 

يف الفاسدة ويكون فسخا للكتابة اخلامس واألربعون خيالع على املكاتبة غرامة بدله وترجع به 

كتابة فاسدة ويكون فسخا السادس واألربعون ال جيب هلا مهر بوطء سيدها هلا ويستمر 

حترمي أختها وخالتها وعمتها يف الوطء مبلك اليمني ويف عقد النكاح السابع واألربعون أرش 

لقن وال أرش له فيما إذا جىن عليه السيد الثامن واألربعون ال جنايته يتعلق برقبته ابتداء كا

يدعي يف قتل عبده يف حمل اللوث وال غريه وال يقسم وذلك يتعلق بسيده خبالف املكاتب  



كتابة صحيحة التاسع واألربعون إذا حجر على السيد بالردة وقلنا إنه حجر فلس وماله ال 

عه من ذلك الكتابة الفاسدة اخلمسون إذا سرقه سارق يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه وال مين

وهو نائم وكان حبيث لو انتبه مل يقدر على دفع السارق فإنه يثبت االستيالء عليه واألرجح 

أنه يقطع ألنه مال أخذ من حرز خبالف املكاتب كتابة صحيحة فإنه ليس مبال فال قطع فيه 

ة يف حلف أنه ال مال له وال عبد ولو احلادي واخلمسون حينث سيد املكاتب كتابة فاسد

حلف ال يكاتب أو ليكاتنب أو ال يكلم مكاتب فالن تعلق الرب واحلنث بالكتابة الصحيحة 

دون الفاسدة الثاين واخلمسون ال يعتق بأداء غريه عنه الثالث واخلمسون له إعتاقه عن 

ونه كذا ذكروه وقال الكفارة على املنصوص الرابع واخلمسون يعتق بأخذ السيد يف حال جن

الرافعي ينبغي أن ال يعتق ألنه مل يؤخذ من العبد اخلامس واخلمسون إذا كاتب عبيدا صفقة 

واحدة كتابة فاسدة وقال إذا أديتم إيل كذا فأنتم أحرار مل يعتق واحد منهم بأداء حصته 

على األقيس السادس واخلمسون ينفسخ مبوت غري السيد وغري املكاتب وهو من جعل 

القبض منه أو قبضه شرطا يف العتق السابع واخلمسون له محل املكاتب كتابة فاسدة إىل دار 

  احلرب إذا كان كافرا

____________________  

)1/514(  

  

الثامن واخلمسون ال تستحب إذا طلبها العبد بل حترم إذا طلبها على عوض حمرم التاسع 

إيل فأنت حر وإن مل يتلفظ به خبالف  واخلمسون يكفي يف الصحيحة نية قوله فإذا أديت

الفاسدة ال يكتفى فيها بنية ذلك ألن التعليق ال يصح بالنية وإمنا صح يف الصحيحة لغلبة 

املعاوضة الستون لو عني يف الفاسدة موضعا للتسليم يتعني مطلقا ألجل التعليق خبالف 

ولد أم  ضابط باب أم الولد الصحيحة فإنه إذا أحضره يف غري املكان املعني فقبضه وقع العتق

الولد يعتق مبوت السيد إال يف صورتني املرهونة املقبوضة واجلانية جناية تتعلق بالرقبة إذا 

استولدها مالكها املعسر مل ينفذ االستيالد فتباع فإذا ولدت بعد البيع من زوج أو زنا مث 

تق مبوته دونه يف األصح اشرتاها السيد األول مع ولدها ثبت هلا حكم االستيالد دونه فتع



ال يتصور أن يكون الولد حرا أصليا ال والء عليه واألبوان رقيقان إال يف  ضابط باب الوالء

ثالث صور اللقيطة تقر بالرق بعد الوالدة واملغرور حبرية أمه فإن أوالده أحرار والسيب بأن 

ما  ة وما افرتقت فيهيف أبواب متشا= الكتاب السادس = يسرتق األبوان واألوالد أحرار 

افرتقا يف سبعة أشياء األول أن شرط اللمس اختالف النوع الثاين  افرتق فيه اللمس واملس

  شرطه تعدد الشخص 

____________________  

)1/515(  

  

الثالث يكون بأي موضع كان من البشرة واملس خيتص ببطن الكف الرابع ينقض امللموس 

تص بالفرج السادس خيتص باألجانب السابع ال ينقض أيضا خبالف املمسوس اخلامس ال خي

افرتقا يف أحكام  ما افرتق فيه الوضوءوالغسلالعضو املبان خبالف الذكر املبان يف األصح 

األول يصح الوضوء بنيته فقط وال يصح الغسل بنيته فقط حىت يضم إليه الفرض أو األداء 

وال يصح الغسل بنية رفع احلدث األصغر الثاين يصح الوضوء بنية رفع احلدث األكرب غالطا 

غالطا بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجلني فقط الثالث يسن جتديد الوضوء دون الغسل 

الرابع ميسح فيه اخلف خبالف الغسل اخلامس جيب فيه الرتتيب خبالف الغسل السادس 

ع يسن أن ال تستحب فيه التسمية باالتفاق ويف الغسل وجه أا ال تستحب للجنب الساب

ينقص ماؤه عن مد وللغسل صاع الثامن يسن التثليث فيه اتفاقا ويف وجه ال يسن يف الغسل 

ما افرتق فيه غسل الرجل ومسح قال يف اإلقليد وال أصل له يف غري الرأس ومل يذكره الشافعي 

 افرتقا يف أمور األول ال يتأقت الغسل مبدة خبالف املسح الثاين يرفع احلدث بال اخلف

خالف ويف املسح قول أنه ال يرفع الثالث جيوز غسل الرجل املغصوبة بال خالف ويف اخلف 

املغصوب قول إنه ال ميسح وصورة الرجل املغصوبة أن يستحق قطع رجله فال ميكن منها 

ذكره البلقيين الرابع غسل الرجل بثالث خبالف مسح اخلف اخلامس جيب تعميم الرجل دون 

  ضه اجلنابة خبالف املسح السابع أنه أفضل من املسحاخلف السادس ال تنق
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افرتقا يف ثالثة أمور األول ال يكره غسل الرأس ويكره غسل اخلف  ما افرتق فيه الرأس واخلف

الثاين يسن تثليث الرأس ويكره تثليث اخلف الثالث يسن استيعاب الرأس ويكره استيعاب 

افرتقا يف أنه إذا تعذر غسل  ما افرتق فيه الغرة والتحجيل الثالث أنه يفسده اخلف والعلة يف

اليد أو الرجل بقطع وحنوه استحب غسل موضع التحجيل لئال خيلو املوضع عن طهارة 

خبالف ما إذا تعذر غسل الوجه لعلة ال يستحب غسل موضع الغرة كا صرح به اإلمام 

 ما افرتق فيه الوضوء والتيممفلم خيل املوضع عن طهارة  اكتفاء مبسح الرأس واألذنني والرقبة

قال البلقيين يف التدريب ينقص التيمم عن الوضوء يف إحدى عشرة مسألة األوىل كونه يف 

الوجه واليدين فقط الثانية ال جيب إيصاله منبت الشعر اخلفيف الثالثة ال جيمع به بني فرضني 

جيوز إال لعذر السادسة ال بد من تقدمي االستنجاء  الرابعة ال جيوز قبل الوقت اخلامسة ال

السابعة ال بد من تقدمي إزالة النجاسة على رأي مرجح الثامنة ال بد من تقدمي االجتهاد على 

رأي التاسعة ال يرفع احلدث العاشرة ال ميسح به اخلف احلادية عشرة ال يباح به الفرض حىت 

وال يسقط الفرض مطلقا وال يسن جتديده وال تثليثه ينويه قلت ويزاد عليها أنه يبطل بالردة 

ويسن فيه النفض وال يصح نية الفرضية وال غريها سوى االستباحة ويستوي فيه احلدس 

األصغر واألكرب وال يكفي النية فيه عند الوجه بل جيب عند النقل أيضا وجيب فيه نزع اخلامت 

  وهو يف الوضوء سنة فكملت عشرون
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افرتقا يف أمور األول جيب غسل عضو اجلبرية مع مسحها  ما افرتق فيه مسح اجلبرية واخلف

خبالف عضو اخلف وفيها قول قياسا على اخلف الثاين جيب تعميمها باملسح ويكفي يف 

اخلف أقل جزء وفيها وجه قياسا عليه الثالث جيب مسحها بالرتاب يف وجه ويستحب على 



يف شرح املهذب خروجا من اخلالف وال جيري ذلك يف اخلف حبال الرابع ال  األصح كما

تقدر مبدة خبالفه وفيها وجه قياسا عليه اخلامس شرط اخلف أن يلبس على طهر تام ويكفي 

يف اجلبرية طهر حملها يف وجه قال يف اخلادم إنه األشبه وصرح اإلمام وصاحب االستقصاء 

ا السادس ال جيب نزع اجلبرية للجنابة خبالف اخلف والفرق أن باشرتاط الطهر التام فيها أيض

يف إجياب النزع فيها مشقة ذكره يف شرح املهذب السابع ذكر الروياين يف البحر أن ظاهر 

املذهب أن جيوز شد اجلبائر بعضها على بعض واملسح عليها وإن قلنا ال جيوز املسح على 

الثامن حكى صاحب الوايف عن شيخه أن مسح  اجلرموقني مث أبدى فيه احتماال باإلعادة

اجلبرية يرفع احلدث كاخلف وفرق بينه وبني التيمم بانه وجد يف بعض األعضاء مغسول ارتفع 

حدثه فاستتبع املمسوح خبالف التيمم فإنه مل يوجد فيه ذلك فاعترب بنفسه وقال ابن الرفعة 

مما سلف فإن غلب فيه شائبة مسح اخلالف يف كونه يرفع احلدث مل أره منقوال لكنه خمرج 

اخلف رفع أو التيمم فال التاسع ذكر ابن الرفعة وغريه أن شرط الطهارة يف وضع اجلبرية ألجل 

عدم اإلعادة ال جلواز املسح العاشر قال يف شرح املهذب لو كان على عضوه جبريتان فرفع 

ما رط خبالف اجلبريتني إحدامها ال يلزمه رفع األخرى خبالف اخلفني ألن لبسهما مجيعا ش

افرتقا يف أمور األول ال ينقض املين الوضوء على الصحيح وينقضه  افرتق فيه املين واحليض

  احليض على الصحيح الثاين املين ال حيرم عبور املسجد واحليض حيرمه إن خافت التلويث
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طله إذا وقع فيه بال اختيار واحليض حيرمه ويبطله الثالث والرابع املين ال حيرم الصوم وال يب

افرتقا يف أمور أحدها أن أقل  ما افرتق فيه احليض والنفاساخلامس املين طاهر واحليض جنس 

احليض حمدود وال حد ألقل النفاس وغالب احليض ست أو سبع وغالب النفاس أربعون 

الثالث أن احليض يكون بلوغا وأكثر احليض مخسة عشر يوما وأكثر النفاس ستون الثاين و 

واسترباء خبالف النفاس الرابع واخلامس احليض ال يقطع صوم الكفارة وال مدة اإليالء ويف 

افرتقا يف أمور  ما افرتق فيه األذان واإلقامةالنفاس وجهان ذكر هذه اخلمسة يف شرح املهذب 



مة قبله حبال ولو أقام قبله األول أن األذان جيوز قبل الوقت يف بعض الصلوات وال جتوز اإلقا

بلحظة فدخل الوقت عقبه فشرع يف الصالة مل يعتد ا نص عليه الثاين أنه جيوز أول الوقت 

وإن أخر الصالة إىل آخره وال جتوز اإلقامة إال عند إرادة الصالة فإن أقام حبيث طال الفصل 

ن الفوائت وال يسن األذان بطلت الثالث تسن اإلقامة للثانية من صاليت اجلمع وغري األوىل م

هلما وال لألوىل على اجلديد أيضا الرابع أنه مثىن وهو فرادى اخلامس يسن األذان للصبح 

مرتني وال تسن اإلقامة إال مرة السادس يسن فيه الرتجيع دوا السابع يكره للمرأة أن تؤذن 

لتاسع تسن اإلقامة ويسن هلا أن تقيم ألن يف األذان رفع الصوت دوا وهذا هو الثامن ا

للمنفرد وال يسن األذان له يف قول وهو اجلديد العاشر إقامة احملدث أشد كراهة من أذانه 

احلادي عشر يسن يف األذان االلتفات يف احليعلتني وفاقا ويف اإلقامة وجه أنه ال يسن فيها 

  دراجوآخر أنه إن كرب املسجد سن وإال فال الثاين عشر يسن فيه الرتسل وفيها اإل
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الثالث عشر جيوز االستئجار على األذان على األصح وال جيوز لإلقامة وحدها إذ ال كلفة 

افرتقا يف أمور األول أنه سجدتان وسجدة  ما افرتق فيه سجود السهو والتالوةفيها خبالفه 

ال يتكرر خبالفه الرابع أنه يسجد  التالوة واحدة الثاين أنه يف آخر الصالة خبالفه الثالث أنه

لسهو إمامه وإن مل يسجد وال يسجد لتالوته إذا مل يسجد اخلامس أن الذكر املشروع يف 

افرتقا يف أمرين  ما افرتق فيه سجود التالوة والشكرسجود التالوة ال يشرع يف سجود السهو 

ه على الراحلة وجهني أحدمها أن سجود الشكر ال يدخل الصالة خبالفه الثاين أن يف جواز 

افرتقا يف أمور األول أن  ما افرتق فيه اإلمام واملأموموسجود تالوة الصالة جيوز عليها قطعا 

نية االئتمام واجبة على املأموم وال جتب على اإلمام إال يف اجلمعة أو حلصول الفضيلة الثاين 

لث إذا عني إمامه وأخطأ أن اإلمام ال تبطل صالته ببطالن صالة املأموم خبالف العكس الثا

بطلت صالته وإذا عني اإلمام املقتدي وأخطأ فال الرابع نية االئتمام يف أول الصالة جزما 

افرتقا يف أمور األول  ما افرتق فيه القصر واجلمعويف نية اإلمام خالف مر يف الكتاب األول 



أفضل واجلمع تركه  خيتص القصر بالسفر الطويل قطعا ويف اجلمع قوالن الثاين القصر فعله

أفضل خروجا من خالف أيب حنيفة فإنه يوجب القصر ومينع اجلمع وألن اجلمع فيه إخالء 

وقت العبادة عنها خبالف القصر الثالث ال جيوز القصر خلف متم وجيوز اجلمع خلف من ال 

يف غري جيمع الرابع شرط القصر نيته يف اإلحرام وجيوز نية اجلمع بعده اخلامس ال جيوز القصر 

  السفر وجيوز اجلمع يف اإلقامة باملطر واملرض
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افرتقا يف أمور اجلمعة واجبة وجوب عني ووقتها وقت الظهر وال  ما افرتق فيه اجلمعة والعيد

تقضى وشرطها العدد وأربعون كاملون ودار اإلقامة وال تتعدد واخلطبة قبلها وشرطها القيام 

رة والسرت والعربية واجللوس بني اخلطبتني ويندب كوا قصرية وال جيزئ غسلها قبل والطها

الفجر ويقرأ فيها اجلمعة واملنافقون والعيد خيالفها يف كل ذلك وما ذكرته من كون القيام 

واجللوس سنة يف خطبيت العيد صرح باألول يف الروضة والثاين يف شرح املهذب وأما الطهارة 

بية فصرح به األسنوي وقال ابن القاص يف التلخيص غسل اجلمعة كالعيد إال يف والسرت والعر 

افرتقا يف  ما افرتق فيه العيد واالستسقاءشيئني عمومه ملن حضر وغريه وجوازه قبل الفجر 

أمور أحدها خيتص العيد بوقت وهو ما بني ارتفاع الشمس والزوال وال ختتص صالة 

العيد يقضى خبالف االستسقاء الثالث يقرأ يف العيد ق االستسقاء به يف األصح الثاين 

واقرتبت ويف االستسقاء قيل يقرأ يف الثانية سورة نوح الرابع صالة العيد يف املسجد أفضل يف 

األصح واالستسقاء يف الصحراء أفضل اخلامس خطبة العيد تفتتح بالتكبري وخطبة 

ن استدبار الناس وحتويل الرداء ما االستسقاء باالستغفار السادس يف خطبة االستسقاء م

افرتقا يف  ما افرتق فيه غسل امليت وغسل احليليس يف خطبة العيد وال غريها من اخلطب 

عدم وجوب النية واستحباب التنشيف ووقع يف املنهاج وأقله تعميم بدنه بعد إزالة النجس 

الة على ما مع تصحيحه يف غسل احلي عدم وجوب إزالة النجس فمنهم من قال إنه إح

تقدم فلم يستدرك على الرافعي ومنهم من فرق بأن هذا آخر أحواله فناسب أن يكون على 



  أكمل األحوال فعلى هذا يفرتقان
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افرتقا يف أمور أحدها أن وقتها حمدود ثانيها أن الدين مينع  ما افرتق فيه زكاة الفطر وغريها

أخريها عن أول وقتها إىل يوم العيد أفضل واألفضل يف سائر الزكاة املبادرة وجوا ثالثها أن ت

ما ا أول ما جتب رابعها أنه جيوز صرفها إىل واحد يف وجه وال جيزئ ذلك يف غريها اتفاقا 

افرتقا يف أمور أحدها أن يف الركاز اخلمس ويف املعدن ربع العشر  افرتق فيه زكاة املعدن والركاز

ثانيها تصرف زكاة املعدن مصرف الزكاة قطعا ويف اخلمس قوالن ثالثها تصرف  على األصح

افرتقا يف أمر واحد وهو أن يف اشرتاط نية التمتع  ما افرتق فيه التمتع والقرانمصرف الفيء 

افرتقا يف أمور أحدها أن على  ما افرتق فيه حرم مكة واملدينةوجهني وال خالف يف نية القران 

اإلحرام حبج أو عمرة ندبا أو وجوبا وليس ذلك يف املدينة الثاين أن يف قاصد حرم مكة 

صيده وشجره اجلزاء خبالف حرم املدينة على اجلديد وعلى القدمي فيه اجلزاء بسلب القاتل 

والقاطع خبالف حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفرتقان أيضا الثالث ال تكره الصالة يف حرم 

هة خبالف حرم املدينة الرابع أن املسجد احلرام يتعني يف نذر مكة يف األوقات املكرو 

االعتكاف به بال خالف ويف مسجد املدينة قوالن اخلامس لو نذر إتيان املسجد احلرام لزمه 

إتيانه حبج أو عمرة خبالف ما لو نذر إتيان مسجد املدينة فإنه ال يلزمه إتيانه يف األظهر 

احلرام زيادة على مضاعفتها يف مسجد املدينة مائة السادس الصالة تضاعف يف املسجد 

  صالة كما يف حديث أخرجه أمحد بسند صحيح
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السابع أن التضعيف يف حرم مكة ال خيتص باملسجد بل يعم مجيع احلرم ويف املدينة ال يعم 

ه صلى اهللا عليه وسلم حرمها بل وال املسجد كله وإمنا خيتص باملسجد الذي كان يف عهد

الثامن صالة الرتاويح ألهل املدينة ست وثالثون ركعة وليس ذلك ألهل مكة وال غريهم 

افرتقا يف  ما افرتق فيه السلم والقرضالتاسع تكره ااورة مبكة وال تكره باملدينة بل تستحب 

االستبدال عن  أمور األول أن السلم يصح حاال ومؤجال والقرض ال يصح تأجيله الثاين جيوز

القرض وال جيوز عن املسلم فيه الثالث جيوز السلم يف اجلارية اليت حتل للمسلم وال جيوز 

قرضها الرابع املسلم فيه ال يكون إال يف الذمة واملقرض ال يكون إال معينا ويف زوائد الروضة 

فصل جاز وإال عن املهذب لو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا مث دفع إليه ألفا فإن مل يطل ال

فال ألنه ال ميكن البناء مع طول الفصل وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما يف الذمة 

قال السبكي وهو غريب مل أره لغريه اخلامس جيوز السلم يف املنافع فيما نقله يف أصل الروصة 

ن القاضي يف باب السلم عن الروياين وأقره ويف قرضها وجهان وازوم به يف زوائد الروضة ع

ما افرتق فيه حجر املفلس حسني املنع السادس ال جيوز السلم يف العقار ويف قرضه وجهان 

افرتقا يف أمور فاملفلس جيوز شراؤه يف الذمة ونكحه بال إذن وقبضه عوض  وحجر السفيه

قال يف الروضة الصلح  ما افرتق فيه الصلح والبيعاخللع والسفيه ال يصح منه شيء من ذلك 

البيع يف صور أحدها إذا صاحل احلطيطة بلفظ الصلح صح على األصح ولو كان  خيالف

للفظ البيع مل يصح قطعا الثانية لو قال من غري سبق خصومة بعين دارك بكذا فباع صح ولو 

  قال واحلالة هذه صاحلين عن دارك بكذا مل يصح على األصح ألن لفظ الصلح
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إال إذا سبقت خصومة قال وهذا إذا مل تكن نية وإال فهو كناية يف البيع بال شك  ال يطلق

الثالثة لو صاحل عن املاضي صح وال مدخل للفظ البيع الرابعة لو صاحلنا أهل احلرب من 

أمواهلم على شيء فأخذه منهم جاز وال يقوم مقامه البيع اخلامسة قال صاحب التلخيص لو 

لى شيء معلوم جاز إذا علم قدر أرشها ولو باع مل جيز وخالف صاحل من أرش املوضحة ع



اجلمهور يف افرتاق اللفظني وقالوا إن كان األرش جمهوال كاحلكومة اليت مل تقدر مل يصح 

الصلح عنه وال بيعه أو معلوم القدر والصفة كالدراهم إذا ضبطت صح الصلح عنه وبيعه ممن 

بل الواجبة يف الدية ففي جواز االعتياض عنها هو عليه أو معلوم القدر دون الصفة كاإل

افرتقا يف أمور  ما افرتق فيه اهلبة واإلبراءبلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان أصحهما املنع 

األول شرط يف اهلبة القبول وال يشرتط يف اإلبراء على األصح الثاين له الرجوع فيما وهبه 

ما افرتق فيه املساقاة ء متليك كما ذكره النووي لفرعه ولو أبرأه فال رجوع له وإن قلنا اإلبرا

افرتقا يف أن املساقاة ال جتوز على غري الثمرة من دراهم وحنوها خبالف اإلجارة كما  واإلجارة

افرتقا يف أن املساقاة الزمة وموقتة خبالف القراض  ما افرتق فيه القراض واملساقاةذكره النووي 

ما افرتق ن يعمل معه من الربح جاز خبالفه يف املساقاة ولو شرط يف القراض أن يكون أجرة م

  افرتقا يف أمرين أحدمها تعيني العامل يعترب يف اإلجارة دون اجلعالة فيه اإلجارة واجلعالة
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قال  ما افرتق فيه اإلجارة والبيعواآلخر العلم مبقدار العمل معترب يف اإلجارة دون اجلعالة 

بعضهم اإلجارة كالبيع إال يف وجوب التأقيت واالنفساخ بعد القبض بتلف العني وأن العقد 

يرد على املنفعة ويف البيع على العني وأن العوض ميلك يف البيع بالقبض ملكا مستقرا وفيها 

 ما افرتق فيه الزوجة واألمةملكا مراعى ال يستقر إال مبضي املدة وال خيار فيها على األصح 

قا يف أمور ال قسم لألمة وال حصر يف العدد ونفقتها غري مقدرة وال تسقط بالنشوز وال افرت 

ما فطرا ألما للملك وهو باق مع النشوز ونفقة الزوجة وفطرا للتمكني وهو منتف معه 

افرتقا يف أمور أحدها أن الصداق يراعى فيه حال املرأة قطعا واملتعة  افرتق فيه الصداق واملتعة

اعى فيها حال الزوج على املختار وحال كليهما على املرجح عند الشيخني الثاين أن ير 

الصداق يستحب أن ال ينقص عن عشرة دراهم واملتعة يستحب أن ال تنقص عن ثالثني 

درمها الثالث أن الصداق جيب على الزوج وغريه وال جتب املتعة إال عليه وأوجبها القدمي على 

الدخول إذا رجعوا وابن احلداد على مرضعة زوجته األمة املفوضة  شهود طالق املفوضة قبل



قال البلقيين الرجعة تفارق عقد النكاح يف أمور اشرتاط كوا يف  ما افرتق فيه النكاح والرجعة

العدة وتصح بال ويل وال شهود وال رضى وبغري لفظ النكاح والتزويج ويف اإلحرام وال توجب 

  افرتقا يف أمور أحدها يصح الظهار مؤقتا خبالف الطالق والظهار ما افرتق فيه الطالقمهرا 
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افرتقا يف أمور أحدها أن العدة ال جتب إال للموطوءة واالسترباء  ما افرتق فيه العدة واالسترباء

ء العدة به يكون للموطوءة وغريها الثاين أن االسترباء حيصل بوضع محل زنا وال يتصور انقضا

افرتقا يف أمور أحدها نفقة الزوجة مقدرة ونفقة  ما افرتق فيه نفقة الزوجة والقريب 1الثالث 

القريب الكفاية الثاين نفقتها ال تسقط مبضي الزمان خبالف نفقة القريب الثالث شرط نفقة 

وجة املسكن القريب إعساره ويسار املنفق وال يشرتط يف نفقة الزوجة الرابع يباع يف نفقة الز 

ما افرتق فيه جناية واخلادم دون نفقة القريب على ما اختاره طائفة وقد تقدم يف مبحثهما 

افرتقا يف أمور األول ملستحق النفس االستيفاء بنفسه دون مستحق الطرف  النفس واألطراف

س ألنه قد يردد احلديدة ويزيد يف اإليالم خبالف إزهاق النفس فإنه مضبوط الثاين يف النف

قال العالئي املرتد يفارق الكافر  ما افرتق فيه املرتد والكافر األصليالكفارة خبالف األطراف 

األصلي يف عشرين حكما ال يقر وال باجلزية وال ميهل يف االستتابة ويؤخذ بأحكام املسلمني 

ومنها قضاء الصلوات وال يصح نكاحه وال حتل ذبيحته ويهدر دمه ويوقف ملكه وتصرفاته 

جته بعد الدخول وال يسىب وال يفدى وال مين عليه وال يرث وال يورث وولده مسلم يف وزو 

ما افرتق قول ويف اسرتقاق أوالده إذا قتل على الردة أوجه ويضمن ما أتلفه يف احلرب يف قول 

افرتقا يف أن البغاة ال يتبع مدبرهم وال يذفف على جرحيهم وال يقتل  فيه قتال الكفار والبغاة

  م ويرد سالحهم وخيلهم إليهم وال يستعان عليهم بكافر وال مبن يرى قتلهم مدبرينأسريه
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افرتقا يف أمور أحدها أن عقد اجلزية الزم وعقد اهلدنة جائز الثاين  ما افرتق فيه اجلزية واهلدنة

ر سنني فقط خبالف أن عقد اهلدنة ال جيوز أكثر من أربعة أشهر إال لضعف فيجوز عش

ما افرتق اجلزية الثالث أن اهلدنة تعقد بغري مال وال جيوز عقد اجلزية بدونه وال بأقل من دينار 

افرتقا يف أن األضحية تكون من اإلبل والبقر والغنم والعقيقة ال تكون  فيه األضحية والعقيقة

افرتقا يف أمور أحدها  اتما افرتق فيه اإلمامة العظمى والقضاء وسائر الواليإال من الغنم 

يشرتط يف اإلمام أن يكون قرشيا للحديث وال يشرتط ذلك يف غريه من احلكام الثاين ال جيوز 

تعدد اإلمام يف عصر واحد وجيوز تعدد القاضي يف أماكن متعددة الثالث ال ينعزل اإلمام 

الفنت الرابع ال  بالفسق وينعزل به القاضي والفرق ضخامة شأن اإلمام وما حيدث يف عزله من

من املشكالت ما وقع يف فتاوى النووي أنه لو  تنبيهينعزل اإلمام باإلغماء وينعزل به القاضي 

أمر اإلمام الناس بصوم ثالثة أيام يف االستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حىت جيب تبييت 

حد من النية قال القاضي جالل الدين البلقيين يف حاشية الروضة وهذا كالم مل يقله أ

األصحاب بل اتفقوا على أن هذه األيام يستحب الصوم فيها ال خالف يف ذلك وكيف 

ميكن أن جيب شيء بغري إجياب اهللا أو ما أوجبه املكلف على نفسه تقربا إىل اهللا تعاىل وقد 

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب الذي سأل عن الفرائض وقال هل علي غريها قال ال 

لى أنه ال جيب شيء إال بإجياب اهللا تعاىل يف كتابه أو على لسان نبيه وقد أمر فدل ذلك ع

صلى اهللا عليه وسلم بصوم عاشوراء ومل يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصالة والسالم 

أعظم من أمر األئمة مث إن نص اإلمام الشافعي دال على ذلك أيضا فإنه قال يف األم وبلغنا 

  عن بعض
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األئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثالثة أيام متتابعة وتقربوا إىل اهللا تعاىل 

مبا استطاعوا من خري مث خرجوا يف اليوم الرابع فاستسقى م وأنا أحب ذلك هلم وآمرهم أن 

من  تنبيهإمامهم انتهى  خيرجوا يف اليوم الرابع صياما من غري أن أوجب عليهم وال على

املشكل أيضا قول الروضة يف البيوع املنهي عنها ومنها التسعري وهو حرام يف كل وقت على 

الصحيح والثاين جيوز يف وقت الغالء وحيث جوزنا التسعري فذلك يف األطعمة ويلحق ا 

بيع علف الدواب على األصح وإذا سعر اإلمام عليه فخالف استحق التعزير ويف صحة ال

وجهان قلت األصح صحته ووجه اإلشكال أن ظاهره استحقاق التعزير مبخالفة التسعري مع 

قولنا بأنه حرام وقد فهم ذلك بعض أهل العصر وأخذ يتكلف يف توجيه ذلك وليس األمر 

على ما فهم بل املسئلة مبنية على جواز التسعري كاليت قبلها وقد صرح بذلك ابن الرفعة ونبه 

قال املاوردي احلسبة توافق القضاء يف  ما افرتق فيه القضاء واحلسبةخلادم عليه صاحب ا

جواز االستعداد ومساع الدعوى ال على العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غش أو 

مطل وإلزام املدعى عليه إال إذا اعرتف وتقصر عنه يف أنه ال يسمع البينة وال الدعوى اخلارجة 

ما افرتق فيه والفسوخ وتزيد عليه جبواز الفحص والبحث بال استعداد  عن املنكرات كالعقود

قال ابن الصالح ال حيتاج التنفيذ إىل دعوى يف وجه خصم وال إثبات غيبته  احلكم والتنفيذ

إن كان غائبا قال الغزي وال يشرتط فيه احللف إذا كان الغرمي غائبا أو ميتا كما أفىت به مجع 

  ممن عاصر النووي
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قال البلقيين بينهما فروق األول أن احلكم  ما افرتق فيه احلكم بالصحة واحلكم باملوجب

بالصحة منصب إىل إنفاذ ذلك الصادر من بيع ووقف وحنومها واحلكم باملوجب منصب إىل 

احملكوم أثر ذلك الصادر الثاين أن احلكم بالصحة ال خيتص بأحد واحلكم باملوجب خيتص ب

عليه بذلك الثالث أن احلكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط واحلكم باملوجب ال يقتضي 

استيفاء الشروط وإمنا مقتضاه صدور ذلك احلكم واحلكم على املصدر مبا صدر منه قال 



الشيخ ويل الدين وعمل الناس اآلن على هذا الفرق وطريقة احلكام اآلن أنه إذا قامت 

عادلة باستيفاء العام شروط ذلك العقد الذي يراد احلكم به حكم بصحته عندهم البينة ال

وإن مل تقم البينة باستيفاء شرطه حكم مبوجبه فاحلكم باملوجب أحط مربتة من احلكم 

بالصحة مث قال البلقيين ويفرتقان يف مسائل يكون يف بعضها احلكم بالصحة أقوى ويف 

لو حكم شافعي مبوجب الوكالة بغري رضى  بعضها احلكم باملوجب أقوى فمن األول ما

اخلصم فللحنفي احلكم بإبطاهلا ولو حكم بصحتها مل يكن للحنفي احلكم بإبطاهلا ألن 

موجبها املخالفة صحت أو فسدت ألجل اإلذن فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة وإمنا 

لالزم ومل تعرض لألثر فساغ للحنفي احلكم بإبطاهلا ألنه يقول للشافعي جردت حكمك 

تتعرض لصحة امللزوم وال عدمه وأنا أقول بإبطاهلا فلم يقع احلكم يف حمل اخلالف ومن الثاين 

مالو حكم احلنفي بصحة التدبري مل ميتنع على الشافعي احلكم بالبيع ألنه عند الشافعي 

صحيح ولكن يباع ولو حكم مبوجب التدبري مل يكن للشافعي احلكم بالبيع ألن من موجب 

دبري عنده عدم البيع ومنه مالو حكم شافعي بصحة بيع الدار اليت هلا جار فإنه يسوغ الت

للحنفي أن حيكم بأخذ اجلار بالشفعة ألن البيع عنده صحيح فتسلط ألخذ اجلار كما يقول 

الشافعي يف بيع أحد الشركاء ولو حكم الشافعي مبوجب شراء الدار املذكورة مل يكن للحنفي 

ار ألن من موجبها الدوام واالستمرار قال والضابط أن التنازع فيه إن كان أن حيكم بأخذ اجل

صحة ذلك لشيء وكانت لوازمه ال ترتتب إال بعد صحته كان احلكم بالصحة مانعا 

للخالف واستويا حينئذ وإن كانت آثاره ترتتب مع فساده قوي احلكم بالصحة على احلكم 

  باملوجب
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وذكر بعضهم أن احلكم باملوجب جيوز نقضه خبالف احلكم بالصحة فيفرتقان يف ذلك لكن 

 ما افرتق فيه الشهادة والروايةخطأه السبكي كما تقدم يف القاعدة األوىل من الكتاب الثاين 

افرتقا يف أحكام األول العدد يشرتط يف الشهادة دون الرواية الثاين الذكورة ال تشرتط يف 



مطلقا خبالف الشهادة يف بعض املواضع الثالث احلرية تشرتط يف الشهادة مطلقا دون  الرواية

الرواية الرابع تقبل شهادة املبتدع إال اخلطابية ولو كان داعية وال تقبل رواية الداعية اخلامس 

تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته السادس من كذب يف حديث واحد رد مجيع 

الف من يتبني شهادته للزور يف مرة ال ينقض ما شهد به قبل ذلك السابع حديثه السابق خب

ال تقبل شهادة من جرت شهادته إىل نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل من روى ذلك 

الثامن ال تقبل الشهادة ألصل وفرع ورقيق خبالف الرواية التاسع والعاشر واحلادي عشر 

هلا وعند حاكم خبالف الرواية يف الكل الثاين عشر الشهادة إمنا تصح بدعوى سابقة وطلب 

للعامل احلكم بعلمه يف التعديل والتجريح قطعا مطلقا يف الرواية خبالف الشهادة فإن فيها 

ثالثة أقوال أصحها التفصيل بني حدود اهللا تعاىل وغريها الثالث عشر يثبت اجلرح والتعديل 

رابع عشر األصح يف الرواية قبول اجلرح والتعديل يف الرواية بواحد دون الشهادة على األصح ال

غري مفسر من العامل وال يقبل اجلرح يف الشهادة منه إال مفسرا اخلامس عشر جيوز أخذ 

األجرة على الرواية خبالف الشهادة إال إذا احتاج إىل مركوب السادس عشر احلكم بالشهادة 

لعامل أو فتياه مبوافقة املروي على تعديل قال الغزايل بل أقوى منه بالقول خبالف عمل ا

األصح الحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر السابع عشر ال تقبل الشهادة على الشهادة إال 

  عند تعسر األصل مبوت أو غيبة أو حنومها خبالف الرواية
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رجوع عن الشهادة قبل الثامن عشر إذا روى شيئا مث رجع عنه سقط وال يعمل به خبالف ال

احلكم التاسع عشر لو شهدا مبوجب قتل مث رجعا وقاال تعمدنا لزمهما القصاص ولو 

أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خربا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها 

وقتل احلاكم به رجال مث رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوى ينبغي أن 

كالشاهد إذا رجع قال الرافعي والذي ذكره القفال واإلمام أنه ال قصاص جيب القصاص  

خبالف الشهادة فإا تتعلق باحلادثة واخلرب ال خيتص ا العشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا 



حدوا للقذف يف األظهر وال تقبل شهادم قبل التوبة ويف قبل روايتهم وجهان املشهور منها 

ما ي يف احلاوي ونقله عنه ابن الرفعة يف الكفاية واألسنوي يف األلغاز القبول ذكره املاورد

افرتقا يف أمور منها أن العتق يقبل التعليق خبالف الوقف وأن الوقف  افرتق فيه العتق والوقف

فيه شائبة ملك خبالف العتق وأن الوقف على معني يشرتط قبوله يف وجه مصحح ويرتد برده 

ل العتيق العتق وال يرتد برده جزما ويصح وقف بعض العبد وال بال خالف وال يشرتط قبو 

قال احملاملي أم الولد  ما افرتق فيه املدبر وأم الولديسرى ومىت عتق بعض عبد سرى إىل باقيه 

تفارق املدبر يف مثانية أحكام ال تباعه وال توهب وال ترهن وعتقها من رأس املال ويتبعها 

وال جيربها السيد على النكاح يف قول وال يضمن جنايتها يف  ولدها وال جتري فيها الوصايا

ورد الشرع باستعمال املاء يف طهاريت احلدث  مسألة يف نظائر شىت= الكتاب السابع = قول 

واخلبث وبالرتاب يف التيمم والتعفري واحلجر يف االستجمار ورمي اجلمار والقرظ يف الدباغ 

اب يف التيمم ويف التعفري قوالن أظهرمها نعم ويف القرظ وتعني املاء يف الطهارتني وتعني الرت 

  طريقان املذهب ال يتعني
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وتعني احلجر يف اجلمار ومل يتعني يف االستنجاء والفرق أن التطهري والتعفري واجلمار تعبدي 

جر والدباغ أيضا تعم واالستنجاء تعم به البلوى ومقصوده قلع النجاسة وهو حاصل بغري احل

به دونه واملقصود نزع الفضالت وهو حاصل بكل حريف ذكر ذلك النووي يف شرح املهذب 

قلت ومن نظائر ذلك تعني السيف يف قتل املرتد فال جيوز رميه باألحجار وال بالنبل وتعني 

وز قتله احلجر يف قتل الزاين احملصن ألن املقصود التمثيل به والردع عن هذه الفاحشة فال جي

بالسيف ويف القصاص تراعى املماثلة وجيوز العدول إىل السيف ألنه أسهل وأرجى وتعني 

السيف على األصح يف قتل تارك الصالة ويف وجه ينخس باحلديد يف االمتناع من سائر 

الواجبات حىت يصلي أو ميوت ذكره الرافعي يف الشرح ونقل السبكي االتفاق عليه ومنها ورد 

اخلالف األصويل يف أن النسخ رفع أو بيان نظريه يف الفقه  مسألةلفطرة بالتمر الشرع يف ا



اخلالف يف أن الطهارة بعد احلدث هل نقول بطلت أو انتهت واألول قول ابن القاص 

والثاين قول اجلمهور فعلى األول قال ابن القاص يف التلخيص ليس لنا عبادة بعد عملها إال 

ف األصويل يف مسألة إحداث قول ثالث هل جيوز مطلقا أو اخلال فائدةالطهارة باحلدث 

بشرط أن ال يرفع جممعا عليه نظريه يف العربية إطالق تداخل اللغتني هل جيوز مطلقا أو 

الواجب الذي ال يتقدر كمسح  قاعدةبشرط أن ال يؤدي إىل استعمال لفظ مهمل كاحلبك 

ف اجلميع بالوجوب فيه خالف بني أئمة الرأس مثال إذا زاد فيه على القدر ازىء هل يتص

  األصول واألكثر منهم على املنع
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قال يف شرح املهذب إذا مسح مجيع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما أن الفرض منه ما 

سح يقع عليه االسم والباقي سنة والثاين أن اجلميع يقع فرضا مث قال مجاعة الوجهان فيمن م

دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما هو الغالب فما سوى األول سنة قطعا واألكثرون 

أطلقوا الوجهني ومل يفرقوا ومن نظائر املسألة مالو طول القيام يف الصالة أو الركوع أو 

السجود فهل الواجب الكل أو القدر الذي جيزىء االقتصار عليه أو أخرج بعريا عن مخس 

اجب مخسه أو كله أو لزمه ذبح شاة فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو  من اإلبل هل الو 

كلها فيه وجهان واألصح أن الواجب القدر ازىء ونظري فائدة الوجهني يف املسح واإلطالة 

يف تكثري الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل ويف الزكاة يف الرجوع إذا عجل 

فإنه يرجع يف الواجب ال يف النفل ويف هذا النذر أنه جيوز الزكاة مث جرى ما يقتضى الرجوع 

األكل من األضحية واهلدى املتطوع ما ال من الواجب انتهى كالمه يف باب الوضوء من 

شرح املهذب وجزم بذلك يف التحقيق فيه ويف الروضة يف باب األضحية إال أنه مل يذكر بعري 

لنسبة إىل ذبح البقرة والبدنة عن الشاة فقال قلت الزكاة وصححه فيها أيضا يف باب الدماء با

األصح سبعها صححه صاحب البحر وغريه وصححه أيضا يف باب النذر من شرح املهذب 

لكن صحح فيه يف باب الزكاة أن الزائد يف بعري الزكاة فرض ويف باقي الصور نفل وادعى 



زوائد الروضة  اتفاق األصحاب على تصحيح هذا التفصيل وصحح يف صفة الصالة من

وشرح املهذب والتحقيق أن اجلميع يقع واجبا قال يف املهمات من فوائد اخلالف غري ما 

تقدم كيفية النية يف البعري املخرج من الزكاة فإن قلنا الكل فرض فال بد من نية الزكاة وحنوها 

لك أو فعل وإن قلنا اخلمس كفارة االقتصار عليه يف النية واحلسبان من الثلث إذا أوصى بذ

يف مرض موته فإن جعلناه نفال حسب منهما أو فرضا اجته خترجيه على اخلالف فيما إذا 

أوصى بالعتق يف الكفارة املخرية قال ومن نظائر ذلك ما إذا زاد يف احللق أو التقصري على 

ثالث شعرات والقياس خترجيه على هذا اخلالف وما إذا زاد بعرفات على قدر الوقوف 

  د خرجه يف الكفاية عليهالواجب وق
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وما إذا زاد على قدر الكفاية واحلكم فيه أنه يقع تطوعا جزم به الرافعي يف باب النذر وتبعه 

عليه يف الروضة قال والزكاة والنذر والديون مبثابة الكفارة والفرق بينهن وبني مسح الرأس 

ا حمدودا منصوصا عليه ومنها إذا صلى على اجلنازة أكثر من ونظائره أن للكفارات وحنوها قدر 

واحد فال شك أنه ال يصح خترجيها على هذا اخلالف الستحالة حصول ثواب الواجب 

لواحد ال بعينه خبالف باقي الصور فإن الفعل فيها حصل من واحد فيصح أن يثاب على 

الف أن من كشف عورته يف بعضه ثواب النفل قال ابن الوكيل وخرج بعضهم على هذا اخل

اخلالء زائدا على القدر احملتاج إليه هل يأمث على كشف اجلميع أو على القدر الزائد قال فإن 

هل املغلب يف الظهار مشاة الطالق أو اليمني  فائدةصح ذلك اتسع هلذه الصورة نظائر 

والن ومنها هل وجهان وله نظائر منها هل املغلب يف قتل القاطع معىن القصاص أو احلد ق

املغلب يف التدبري معىن الوصية أو التعليق بصفة قوالن ومنها هل املغلب يف اإلقامة معىن البيع 

أو الفسح قوالن ومنها هل املغلب يف العني املستعارة للرهن معىن العارية أو الضمان وجهان 

 اخلطبة معىن ومنها هل املغلب يف اللعان معىن األميان أو الشهادة ومنها هل املغلب يف

 فائدةالصالة أو الذكر ومنها هل املغلب يف اليمني املردودة شائبة اإلقرار أو البينة قوالن 



الثيوبة يف الفقة أقسام األول زوال العذرة مطلقا جبماع أو غريه قطعا وذلك يف الرد للمبيع وما 

الة والوصية الثالث لو تزوجها بشرط البكارة والثاين كذلك على األصح وذلك يف السلم والوك

زواهلا باجلماع فقط وذلك يف اإلذن يف النكاح واإلقامة يف االبتداء الرابع زواهلا باجلماع يف 

البناء على فعل الغري يف العبادات فيه نظائر منها  فائدةنكاح صحيح وذلك يف الرجم بالزنا 

  األذان واألصح ال جيوز البناء فيه
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ومنها اخلطبة واألصح جواز البناء فيها ومنها الصالة واألصح اجلواز وهو االستخالف ومنها 

للقاضي بدر الدين بن مجاعة  فائدةاحلج واألصح ال جيوز واخلالف يف املسائل األربع قوالن 

يف بيت شعر % جهات أموال بيت املال سبعتها % يف األمور اليت هي أصول بيت املال 

 فائدة% وإرث فرد ومال ضل صاحبه % مخس ويفء خراج جزية عشر % اتبه حواها فيه ك

الواسطة ال أعلمها يف الفقه إال يف مسألة واحدة وهي الطالق سىن وبدعي وهل بينهما 

واسطة وجهان أحدمها نعم وهو طالق غري املوطوءة واحلامل والصغرية واآليسة فليس بسين 

قسم السين بناء على انه ليس مبحرم وذكر ابن الوكيل  وال بدعي والثاين ال وجعل األربعة من

فرعا آخر وهو اخلنثى هل هو واسطة أو إما ذكر أو أنثى وجهان األصح الثاين وتوجد 

الواسطة يف األصول والعربية كثريا من ذلك الواسطة بني احلسن والقبيح قيل ا يف فعل غري 

وااز قيل ا يف اللفظ قبل االستعمال ويف املكلف واملكروه واملباح والواسطة بني احلقيقة 

املشاكلة والواسطة بني املعرب واملبين قال ا يف املضاف لياء املتكلم واألمساء قبل الرتكيب 

والواسطة بني املتصرف وغريه قيل ا والواسطة بني النكرة واملعرفة قيل ا يف الذات والواسطة 

فعال الناقصة كان وكاد وأخواا والواسطة بني الصدق بني املتعدي والالزم قيل ا يف األ

والكذب قيل ا فيما طابق االعتقاد دون الواقع أو عكسه أو كان ساذجا ال اعتقاد معه 

ابتداء املدة يف  فائدةطابق الواقع أم ال ويف احلديث احلسن واسطة بني الصحيح والضعيف 



  سحاخلف من حني احلدث بعد اللبس ال من اللبس وامل
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وابتداء مدة اخليار من العقد ال من التفرق على األصح وابتداء مدة التعزية من املوت أو 

الدفن وجهان صحح يف شرح املهذب الثاين وابن الرفعة يف الكفاية األول وابتداء مدة املوىل 

وابتداء مدة العنني من الرفع إىل من اإليالء دون الرفع إىل احلاكم بال خالف ألا منصوصة 

احلاكم بال خالف ألا جمتهد فيها وابتداء أجل الدية يف اخلطأ وشبه العمد من الزهوق 

منها املستحاضة واملتحرية جتعل يف العبادات   الصور اليت وقع فيها إعمال الضدينالمن اجلرح 

زكاته وال جيزىء عتقه يف كالطاهرة ويف الوطء كاحلائض ومنها العبد املفقود جيب إخراج 

الكفارة ومنها لو وجد حلم ملقى يف بلدة فيه جموسي أوال ولكنه مكشوف فله حكم امليتة يف 

حترمي األكل ال يف التنجيس ملا القاه ذكره يف شرح املهذب ونظريه ما ذكره ابن الوكيل أنه لو 

وطهارة املاء إعطاء  رمى صيدا فغاب مث وجده ميتا يف ماء دون القلتني حكم حبرمة الصيد

لكل أصل حقه قال ابن الوكيل هكذا ذكره شارح املقنع من احلنابلة وهو يوافق قواعدنا ومنها 

لو وجد اإلمام من قبله من األئمة يأخذون اخلراج من بلد وأهله يتبايعون أمالكه فمقتضى 

وقد نص أخذ اخلراج أن يكون وقفا وال يصح بيعه ومقتضى بيعه أن ال يؤخذ منه خراج 

الشافعي على أن اإلمام يأخذ اخلراج وميكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها ومنها إذا 

جاءتنا من املهادنني صبية تصف اإلسالم فإنا ال نردها إىل الكفار وإن قلنا ال يصح إسالم 

الصيب ألن األصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت وال يعطيهم اآلن مهرها إن قلنا به 

ألصل عدم وجوبه إال أن حيكم اإلسالم فنقبل منها ومنها لو عاشر الرجعية معاشرة ألن ا

األزواج مل تنقض العدة ويلحقها الطالق وليس له الرجعة أخذا باالحتياط يف اجلانبني ومنها 

احلجر ال يصح استقباله وال الطواف فيه احتياطا فيهما ومنها تقبل شهادة رجل وامرأتني يف 

يتعلق بالضمان دون القطع ومنها الدم الذي تراه احلامل له حكم احليض يف السرقة فيما 

الوطء والصالة وحنومها ال يف انقضاء العدة ومنها اللقيطة اليت أقرت بالرق بعد النكاح هلا 



تفويت احلاصل ممنوع  قاعدةحكم األحرار يف عدة الطالق وحكم اإلماء يف عدة الوفاة 

  خبالف حتصيل ما ليس حباصل
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ومن مث من أراق ماءه يف الوقت سفها يأمث باالتفاق ويف وجوب اإلعادة إذا صلى بالتيمم 

وجهان خبالف من اجتاز مباء يف الوقت فلم يتوضأ فلما بعد عنه صلى بالتيمم فإنه ال يأمث  

ليه الوقت وهو البس كما أشعر به كالم الرافعي واملذهب انقطع بعدم اإلعادة ومن دخل ع

خف بالشرائط ومعه ما يكفيه لو مسح وال يكفيه لو غسل وجب عليه املسح وحيرم نزع 

اخلف واحلالة هذه باالتفاق كما ذكره الروياين يف البحر خبالف من كان غري البس ومعه 

خف وقد أرهقه احلدث وهو متطهر ومعه ماء كذلك ال جيب عليه اللبس ليمسح كما يف 

مجعها احملب الطربي يف شرح  الصور اليت يقوم فيها مضى الزمان مقام الفعللروضة الشرح وا

التنبيه بضعة عشر أكثرها على ضعف األوىل مضي مدة املسح يوجب النزع وإن مل ميسح 

الثانية مضي زمن املنفعة يف اإلجارة يقرر األجرة وإن مل ينتفع الثالثة إقامة زمن عرضها على 

الوطء حىت جتب النفقة الرابعة مضي زمن ميكن فيه القبض يكفي يف اهلبة  الزوج الغائب مقام

والرهن وإن مل يقبض اخلامسة إقامة وقت اجلداد مقامه عند من يرى أن ال ضم السادسة 

دخل وقت الصالة يف احلضر مث سافر ميسح مسح مقيم يف وجه السابعة الصيب والعبد إذا 

كمال قبل الفجر سقط فرضهما عند ابن سريج الثامنة إذا وقفا بعرفة مث دفعا بعد الغروب مث  

انتصف الليل دخل وقت الرمي وحصل التحلل عند اإلصطخري التاسعة والعاشرة إقامة 

وقت التأبري وبدو الصالح مقامهما يف وجه احلادية عشرة إقامة وقت اخلرص مقامه إن مل 

وقت مينع فعل الصالة على قول يشرتط التصريح بالتضمني وهو وجه الثانية عشرة خروج ال

البدل مع مبدله أقسام أحدها  ضابطالثالثة عشرة إذا سافر بعد الوقت ال يقصر على وجه 

يتعني االبتداء باملبدل منه وهو الغالب كالتيمم مع الوضوء والواجب يف الزكاة مع اجلربان 

لثالث جيمع بينهما كواجد الثاين يتعني االبتداء بالبدل كاجلمعة إذا قلنا هي بدل عن الظهر ا



  بعض املاء واجلريح الرابع يتخري كمسح اخلف مع غسل الرجل
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هل يدخل املبيع يف ملك املشرتي بآخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها يتبني دخوله  فائدة

ة بأوهلا أو بالفراغ بأوله وجهان ونظريه ما حكى الروياين يف تكبرية اإلحرام هل يدخل الصال

منها يتبني أنه دخل من أوهلا وجهان بىن عليهما ما لو رأى املتيمم املاء قبل الفراغ ونظريه 

الفم واألنف هلما  فائدةأيضا يف اجلمعة هل املعترب يف سبق آخر التكبري أو أوله وجهان 

ظري ذلك القلفة حكم الظاهر يف الصوم وإزالة النجاسة واجلائفة وحكم الباطن يف الغسل ون

فاألصح أنه جيب غسل ما حتتها يف الغسل واالستنجاء إجراء هلا جمرى الظاهر ومقابله جيريها 

جمرى الباطن وفرع عليه العبادي أنه لو بقي داخلها مين واغتسل ومل يغسله صح غسله وعلى 

ا األصح ال ويف الكفاية وغريها لو غيب األقلف حشفته داخل القلفة أحل املرأة قطع

 فائدةفأجريت جمرى الباطن ولو كانت كالظاهر لطرد اخلالف فيها كما لو أوجل وعليه خرقة 

صححوا أن االستنجاء بيد نفسه ويد غريه بدل احلجر ال جيزي وصححوا أن االستياك 

بأصبع نفسه ال جيزئ وبأصبع غريه جيزئ قطعا وصححوا أن سرت عورته بيده ويد غريه ال 

أسه بيده يوجب الفدية وكذا بيد غريه جزما ولو سجد على يد جيزئ وصححوا أن سرت ر 

الوكيل يف النكاح جيب عليه ذكر  فائدةنفسه مل يصح جزما أو على يد غريه صح جزما 

املوكل ألن أعيان الزوجني مقصودان يف النكاح وال جيب عليه يف البيع النتفاء املعىن ولو وكل 

وكل عبد غريه يف ذلك فال بد من التصريح شخص عبد غريه يف شراء نفسه من سيده أو 

بالسفارة ملا فيه من الرتدد بني البيع ومعىن العتق ويف الشرح عن فتاوى القفال أو وكيل املتهب 

جيب أن يصرح باسم املوكل وإال وقع العقد له جلريانه معه فال ينصرف إىل املوكل بالنية ألن 

  قصود معه حصول العوضالواهب قد يقصده بالتربع خبالف البيع فإن امل
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نظري الوجهني يف مصرين سلك الطريق األبعد لغري غرض احتماالن للقاضي حسني  فائدة

نظري اخلالف يف  فائدةفيما إذا سلك اجلنب يف خروجه من املسجد األبعد لغري غرض 

لغرباء أفضل والصالة لغريهم التفضيل بني الصالة والطواف والوجه القائل بأن الطواف ل

أفضل اخلالف يف التفضيل بني الصالة والصوم والقول املفصل القائل بأن الصالة أفضل مبكة 

 فائدةوالصوم أفضل باملدينة ترجيحا لكل مبوضع نزوله واخلالف يف املسألة الثانية للمتقدمني 

ه اشرتاط القصد يف اشرتطت اجلماعة يف اجلمعة ألن لفظها يعطي معىن االجتماع ونظري 

التيمم ألنه ينبئ عن القصد والتقابض يف الصرف ألن اللفظ يقتضي االنصراف ونظري ذلك 

يف العربية اشرتاط االنتقال يف احلال ألن لفظ احلال مأخوذ من التحول والتبيني واإليضاح يف 

الفقري  فائدةالتمييز ألن لفظه يقتضي ذلك ومن مث قال األكثرون إنه ال جييء للتوكيد 

واملسكني حيث أطلق أحدمها اشتمل اآلخر فإذا ذكرا اختص كل مبعناه قال البلقيين ونظري 

ذلك الكافر واملشرك قلت ونظري ذلك يف العربية الظرف وارور ومن نظائر ذلك أيضا 

قول الوقف كثري يف األصول ألن األصويل يف مهلة النظر نادر يف  فائدةاإلميان واإلسالم 

ألن حاجة الفقيه ناجزة ومما حكي فيه قول الوقف من الفقيه مسئلة طهورية املاء الفقيه 

املستعمل حكى ابن الصباغ فيها قوال بالوقف أي ال نقول طهور وال غري طهور ومسئلة 

تعليق الطالق قبل النكاح ذكر للربيع أن الشافعي توقف فيه يف األمايل القدمية مث أزاله وقال 

  باملنع
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فرق بني مطلق املاء واملاء املطلق فاألول هو املاء ال بقيد فيدخل فيه الطاهر والطهور  فائدة

والنجس والثاين هو املاء بقيد اإلطالق وذهب السبكي إىل أنه ال فرق بني العبارتني ونظري 



النية عند أول  ذلك قولنا طالق البعض وتبعيض الطالق وعتق العبض وتبعيض العتق وجتب

غسل الوجه ال عند غسل أول الوجه وال والء ملعتق األب مع أب املعتق وقول اإلمام كما ال 

املسائل اليت يفىت فيها على يتغري حكم احمللوف باليمني ال يتغري حكم اليمني باحمللوف عليه 

استحبابه ذكرها يف شرح املهذب مسئلة التثويب يف أذان الصبح القدمي  القدمي بضع عشرة

ومسئلة التباعد عن النجاسة يف املاء الكثري القدمي أنه ال يشرتط ومسئلة قراءة السورة يف 

الركعتني األخريتني القدمي ال يستحب ومسئلة االستنجاء باحلجر فيما جاوز املخرج القدمي 

ئلة جوازه ومسئلة ملس احملارم القيدم ال ينقض ومسئلة تعجيل العشاء القدمي أنه أفضل ومس

وقت املغرب القدمي امتداده إىل غروب الشفق ومسئلة املنفرد إذا نوى االقتداء يف أثناء 

الصالة القدمي جوازه ومسئلة أكل اجللد املدبوغ القدمي حترميه ومسئلة تقليم أظفار امليت 

القدمي كراهته ومسئلة شرط التحلل من اإلحرام مبرض وحنوه القدمي جوازه ومسئلة اجلرب 

ني للمأموم يف صالة جهرية القدمي استحبابه ومسئلة من مات وعليه صوم القدمي يصوم بالتأم

  عنه وليه ومسئلة اخلط بني يدي املصلي إذا مل تكن معه عصي القدمي استحبابه واهللا أعلم

____________________  

)1/540(  

  

 عذر جبهل ثالثون ال% وقد نظمها بعضهم فقال  هذه مسائل فيما ال يعذر فيها باجلهل

جهلت بان % فأوهلا بكر تقول لعاقد % وزدها من األعداد عشر لتكمال % يرى ا 

فقالت أنا مل أرض % كمن سكتت حني الزواج فجومعت % الصمت كالنطق مقوال 

% شهادة صدق ضامن حني بدال % كذا شاهد يف املال واحلد خمطئا % بالعقد أوال 

كذا قاذف شخصا يظن % اف بالشريعة جاهال رهني اعتك% وآكل مال لليتيم وواطئ 

مع العلم % ومن قام بعد العام يشفع خاطرا % رقيقا فبان الشخص حرا مكمال % بأنه 

% لتقضي حىت فارقت وتفاصال % ومن ملكت أو خريت مث مل تكن % باملتباع والبيع أوال 

اخليار يروم أن وبائع عبد ب% بال علم أو مفت تعدى جتاهال % كذاك طبيب قائل بعالجه 

فجامعها قبل القضاء % ومن أثبتت إضرار زوج فأمهلت % يرد وقد وىل الزمان مهروال % 



وبفسخ % بعتق فحد احلر جيري مفصال % وعبد زىن أو يشرب اخلمر جاهال % معاجال 

% وكل زكاة من دفعها لكافر % يسامح فيه من عن احلق حوال % بيع فاسد مطلقا وال 

فال جيزي يف كفارة % ومن يعتق الشخص الكفور جلهله % تلك مسجال وغري فقري ضامن 

وآخذ حد من % عليه وال رد له وله الوال % كذا مشرت من أوجب الشرع عتقه % وتبتال 

شهادته % ومن يقطع املسلوك جهال فال نرى % كتحليفه إذ بالعقوق تزيال % أبيه مستو 

% يباح وحرا يسرتق فأمهال % رما كمن يريا عدلني فرجا وحم% من أجل ذلك تقبال 

وواطئ من قد % وإن مل يكن ظرف النصاب معادال % وسارق ما فيه النصاب مؤاخذ 

% كذلك من يزين ويشرب جاهال % يكون له عن حد ذلك معزال % أرهنت عنده فما 

فال شك أن احلوز % ومن رد رهنا بعد حوز لربه % من أهل البوادي حده ليس مهمال 

% تفوت جبهل احلكم والعتق أمهال % وختيري من قد أعتقت مث جومعت %  صار معطال

ومن أنفقت من مال % رآه ومل ينهض بذلك معدال % وال ينف محل العرس زوج هلا إذا 

% ومن سكنت حني ارجتاع وجومعت % فجا نعيه ردت من الود فاضال % زوج لغيبة 

  فقالت لقد كان اعتقادي كامال
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وقد قام بعد احلوز % مقال إذا ما احلوز كان مطوال % وفيمن ملن قد حيز عنه متاعه % 

لزوجته % ومن هو يف صوم الظهار جمامع % وقيل له قد بعت ذلك أوال % يطلب ملكه 

% ويشهد قبضا بعده أن يبدال % وليس لذي مال يباع بعلمه % يستأنف الصوم مكمال 

وإن ملكها % فلم يقض حىت جومعت صار معزال % الغري أمرها ومن زوجها قد ملك 

% وما سئلت عنه فليس هلا إذن % عقيب قبول كان ليس مفصال % الزوج مث تصاحلا 

فقالت جهلت احلكم فيه % وإن بعد متليك قضت ببياا % تقول ثالثا كان قصدي أوال 

وإن أمة % فيه كما خال سوى طلقة واحلكم % فليس له عذر إذا قال مل أرد % معاجال 

% فليس ملن يبتاعها بعد علمه % تزوجها شخص ففارق واجنال % قالت وبائعها لقد 



% ثبوت خلو من زواج حتوال % وال يطأا أو يزوجها إىل % بذلك عذر إن يرد أذن بال 

وحق الذي قد خريت % يذوق عقابا بالذي قد حتمال % ومن قبل تكفري الظهار جمامع 

وذاك الذي % وليس هلا عذر بدعوى جهالة % بواحدة قالت قضيت جتاهال % ساقط إذا 

فأمرك قد صريت عندك % ومن قال إن شهرين غبت ومل أعد % % قد أوقعت عاد باطال 

وذاك كثري % بقاها وطالت صار عنها حموال % فمر ومل توقع وما أشهدت على % جاعال 

   %بفرض صالة مث حج حتصال % يف الوضوء ومثلها 

____________________  
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