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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث » أن
إصدارها اجلديد « املنتخب يف خمترص التذنيب » جلمهور القراء من السادة
تقدِّ م
َ
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
وهــذا الكتاب نفيس ومهــم من كتب املذهب الشــافعي يرى النور ألول
مرة ،تعاقــب يف تأليفه إمامان من أئمة املذهب ،ومها عمدتا املذهب وشــيخاه،
اإلمــام الرافعي الذي ألف التذنيب ،ثم جاء اإلمام النووي  -وهو حمرر املذهب
ومنقحه ومرتبه  -فاخترصه ،ومن هنا يكتسب هذا الكتاب أمهية كبرية ،ويناقش
موضوعات دقيقة يف املذهب الشــافعي .وقد نســب من ترجم لإلمام النووي
هذا الكتاب إليه ،وســموه « املنتخب » فقد قال ابن قايض شــهبة (ت 851هـ)
يف طبقات الشــافعية ( )157/2وهو يعــدد مؤلفات النــووي « :املنتخب يف
خمترص التذنيــب » .وقال احلافظ الســخاوي (ت 902هـــ) يف املنهل العذب
الروي (ص  )61يف معرض ذكره لتصانيف اإلمام النووي « :وخمترص التذنيب
للرافعي ،سامه « :املنتخب » ،وقد أسقط منه من آخر الفصل السادس أوراق ًا تزيد
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عىل الكراس ،فلم خيترصها» .وقال الســيوطي (ت 911هـ) يف املنهاج السوي
(ص  )63يف معرض ذكرتصانيفه« :وخمترص التذنيب للرافعي سامه باملنتخب».
وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة آل مكتوم
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبة بكل
متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .
راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والســداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم عىل النَّبي األمي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة الـبـحــوث
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احلمد هلل رب العاملني عىل لطفه وإحســانه ،محد ًا يليق بجالله وعظمته

كاتب بقلمه وال
وسلطانه ،والشــكر له عىل فضله وامتنانه شكر ًا ال حيصيه
ٌ

ناطق بلسانه.

والصالة والسالم عىل سيد األولني واآلخرين ،املبعوث رمحة للعاملني،

ســيدنا حممد وعىل آله وصحبه الســائرين عىل هنجه القويــم ومن تبعهم

بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:

فال شــك أن العناية باملخطوطات اإلســامية ،والعمل عىل حتقيقها

حتقيق ًا علمي ًا مســؤولية كل من كان أه ً
ال لذلك ،ويعتــر من األمور التي

ينبغي رصف اهلمم إليها.

فهــو تراث قديــم ،وكنز ثمني ،بذل فيه ســلف األمــة جهدهم ،ومل

يتوافر هذا الكنز ألي أمة من األمم ،فامتــأت اخلزانات العامة واخلاصة
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بماليــن الكتب ،فبقيت تنتظر أصحاب اهلمم العالية ومن يغار عىل تاريخ
وتراث هذه األمة.

وانطالق ًا من ذلك كان من الواجب علينا جتاه هذه الثروة الكبرية الغنية

بنفائس املخطوطات إخراجها إىل عــامل املطبوعات بعد خدمتها علمي ًا من
الدراسة والتحقيق.

وإن اهلل عز وجل قد خص األمة اإلســامية بــأن هيأ هلا علامء متقنني

وفقهاء خملصــن خدموا الرشيعة اإلســامية ،فاســتوعبوا مجيع أصوهلا
وفروعها يف خمتلف أبواهبا وجماالهتا ،لذا ال نجد فن ًا من فنوهنا وال علام من

اهتم به أولئك اجلهابذة األخيار عىل خري وجه وأحســن
علومهــا إال وقد ّ

أســلوب تصنيف ًا وتأليف ًا ودرســ ًا .وكان من هؤالء األئمة اإلمام النووي

(676-631هـ) ،فهو إمام الشــافعية يف عرصه ،وأحد اللذين قاما بأكرب
دور يف حترير املذهب وإرساء قواعده ،فإىل الرافعي والنووي يرجع الفضل

يف حترير املذهب وتنقيحه ،ومن ثم أصبحا عمدة من جاء بعدمها من فقهاء
الشــافعية ،إليهام ينتهي االجتهــاد وعىل رأهيام يكون الفتــوى واالعتامد،
فرتجيحاهتــا معتمدة عنــد املتأخرين يف حتديد مذهب الشــافعي والقول
املعتمد فيه.

وهذا الكتاب تعاقب عليه اإلمامان عمدتا املذهب وشــيخاه ،اإلمام

الرافعــي وقد ألفه ،ثم جــاء اإلمام النووي فاخترصه ،ومن هنا يكتســب
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هذا الكتاب أمهية كبرية ،وقد اقتضت طبيعة الكتاب أن أسري فيه عىل وفق
اخلطة اآلتية:

أوالً :القسم الدرايس ،ويشتمل عىل ثالثة مباحث:
املبحث األول :التعريــف بمؤلف املخترص واألصل ،ويشــتمل عىل

مطلبني:

املطلب األول :التعريف بمؤلف املخترص اإلمام النووي
املطلب الثاين :التعريف بمؤلف األصل اإلمام الرافعي
املبحث الثاين :التعريف باألصل واملخترص ،ويشتمل عىل مطلبني:
املطلب ألول :التعريف بكتاب التذنيب
املطلب الثاين :التعريف بمخترص التذنيب
املبحث الثالث :دراسة خمترص التذنيب ،ويشتمل عىل أربعة مطالب:
املطلب األول :نسبة الكتاب إىل اإلمام النووي واسم الكتاب
املطلب الثاين :مصطلحات الكتاب
املطلب الثالث :منهج التحقيق
املطلب الرابع :وصـــف املخطوط
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ثاني ًا :القسم التحقيقي
ثم الفهارس الفنية املتنوعة:
 فهرس األعالم. فهرس املصطلحات ،والكلامت الغريبة. فهرس املكاييل واملوازيني فهرس احليوان. فهرس النبات. فهرس الكتب الواردة يف املخطوط. فهرس مراجع التحقيق. الفهرس التفصييل ملوضوعات الكتاب.وختام ًا فإين أزجي أعظم الشــكر وأوفره إىل فضيلة األســتاذ الدكتور

حممد عبد الرحيم سلطان العلامء ،حفظه اهلل ،لتكرمه بتزويدي هبذا املخطوط
النفيس ،املحفوظ يف مكتبته العامرة ،وبام أن املخطوط نفيس وفريد فإن ذلك

مما ُيض ّن به عادة ،ولك ّن فضيلته قد آثرين عىل نفسه ،وكذلك دأبه حفظه اهلل

مع طلبة العلم ،تشجيع ًا هلم ،وابتغاء األجر واملثوبة ،فاهللَ أسأل أن جيزل له

األجر ،وجيزيه اجلزاء األوىف .واحلمد هلل يف البدء واخلتام ،والصالة والسالم
عىل خري األنام سيدنا حممد وعىل اآلل والصحب الكرام.
•

•

•
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أو ًال :القسم الدراسي
املبحث األول
التعريف مبؤلف املختصر واألصل
املطلب األول :التعريف مبؤلف املختصر اإلمام النووي:

التعريف باإلمام الن ََّو ِو ِّي ((( حياته ومشاخيه وطالبه ومؤلفاته:
اسـمـه:

هــو حييى بــن رشف بن ُم ِري بن حســن بن حســن بــن حممد بن
مجعة بن ِحزام(((.
نـسـبـتـه:

َّــو ِو ُّي) إىل ن ََوى ،وهي بلــدة من أعامل ُحوران ،وهو الدمشــقي
(الن َ

أيضا ،خصوصا وقد أقام الشــيخ بدمشــق نحوا من ٍ
ثامن وعرشين ســنة،
ً
ً
ً

((( أفــرد ترمجة اإلمام النووي غري واحد من األئمــة والعلامء ،منهم تلميذه عالء الدين بن
العطــار يف «حتفــة الطالبني» ،والســخاوي يف «املنهل العذب الــروي يف ترمجة قطب
األولياء النووي» ،والســيوطي يف «املنهاج الســوي يف ترمجة اإلمام النووي» ،وينظر
ترمجته كذلك :تذكرة احلفاظ للذهبي  ،1470/4وطبقات الشافعية الكربى للسبكي
 ،225/8وطبقات الشافعية البن قايض شهبة .153/2
((( ينظر :حتفة الطالبني ص ،37 :املنهاج السوي .51/1
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والدمشــقي إقام ًة ،والشافعي مذه ًبا ،واحلزامي قبيلة،
فهو الن ََّو ِو ُّي مولدً ا،
ُّ

والسني ُمع َت َقدً ا(((.
لـقـبـه:

ُل ِّقب بمحيي الدين  -مع كراهته له َّ -
تداولة
ألن تلك األلقاب كانت ُم َ

كره ذلك اللقب(((.
يف عرصه ،ومع ذلك كان َي َ
كـنـيـتـه:

العزاب ،الذين آ َث ُروا العلم عىل الزواج؛
أبــو زكر َّيا ،مع أنَّه من ال ُع َلامء َّ

وإنام ُكنِّي َّ
يتزوج ،أو مل يولد
السنَّة ،وهو أن يكنى املسلم ولو مل َّ
ألن ذلك من ُّ

صغريا(((.
له ،أو حتى لو كان
ً
البيئة التي َ
نشأ فيها:

َ
نشــأ حتت كنف والده ،وكان مســتور احلال؛ فــكان يعمل يف دكان

أبيــه مدَّ ة ،وكان األطفــال ُيك ِْرهونه عىل اللعب معهــم ،وهو هيرب منهم

ويبكي ويقرأ القرآن الكريم ،فرآه الشــيخ ياسني  -رمحه اهلل تعاىل  -وكان

من صاحلي ذلك الزمان ،وهو عىل هذه احلالــة ،فقال للذي يع ِّلمه القرآن
((( ينظر :حتفة الطالبني ص ،39-38 :حياة اإلمام النووي ص.8 :
((( طبقات الشافعية لإلسنوي  ،266/2حتفة الطالبني ص.37 :
((( ينظر :املنهل العذب الروي ص ،4 :مرآة الزمان .284/3
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رجى أن يكون أعلم ِ
أهل زمانه
الكريم وأوصاه به وقال له :هذا الصبــي ُي َ

وأزهدهــم ،وينتفع الناس به ،فقال له املع ِّلمُ :من َِّجم أنت؟! فقال :ال؛ وإنام

ص عليه إىل ْ
أن ختَم
فح َر َ
أنطقنــي اهلل  -تعاىل  -بذلك ،فذكَر ذلك لوالدهَ ،
ناهز االحتالم.
القرآن الكريم وقد َ

ثم َق ِد َم به أبوه إىل دمشــق ،وكانت آنذاك َم َ َّ
ــط ال ُع َلامء وطلبة العلم،
وكان عمره ( )19سنة ،فسكَن املدرسة الرو ِ
اح َّية ،وقد قال اإلمام الن ََّو ِو ُّي
َ
َ
نفسه« :وبقيت نحو سنتني مل أضع جنبي إىل األرض ،وكان قويت فيها ِج َراية
املدرسة ال غري»(((.

ِجدُّ ه يف طلب العلم(((:
وحني اســتقر النــووي يف املدرســة الرواحية ،واطمأنت نفســه يف
مسجده ،أقبل عىل طلب العلم بكل ما يعتلج بقلبه وعقله من َش َغف ِ
وجدّ

مرضب املثل،
واستعداد ،ومن فهم للعلم ال يسده شبع ،ولقد كان ذلك منه
َ

ومثار ال َع َجب.
َ

وضب بــه املثل يف إكبابه عىل طلب العلم لي ً
ال وهنار ًا،
يقول الذهبيُ :

ِ
وهجــره النو َم إال عن َغ َل َبة ،وضبط أوقاته بلــزوم الدرس ،أو الكتابة ،أو

املطالعة ،أو الرتدد عىل الشيوخ.

((( حتفة الطالبني ص.45 :
((( ينظر :املنهاج السوي ص ،35-34 :ذيل مرآة الزمان .284/3
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ثم إنه كان  -أول طلبه أيض ًا  -يقرأ كل يوم اثني عرش درس ًا عىل املشايخ

رشح ًا وتصحيحــ ًا ،إىل أن تبوأ مكانة علمية عالية ،فكان كبري فقهاء زمانه،
وشيخ الشافعية يف عرصه.
ٍ
ِ
مجيع ما يتع َّلق هبا من ِ
وإيضاح
مشكل،
رشح
وقال النووي :كنت أع ِّلق َ

عبارة ،وضبط لغة ،وبارك اهلل يل يف وقتي واشتغايل ،وأعانني عليه.
مشـاهـري شيوخـه(((:

للنووي  -رمحه اهلل  -شيوخ متعددون يف كل علم اشتغل به ،وخصوص ًا
يف علمي الفقــه واحلديث؛ فإهنام غاية الغايات مــن علمه ،وهبام كان إمام
عرصه ،ومن أشهر شيوخه يف الفقه وأصوله:
َّ
املتوف سنة (650ﻫ).
 -1كامل الدين إسحاق بن أمحد املغريب
َّ
املتوف سنة (670ﻫ).
 -2كامل الدين سالَّر بن احلسن اإلربيل
 -3شمس الدين عبد الرمحن بن نوح املقديس املتوىف سنة (654هـ).
 -4القايض أبو الفتح عمر بن بندار التفلييس املتوىف سنة (672هـ).
 -5شــمس الدين عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقديس املتوىف سنة

(682ﻫ).

((( ينظر :هتذيب األسامء واللغات  ،18/1حتفة الطالبني ص.62-54 :
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مشـاهـري تـالمـذتـه(((:
 -1الشيخ عالء الدين عيل بن إبراهيم العطار ،املتوىف سنة (724هـ).
 -2القــايض صدر الدين ســليامن بن هــال الداراين ،املتوىف ســنة

(725هـ).

 -3احلافــظ مجال الدين يوســف بن عبد الرمحن املزي ،املتوىف ســنة

(742هـ).

 -4القايض حممد بن أيب بكر بن النقيب ،املتوىف سنة (745هـ).
أهم تصـانيفـه(((:
ولإلمام النووي مؤلفات عديدة انتفع الناس بسائر البالد هبا ،وقد أ ّلف

يف علوم شتى :الفقه واحلديث ورشح احلديث واملصطلح واللغة والرتاجم
والتوحيــد وغري ذلك ،ومتتاز مؤلفاته بالوضوح وصحة التعبري وانســيابه

بسهولة وعدم تكلف.

نحوا من ست وأربعني سنة وترك من املؤلفات
ّ
واحلق أن النووي عاش ً

كراسة ،وهذا بركة من اهلل
ما لو ُق ّسم عىل سنني حياته لكان نصيب كل يوم َّ

يف عمره ،ومن أهم كتبه:

((( طبقات الشافعية الكربى  ،41/10حياة اإلمام النووي ص.42 :
((( ينظــر :حتفة الطالبــن ص ،96-75 :ترمجة اإلمــام النووي  ،14طبقات الشــافعية
.257/2
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 -1حترير ألفاظ التنبيه.
 -2تصحيح التنبيه.
 -3منهاج الطالبني.
 -4روضة الطالبني.
 -5هتذيب األسامء واللغات.
 -6املجموع رشح املهذب.
 -7رشح صحيح مسلم.
 -8األذكار.
 -9رياض الصاحلني.
 -10األربعني النووية.
ثناء العلامء عليه:
 -قال عنــه تلميذه ابن العطار« :كان حمققــ ًا لعلومه وفنونه ،مدقق ًا يف

علمه ويف كل شؤونه ...حافظ ًا ملذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه،

ومذاهــب الصحابة والتابعني ،واختالف العلامء ووفاقهم ...،ســالك ًا يف

ذلك طريقة السلف ،وقد رصف أوقاته كلها يف أنواع العلم والعمل»(((.
((( ينظر :حتفة الطالبني ص.68 :
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 -وقــال عنه اإلمام الذهبــي :اإلمام احلافظ األوحد القدوة ،شــيخ

اإلسالم ،علم األولياء ،صاحب التصانيف النافعة(((.

 -وقال تاج الدين الســبكي :كان حييى ســيد ًا وحصــور ًا ،وليث ًا عىل

صي دينه ربع ًا معمور ًا ،له الزهد
النفس هصور ًا ،وزاهد ًا مل يبال بخراب إذ َّ

والقناعة ،ومتابعة الســالفني من أهل السنة واجلامعة ،واملصابرة عىل أنواع

اخلري ،ال يرصف ساعة يف غري طاعة(((.

 -وقال اإلســنوي :هو حمرر املذهب ومنقحه ومرتبه ،سار يف اآلفاق

ذكره ،وعال يف العلم حمله وقدره(((.
وفـاته وقـربه(((:

مرض اإلمام النووي يف ُأخريات حياته يف بيت والده يف مســقط رأسه

نــوى ،ثم تــويف  -رمحه اهلل  -يف الثلــث األخري من ليلــة األربعاء الرابع

والعرشين من شهر رجب سنة ست وسبعني وستامئة ،ودفن بنوى.

ــف
النووي بنوى ،ار َّجت ْت
وملا مات
وتأس َ
ُ
ُّ
دمشــق وما حوهلا بالبكاءَّ ،

عليه املسلمون أسف ًا شديد ًا.

((( ينظر :تذكرة احلفاظ .1470/4
((( ينظر :طبقات الشافعية الكربى .395/8
((( ينظر :طبقات الشافعية اإلسنوي .286/2
((( ينظر :حياة اإلمام النووي ص ،22 :حتفة الطالبني ص.42 :
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املطلب الثاني :التعريف مبؤلف األصل اإلمام الرافعي:

ترمجة اإلمام الرافعي ،اســمه و نســبه و كنيته و لقبه ،نسبته ،والدته،

أخالقه ،مشاخيه وتالميذه ،ومؤلفاته.

هو اإلمام عبد الكريم((( بن حممد بن عبد الكريم بن الفضل بن احلسن

ابن احلسني بن رافع الرافعي القزويني الشافعي ،أبو القاسم ،إمام الدين.
نـسـبـتـه(((:

الرافعي ،فقيل الرافعي منسوب
اتفق كل من ترجم له أن نسبته األوىل َّ

إىل رافعــان ،بلدة معروفة مــن بالد قزوين ،وقيل :منســوب إىل رافع بن
خديج ريض اهلل عنه (ت74 :هـ) .أما نســبته الثانية :القزويني ،فهي نسبة

إىل املدينــة التي ولد هبــا وعاش وتلقى علمه فيها ،وهبا دفن .وأما نســبته
الثالثة :الشــافعي ،فهي نسبة إىل املذهب الفقهي الذي كان يتبعه وألف فيه

كتبه الفقهية.

((( ينظر ترمجته يف املصادر اآلتية:
ترجم له ترمجة موســعة فضيلة الدكتور حممد عبدالرحيم ســلطان العلامء يف القســم
الدرايس من رســالته العلمية :املحرر يف الفقه الشــافعي  -دراسة وحتقيق ،ص-16
 97واســتوىف مصادر ترمجته ،ثم الدكتور وحيد عاطف عبــد العزيز يف كتابه :اإلمام
أبو القاســم الرافعي وجهوده يف الفقه اإلســامي ،وينظر ترمجته يف :هتذيب األسامء
واللغات  ،265-264/2طبقات الشافعية الكربى للسبكي  ،293-281/8طبقات
الشــافعية لألســنوي  ،573-571/1طبقات الفقهاء البن كثــر ،817-814/2
طبقات الشافعية البن قايض شهبة .98-94/2
((( ينظر :سري أعالم النبالء  ،254/22طبقات الشافعية لإلسنوي .572/1
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أما كنيته و لقبه:
فكان يكنى بأيب القاسم ،ويلقب بإمام الدين.
والدتـه(((:
ولد اإلمام الرافعي  -رمحه اهلل  -يف أواخر شــوال سنة مخس ومخسني

ومخســائة للهجرة ،وقد نص عىل ذلك بنفســه يف كتابه «التدوين» فقال:
«ولدت يف أواخر العارش من شهور سنة مخس ومخسني ومخسامئة».
أخـالقـه(((:
قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح (ت643 :هـ)  -رمحه اهلل  : -كان ذا

فنون حسن السرية ،مجيل األثر.

و قال أبو عبد اهلل حممد بن حممد الصفار اإلســفرائيني (ت646 :هـ)

 رمحــه اهلل  :-كان زاهد ًا ورع ًا متواضع ًا .وقــال النووي (ت676 :هـ) -رمحه اهلل  :-الرافعي من الصاحلني املتمكنني.

وقال الذهبي (ت748 :هـ)  -رمحه اهلل  -يف ســر أعالم النبالء :كان

من العلامء العاملني ،يذكر عنه تعبد ونســك وأحــوال وتواضع .ووصفه
الســبكي يف الطبقات الكربى فقال« :وكان  -رمحــه اهلل  -ور ًعا زهد ًا تقي ًا

((( ينظر :التدوين .330/1
((( ينظر :هتذيب األسامء واللغات ،265-264/2طبقات ابن كثري  ،814/2سري أعالم
النبالء  ،255-252/22طبقات الشافعي الكربى للسبكي .283/8
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نقي ًا ،طاهر الذيل ،مراقب ًا هلل ،له الســرة الرضية املرضية ،والطريقة الزكية
والكرامات الباهرة».
شـيـوخــه(((:

لقد تتلمذ اإلمام الرافعي عىل كثري من علامء عرصه ،وبلغوا عدد ًا كبري ًا

يصعب حرصهم ،وهنا سأكتفي بذكر بعضهم وهم:

 -1إبراهيم بن أيب الفتح بن إبراهيم بن العراقي ،أبو القاسم الربزي.
 -2أمحد بن إسامعيل بن يوسف بن حممد بن العباس الطالقاين (-512

590هـ).

 -3أمحد بن احلســن أبو عبد اهلل ابن احلافظ أبو العالء العطار اهلمذاين

(604-533هـ).

 -4حامد بن حممود بن عيل املاوراء النهري (566-503هـ).

 -5احلســن بن أمحد بن احلســن ،أبو الغالء العطار اهلمذاين (-488

566هـ).

تـالمـيـذه(((:

كان لإلمام الرافعي جملس للتفسري وإلسامع احلديث ،وتدريس الفقه،
((( ينظر :التدوين  ،333 ،160 ،102 ،120/2سري أعالم النبالء .465-456/20
((( ينظر :ســر أعالم النبالء  ،65-64/23طبقات الشافعية  ،88/2التدوين،292/3
 ،37/4 ،480طبقات الشــافعية الكربى  ،278-277/8مفتاح السعادة ،178/1
البدر املنري .457/1
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يف جامــع قزوين ،ورحل إىل بلدان عديدة ،فأفــاد خالهلا العديد من طلبة
العلــم الذين حرصــوا أن ينهلوا من منهله العــذب ،وال يمكن يل حرص

تالميذه ،غري أين سأكتفي بذكر بعضهم وهم:

 -1أمحد بن خليل بن سعادة الربمكي املهلبي (637-583هـ).
 -2أبــو بكر بــن حممد بن نــارص بن عبــد امللك بن بنــدار اخلطي

القزويني(ت.)596 :

 -3عبد الرمحن بن حممد بن عبد الكريم الرافعي 615-560هـ.
 -4عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني ت665 :هـ.
تصانيف اإلمام الرافعي(((:
 -1األربعني يف الرمحة .وهو خمطوط.
 -2األمايل الشارحة ملفردات الفاحتة.
 -3اإلجياز يف أخطار احلجاز .وهو خمطوط.
 -4التدوين يف ذكر أهل العلم بقزوين .وهو مطبوع.
 -5التذنيــب .ويقع يف  85لوحة ،وقد طبع طبعــة رديئة بذيل كتاب

الوجيــز ،لدى دار الكتب العلمية ببريوت ،وهــو قيد التحقيق من طالبني
((( ينظر :مصادر ترمجة املؤلف.
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األول لنيل الدكتوراه ،واآلخر طالبة يف كلية الدراســات اإلســامية لنيل
درجة املاجستري.

 -6سواد العينني يف مناقب الغوث أيب العلمني .وهو مطبوع.
 -7الرشح الصغري .ما زال خمطوط ًا.
 -8الــرح الكبري عــى الوجيز .مطبوع يف  14جملــد ًا يف دار الكتب

العلمية ببريوت.

 -9رشح مســند الشــافعي :وقد طبعته وزارة األوقاف والشــؤون

اإلسالمية بقطر ،بتحقيق أيب بكر وائل حممد بكر زهران.
 -10كتاب يف العقيدة .وهو خمطوط.
 -11املحرر .وهو مطبوع.
 -12بيان املفتي واملستفتي.
وفــاتـه:

تــويف اإلمام الرافعي  -رمحه اهلل  -بعد عمر حافل قضاه يف نرش العلم،

وانتقل إىل جوار ربه يف السادس من ذي القعدة سنة ثالث و عرشين و ستامئة
عن عمر بلغ ثامنية وستني عام ًا و كانت وفاته يف قزوين ودفن بمقربهتا(((.
•

((( ينظر :مصادر ترمجته السابقة.

•

•

23

لإلمام حميي الدين النووي (ت676:هـ)

املبحث الثاني
التعريف باألصل واملختصر
املطلب األول :التعريف بكتاب التذنيب

ٍ
«الكتب املعتمدة يف املذهب ّ
مذهب من املذاهب
أي
الش
ــافعي» ،أو يف ّ
ّ

الفقه ّية ،إنّام ّ
حتتل مكانة عظمى بام تُقدّ مه من إسها ٍم يف إرساء دعائم املذهب

الفقهي لإلمام ،وإنّــا ّ
حيتل أحدُ الكتب مكانه ضم َن هذه الكتب املعتمدة،
ّ

بقــدر ما جيد من حفاوة طــاب العلم به ،واهتامم علــاء املذهب برشحه

والتّعليق عليه ،ومن املالحظ كذلك ّ
أن هذه الكتب املعتمدة ،تُشــكّل فيام
حلقات متعدّ ٍ
ٍ
َ
سالســل ،تربط بينها بعض
دة ،بل عدّ ة
بينها سلســل ًة ذات
الروابط .ولقد امتدّ ت سلســل ُة الكتب املعتمدة يف املذهب ّ
ــافعي ،من
الش
ّ
ّ

اإلمام ّ
ويني،
الش
ــافعي وأصحابه ،عرب تلميذه ا ُمل َ
جل ّ
ــز ّين ،إىل إمام احلرمني ا ُ
ّ

الســابق له ،يف كتابه (هناية املطلب يف دراية
الذي استوعب تراث املذهب ّ
السلسل ُة ا ّلذهب ّية امتدادها ،عرب تلميذه أيب حامد الغزا ّيل،
املذهب) ،لتُواصل ّ

ُ
بمحر َري
البســيط والوسيط والوجيز ،حتّى تتّصل
من خالل كتبه ال ّثالثة:
ِّ
ّووي.
افعي والن ّ
الر ّ
املذهب :اإلمامني ّ
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وقام اإلمام الرافعي برشحني عظيمني أحدمها كبري واآلخر صغري عىل

كتاب الوجيز لإلمام أيب حامد الغزايل ،ثم أعقب ذلك بخامتة هلام أســاها

«التذنيب يف الفــروع»؛ ليكون تعليق ًا غاية يف األمهيــة والتجريد والتنقيح
املفيــد عىل الوجيز ،وهو من الكتب املهمة يف املذهب ،وال خيفى أن الغزايل

من أئمــة املذهب وأصحاب الوجوه عىل األخــص ،وتظهر جهود اإلمام
الرافعي يف الفقه الشــافعي من خالل تنقيحه للمذهب ،وحتريره لألقوال
واآلراء والوجوه والطرق.

واإلمــام الرافعي بام بــدأه من عمل وجمهود عظيــم يف حترير املذهب

الشــافعي قد مهــد الطريق ملن يأيت بعــده وخيلفه من العلــاء املجتهدين
ليواصلــوا العمــل يف حترير املذهــب وتنقيحــه ،فجاء اإلمــام النووي
 رمحه اهلل  -سائر ًا عىل درب اإلمام الرافعي ومنهجه يف الرتجيح والتصحيح،فكان عملهام بمثابة التنقيح والتحرير األول للمذهب الشافعي.

وقد قسم اإلمام الرافعي التذنيب سبعة فصول .أحدها :رشح ديباجة

الكتاب عىل االختصار .والثاين :يف األخبار واآلثار التي أوردها يف الكتاب
مفصلة أو جمملة .والثالث :يف أحوال من سامهم فيه من الصحابة ريض اهلل

عنهم فمن بعدهم .والرابع :يف بيــان القول والوجه والطريق فيام أهبم من
اخلــاف والرتدد والرأي واملذهب ،وكلمة :قيل ،وما القصد من الصحيح
واألصح والظاهر واألظهر واألشهر واألفقه واألوىل وغريها ،ومل يتعرض
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للقــول والوجه والطريــق .واخلامس :يف بيان املواضــع التي أجاب فيها
بالنفي واإلثبــات ،ومل يورد اخلالف ،أو رجح فيهــا أحد طريف اخلالف،
والظاهر عند األكثرين خالفه .والســادس :يف مواضع التكرار والزيادات
التي ال متس احلاجة إليها .والسابع :يف مظان السهو واخللل.
املطلب الثاني :التعريف مبختصر التذنيب:

خمترص التذنيب عبارة عن مخس عرشة لوحة.
ذكر اإلمام النووي أنه ســيتناول يف هذا املخترص ثالثة فصول :الفصل
اخلامس وهو عن :بيان املواضع التي أجاب فيها بالنفي واإلثبات ،ومل يورد
اخلالف ،أو رجح فيها أحد طريف اخلالف ،والظاهر عند األكثرين خالفه،
والفصل الســابع وهو عن :مظان السهو واخللل .ومل يذكر الفصل الثالث،
بل اكتفــى يف هذا املخطوط بذكر فصلني فقط ،ربام يكون هناك ســقط يف
األوراق ،ويؤكد هذا الكالم ما وجد مكتوب ًا يف حاشية املخطوط ما نصه:
وجدت كذا ،يف النسخة املكتوب منها هذا األصل ما مثاله:
رأيت يف هذا املوضع يف أصل املصنف بياض ًا مقدار ثامنية أسطر ورأيت

يف احلاشية بغري خط املصنف ما مثاله :أسقط الشيخ مقدار عرشين ورقة من
األصل فليعلم .واهلل أعلم.
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منهج النووي يف املخترص:
 مل يتناول النووي مجيع املســائل يف الفصل اخلامس ،والفصل السابعبل اقترص عىل بعض املسائل.
 يذكر أحيان ًا لفظ اإلمام الرافعي فينقله بالنص ،وأحيان ًا يترصف فيهفيخترصه ويوجزه بعبارة مفهومة.
 ال يلتزم بذكر األدلة. مل يعلق اإلمام النووي عىل اإلمام الرافعي إال يف مخس مســائل فقط.ينظر :ص ،63 ،62 :مسألتان يف ص.121 ،83 :
 أحيان ًا يكتفي بذكر املســألة مــن الوجيز دون ذكــر تعقيب اإلمامالرافعي عليه .مثال ذلك :وإذا اقتدى يف أثناء صالته مل جيز يف اجلديد.
 وأحيان ًا يذكر تعقيب الرافعي باختصار.•

•

•
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املبحث الثالث
دراسة خمتصر التذنيب

املطلب األول :نسبة الكتاب إىل اإلمام النووي واسم الكتاب:

نسب املرتمجون لإلمام النووي هذا الكتاب إىل اإلمام النووي ،وسموه
«املنتخب» فقد قال ابن قايض شــهبة (ت 851هـ) يف طبقات الشــافعية
( )157/2وهو يعدد مؤلفات النووي« :املنتخب يف خمترص التذنيب».
وقــال احلافظ الســخاوي (ت 902هـــ) يف املنهل العــذب الروي
(ص  )61يف معرض ذكره لتصانيف اإلمــام النووي« :وخمترص التذنيب
للرافعي ،سامه« :املنتخب» ،وقد أسقط منه من آخر الفصل السادس أوراق ًا
تزيد عىل الكراس ،فلم خيترصها».
وقال السيوطي (ت 911هـ) يف املنهاج السوي (ص  )63يف معرض
ذكرتصانيفه« :وخمترص التذنيب للرافعي سامه باملنتخب».
كام نســب هذا الكتاب إىل اإلمام النووي دون أن يذكر اس ًام خاص ًا كل
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من اإلمام زين الديــن العراقي (ت 806هـ) يف طرح التثريب ()124/1
وهو يذكر تصانيف اإلمام النووي« :وخمترص التذنيب».

والدمريي (808هـ) ،يف النجم الوهاج يف رشح املنهاج (.)354 /2
«واألعمى والبصري ســواء عــى النص» ...ويقابــل النص وجهان:

أحدمها :األعمى أوىل ،وبه قال أبو إســحاق املــروزي ،وصححه ابن أيب
عرصون ،واملصنف يف خمترص التذنيب».

كام أن هذا االسم مرصح به يف بداية املخطوط وهنايته ،وبذلك يمكن أن

نقطع بأن هذا الكتاب صحيح النسبة إىل اإلمام النووي بال ريب ،وأن اسمه

« املنتخب» ،واهلل أعلم.

املطلب الثاني :مصطلحات الكتاب(((:
النص :ويقصد به نص اإلمام الشافعي يف املسألة.
القول أو األقوال :واملراد منه القول املنسوب إىل اإلمام الشافعي.
((( ينظر إىل تعريف هذه املصطلحات إىل املراجع اآلتية :املحرر يف الفقه الشــافعي -دراسة
وحتقيــق :أ.د .حممد عبــد الرحيم ســلطان العلــا،ء ص  ،137-112حتفة املحتاج
 ،51-48/1املجموع  ،108-107/1إحتاف السادة املتقني  ،469-467/2كتاب
الفوائد املدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية ملحمد بن سليامن الكردي ،والفوائد
املكية فيام حيتاجه طلبة الشافعية للســيد علوي بن أمحد السقاف ،خمترص الفوائد املكية
كوت.
له ،ورسالة التنبيه للشيخ مهران ّ

لإلمام حميي الدين النووي (ت676:هـ)

29

القديم :هو ما قاله اإلمام الشــافعي بالعــراق أو قبل انتقاله إىل مرص

سواء كان رجع عنه وهو الغالب أو مل يرجع عنه وهو قليل.

اجلديد :هو ما قاله اإلمام الشــافعي بمــر أو بعد خروجه من بغداد

تصنيف ًا أو إفتا ًء.

الوجوه :هي اآلراء التي استنبطها أصحاب اإلمام الشافعي املنتسبون

إليه من األصول العامة للمذهب ،بتخرجيها عىل ضوء القواعد التي رسمها

هلم اإلمام الشافعي.

الطــرق :يطلق هــذا املصطلح عــى اختالف األصحــاب يف حكاية

املذهب ،فيقول بعضهم :فيه قوالن ،ويقول آخرون :جيوز أو ال جيوز قوالً
واحــد ًا أو وجه ًا واحد ًا ،أو يقول بعضهم :يف املســألة خالف أو تفصيل،
ويقول اآلخرون بالقطع.

األصح :األصح عند الرافعي واملتقدمني هو :الرأي الراجح سواء كان

هذا الرأي قوالً لإلمام الشــافعي أو وجه ًا من وجوه األصحاب أو طريق ًا

من الطرق.

الصحيــح :الصحيح عنــد الرافعي هو :القول أو الوجــه أو الطريق

الراجح من بني األقوال أو األوجه أو الطــرق ،ويكون مقابله رأي ًا ضعيف ًا

أو فاسد ًا.
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األظهر :عنــد الرافعي واملتقدمــن هو :القول أو الوجــه أو الطريق
الذي يظهر رجحانه ويزيــد ظهور ًا عىل القول أو الوجه أو الطريق اآلخر،
ومقابله الظاهر الذي يشــاركه يف الظهور ،ولكن األظهر أشــد منه ظهور ًا
يف الرجحان.
الظاهر :هو الــرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان ،ومقابله يكون
قوالً أو وجه ًا غريب ًا.
املذهب :يقصد به الراجح يف حكاية املذهب ،أي بأن يكون هناك أكثر
من طريق يف نقل فيختار ما هو الراجح بقوله :املذهب.
األشــهر :هو القول أو الوجه أو الطريق الذي يزيد شهرة عىل اآلخر،
وذلك لشــهرة ناقلــه ،أو مكانته عند املنقول عنه ،أو اتفــاق الكل عىل أنه
منقول منه ،ومقابله املشهور.
املشــهور :هو القول أو الوجه أو الطريق الذي اشــتهر بحيث يكون
مقابله رأي ًا غريب ًا أو ضعيف ًا ،فاملشهور يشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه.
األشــبه :أي احلكم األقوى شــبه ًا بالعلة ،وذلك فيام لو كان للمسألة
حكامن مبنيان عىل قياسني ،لكن العلة يف أحدمها أقوى من اآلخر.
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األرجح :هو ما كان رجحانه أظهر من غــره ،ومقابله الراجح الذي

تعضد بأحد أسباب الرتجيح.
ّ

األقوى :ما كان أكثر قوة يف املعنى.
األقيس :ما قوي قياسه أص ً
ال وجامع ًا أو واحد ًا منهام كذلك.
القول املخرج :هو أن ينص اإلمام عىل يشء وينص يف مســألة تشبهها

فيخرج من أحدمها إىل اآلخر ،ويسمى قوالً خمرج ًا.
عىل خالفه ّ
اإلمام :يقصد به يف املذهب إمام احلرمني اجلويني.

املتأخرون :يف اصطالح الشيخني :الرافعي والنووي وغريمها :كل من

كان بعد األربعامئة.

األصحاب :املتقدمون ،وهم أصحاب األوجه غالب ًا ،وضبطوا بالزمن

وهم من قبل األربعامئة.

املطلب الثالث :منهج التحقيق:

أوالً :عميل يف ضبط النص والتحقيق:
 -1نســخ املخطوط بحســب القواعد اإلمالئ ّية احلديثة ،وإعجام ما

ُأ ِ
مه َل من احلروف.
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التقيم يف مواضعها ا ُملناسبة.
 -2وضع عالمات َّ
 -3وضع النُّقول التي ينقلها املؤ ِّلف بني قوسني ُمزدوجني صغريين.
 -4إثبات أرقام صفحات النســخة األصل ،وذلك بوضع خط مائل

عند هنايــة كل ورقة منها ،ورمــزت لوجه اللوحة بالرمــز «أ» ،ولظهرها

بالرمز «ب».

 -5وضعنــا عناوين للمســائل ،عىل حســب ترتيــب الوجيز ،بني

املعقوفتني [].

ثاني ًا :عميل يف التعليق:
 -1ترمجة مجيع األعالم الوارد ذكرهم يف املخطوط.
 -2التعريف بالكتب الواردة يف املخطوط.
 -3توثيق النصــوص املنقولة عــن اآلخرين ما أمكــن ،وذلك عىل

النحو اآليت:

 -إذا كان النقــل من كتاب مطبوع ،أو عن عامل لــه كتاب مطبوع ،أو

خمطوط استطعت االطالع عليه وثقته منه.

 -إذا كان من كتاب مفقود أو عــن عامل مل أجد له كتاب ًا مطبوع ًا فأوثقه

سكت عنه.
من مرجع متأخر عنه ،وإن مل أجد النص
ّ
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 توثيق كل مسألة ذكرها املؤلف من الكتب املعتمدة يف املذهب. -4اإلشارة عند كل مسألة من مســائل الكتاب إىل املراجع التي فيها
مزيد تفصيل لتلك املسائل ،بحيث يسهل الرجوع إليها ،عىل كل من يرغب
يف مزيد االستفادة والبحث.
 -5التعليق عىل املســائل التي حتتاج إىل تعليق ،بــا يقتضيه املقام من
رشح أو إضافة أو استدراك أو غري ذلك.
 -6رشح املفردات اللغويــة الغريبة واملصطلحــات العلمية الواردة
يف الكتاب.
 -7تذييل الكتــاب بفهارس تعــن القارئ عىل االنتفــاع به يف يرس

وسهولة وترتيبها أبجدي ًا ،وذلك عىل النحو اآليت:
 فهرس األعالم. فهرس املصطلحات ،والكلامت الغريبة. فهرس املكاييل واملوازين فهرس احليوان. -فهرس النبات.
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 فهرس الكتب الواردة يف املخطوط. فهرس مراجع التحقيق. الفهرس التفصييل ملوضوعات الكتاب.املطلب الرابع :وصــف املخـطــوط:

 -1العنوان :املنتخب يف خمترص التذنيب للرافعي
 -2املؤلف :اإلمام النووي
 -3أول املخطوط :احلمد هلل رب العاملني هذا منتخب خمترص من كتاب
التذنيب يف بيان...
 -4آخر املخطوط :وإن احلكــم فيام إذا مات قبل االمتداد كاحلكم إذا
مات قبل موت السيد وكذا ذكره اإلمام وهو يف الوسيط واهلل أعلم...
 -5نوع اخلط :نسخ.
 -6اسم الناسخ :جمهول.
 -7تاريخ النسخ :جمهول.
 -8عدد الورقات )15( :ورقة.
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 -9عدد األسطر يف الورقة )23( :سطر ًا تقريب ًا.
 -10عدد الكلامت يف السطر )12( :كلمة تقريب ًا.
 -11مصدر املخطوط :مكتبة أمحد الثالث برتكيا.
 -12قيمة املخطوط العلمية :املخطوط نفيس وليس به ســقط ،قليل
األخطاء ،وبه يف مواطن عدة ما يدل عىل أنه متت مقابلته عىل النســخة التي
نسخت من أصل املؤلف.
•

•

•
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صــور مـن املـخـطـــوط

الصفحة األوىل من املخطوط
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الصفحة قبل األخرية من املخطوط
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الصفحة األخرية من املخطوط
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القسم الثاني
الـنـص الـمـحـقــق
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وبه توفيقي وبعد.
احلمــد هلل رب العاملني ،هــذا منتخب خمترص من كتــاب التذنيب يف
ٍ
حامد حممد بن حممد
بيان أمور مهمة من الكالم عــى الوجيز((( لإلمام أيب

الغزايل(((ريض اهلل عنه تصنيف الشــيخ اإلمام أيب القاسم الرافعي رمحه اهلل
والذي نذكر منه ثالثة فصول:

األول((( :ما قال فيه قوالن أو وجهان ،واملشهور عكسه ،أو جزم بنفي
((( الوجيز يف الفروع لإلمام حجة اإلســام أيب حامد :حممد بن حممد الغزايل الشــافعي،
املتوىف  :ســنة  ،505أخذه من :البســيط والوســيط له ،وزاد فيه :أمور ًا ،وهو :كتاب
جليل .والكتاب مطبوع طبعات عــدة لعل أوهلا :يف مطبعة اآلداب واملؤيد بمرص عام
1317هـ ثم ُصورت عنها كتصوير دار املعرفة بلبنان عام 1979م وغريها.
((( هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل حجة اإلســام ،ولد بطوس ســنة 450هـ،
وقدم نيســابور والزم إمام احلرمني وجد واجتهــد حتى برع يف املذهب ،من تصانيفه:
البســيط والوســيط والوجيز ،واخلالصة ،وغريها ،ينظر :طبقات الشــافعية الكربى
 ،191/6وفيات األعيان .219-216/4
((( وهو يقابل يف خمطوط التذنيب الفصل اخلامس .ينظر :التذنيب لوحة/30 :ب.
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أو إثبات وفيه خالف أو رجح أحد طريف اخلالف ،ورجح األكثرون خالفه،
فمن ذلك:

 املاء املتغري بالرتاب املطروح((( ،قال :فيه وجهان((( .قيل مها قوالن(((. -قولــــه :دود الطعام طاهر عىل الصحيح((( .الذي قاله األصحاب:

أنه كام ال نفس له سائلة((( ،ينجس باملوت عىل الصحيح ،لكن ال ينجس ما

مات فيه بال خالف إن كان تولد منه ،فإن نقل إىل غريه ،ففيه القوالن (((.

من ((( .الذي رجحه األصحاب
 قوله :األشــبه أن القلتني((( ثالثامئة ّ((( أي الرتاب الذي يطرح فيه.
((( قال الغزايل« :أظهرمها أنه طهور ويقرب منه امللح إذا طرح» ،الوجيز  .6-5 /1وينظر:
الوسيط .307-306/1
ٍ
مســتغن عنه
((( التذنيب لوحة/31 :أ .أحد القولني :أنه ليس بطهور؛ ألنه تغري بمخالطة
فأشــبه التغري بالزعفران ،والثاين :وهو األظهر :أنه عىل طهوريتــه .ينظر :فتح العزيز
.145-144/1
((( قــال الغزايل« :دود الطعام طاهر عىل األصح ،وال حيرم أكله مع الطعام عىل الصحيح»،
الوجيز .6/1
((( وما ال نفس هلا ســائلة كالزنبور ،والذباب ،واخلنفســاء ،والنمــل ،والنحل ،والقمل،
والربغوث ،والبعوض ،والبق ،والعقرب ،والوزغ ،وبنات وردان ،وسام أبرص وهو
من كبار الوزغ .ينظر :الوسيط  ،311/1حتفة املحتاج .91/1
((( التذنيب لوحة/31 :أ .وينظر :فتح العزيز .33-32/1
((( ال ُق َّل ُة :حب كبري واجلمع ِقالل ،املصباح املنري .514/2
((( تقريب ًا ال حتديد ًا ،ينظر :الوجيز ص .7 :وامل ّن :معيار قديم كان يكال به أو يوزن ،ينظر:
املعجم الوسيط .895/2
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مائتان ومخسون منّ ًا (((.
 -قوله :جيب التباعد عن النجاسة عىل القديم((( .هذا اخلالف وجهان

عند بعض األصحاب (((.

 -قوله :إذا مل يتغري كاجلاري بالنجاســة املائعة فطاهر((( .األظهر عند

األصحاب أن قليله كقليل الراكد (((.

 قوله :فــا يتجنب إال حريــم((( النجاســة((( .مل يتعرض اجلمهور((( التذنيب لوحة/31 :ا .ينظر :التهذيب  ،154-153/1فتح العزيز .47/1
((( قال الغزايل« :نجاســة جامدة وقعت يف ماء راكد كثري جيوز االغرتاف من جوانبها عىل
القول القديم وهو األقيس ،وجيب التباعد عنها بقدر القلتني يف القول اجلديد» ،الوجيز
.8-7/1
((( التذنيب لوحة/31 :أ .قال الرافعي :إذا وقع يف املاء الكثري الراكد نجاسة جامدة كامليتة،
فهل جيوز االغرتاف مما حوايل النجاسة ،أم جيب التباعد عنها بقدر القلتني؟ فيه قوالن:
القديم :وهــو ظاهر املذهب عىل خالف الغالب ،أنه جيــوز االغرتاف من أي موضع
شــاء ،وال حاجة إىل التباعد؛ ألنه طاهر كله ،فيستعمله املستعمل كيف شاء ،واجلديد:
يبعد عن النجاسة بقدر قلتني .ينظر :فتح العزيز .51-50/1
((( ينظر :الوجيز .8/1
((( التذنيب لوحة/31 :أ.
((( احلريم :ما يتغري شــكله بسبب النجاسة ،يعني ما ينســب إىل النجاسة بتحريكه إياها،
وانعطافــه عليهــا ،أو التفافه هبا ،وهلذا اعترب التغري يف الشــكل دون الرائحة وســائر
الصفات ،ينظر :فتح العزيز .56/1
((( قــال الغزايل« :فأما النهــر العظيم الذي يمكن التباعد فيه عن جوانب النجاســة بقدر
القلتني فال جيتنب فيه إال حريم النجاســة وهو الذي تغري شكله بسبب النجاسة ،وهذا
احلريم جمتنب أيض ًا يف املاء الراكد» ،الوجيز .8/1
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للحريــم ال يف الراكد وال يف اجلاري ،وإذا رأوا احلكم عىل قلة املاء وكثرته،
والتغري بالنجاسة وعدمه (((.

 -قوله :يف ســؤر((( اهلرة املتنجس فمها ،األحســن تعميــم العفو(((.

األصــح عند األصحاب النجاســة((( ،قلــت((( :األصح النجاســة إن مل

تغــب ،فإن غابــت واحتمل ورودها عــى ما كثر يطهرهــا ،فاألصح أنه
ال ينجس (((.

 قوله :واملضبب((( عىل حمل يلقي فــم الشارب حرام عىل األظهر(((.((( التذنيب لوحة/31 :أ ،وينظر :فتح العزيز .57/1
ِ
((( الس ْ ِ
ج ُع ُه َأ ْس ٌآرَ ،و َأ ْس َأ َر ِمنْ ُه َشــ ْي ًئا َأ ْب َقىَ ،و ُي َق ُالَ .س َأ َر ُف ٌ
الن ِم ْن َط َع ِام ِه
الشءَ ،و ْ َ
ُّ
ــؤرَ :بق َّي ُة ْ َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ــؤ ُر ُه .ينظر :لســان العرب
شء ُس ْ
شابــه ُس ْ
ــؤ ًرا َو َذل َك إ َذا أ ْب َقــى َبق َّي ًة َ .و َبق َّي ُة ك ُِّل َ ْ
َو َ َ
.1905/3
((( قال الغزايل« :ســؤر اهلرة طاهر فإن أكلت فأرة ثــم ولغت يف ماء قليل ففيه ثالثة أوجه
يفرق يف الثالث بني أن تلغ يف احلال أو بعد غيبة حمتملة للولوغ يف املاء الكثري واألحسن
تعميم العفو للحاجة» ،الوجيز .9/1
((( التذنيب لوحة/31 :أ .وقال الرافعي يف فتح العزيز« :كسائر النجاسات ،واالحرتاز وإن
عرس ،فإنام يعرس عن مطلق الولوغ ،فأما عن الولوغ بعد تيقن نجاســة الفم فممنوع»،
.70/1
((( أي قول املؤلف وهو النووي.
((( ينظر :املجموع .223-222/1
((( التضبيب :عمل الضبة ،والضبة قطعة تســمر يف اإلنــاء ،ينظر :حترير ألفاظ التنبيه ص:
 ،36املصباح املنري .445/2
((( الوجيز .11/1
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كــذا قالــه مجاعــة((( ،وقــال املعظــم :ال فــرق بــن حمــل الــرب
وغريه (((.
 قولــه :تفريــق النية عــى األعضاء ال جيــوز عىل األظهــر((( .قالاألصحاب :األظهر جوازه (((.
 قوله :موضع التحذيف((( من الوجــه عىل األظهر((( .األرجح عنداملعظم أنه من الرأس(((.
 قوله :إن اغتســل سقط الرتتيب عىل أظهر الوجهني((( .هذا صحيح((( ينظر :الوسيط  ،358/1التهذيب  ،212/1املجموع .315-314/1
((( التذنيب لوحة/31 :ب .وينظر :فتح العزيز .93-92/1
((( الوجيز .12/1
((( التذنيب لوحة/31 :ب.
((( موضع التحذيف :هو الذي ينبت عليه الشــعر اخلفيف بني ابتداء العذار والنزعة ،وهو
الداخــل إىل اجلبني من جانبي الوجــه ،وهو املوضع الذي إذا أخــرج من األذن خط
مستقيم إىل طرف اجلبهة خرج عنه ،وربام يقال :بني الصدغ والنزعة ،واملعنى ال خيتلف؛
ألن الصدغ والعذار متالصقان ،ينظر :النظم املســتعذب  ،27/1املغني البن باطيش
.36/1
((( الوجيز .12/1
ً
متصال بسائر
((( التذنيب لوحة/31 :ب .قال الرافعي« :هو من الرأس لنبات الشعر عليه
شــعر الرأس» ،فتح العزيز  ،106/1وينظر :حلية العلــاء  ،142-141/1املنهاج
ص.4:
((( يتحدث هنا عن فرائض الوضوء منها :الرتتيب ،الوجيز .13/1
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إن مكث زمن ًا حيصل الرتتيب((( ،وإال فاألصح خالفه (((.
 -قوله :ما مل تنتــر إال ما ينترش من العامة((( .األظهر عند األصحاب

جواز احلجر ما مل خيرج عن اإلليتني (((.

 -قوله :جيوز االستنجاء عىل األصح باجللد املدبوغ((( .األظهر جوازه

باملدبوغ دون غريه (((.

 -قوله :يف جواز االقتصار فيه عــى احلجر ثالثة أوجه((( [/1أ] .قيل

هي أقوال (((.

((( ألن الغســل أكمل من الوضوء ،فإنه يكفي لرفع أعىل احلدثــن فلألصغر أوىل؛ وألن
الرتتيب حاصل يف هذه احلالة .ينظر :الوسيط  ،375/1فتح العزيز .118-117/1
((( يف التذنيــب «:األظهــر خالفــه» لوحة/31 :ب .لعــدم الرتتيب ،وهــذا الوجه هو
األصح عند البغوي والرافعي .ينظر :التهذيب  ،272/1فتح العزيز .118-117/1
ملوثة خارجة عن املخرج املعتاد نادرة
((( قال الغزايل« :فيام يســتنجي عنه وهي كل نجاسة ّ
كانــت أو معتادة جاز االقتصار فيها عــى احلجر ما مل تنترش إال ما ينترش من العامة وال
يقترص عىل احلجر يف دم احليض» ،الوجيز .15/1
((( التذنيــب لوحة/31 :ب .وينظر :التهذيــب  ،294/1فتح العزيز  ،141/1املجموع
.135/2
((( الوجيز .15/1
((( التذنيــب لوحة/31 :ب .وتراجع املســألة يف :األم  ،19/1الوســيط  ،400/1فتح
العزيز .146/1
((( يتحدث الغزايل عن نواقض الوضوء أحدها :خروج اخلارج من أحد السبيلني ،الوجيز
.16-15/1
((( التذنيب لوحة/31 :ب .تراجع املسألة يف :األم  ،18/1التهذيب  ،295/1فتح العزيز
.157/1

لإلمام حميي الدين النووي (ت676:هـ)

45

 -قوله :األصح أن ثمن املثــل((( يعرف بقدر أجرة النقل((( .واألصح

عند األصحاب أنه يعترب ثمن مثله يف ذلك الوقت واملكان (((.

 -قوله :وكذا إن مل خيف إال شــدة الضنى((( ...إىل آخره((( .يف الصورة

األوىل والثانية قوالن ال وجهان ((( ،ويف الشــن((( طريقان طرد القولني

(((

والقطع باملنع (((.

 -قولــه :ثم يتيمم مع الغســل واملســح عىل أحــد( ((1الوجهني(.((1

املشهور قوالن(.((1

((( ثمن ا ْلِ ْث ِل :البدل الذي جرى العرف بدفعه ملثل اليشء املؤجر يف مدته ورشوطه .معجم
لغة الفقهاء ص.43 :
((( يذكر الغزايل يف كتاب التيمم أســباب العجز عن استعامل املاء وهي سبعة ،ذكر السبب
الثاين وهو :أن خياف عىل نفســه أو ماله من سبع أو ســارق فله التيمم ...إلخ .ينظر:
الوجيز .19/1
((( التذنيب لوحة/31 :ب .وينظر :الوسيط  ،436/1فتح العزيز .211-210/1
((( الضنى :املرض ،خمتار الصحاح ص.385 :
((( وهو السبب اخلامس للتيمم ،قال الغزايل« :وكذا إن مل خيف إال شدة الضنى وبطء الربء
أو بقاء شــن عىل عضو ظاهر عىل أقيس الوجهني فإن كل ذلك رضر ظاهر» ،الوجيز
.20/1
((( أي شدة الضنى و بطء الربء ،ينظر :فتح العزيز .220-219/1
((( الشني :العيب ،النهاية .521/2
((( يف التذنيب« :طرد اخلالف» ،لوحة/31 :ب .
((( التذنيب لوحة/31 :ب .وينظر :فتح العزيز .220-219/1
( ((1يف الوجيز« :أظهر الوجهني».20/1 ،
( ((1ينظر :خمترص املزين  ،35/1احلاوي  ،1103-1101/2الوسيط .440/1
( ((1التذنيب لوحة/31 :ب ،.وفتح العزيز .223/1
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 -قوله :فيام إذا نوى املتيمم استباحة الصالة مطلق ًا استباح الفرض(((.

األظهر أنه كام إذا نوى النفل (((.

 -قوله :يف كيفية صالة فاقد الســرة ،ثالثــة أوجه((( .األول ،والثاين:

قوالن مشهوران (((.

 -قوله :وأقل مســح اخلــف ما ينطلق عليه االســم ممــا يوازي حمل

الفرض((( .مقتىض هذا أن االقتصار عىل مسح العقب((( جيزئ((( ،واألظهر
((( الوجيز ص .21 :وينظر :هناية املطلب .168-167/1
((( التذنيب لوحة/32 :أ .وينظر :الوســيط  446/1وفيه ترجيح أنه كام لو نوى الفرض
والنفــل مجيع ًا؛ ألن الصالة اســم جنس يتناول الفــرض والنفل مجيع ًا فأشــبه ما لو
تعرض هلام يف نيتــه ،وفتح العزيز  240/1وفيه ترجيح أنه كــا لو نوى النفل وحده؛
ألن مطلق اســم الصالة حممول عليه والفرض حيتــاج إىل ختصيصه بالنية ،قال :وهذا
الوجه أظهــر ،ومل يذكر أصحابنا العراقيــون غريه ،وهو املنقول عــن القفال .أقول:
ومــا رجحه الرافعي هو املعتمد يف املذهب ،ينظــر :التحقيق ص ،96 :وحتفة املحتاج
.361-360/1
((( قال الغزايل« :يف وجه ال يتم الركوع والســجود بل يومئ حذر ًا من كشف العورة ،ويف
وجه يتم ،ويف وجه يتخري ،فإن قلنا ال يتم فيقىض لندور العذر وعدم البدل وإن قلنا يتم
فاألظهر أنه ال يقيض ألن وجوب السرت ليس من خصائص الصالة» ،الوجيز ص.23:
وينظر :هناية املطلب .205/1
((( التذنيب لوحة/32 :أ .وينظر :فتح العزيز .268-267/1
((( قال الغزايل« :فلو اقترص عىل األســفل فظاهر النص منعه ،وأما األكمل فأن يمسح عىل
أعىل اخلف وأسفله إال أن يكون عىل أسفله نجاسة» .الوجيز ص.24 :
((( العقب :مؤخر القدم ،ينظر :املصباح املنري .419/2
((( ينظر :الوسيط  ،466/1التهذيب . 437/1

لإلمام حميي الدين النووي (ت676:هـ)

47

عند األصحاب أنه ال جيـزئ (((.
 -قوله :وفيـــا حتت اإلزار((( وجهان((( .قيل مها قوالن((( ،ويف جتديد

العصابة للفريضة وجهان((( ،قيل :قوالن (((.

 -قولــه :والقوي هو األســود واألمحــر ،باإلضافــة إىل لون ضعيف

بعــده((( .هذا وجه ،واألظهــر أن القوة حتصل بالرائحــة والثخانة((( ،كام

حيصل باللون(((.

 -قولــه :وأما يف الطهر فرتد إىل أغلب العادات وهو أربع وعرشون...

إىل آخره( ،((1فيه إشــارة منه إىل ترجيح الر ّد إىل األغلب ،والظاهر أهنا ترد
((( ينظر :فتح العزيز .281/1
((( االستمتاع بام بني الرسة والركبة.
((( يتحدث الغزايل هنا يف كتاب احليض عــن ما حيرم عىل احلائض ومنها :اجلامع وال حيرم
االستمتاع بام فوق الرسة وما حتت الركبة ،ينظر :الوجيز .25/1
((( ينظــر :احلــاوي  ،473-472/1الوســيط  ،473/1املحــرر ص ،88 :فتح العزيز
.297/1
((( قال الغزايل« :فإن ظهر الدم عىل العصابة فال بد من التجديد» ،الوجيز .25/1
((( التذنيب لوحة/32 :أ .ونقل املســعودي اخلالف يف املسألة عىل قولني ،ينظر :الوسيط
 ،475/1فتح العزيز .300/1
((( يتحدث الغزايل هنا عن املستحاضة وهي املبتدأة املميزة ،ينظر :الوجيز .26/1
ِ
ِ
ب .ينظر:
ــن :ك ُث َ
ف و ُغلظ وص ُل َ
((( الثخانةَ :ث ُخــ َن اليش ُء ُثخون ًة و َثخان ًة وث َخن ًا ،فهو َثخ ٌ
لسان العرب .473/1
((( التذنيب لوحة/32 :أ .ينظر :فتح العزيز 306-305/1
( ((1هنــا احلديث عن املبتدأة غري مميزة ،قال الغزايل« :ألنــه أغلب يف االحتياط ،وقيل إىل
تسع وعرشين ألنه تتمة الدور» ،الوجيز  .26/1وينظر :هناية املطلب .342/1
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إىل تسع وعرشين (((.
 قوله :وقضاء الصلوات ال جيب((( .هذا وجه ،والظاهر وجوبه (((. -قوله :فإن قلنا ال ترد إليها ،فقد قيل :إهنا كاملبتدأة(((...إىل قوله :ألهنا

(((
مفرعة عىل أهنا ال ترد إىل العادة الدائرة
متكررة يف اخلمســة  .هذه األوجه ّ

مما تفرد هبا صاحب الكتاب ((( ،والذي قال غريه تفريع ًا عليه الرد إىل القدر
األخري قبل االستحاضة (((.

 -قولــه :فأما الدم بني التوأمني فنفاس عىل أصح الوجهني((( .األصح

عند األصحاب أنه ليس بنفاس بل كدم احلامل ،وقيل دم فساد (((.

((( التذنيب لوحة/32 :أ .وينظر :فتح العزيز 312/1
((( احلديث هنا عن التي نسيت عادهتا ،قال الغزايل« :ملا فيه من احلرج» ،الوجيز .28/1
((( التذنيب لوحــة/32 :أ .ألن كل وقت أفرد بالنظر فمن اجلائز كوهنا طاهرة فيه؛ فنأخذ
باالحتياط ،ينظر :احلاوي  ،503/1فتح العزيز  ،328/1التهذيب .461-460/1
((( املبتدأة :هي التي طبق الدم عليها من أول األمر .هناية املطلب .332/1
((( قال الغزايل « :وقيل :أهنا ترد إىل القدر األخري قبل االستحاضة ،وقيل :ترد إىل الثالثة إن
استحيضت بعد اخلمسة؛ ألهنا متكررة يف اخلمسة» الوجيز ص.29 :
((( قال الغزايل« :إذا اتسقت عادهتا وكانت حتيض يف شهر ثالث ًا ثم يف شهر مخس ًا ثم يف شهر
ســبع ًا ثم تعود إىل الثالث عىل هذا الرتتيب ثم اســتحيضت ففي ردها إىل هذه العادة
الدائرة وجهان» ،الوجيز .29/1
((( التذنيب لوحة/32 :أ .وينظر :فتح العزيز 338/1
((( الوجيــز  .31/1وحيكى عن صاحب التلخيص أنه نفــاس؛ ألنه خرج عقيب خروج
نفس ،ينظر :هناية املطلب  ،445/1فتح العزيز .360/1
((( التذنيب لوحة/32 :أ .ينظر :التهذيب  ،481/1فتح العزيز .360/1
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 -قوله :كــا لو حاضت مخســة وطهرت ســتة ،وهكذا مــرار ًا ،ثم

اســتحيضت...إىل آخره((( .هــذا وجه ذكره القفــال ((( ،وإطالق املعظم

يقتيض الرد إىل العادة السابقة طالت أم قرصت (((.
[كتاب الصالة]

أداء ثالثة أوجه(((.
 -قوله :إذا وقع بعض الصالة يف الوقت ففي كونه ً

والذي قاله األصحاب :إن وقع يف الوقــت دون ركعة فكأهنا قضاء ،وإال

فوجهان أصحهام كلها أداء (((.

((( يتحدث الغزايل هنا عن املســتحاضات يف النفاس وهن أربع ،األوىل :أن تكون معتادة
يف احليض أيضــ ًا ،فتحكم هلا بالطهر بعد األربعني عىل قدر عادهتا يف الطهر ،ثم حتيض
قدر عادهتا يف احليض .قال« :فال تقيم الدور سنة بل أقىص ما يرتقي الدور إليه تسعون
يوم ًا ،وهي ما تنقيض به عدة اآليسة فام فوقه ال تؤثر العادة فيه» ،الوجيز .32 -31/1
((( حممد بن عيل بن إســاعيل الشــايش ،القفــال ،أبو بكر :من أكابر علــاء عرصه بالفقه
واحلديث واللغة واألدب ،من أهل ما وراء النهر .وهو أول من صنف اجلدل احلســن
من الفقهاء .وعنه انترش مذهب الشــافعي يف بالده .ينظر :هتذيب األســاء واللغات
 ،872/1طبقات الشافعية الكربى للســبكي  ،200/3طبقات الشافعية البن قايض
شهبة .148/1
((( التذنيب لوحة/32 :ب .وينظر :هناية املطلب  ،450/1املهذب  ،163/1فتح العزيز
.362/1
((( أي :لــو وقع بعض الصالة يف الوقت وبعضها بعد خــروج الوقت ،فقد حكى الغزايل
فيه ثالثة أوجه ومل يفرق بني أن يكــون الواقع يف الوقت ركعة أو دوهنا .ينظر :الوجيز
.33/1
((( التذنيــب لوحة/32 :ب .ينظر :احلاوي  ،42-41/2الوســيط  ،550/2فتح العزيز
.377/1
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 قوله :ويف املنفرد يف بيته ثالثة أقوال((( .الثالث منها وجه ال قول (((. قوله :وال تصح الفريضة عىل بعري معقــول(((/1[ .ب] هكذا ذكروجوز األكثرون الصالة عىل الدابة املعقولة
اإلمام((( وصاحب الكتاب(((ّ ،
عند متام األركان واالستقبال((( ،ويف الســائرة وجهان أظهرمها املنع؛ ألن
السري ينسب إىل الراكب ،ولذلك جاز الطواف راكب ًا (((.

 قوله :وال يــر انحراف الدابة عن القبلة ...إىل قوله :وقيل ال جيبإال إذا كان العنان بيده((( .مقتىض كالمه ترجيح عدم وجوب االســتقبال
((( يتحدث الغــزايل هنا عن األذان واإلقامة أمها ســنتان أم فرضا كفايــة .ينظر :الوجيز
.36-35/1
((( التذنيــب لوحــة/32 :ب .ينظر :احلــاوي  ،58/2الوســيط  ،566/2فتح العزيز
.405-404/1
((( يتحدث الغزايل عن االســتقبال وهو يفتقر إىل ُمس َت ْقبِل ،و ُم ْســ َت ْق َبل وهو املسمى قبله،
واهلالة التي يقع فيها االستقبال وهي الصالة .ينظر :الوجيز .37/1
((( عبد امللك بن عبد اهلل بن يوســف ،اجلويني ،أبو املعايل ،امللقب بـ «إمام احلرمني» ،أعلم
املتأخرين يف أصحاب الشافعي ،من مصنفاته :هناية املطلب ،والربهان ،وغياث األمم،
وغريها ،تويف ســنة 478هـ يف نيســابور .ينظر ترمجته يف :طبقات السبكي ،208 / 3
 ،209واألعالم للزركيل .290 / 4
((( ينظر :هناية املطلب  ،74/2والوجيز  ،37/1الوسيط .578/2
((( ينظر :املحرر ص.113 :
((( التذنيب لوحة/32 :ب .وينظر :األم  ،85/1احلاوي  ،267/2فتح العزيز -430/1
.431
((( قال الغزايل« :وقيل :جيب االستقبال عند التحرم» ،الوجيز .37/1
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التحرم إذا تيرس(((.
عند
ُّ
 -قوله :وإن كان بجامح الدابة بطل إن طال الزمان وإن َق ُص فوجهان(((.

حكاية الوجهني انفرد هبا املصنف ،وقطع الباقون بأهنا ال تبطل إذا َق ُص(((.

 -قوله :ويركع ويســجد ويقعد البث ًا يف هذه األركان((( .هذا وجه عىل

القول املخرج ،والظاهر تفريع ًا عىل ذلك القول أنه ال يقعد للتشــهد لطول

زمان بل يميش كالقيام(((.

 قوله :والنية بالرشوط أشبه((( ،األكثرون عدُّ وها ركن ًا (((. قوله :ولو شك هل نوى ومىض مع الشك ركن ال يزاد مثله((( كركوع((( التذنيب لوحة/32 :ب .وينظر :التهذيب  ،60/2فتح العزيز .435-434/1
((( الوجيز.37/1 ،
((( التذنيب لوحــة/32 :ب .ينظر :هناية املطلب  ،81/2التهذيــب  ،62/2فتح العزيز
.437-436/1
((( ملا فرغ من الكالم يف اســتقبال الراكب وكيفية إقامته األركان ،اشــتغل بالكالم فيهام يف
حق املايش .قال الغزايل« :وال يميش إال يف حال القيام» ،الوجيز  . 37/1وينظر :هناية
املطلب .83/2
((( التذنيب لوحة/32 :ب .ينظر :األم  ،84/1احلاوي  ،95/2فتح العزيز .439/1
((( يتحــدث الغزايل عن كيفية الصــاة .ينظر :الوجيــز  .40/1ألن النية تتعلق بالصالة
فتكون خارجة عن الصالة ،وإال لكانت متعلقة بنفســها وال اقرتان إىل نية أخرى .فتح
العزيز .461/1
((( التذنيــب لوحة/33 :أ .قال الرافعي يف فتح العزيــز« :القرتاهنا بالتكبري وانتظامها مع
سائر األركان».461/1 ،
((( «قصد به االحرتاز عن القراءة والتشهد ومد الطمأنينة» ،فتح العزيز .466/1
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بطل((( .هذا وجه ،واألصح((( أنه ال فــرق بني الركن الفعيل والقويل ،فال
جيوز واحد منهام حتى يتذكر(((.
 قوله :يرفع يديه حذو منكبيــه(((...إىل آخره((( .انفرد بنقله األقوالالثالثة يف حدّ الرفع ،ومل يذكــر األكثرون خالف ًا بل اقترص بعضهم عىل أنه
يرتفــع حذو منكبيه ،وآخرون عىل أنه يرفــع إىل أن حتاذي أطراف أصابعه
أذنيه ،وإهباماه شحمة أذنيه ،وكفاه منكبيه(((.
 قوله :فإن مل يقدر إال عىل حد الراكعني قعد((( .كذا أطلقه أيض ًا إماماحلرمني((( ،واألظهر أنه جيب أن يقف عىل هيئة الراكعني(((.
((( الوجيز .40/1
((( يف التذنيــب «األظهر» ،لوحة/33 :أ .وأيض ًا ذكر الرافعي يف فتح العزيز األظهر .ينظر:
فتح العزيز .466/1
((( ينظر :فتح العزيز .466/1
((( املنكبني تثنية منكب ،وهو جمتمع رأس العضد والكتف ،املصباح املنري .964/2
((( يذكر هنا الغزايل ســنن التكبري فيقول« :يرفع يديه مع التكبري إىل حذو املنكبني يف قول،
وإىل أن حتــاذي رؤوس األصابــع أذنيه يف قول ،وإىل أن حتاذي أطــراف أصابعه أذنيه
وإهبامه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه يف قول» ،الوجيز .41/1
((( التذنيب لوحة/33 :أ .وينظــر :األم  ،90/1خمترص املزين  ،70/1احلاوي ،126/2
فتح العزيز .476/1
((( الركن الثاين :القيام .ينظر :الوجيز .41/1
((( ينظر :هناية املطلب .157-156/2
((( التذنيب لوحة/33 :أ .وينظر :التهذيب  ،111/2فتح العزيز .480/1

لإلمام حميي الدين النووي (ت676:هـ)

53

 قولــه :ويف اســتحباب التعــوذ يف كل ركعــة وجهــان((( .قيــل:مها قوالن(((.
 قوله :ثم جيلس لالسرتاحة ثم يقوم مكرب ًا ((( .هذا ذهاب ًا إىل أنه يرفعرأســه غري مكرب ،ثم يقوم مكرب ًا ،واألظهر أنه يرفع رأســه عن الســجود
مكــر ًا((( ،قلت :حيتمل أن يكون قوله مكرب ًا ً
حاال من قوله :جيلس ويقوم،
ويكون كام قاله األصحاب(((.
 قولــه :ويف اإلهبــام أوجه((( .كذا قالــه اإلمام أيض ًا((( ،واملشــهورأهنا أقوال(((.
((( الركن الثالث :القراءة .ينظر :الوجيز .42/1
((( التذنيب لوحة /33أ .وينظــر :األم  ،93/1احلاوي  ،131/2فتح العزيز -490/1
.491
((( الركن اخلامس :السجود .ينظر :الوجيز .44/1
((( التذنيب لوحة/33 :أ .وينظر :التهذيب  ،119/2فتح العزيز .527/1
((( ينظر :روضة الطالبني .260/1
((( الكالم هنا عن الركن الســادس وهو :التشهد .قال الغزايل« :قيل :يرسلها ،وقيل :حيلق
اإلهبام والوســطى ،وقيل :يضمها إىل الوســطى املقبوضة كالقابض ثالث ًا وعرشين».
الوجيز .45/1
((( ينظر :هناية املطلب .175/2
((( التذنيــب لوحة/33 :أ .وينظر :احلــاوي  ،137/2التهذيــب  ،121/2فتح العزيز
.532/1
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 قوله :وعىل اآلل((( قوالن((( .قيل :مها وجهان(((. -قولــه :العاجز عن الدعــاء ال يدعو بالعجميــة((( .ويف األذكار

(((

وجهان((( ،الذي قاله األصحاب أن األذكار والدعاء مجيع ًا عىل وجهني(((.
 -قوله :فيمن ســبقه احلدث بــرط أن ال حيدث عمد ًا .كذا رشط هو

وشيخه((( أن القول القديم إنام جيوز البناء إذا مل حيدث ومل يتكلم متعمد ًا(((.
وقال األكثرون ال بأس باحلدث عمد ًا(.((1

 قوله :ولو قبض عىل طرف ٍحبل عىل نجاســة..إىل آخره( .((1الفرق
((( يف املخطوط :األول ،واملثبت من الوجيز والتذنيب.
((( أي هل جتب الصالة عىل اآلل؟ ينظر :الوجيز .45/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/33 :أ .وينظر :احلاوي  ،206/2الوسيط  ،631/2فتح العزيز
.533/1
((( قال الغزايل« :والعاجز عن الدعاء بالعربية ال يدعو بالعجمية بحال ،ويف ســائر األذكار
هل يأيت برتمجتها؟ فيه خالف» ،الوجيز .45/1
((( كدعاء االستفتاح ،والقنوت وتكبريات االنتقاالت ،وتسبيحات الركوع والسجود.
((( ينظر :الوسيط .635/2
((( التذنيب لوحة/33 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،539/1روضة الطالبني .266/1
((( يقصد به إمام احلرمني .ينظر :هناية املطلب .199/2
((( احلديث هنا عن رشائط الصالة ومنها :الطهارة .ينظر :الوجيز .46/1
( ((1التذنيب لوحة/33 :أ/33-ب .وينظر :احلاوي  ،239/2فتح العزيز .4-3/2
( ((1احلديث هنا عن طهارة الثوب .قال الغزايل« :ولو قبض طرف حبل ملقى عىل نجاسة
بطلت صالتــه إن كان املالقي يتحرك بحركته ،وإال فوجهان ،ولو كان عىل ســاجور
كلب أو عنق محار عليه نجاسة فوجهان مرتبان وأوىل باجلواز» .الوجيز .46/1

لإلمام حميي الدين النووي (ت676:هـ)

55

بني أن يتحرك الطرف بحركتــه أم ال يتحرك [/2أ] يف ختصيص الوجهني

باحلالة الثانية مل يذكره إال اإلمام((( وصاحب الكتاب ،وأرســل األصحاب
الكالم إرساال(((.

 -قوله :يف العظم النجس وجب نزعه وإن خاف اهلالك عىل املنصوص،

وفيه قول خمرج أنه ال ينزع إن خــاف اهلالك((( .والذي قال اجلمهور إن يف
املسألة وجهني عند خوف التلف ،األصح ال جيب النزع(((.

 -قوله :إذا مل يسترت العظم فإن استرت سقط حكم نجاسته((( .هذا وجه،

والظاهر أنه إذا وجب النزع فال فرق بني املسترت وغريه(((.

 قوله :وما عىل ا َملنْ َف ِذ ال مباال َة به عىل األظهر((( .األظهر عند اإلمام(((،((( ينظر :هناية املطلب .330/2
((( التذنيب لوحة/33 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،10/2روضة الطالبني .275-274/1
((( احلديث هنا عن طهارة البدن إذا وصل عظمه بعظم نجس .ينظر :الوجيز .47-46/1
((( قال الرافعي« :إيراد الكتاب يشعر بخالفه» ،التذنيب لوحة/33 :ب  .ينظر :فتح العزيز
 ،11/2التحقيق ص.181 :
((( الوجيز .47-46/1
((( التذنيب لوحة/33 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،12/2روضة الطالبني .276/1
((( احلديث هنا عن طهارة املكان ،وهنا عن النجاسات الواقعة مظنة العذر والعفو ،والكالم
هنا إذا محل طري ًا أو حيوان ًا آخر ال نجاســة عليه ،ويكون احليوان املحمول طاهر املنفذ،
فإن مل يكــن فهو جزء طاهر تنجس بام خيرج من النجاســة ،فهل تصح صالته؟ ينظر:
الوجيز .47/1
((( ينظر :هناية املطلب .311/2
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وصاحب التتمة((( الوجه اآلخر(((.
 -قوله :وإن أصابه من بدن الغري فوجهــان((( ،اخلالف عند اجلمهور

قوالن ،وال خيتص اخلالف بدم البثرات((( بل جيري يف دم الغري مطلق ًا(((.

 قوله :لطخات((( الدماميــل((( ...إىل آخره((( .مقتىض اجلزم بإحلاقلطخات الدماميل الدائمة بدم االســتحاضة ،وختصيص الرتدد يف اإلحلاق
بالبثــرات بلطخات الدماميــل التي ال تدوم ،واألظهر مــن املنقول إن يف
إحلاقها بالبثــرات وجهني مطلق ًا ،فإن قلنا ال يلحق وهو األوىل ،فإن كانت
((( صاحب التتمة :هو عبد الرمحن بن مأمون بن عيل ،املتويل ،أبو ســعد ،من أهل نيسابور،
ربا مدق ًقا .برع يف الفقه واألصول واخلالف.
من فقهاء الشــافعية  .كان ً
فقيها حمق ًقا وح ً
توىل التدريــس بالنظامية ببغداد وأقام هبا إىل أن تويف ســنة  478هـــ .ينظر :طبقات
الشافعية الكربى للسبكي  ،223 / 3طبقات الشافعية لإلسنوي .147-146/1
((( التذنيب لوحة/33 :ب .أي أهنا ال تصح ،كام لو كان جزء آخر منه نجســ ًا .ينظر :فتح
العزيز .21/2
((( احلديث هنا عن دم البثرات وقيحها وصديدها معفو عنه .ينظر :الوجيز .48/1
((( البثرات مجع بثرة ،وهي خراج صغري خيرج يف اجللد ،ينظر :النظم املســتعذب ،66/1
املصباح املنري .59/1
((( التذنيب لوحة/33 :ب .وينظر :هناية املطلب  ،294/2فتح العزيز .28-27/2
فتلوث .و ُلطِ َخ ٌ
برشُ :ر ِم َي به .ويف الســاء
((( َل َط َخ ُه بكذا َل ْطخ ًا ف َت َل َّط َخ به ،أي َّلوثه به َّ
فالن ٍّ
َل ْط ٌخ من سحاب ،أي قليل .ينظر :الصحاح يف اللغة .140/2
((( دمل :انْدَ َم َل اجلرح متاثل و الدُّ َّم ُل واحد َد َم ِام ُيل القروح .ينظر :خمتار الصحاح .218/1
((( قال الغزايل« :ولطخات الدماميل والفصدان دام غالب ًا فكدم االســتحاضة ،وإن مل يدم
ففي إحلاقها بالبثرات تردد» ،الوجيز .48/1
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تدوم غالب ًا فيحتاط له كام يف دم االستحاضة ،وإال فيلحق بدم األجنبي(((.
 قوله :يف أمخصيها((( وجهان((( .ويقال قوالن(((. -قوله :وال يكفيــه أن خيط بني يديه خط ًا ،بل ال بد من يشء مرتفع أو

مصىل((( .والذي قاله اجلمهور :إن مل جيد شيئ ًا شاخص ًا بسط مصىل أو خط
خط ًا ويكفيه(((.

 -قوله :وإذا مل جيد املار سبيالً ،فال يدفع بحال((( ،وكذا قاله اإلمام(((،

وسكت اجلمهور عن تقييد املنع بذلك ،وعليه يدل احلديث(((.

((( التذنيب لوحة/33 :ب/34-أ .وينظر :هنايــة املطلب  ،294/2فتح العزيز ،29/2
روضة الطالبني .281/1
((( األمخــص :ما دخل من باطن القدم فلم يصب األرض يف الوطء ،ينظر :النهاية ،80/2
النظم املستعذب .34/1
((( احلديث هنا عن ســر العورة يف الصالة عند املرأة .ينظر :الوجيز  ،48/1هناية املطلب
.190/2
((( التذنيب لوحة/34 :أ .وينظر :التهذيب  ،155/2فتح العزيز .35/2
((( احلديث هنا عن ترك األفعال الكثرية يف الصالة .ينظر :الوجيز .49/1
((( التذنيــب لوحة/34 :أ .وينظر :الوســيط  ،658/2التهذيــب  ،165/2فتح العزيز
.57/2
((( الوجيز .49/1
((( ينظر :هناية املطلب .226/2
((( التذنيب لوحة/34 :أ .وهو حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -يف البخاري أن
النبي ﷺ قال« :إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه
فليدفعه ،فإن أبى فليقاتله فإنام هو شيطان».وينظر :احلاوي  ،244/2البيان -157/2
 ،158فتح العزيز  ،58/2روضة الطالبني .295-294/1
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 قوله :فإن تعمد ترك هذه األبعاض((( مل يسجد عىل أظهر الوجهني(((.األظهر عند املعظم إنه يسجد ،ويقال مها قوالن(((.
 قوله :األظهر أن اجللســة بني السجدتني ركن طويل((( .األظهر عنداألصحاب أهنا كاالعتدال(((.
 قولــه :فــإن كان مأمومــ ًا وقعــد إمامه جــاز الرجــوع عىل أحدالوجهــن((( .كذا جعــل أيضــ ًا اإلمام اخلــاف يف جواز الرجــوع(((،
وقال كثري من األصحــاب اخلالف يف وجوب الرجــوع ،وقالوا األصح
الوجوب(((.
((( األبعاض هي الســنن املجبورة بســجود الســهو ،وهي :القنوت والقيام له ،والقعود
للتشهد األول ،والتشهد األول ،والصالة عىل النبي ﷺ فيه .ينظر :املحرر ص.160 :
((( احلديث هنا عن السجدات ومنها سجدة السهو .ينظر :الوجيز .50/1
((( قال الرافعي« :يقال اخلالف قوالن واألظهر عند املعظم يف املسألة أنه يسجد» ،التذنيب
لوحة/34 :أ .وينظر :هناية املطلب  ،250/2فتح العزيز .65/2
((( هنا املقتىض الثاين لسجود السهو وهو ارتكاب املنهي .ينظر :الوجيز .50/1
((( التذنيــب لوحة/34 :أ .وينظر :هناية املطلب  ،276/2التهذيب  ،191/2فتح العزيز
 ،68/2منهاج الطالبني .203/1
((( فوات التشــهد األول يقتيض سجود الســهو ،وهنا يبني متى جيوز تداركه بالعود إليه.
ينظر :الوجيز .51/1
((( ينظر :هناية املطلب .255/2
((( التذنيــب لوحة/34 :أ .وينظر :فتح العزيــز  ،79-78/2منهاج الطالبني -204/1
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 -قولــه :القيــاس أنــه ال يعيد التشــهد ،والنــص أنــه يعيدها(((.

وجهــان((( ،واألكثــرون ّأولوا النــص((( ،ومل يســ ِّلموا أن اإلعادة جيب
عىل النص(((.

 -قولــه :ثم الصحيح أن هذه ســجدة فردة ،يعني فــا تفتقر إىل حترم

وحتلل((( .واألظهر عند األكثرين افتقارمها إليه دون التشهد(((.

((( صورة املسألة :إذا قام إىل اخلامسة يف صالة رباعية ،ثم تذكر قبل أن يسلم فعليه أن يعود
إىل اجللوس ويسجد للسهو ،ســواء ذكر يف قيام اخلمسة ،أو يف ركوعها ،أو سجودها،
وإن تذكر بعد اجللوس فيها ســجد للسهو ويسلم .وهل يتشــهد؟ فيه خالف .ينظر:
الوجيز .51/1
((( أصحهــا :وبه قال معظم األصحاب :ال؛ ألنه أتى به يف موضعه ،فأشــبه ما إذا قام إىل
اخلامسة من السجود ثم تذكر فإنه يقعد ويتشهد ،وال حيتاج إىل العود إىل السجود.
والثاين - :وبه قال ابن رسيج  :-أنه جيب إعادته ،وينســب هذا إىل نص الشافعي-ريض اهلل
عنه -حيث قال :وإن ذكر أنه يف اخلامســة سجد ،وإن مل يسجد قعد يف الرابعة ويتشهد،
ويســجد للسهو ،حكم بأنه جيلس ويتشهد سواء قعد يف الرابعة ،أو مل يقعد .ينظر :فتح
العزيز .84/2
((( قال أصحاب الوجه األول :أما لفظ الشــافعي فإنام يتعرض للقعود ،ومل يقل تشهد أو مل
يتشهد ،فاملراد ما إذا قعد ومل يتشهد .ينظر :فتح العزيز .84/2
((( التذنيب لوحة/34 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،85/2روضة الطالبني .307/1
((( احلديث عن ســجدة التالوة .قال الغزايل« :ثم الصحيح أن هذه سجدة فردة وإن كانت
تفتقر إىل ســائر رشائط الصالة ،ويســتحب قبلها تكبرية مع رفع اليدين إن كان يف غري
الصالة ودون الرفع إن كان يف الصالة ،وقيل جيب التحرم والتحلل والتشــهد ،وقيل
جيب التحرم والتحلل دون التشهد ،وقيل ال جيب التحرم» ،الوجيز .53/1
((( التذنيــب لوحــة/34 :ب .وينظر :التهذيب  ،179/2فتــح العزيز  ،109/2روضة
الطالبني .322/1
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 -قوله :وما رشعت اجلامعة فيها كالعيدين والكسوفني((( واالستسقاء

فهو أفضل من الرواتب((( .إشــارة إىل أن الرتاويح أفضل من الرواتب إذا

قلنا باألظهر [/2ب] إن اجلامعة ترشع يف الرتاويح وهذا وجه ،واألظهر أن
الرواتب أفضل؛ ألن النبي ﷺ واظب عىل الرواتب(((.

 -قوله :ويشبه أن يكون الوتر هو التهجد((( .األظهر واألوفق ملا ذكره

يف النكاح((( أن الوتر والتهجد متغايران(((.

 -قوله :له أن يتشهد بني كل ركعتني أو((( يف كل ركعة((( .جتويز التشهد

يف كل ركعة ال يكاد يوجد إال لإلمــام((( وصاحب الكتاب( ،((1ويف كالم
((( يف الوجيز :اخلسوفني.
((( احلديث هنا عن صالة التطوع ،وهنا يف غري الرواتب ،ومها قســان :قســم تســن فيها
اجلامعة ،وقسم :ال تسن فيها اجلامعة .ينظر :الوجيز .54/1
((( التذنيــب لوحة/34 :ب .ووجهه األفضلية أن رســول اهلل ﷺ مل يداوم عىل الرتاويح،
وداوم عىل الســنن الراتبة .ينظر :احلاوي  ،370/2هناية املطلب  ،356/2فتح العزيز
.129/2
((( الوجيز .54/1
((( ينظر :الوجيز . 2/2
((( التذنيب لوحة/34 :ب .وينظر :فتح العزيز .126-125/2
((( يف املخطوط:و ،واملثبت من الوجيز.
((( احلديــث هنا عن التطوع التي ال تتعلق بســبب ،وال وقت ،ال حــر ألعدادها ،وال
لركعاهتا .ينظر :الوجيز .54/1
((( ينظر :هناية املطلب .350/2
( ((1ينظر :الوسيط .693/2

لإلمام حميي الدين النووي (ت676:هـ)

61

(((
صـرح القايض حسني((( ،وصاحب
غـريمها املنع من ذلك  .قلت :وقـد ّ

التهذيب((( وغريمها((( بأنه ال جيوز أن يزيد عىل تشهدين ،وال جيوز أن يزيد

ما بينهام عىل ركعتني(((.
 قولــه :وفضيلة اجلامعة ال حتصل إال بــإدراك ركعة((( .هذا وجه(((،وقطع اجلمهور بحصوهلا بإدراك التشهد(((.
(((
ِ
الركوع قوالن(.((1
الداخل
 قوله :ويف اســتحباب االنتظار لدركَ

((( التذنيب لوحة/34 :ب .ينظر :فتح العزيز .135/2
((( هو احلســن بــن حممد بن أمحد ،أبو عــي املروروذي ،املعروف بالقايض حســن ،من
كبار فقهاء الشافعية ،تويف ســنة 462هـ وله التعليقة املشهورة يف الفقه ،ينظر :طبقات
الشافعية الكربى للسبكي  ،358-356/4وفيات األعيان .135-134/2
((( احلســن بن مســعود بن حممد ،أبو حممد البغوي .أحد األئمة تفقه عىل القايض حسني،
وكان إمامــ ًا يف التفســر واحلديث والفقه ،تويف بمرو ســنة 516هـــ ،من مصنفاته:
التهذيب ورشح الســنة وغري ذلك .ينظر ترمجته يف :طبقات الشافعية البن قايض شهبة
 ،281/1تذكرة احلفاظ  ،1258/4النجوم الزاهرة .224/5
((( ينظر :التهذيب  ،228/2املهذب  ،85/1فتح العزيز .135/2
((( ينظر :منهاج الطالبني .222/1
((( الوجيز .55/1
((( ألن إدراك ما دون الركعة ليس حمسوب ًا من صالته ،فال ينال هبا الفضيلة .ينظر :الوسيط
.696/2
((( التذنيب لوحة/34 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،144/2روضة الطالبني .341/1
((( يف الوجيز« :ليدرك».55/1 ،
( ((1أي أن حيس اإلمام يف صالته بمجيء رجل يريد االقتداء به .ينظر :الوجيز .55/1
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كذا قال بعــض األصحاب((( ،وقال األكثرون :هل يكره االنتظار؟ فيـــه
قوالن((( .قلت :وقال آخرون :أحدمها يستحب ،والثاين يكره(((.
 قوله :من صىل منفرد ًا ثم أدرك مجاعة يستحب إعادهتا ،وحيتسب اهللتعاىل أيتها شاء((( .هذا قول قديم((( ،واجلديد أن الفرض األول(((.
 -قولــه :ولو بان بعد الفراغ كونه أم ّي ًا أو حمدثــ ًا أو جنب ًا فال قضاء(((.

األشبه ساوى األكثرين وهو املذكور يف التهذيب((( أنه جيب القضاء إذا كان

أمي ًا؛ لظهور نقصانه ،كالكافر واملرأة(((.

 قوله :وهو أوىل مــن البصري( .((1هذا وجه ،واألظهر التســوية بني((( ينظر :هناية املطلب .377/2
((( التذنيــب لوحة/34 :ب/35-أ .ينظر :خمترص املزين  ،113/1احلاوي  ،405/2فتح
العزيز .147/2
((( منهاج الطالبني .227/1
((( الوجيز .55/1
((( ويروى هذا القول عن اإلمالء؛ ألنه لو كانت الثانية ً
نفال عىل التعيني ملا ندب إىل إقامتها
باجلامعة .ينظر :الوسيط  ،697/2فتح العزيز .149/2
((( يف التذنيــب« :واجلديــد أن الفريضة هــي األوىل» ،لوحــة/35 :أ .وينظر :التهذيب
 ،256/2منهاج الطالبني .228/1
((( احلديث هنا عن صفات األئمة .ينظر :الوجيز .55/1
((( ينظر :التهذيب .267/2
((( التذنيب لوحة/35 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،163/2روضة الطالبني .349/1
( ((1قال الغزايل« :واألعمى أوىل من البصري؛ ألنه أخشع» ،الوجيز .56/1
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األعمى والبصري((( .قلت :ووجــه ثالث((( يف تعليق القايض أيب الطيب

(((

والتتمــة وغريمهــا ،واختــاره صاحب املهــذب((( بأن البصــر أوىل(((،
وهذا أقوى(((.

 -قوله :فاالتصــال بمــوازاة رأس أحدمها ركبة اآلخــر((( .مل يعترب

األكثرون هذا ،بل قالوا إذا حاذى يشء من بدن أحدمها بدن اآلخر حصل
االتصال(((.

((( التذنيب لوحة/35 :أ .وينظر :األم  ،146/1احلاوي  ،406/2هناية املطلب ،386/2
فتح العزيز .166-165/2
((( وهو أن البصري أوىل.
((( القــايض أبو الطيب :هو طاهر بن عبد اهلل بن طاهر الطربي ،من أعيان الشــافعية ،من
مصنفاته :رشح خمترص املــزين ،والتعليقة الكربى ،تويف ســنة 450هـ .ينظر :طبقات
الشافعية  ،176/3وهتذيب األسامء واللغات  ،247 / 2واألعالم .321 / 3
((( هو أبو إســحاق إبراهيم بن عيل الفريوزآبادي الشريازي ،تفقه عىل القايض أيب الطيب
الطربي ،كان متبحر ًا يف علم اخلالف بني األئمة واملذاهب ،وانتهت إليه رئاسة املذهب
الشــافعي يف عرصه ،من كتبه :التنبيه ،املهذب ،طبقــات الفقهاء ،اللمع ورشحه ،تويف
سنة 476هـ .ينظر :طبقات الشــافعية الكربى  ،88/3وشذرات الذهب ،349/ 3
ومعجم املؤلفني .68/1
((( «ألنه يتجنب النجاسة التي تفسد الصالة» .ينظر :املهذب .327/1
((( ينظر :منهاج الطالبني  ،234-233/1روضة الطالبني  ،354/1التحقيق ص.274:
((( احلديــث هنا عن رشائط القــدوة ومنها االجتامع يف املوقف بني اإلمــام واملأموم .قال
الغــزايل« :ولو وقف يف علو واإلمام يف ســفل فاالتصال بمــوازاة رأس أحدمها ركبة
اآلخر» ،الوجيز .56/1
((( التذنيــب لوحة/35 :أ .وينظر :هناية املطلب  ،410/2فتــح العزيز  ،181/2منهاج
الطالبني .241/1
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 -قوله :فإن اقتدى يف الصبح بالظهر صح((( عىل أحد القولني((( .قيل:

مها وجهان(((.

 -قوله :ولو نوى قطع القــدوة يف أثنائها ففي بطالن صالته أقوال(((.

هذا طريق لبعض األصحاب ،واألصح االقتصار عىل قولني يف القطع بغري
عذر ،واجلزم بصحتها إذا قطع لعذر(((.

 قوله :وإذا اقتدى يف أثناء صالته مل جيز يف اجلديد((( (((. قوله :واملســبوق عند سالم اإلمام يقوم من غري تكبري عىل النص(((.((( يف املخطوط :صىل ،واملثبت من الوجيز و التذنيب.
((( احلديــث هنا عن الــرط الرابع من رشوط القدوة وهي :توافــق نظم الصالتني .ويف
الوجيز« :أحد الوجهني».57/1 ،
((( التذنيب لوحة/35 :أ .وينظر :التهذيب  ،265/2فتح العزيز  ،189/2منهاج الطالبني
.244/1
((( يف الوجيز والتذنيب« :ثالثة أقوال» ،الوجيز  ،58/1التذنيب لوحة/35 :أ.
((( قال الرافعي« :هذا ذهاب إثبات اخلالف فيام إذا قطع القدوة بعذر وغري عذر وهو طريق
األصحــاب ،والصحيح ختصيص اخلالف بام إذا قطعها من غري عذر ،وأما املعذور فله
قطع القدوة بال خالف» ،التذنيب لوحة/35 :أ .وينظر :احلاوي  ،438/2الوســيط
 ،714-713/2التهذيب  ،274/2فتح العزيز .199-198/2
((( أي املنفرد ،الوجيز .58/1
((( مل يذكر النووي قول الرافعي يف هذه املســألة ،أو ربام هنا ســقط ،واملذكور يف التذنيب:
«الظاهر اجلواز ،وقد قيل يف جوازه قوالن يف اجلديد وليس اجلديد مقصور ًا عىل املنع»،
لوحة /35أ .وتراجع املسألة يف :هناية املطلب  ،388/2الوسيط  ،714/2فتح العزيز
 ،201-200/2روضة الطالبني .376-375/1
((( الوجيز .58/1
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والذي قالــه اجلمهور :أنه إن كان اجللوس الذي ســلم منه اإلمام موضع
جلوس املسبوق قام مكرب ًا ،وإال فوجهان :أظهرمها ال يكرب(((.
 قوله :ويشــرط جماوزة املزارع عىل ســكان القــرى((( .هذا وجه،والظاهر أنه ال حاجة إىل جماوزهتا يف القرى أيض ًا(((.
 قوله :إال إذا كان الغرض قتــاالً فيرتخص((( ،عىل أظهر القولني(((.ترجيح الرتخص [/3أ] عىل خالف املشهور(((.
 قوله :وإن طرأت املعصية يف أثناء السفر ترخص عىل النص((( .اتبع((( ينظر :التذنيب لوحة/35 :أ/35-ب .وبه قال القفال :أنه ال يكرب عند قيامه؛ ألنه ليس
موضع تكبريه ،وليس فيه موافقة اإلمام ،والوجــه الثاين :يكرب كيال خيلو االنتقال عن
ذكر .تراجع املسألة يف :األم  ،157/1فتح العزيز  ،204/2روضة الطالبني .250/1
((( احلديث هنا عن صالة املسافر ،وعن السبب املجوز للقرص ،وهو السفر الطويل املباح.
ينظر :الوجيز .58/1
((( التذنيب لوحة/35 :ب .وينظر :احلاوي  ،462/2هناية املطلب  ،426/2فتح العزيز
.209/2
((( أي يف القرص.
((( الكالم فيام ينتهي به الســفر ،وهو هنا نيــة اإلقامة إذا زادت عن ثالثة أيام .قال الغزايل:
«لفعل رسول اهلل ﷺ ذلك ثامنية عرش يوم ًا» ،الوجيز .59-58/1
((( التذنيب لوحة/35 :ب .وينظر :هناية املطلب  ،434-433/2فتح العزيز -217/2
 ،218روضة الطالبني .385/1
((( هنا احلديث عن الســفر املباح ابتدا ًء ،ثم نقله إىل معصية ،هل له القرص؟ ينظر :الوجيز
.59/1
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يف هذا إمامه((( ،فإنه نسب الرتخص إىل ظاهـر النص ،واملنع إىل ترجيح ابن
رسيج((( ،وأرسل عامة األصحاب وجهني ،وميلهم إىل املنع(((.

 -قوله :ويف تناول امليتة ،ومســح يوم وليلة وجهان أصحهام اجلواز(((.

ترجيح اجلواز يف املســح متفق عليه ،وأما امليتة فرجح األكثرون املنع وقطع

به بعضهم(((.

 -قولــه :واجلمع بني الظهــر والعرص ،واملغرب والعشــاء يف وقتيهام

جيــوز التقديم والتأخري يف
جائز بعذر الســفر واملطر((( .ظاهره بل رصحيه
ّ
املطر كالسفر ،واألظهر أنه ال جيوز التأخري يف املطر((( ،وقد ذكر اخلالف يف
آخر الباب(((.

((( ينظر :هناية املطلب .461/2
((( هو أمحد بن عمر بن رسيج ،فقيه الشــافعية يف عرصه ،له نحو  400مصنف ،قام بنرصة
املذهب الشافعي ،من تصانيفه :االنتصار ،والودائع لنصوص الرشائع .ينظر :طبقات
الشافعية  ،87/2واألعالم للزركيل .129 /1
((( قــال الرافعي« :وميلهم إىل منع الرتخص أكثر بخالف ما يشــعر به ســياق الكتاب»،
التذنيب لوحــة/35 :ب .وينظر :احلاوي  ،486/2الوســيط  ،723/2فتح العزيز
 ،223/2روضة الطالبني .388/1
((( قال الغزايل« :ألهنام ليسا من خصائص السفر» ،الوجيز .59/1
((( التذنيب لوحة/35 :ب .وينظر :التهذيب  ،312/2هناية املطلب  ،460/2فتح العزيز
.224/2
((( الوجيز .60/1
((( ينظر :خمترص املزين  ،129/1احلاوي  ،496-495/2فتح العزيز .237/2
((( ينظر :التذنيب لوحة/35 :ب .قال الغزايل يف آخر الباب« :ويف التأخري أيض ًا وجهان»،
الوجيز .61/1
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 -قوله :ون ّية اجلمــع يف أول الصالة األوىل أو يف وســطها((( .مقتىض

كالمه أنه ال يكفي اقرتاهنا بطرق التحلل وهو وجه ،واألشبه االكتفاء(((.

 -قوله :فال يفرق بينهام بأكثر من إقامة((( .كذا قال مجاعة حيتمل الفصل

بقدر إقامة وال جيوز بأكثر ،واألظهر الرجوع إىل العادة(((.

 -قولــه :فأمــا املنفرد ومن يمــي((( يف كــن((( فوجهــان((( .قيل:

مها قوالن(((.

 قوله :ويف التأخري وجهان((( .نقلهام اجلمهور قولني(.((1((( احلديث هنا عن رشوط اجلمع وهو الرتتيب .ينظر :الوجيز .60/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/35 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،241/2روضة الطالبني -396/1
.397
((( أي رشط املواالة يف اجلمع ،ويف الوجيز« :بأكثر من قدر إقامة». 60/1 ،
((( ينظر :التذنيب لوحة/35 :ب .وينظر :احلاوي  ،492/2فتح العزيز  ،242/2روضة
الطالبني .397/1
((( يف الوجيز والتذنيب « :ومن يميش إىل املسجد يف كن» .أما يف فتح العزيز« :أو كان يميش
إىل املسجد يف ركن» .ينظر :فتح العزيز .245/2
((( كل ما يرد احلر والربد من األبنية والغريان ونحوها واجلمع :أكنان وأكنة .ينظر :املعجم
الوسيط .802/2
((( احلديث هنا عن املطر سبب للجمع .ينظر :الوجيز .61/1
((( التذنيب لوحــة/35 :ب .ينظــر :التهذيب  ،318/2فتح العزيــز  ،245/2روضة
الطالبني .399/1
((( أي التأخري بسبب املطر .قال الغزايل« :ألنه ال يثق بدوام املطر» ،الوجيز .61/1
( ((1التذنيــب لوحة/36 :أ .وينظــر :التهذيب  ،318/2فتــح العزيز  ،245/2روضة
الطالبني .399/1
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[كتاب اجلمعة]
 قوله :فإن كان السلطان يف الثانية فهي الصحيحة عىل أحد الوجهني(((.مها قوالن عند األصحاب(((.
 قوله :وإن عرف السبق ومل تتعني اســتؤنفت اجلمعة...إىل آخره(((.مقتضاه ترجيح اســتئناف اجلمعــة ،ورجح بعضهم أهنــم يصلون الظهر
وهو أقوى(((.
 قوله :واإلمــام هو احلادي واألربعون عىل أحــد الوجهني((( .قيل:مها قوالن(((.
((( احلديث هنــا عن رشوط صالة اجلمعــة ومنها :أن ال تكون اجلمعة مســبوقة بجمعة
أخرى .قــال الغزايل« :لكيال يقــدر كل رشذمة عىل تفويت اجلمعــة عىل األكثرين»،
الوجيز .61/1
((( التذنيــب لوحــة/36 :أ .وينظــر :األم  ،171/1احلــاوي  ،67-66/3فتح العزيز
.254/2
((( قال الغزايل« :وما مل يتعني كأنه مل يســبق ،وفيه قول آخــر أن اجلمعة فائتة» ،الوجيز /1
.61
((( التذنيب لوحــة/36 :أ .وينظر :األم  ،171/1احلاوي  ،66/3فتح العزيز -254/2
.255
((( هنا احلديث عن رشط العدد .ينظر :الوجيز .61/1
((( التذنيب لوحة/36 :أ .ينظر :فتح العزيز  ،257-256/2روضة الطالبني .7/2
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 قوله :فإن مل يسمع اخلطبة فـوجهان((( .قيل :مها قوالن(((. قوله :فعىل هذا لإلمام حالتان عند فراغه من الســجود إن كان فارغ ًامــن الركوع فيجري عىل ترتيب صالة نفســه((( .هذا وجــه ،واألظهر أنه
يتابع اإلمام(((.
 قوله :بخالف غســل العيد فإن فيه وجهني((( .وكذا ذكرمها يف بابصالة العيد وجهني((( ،واملشهور قوالن(((.
 قولــه :واألوىل أن ال يتيمم بدالً عن الغســل عند فقــد املاء وقيل:يتيمم((( .هذا الثاين هو الذي رجحه عامة األصحاب(((.
((( هنا احلديث عن اإلمام إذا خرج عن الصالة بحدث أو غريه فهل جيوز له أن يســتخلف
غريه؟ ينظر :الوجيز .62/1
((( التذنيب لوحة/36 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،270-269/2روضة الطالبني .14/2
((( الوجيز .63/1
((( قــال الرافعي« :األظهر أنه يتابع اإلمام فيام هو فيه فإذا ســلم اشــتغل يتدارك ما عليه
كاملســبوق إذا أدرك اإلمام راكع ًا أو متشــهد ًا» ،التذنيب لوحــة/36 :أ .وينظر :فتح
العزيز  ،275/2روضة الطالبني .19-18/2
((( أي ال جيزئ غسل اجلمعة قبل الفجر ،ينظر :الوجيز .66-65/1
((( ينظر :الوجيز .69/1
((( التذنيب لوحة/36 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،309/2روضة الطالبني .42/2
((( الوجيز .66/1
((( التذنيــب لوحة/36 :أ .وينظر :هناية املطلــب  ،529/2فتح العزيز  ،310/2روضة
الطالبني .42/2
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[كتاب صالة اخلوف]
 -قوله :ولو توىل احلراســة يف الركعتني طائفــة واحدة مل جيز عىل أحد

الوجهني((( .قيل :مها قوالن(((.

 -قوله :واحلراســة بالصف األول أليق ،فلو تقدم الصف الثاين...إىل

آخره((( .مقتىض هذا أن يتأخر احلارســون ً
أوال يف الركعة الثانية إىل الصف

الثاين ويتقدم الذين مل حيرســوا أوالً ليحرســوا إذا مل يكثر أفعاهلم .وقيل:
األوىل أن يالزم كل منهم مكانه ،وهو أقرب إىل لفظ الشافعي(((.

 -قوله :جيب محل [/3ب] السالح يف هذه الصالة ،وصالة عسفان

(((

...إىل آخره((( .مقتضاه ختصيصها باحلمل ،وعامة األصحاب مل يفرقوا بني
((( احلديث هنا عن صالة اخلوف .قال يف الوجيز« :عىل أحد القولني لتضاعف التخلف يف
حقهم عن اإلمام».67/1 ،
((( التذنيب لوحة/36 :أ .وينظر :احلاوي  ،94/3الوســيط  ،771-770/2فتح العزيز
.323/2
((( قــال الغزايل « :يف الركعة الثانية إىل الصف األول وتأخر الصف األول ومل تكثر أفعاهلم
كان ذلك حسن ًا» ،الوجيز .67/1
((( التذنيب لوحة/36 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،324/2روضة الطالبني .51/2
((( ينظر صالة رســول اهلل ﷺ بعســفان يف :البخاري يف املغازي ،باب غزوة ذات الرقاع
 ،53-52/5ومســلم يف صالة املســافرين وقرصها ،باب صالة اخلوف -574/1
 .575وعسفان :بضم العني وسكون الســن وفاء وألف وآخره نون :بلد عىل مسافة
ثامنني كي ً
ال من مكة شامالً عىل طريق املدينة .املعامل األثرية ص.192-191 :
((( قــال الغــزايل« :إن كان يف وضعها خطــر ،وإن كان الظاهر الســامة واحتمل اخلطر
فيستحب األخذ ويف الوجوب قوالن» ،الوجيز .68/1
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الصلوات يف احلمل(((.
 قولــه :وإن كثرت مع احلاجة يف أشــخاص...إىل آخره((( .مقتضاهترجيح عدم االحتامل يف شــخص واالحتامل يف أشــخاص ،واألظهر أنه
حيتمل يف املوضعني(((.
[كتاب صالة العيدين]
 قوله :والصحراء أوىل من املســجد إال بمكة((( .هذا وجه ،واألظهرأن املسجد أوىل(((.
((( ينظر :التذنيب لوحة/36 :أ/36-ب .وينظر :احلاوي  ،88-78/3املهذب ،107/1
التهذيب  ،361/2فتح العزيز .336-335/2
((( احلديث هنا عن صالة شدة اخلوف .قال الغزايل« :فيحتمل ويف شخص واحد ال حيتمل
لندوره ،وقيل :حيتمل يف املوضعني ،وقيل :ال حيتمل فيهام» ،الوجيز .68/1
((( التذنيــب لوحــة/36 :ب .حيتمل يف أشــخاص؛ ألن الرضبة الواحــدة ال تدفع عن
املرضوب فيحتاج إىل التوايل لكثرهتم ،وال حيتمل يف الشخص الواحد لندرة احلاجة إىل
توايل الرضبات فيه ،وإيراد الكتاب يشعر برتجيح هذا الوجه املتوسط .ينظر :التهذيب
 ،362/2فتح العزيز  ،339/2روضة الطالبني .61/2
((( احلديث هنا عن اخلروج لصالة العيد إىل الصحراء أوىل ،أم إقامتها يف املســجد اجلامع؟
ينظر :الوجيز .70/1
((( التذنيب لوحة/36 :ب .وذلك لرشف املســجد وتسهيل األمر عىل الناس عند سعته.
ينظــر :األم  ،207/1احلاوي  ،109/3املهــذب  ،118/1التهذيب  ،374/2فتح
العزيز .359-358/2
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 قولــه :وليكــن اخلروج يف عيــد األضحى أرسع قليــ ًا ثم ليخرج
اإلمام وليتحرم بالصالة((( .هذا الســياق يفهم منــه أن القوم خيرجون يف
عيد األضحــى أرسع ،وال فرق بني العيدين حتى يف القوم بل املســتحب
هلم التبكري((( فيهام ،لكن اإلمام يؤخر اخلروج ً
قليال يف عيد الفطر ،ويعجل
يف األضحى(((.
[كتاب صالة االستيقاء]
 قوله :واألحب أن يأمر اإلمام الناس قبل يوم املعاد...إىل قوله :وأهلالذمة((( .مقتىض كالمه استحباب إخراج أهل الذمة ،ومل يذكره األصحاب،
نص الشافعي عىل كراهته(((.
بل ّ
((( الوجيز .70/1
((( يف املخطوط :التكبري ،وما أثبت هو املناســب للسياق ،وقد قال يف التذنيب :املستحب
هلم االبتكار.
((( ينظــر :التذنيب لوحــة/36 :ب .وينظر :األم  ،205/1احلــاوي  ،111/3املهذب
 ،118/1فتح العزيز .359/2
((( احلديث هنا عن آداب صالة االستســقاء .قال الغزايل« :بصوم ثالثة أيام وباخلروج من
املظامل ثم خيرج هبم يف ثياب بذلة وختشــع مع الصبيــان والبهائم وأهل الذمة» ،الوجيز
.72/1
((( التذنيب لوحة/36 :ب .وينظر :األم  ،220/1احلاوي  ،146/3التهذيب ،394/2
فتح العزيز .386/2
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[كتاب صالة اجلنازة]
 -قوله :واملحترض ُي ْل َقى عــى قفاه وأمخصاه إىل القبلة((( .هذا وجه(((،

واألظهر أنه يضطجع عىل جنبه األيمن مستقبل القبلة(((.

 -قوله :ويســتعمل الســدر((( يف بعض الغســات وال يســـقط به

الفرض((( .وقيل :يســقط ،قد يوهم هذا أن التي فيها الســدر حتسب من

الغســات الثالث ،وأن اخلالف يف إسقاط الفرض هبا ،وليس كذلك ،بل
إذا مل يسقط الفرض هبا مل حيسب من الثالث(((.

 -قولــه :وإن ماتت امرأة ومل حيرض إال أجنبي غســلها وغض البرص،

وقيل :تتيمم((( .مقتضاه ترجيح األول ،واألكثرون رجحوا الثاين(((.

((( احلديث هنا عن آداب املحترض .ينظر :الوجيز .72/1
((( يف التذنيب« :هذا أحد الوجهني» ،لوحة/36 :ب.
((( ينظر :التذنيب لوحة/36 :ب .وينظر :احلاوي  ،164/3املهذب  ،126/1فتح العزيز
.392/2
السدْ ُر يف الغسل فاملراد الورق املطحون .ينظر :املصباح
((( السدر :شجرة النبق ،إذا أطلق ِّ
املنري .271/1
((( الوجيز .73/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/36 :ب .وينظر :فتــح العزيز  ،401-400/2روضة الطالبني
.102/2
((( الوجيز .73/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/36 :ب .وينظر :احلاوي  ،181/3املهذب  ،128/1فتح العزيز
.405/2
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 قوله :وإن كفنت يف مخسة فإزار ومخار وثالث لفائف ،ويف قول :تبدلاللفافة بقميص((( .مقتضاه ترجيح األول ،واألكثرون رجحوا الثاين(((.
 ((( وإن كان يف قتــال أهل البغي ،أو مات َحت َْف أنفه ،أو قتله احلريب

اغتيــاالً ،ففي الــكل قوالن((( ،اخلــاف يف امليت حتف أنفــه ،ومن قتله
احلريب وجهان(((.
 قوله :وثيابه امللطخة ترتك عليه مع كفنه((( .ظاهر هذا أهنا غري الكفن،وقال عامة األصحاب :يكفن فيها فإن مل يكن سابغة أمتت(((.
 قوله :وإذا تعارض الفقه والسن فالفقه((( أوىل عىل أظهر املذهبني(((.((( احلديث هنا عن كفن املرأة .ينظر :الوجيز .74/1
((( التذنيب لوحة/36 :ب .ينظر :احلاوي  ،195/3املهذب  ،131/1التهذيب ،417/2
فتح العزيز .413/2
((( هنا مسألة جديدة عند الغزايل.
((( أي هل يغسلون ويصىل عليهم؟ ينظر :الوجيز .75/1
((( التذنيب لوحة/37 :أ .وينظر :احلاوي  ،207-206/3املهذب  ،135/1فتح العزيز
.424-423/2
((( الوجيز .76/1
((( التذنيب لوحة/37 :أ .وينظر :احلاوي  ،206/3فتح العزيز  ،427/2روضة الطالبني
.120/2
((( يف الوجيز« :الفقيه».
((( احلديث هنا عن األوىل بالصالة عىل امليت .ينظر :الوجيز .76/1
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هذا طريق ،واألظهر عند عامة األصحاب القطع بتقديم األسن(((.
 -قوله :ثم ليقف اإلمام عند صدر امليت إن كان ذكر ًا ((( .وهكذا ذكره

اإلمام((( .وقال معظم األصحاب عند رأس الرجل(((.

 -قوله :ثم إن مل يتمكن من التكبــرة الثانية مع اإلمام صرب إىل الثالثة،

فكــر الثانية عندها((( ،معناه مل يتمكن لكونه مل يتم الفاحتة ،وهذا الذي قاله

وجــه ،واألظهر عند [/4أ] أكثر األصحاب أنــه يقطع الفاحتة ،ويتابعه يف
التكبرية الثانية(((.

 قوله :ثم التسنيم((( أفضل من التسطيح((( .هذا وجه ،وظاهر املذهب((( التذنيــب لوحــة/37 :أ .ألن الغرض من صالة اجلنازة الدعاء واالســتغفار للميت،
واألسن أشفق عليه ودعاؤه أقرب إىل اإلجابة .ينظر :احلاوي  ،215-214/3املهذب
 ،132/1فتح العزيز  ،431-430/2روضة الطالبني .122/2
((( الوجيز .76/1
((( ينظر :هناية املطلب .51/3
((( ينظــر :التذنيب لوحة/37 :أ .وينظر :احلاوي  ،218/3املهذب  ،132/1فتح العزيز
 ،432/2املجموع .174/5
((( احلديث هنا عن أحكام املسبوق يف صالة اجلنازة .ينظر :الوجيز .77/1
((( التذنيب لوحة/37 :أ .وينظر :احلاوي  ،226/3املهذب  ،134/1التهذيب -437/2
 ،438فتح العزيز .440/2
((( تسنيم القرب :هو رفعه عن األرض كسنام بعري ،ينظر :املصباح املنري .445/1
أما تســطيح القرب :فهو جعل أعاله كالسطح ،وأصل الســطح البسط ،ينظر :املصباح
املنري .422/1
((( الوجيز .78/1
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أن التسطيح أفضل(((.
[كتاب الزكاة]
 -قولــه :والعربة يف تعيني الضــأن ،أو املعز ،بغالب غنــم البلد...إىل

آخره((( .مقتىض سياقه ترجيح الوجه األول ،واألظهر أنه خيرج ما شاء(((.

 قوله :ويؤخذ ِاحل ُّق((( ً
بدال عن بنت لبون((( عند فقدها كام يؤخذ ابن

لبون((( عن بنت خماض((( .هذا وجه ،واألظهر املنع(((.

 قوله :وال تؤثر خلطة اجلوار يف مال التجارة ويف الشــيوع قوالن(((.((( التذنيب لوحة/37 :أ .تراجع املســألة يف :احلاوي  ،190-189/3املهذب ،138/1
الوسيط  ،825/2فتح العزيز .452/2
((( احلديث هنا عن زكاة اإلبل .قال الغزايل« :وقيل :إنه خيرج ما شاء ويؤخذ منه ألن االسم
منطلق عليــه» ،الوجيز  .80/1وألنه مال وجب يف الذمــة بالرشع ،فاعترب فيه عرف
البلد .ينظر :فتح العزيز .475/2
((( التذنيب لوحة/37 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،475/2روضة الطالبني .154/2
((( احلق :اإلبل الذي تم ثالث سنوات ،ينظر :الوسيط  ،403/2املحرر ص.343 :
((( بنت اللبون :ولد الناقة األنثى التي متت هلا ســنتان ،ينظر :احلاوي  ،21/4فتح العزيز
.328/5
((( ابــن اللبون :ولد الناقة الذكر الذي متت له ســنتان ،ينظر :احلاوي  ،21/4فتح العزيز
.328/5
((( الوجيز ص .81 :وبنت املخاض التي متت هلا ســنة ،ينظر :الوســيط  ،403/2املحرر
ص.343 :
((( التذنيب لوحة/37 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،480/2روضة الطالبني .157/2
((( احلديث هنا عن صدقة اخللطاء .ينظر :الوجيز .83/1
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املشهور أن اخللطة فيها كهي يف الثامر والزروع(((.
 -قوله :ومــن قصد بيع ماله يف آخر احلول صح بيعه وأثم((( .يعني إذا

باع عىل قصد الفرار من الزكاة ،ففيه إثبات التحريم ،وقد حكاه اإلمام عن
بعضهم((( واستبعده ،والذي أطلقه الشافعي((( واألصحاب أنه يكره(((.
 -قوله :ولو ملك مائة وعرشين شاة فعجل شاتني ،ثم حدثت سخلة

(((

أجزأت عىل أصح الوجهني((( .الذي رجحه األكثرون املنع(((.

 -قولــه :يف أيب بكــر ريض اهلل عنه مــن اآلل وإن كان يدخل حتت آله

تبع ًا((( .إنام يصح هذا إذا كان أبو بكر ريض اهلل عنه من اآلل ،وقد ســبق أن
((( التذنيب لوحة/37 :أ .وينظر :التهذيب  ،48/3فتح العزيز  ،508/2روضة الطالبني
.173-172/2
((( الوجيز .85/1
((( ينظر :هناية املطلب .211/3
((( ينظر :األم .24/2
((( ينظر :التذنيب لوحة/37 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،534/2روضة الطالبني .190/2
((( الســخلة :تطلق عىل الذكر واألنثى من أوالد الضأن واملعز ساعة تولد .ينظر :املصباح
املنري. 269/1
((( احلديث هنا عن تعجيل الزكاة .ينظر :الوجيز .88/1
((( التذنيب لوحة/37 :ب .ألنه تقديم زكاة العني عىل النصاب فأشــبه ما لو أخرج زكاة
أربعامئة درهم وهو ال يملك إال مائتني .ينظر :احلاوي  ،125/4التهذيب  ،56/3فتح
العزيز .17-16/3
((( قال الغزايل« :فال حيســن أن يقال أبو بكر صىل اهلل عليه ،وإن كان يدخل حتت آله تبع ًا»،
الوجيز .87/1
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اآلل بنو هاشم وبنو املطلب عىل األظهر(((.
 -قولــه :وإن كان باقي ًا ر ّد بزوائده املنفصلــة واملتصلة ..إىل آخره(((.

مقتضاه ترجيح ر ّد الزوائد املنفصلة ،والظاهر خالفه واحلكم بثبوت امللك

للقابض(((.

 -قوله :وقيل :كتعلق أرش((( اجلناية وهو الصحيح((( .رجح كثري من

األصحاب قول الرشكة(((.

 -قوله :ولو كان بإتالفه غــرم قيمة عرش الرطب عىل قولنا اخلرص

(((

((( التذنيب لوحة/37 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،14/3روضة الطالبني .211/2
((( احلديث هنا عن حكم اســرداد الزكاة املعجلة إىل الفقراء .قال الغزايل« :ونقض ترصفه
وكأنه بان أنه مل يملك ،وقيل :إنا نقــدره مقرض ًا إذا مل يقع عن جهة الزكاة فتلفت هذه
األحكام عىل أن القرض يملك بالقبض أو بالترصف» ،الوجيز .89/1
((( التذنيــب لوحة/37 :ب .وينظر :التهذيــب  ،58/3فتح العزيز  ،31-30/3روضة
الطالبني .220/2
((( األرش :النقــص ،قــال الفيومــي« :أرش اجلراحة ديتها ،واجلمــع أروش مثل فلس
وفلوس ،وأصله الفساد ،يقال أرشــت بني القوم تأريش ًا ،إذا أفسدت ،ثم استعمل يف
نقصان األعيان؛ ألنه فساد فيها» ،املصباح املنري .22/1
((( يف الوجيز الكالم هنا عن« :ما وجه تعلق الزكاة بالعني وفيه أربعة أقوال ،قيل :ال تتعلق
به ،وقيل :املسكني رشيك فيه ،وقيل :له استيثاق املرهتن ،وقيل إن له تعلق ًا كتعلق أرش
اجلناية وهو األصح».89/1 ،
((( التذنيب لوحة/37 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،42/3روضة الطالبني .226/2
((( َ
ص :حــرز ما عــى النخل مــن الرطب متــر ًا .املختــار الصحــاح .196/1
ــر ُ
اخل ْ
وصورة اخلرص :أن يأيت اخلبري بأقدار الثامر ،وما تصري إليه إذا جفت األشجار ،وحيرز
قدر كل نوع عىل األشــجار ،ثم يستبني أن كل نوع إذا جف ،فإىل أي مقدار يرجع ،ثم
يضبط املبلغ وخيرب عنه .هناية املطلب .238/3
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عربة((( .هــذا تفريع عىل أن الرطب متقوم ،وقد ذكر يف باب الغصب((( أن

األظهر أنه مثيل((( ،وهو أوىل بأن يرجح(((.

 -قولــه :والنصاب معترب يف أول احلول وآخره دون الوســط عىل قول

...إىل آخره((( .كـذا نقل هو واإلمـام((( اخلالف أقـواال ،واملوجود لغريمها

أهنا أوجه(((.

 -قولــه :إال إذا قلنا عىل وجه بعيد أن مرصفه مرصف الفيء((( .الذين

نقلوا هذا اخلالف نقلوه قوالً(((.

 -قوله :وإن مل يكن عليه أثــر كاألواين فركاز( ((1عىل وجه ،ولقطة

(((1

((( الوجيز  .92/1عربة :أي تقدير ،من عربت الدراهم واعتربهتا ،إذا اختربهتا ،وقدرهتا،
وعرفت قيمتها .املصباح املنري .390/2
((( الغصب :االســتيالء عىل مال الغري عىل جهة التعدي ،ينظر :الوسيط  ،381/3املحرر
ص.700 :
((( ينظر :الوجيز  .208/1واملثيل :هو الذي حيــره الكيل أو الوزن ،ينظر :املحرر ص:
.704
((( التذنيب لوحة/38 :أ .وينظر :هناية املطلب  ،245-244/3فتح العزيز .83-82/3
((( قال الغزايل« :ويف مجيع احلــول عىل قول ،ويف آخر احلول فقط عىل قول؛ ألن انخفاض
السعر ال ينضبط» ،الوجيز .94/1
((( ينظر :هناية املطلب .304-303/3
((( التذنيب لوحة/38 :أ .وينظر :فتح العزيز .106/3
((( الوجيز .97/1
((( التذنيب لوحة/38 :أ .ينظر :فتح العزيز .136/3
اجل ِ
َازُ :ه َو َما َد َفنَ ُه َأ ْه ُل َ
اه ِل َّي ِة .ينظر :املجموع .38/6
الرك َ
(ِّ ((1
( ((1ال ُّل َق َط ُة :بفتح القاف اسم اليشء الذي جتده ملقى فتأخذه .املصباح املنري .557/2
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عــى وجه((( .وكذا قاهلام اإلمام((( ،وقال األكثــرون :النص أنه لقطة ،ويف

وجه ركاز ،وقيل :قوالن(((.

 -قوله :ثم يتعني القوت الغالب يف قول ،وقوته((( يف قول((( .إنام نقلهام

اجلمهور وجهني(((.

 قوله :القوت الغالب يوم الفطر((( ،التقييد ال يكاد يوجد لغريه(((.[كتاب الصوم]
 -قوله :ويثبت بمن تقبل روايته عىل قول((( .املشــهور من اخلالف يف

أن ســبيل قول الواحد إذا قلناه [/4ب] سبيل الشهادة أو الرواية وجهان،

ويقال :قوالن خرجها ابن رسيج ،ال قوالن مطلق ًا(.((1

((( الوجيز .97/1
((( ينظر :هناية املطلب .364/3
((( ينظر :التذنيب لوحة/38 :أ .وينظر :األم  ،37/2احلاوي  ،366/4التهذيب ،119/3
فتح العزيز .139/3
((( يف الوجيز :جنس قوته.
((( ينظر :الوجيز .100/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/38 :أ .وينظر :فتح العزيز 166/3
((( الوجيز .100 /1
((( التذنيــب لوحة/38 :أ .وينظر :هناية املطلــب  ،418/3فتح العزيز  ،169/3روضة
الطالبني .303/2
((( احلديث هنا عن كتاب الصيام ،وثبوت صوم رمضان .ينظر :الوجيز .100/1
( ((1التذنيــب لوحــة/38 :أ .وينظر :احلاوي  ،263/3الوســيط  ،515-514/2فتح
العزيز .177-176/3
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 -قولــه :وال يفطــر بالتقطــر يف األذن((( .هذا وجــه ،واألظهر أنه

يفطر(((.

 -قوله :فإن قرص يف ختليل األسنان فهو كاملبالغة ،وإن مل يقرص فكغبار

الطريق((( .هكذا فصل اإلمام أيضــ ًا((( ،واملوجود لعامة األصحاب أن ما

جرى به الريق بال قصد منه طريقان :أحدمها عىل قول سبق ماء املضمضة؛

ألنه حصل بســبب غري مكروه بخالف املبالغة ،وأصح الطريقني :القطع
بالصحة إال أن يقدر عىل جمه فيبلعه(((.

 -قوله :وإن خرج بال ُقبلة واملعانقة مع حائل فكاملضمضة ،واملضاجعة

متجــرد ًا كاملبالغة((( .وكذا فصل اإلمام أيضــ ًا((( ،وأطلق اجلمهور بطالن

الصوم ألنه أنزل بمبارشة(((.

((( هنا احلديث عن أسباب الفطر .ينظر :الوجيز .101/1
((( التذنيب لوحة/38 :أ .وينظر :احلاوي  ،319/3فتح العزيز  ،149/3روضة الطالبني
.357/2
((( هنا احلديث لو بقي طعام يف خلل أسنانه فابتلعه .ينظر :الوجيز .102/1
((( ينظر :هناية املطلب .27/4
((( ينظر :التذنيب لوحة/38 :أ/38-ب .وينظر :التهذيب  ،166/3فتح العزيز ،200/3
روضة الطالبني .361/2
((( احلديث هنا عن إنزال املني .ينظر :الوجيز .102/1
((( ينظر :هناية املطلب .45/4
((( التذنيــب لوحة/38 :ب .وينظر :األم  ،86/2احلــاوي  ،291-290/3فتح العزيز
.201/3
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 -قولــه :وأصحها أنه لو أفــاق يف أول النهار ومل يرض بعده اإلغامء(((.

األصح عنــد عامة األصحــاب أنــه إن كان مفيقــ ًا يف ٍ
جزء مــن النهار
صح صومه(((.
 قولــه :ويف وجوب القضاء  ...إىل آخره((( .جعل اخلالف يف الصوروجهني وهو يف استقرار الكفارة يف املدة قوالن مشهوران ،ومنهم من جعله
يف وجوب القضاء أيض ًا قولني(((.
 قولــه :وأما صوم التطوع فال يلزم بالرشوع ،وكذا القضاء إذا مل يكنعىل الفور((( .هذا وجــه يف القضاء ،والظاهر أنه يلزم إمتامه كام إذا رشع يف
صالة الفرض يف أول الوقت(((.
((( احلديث هنا عن رشوط الصوم ومنها :العقل .ينظر :الوجيز .103/1
((( التذنيب لوحــة/38 :ب .وينظر :خمتــر املزين  ،12/2احلــاوي ،299-298/3
التهذيب  ،177/3فتح العزيز .209-208/3
((( احلديث هنا عن كيفية الكفارة .قال الغزايل« :وجواز العدول من الصوم إىل إلطعام بعذر
شدة الغلمة ،وجواز تفريق الكفارة عىل الزوجة والولد عند الفقر ،واستقرار الكفارة يف
الذمة عند العجز عن مجيع هذه اخلصال وقت اجلامع خالف» ،الوجيز .105-104/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/38 :ب .وينظر :فتــح العزيز  ،236-235/3روضة الطالبني
.379/2
((( الوجيز .105/1
((( ينظر :التذنيب لوحــة/38 :ب .وينظر :احلــاوي  ،336/3التهذيب  ،187/3فتح
العزيز .245-244/3
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قلــت :قد قــال الغــزايل رمحــه اهلل إن الصــاة يف أول الوقت جيوز
نص الشــافعي يف األم((( واألصحــاب أنه ال جيوز
اخلــروج منها؛ ولكن ّ
اخلــروج من الصــوم وال الصــاة املقضيــن واملنذوريــن والصالة يف
أول الوقت(((.
 قولــه :وقيل :إن ليلة القدر يف مجيع الشــهر((( .ذكر كام يذكر القولأو الوجه ومل يذكر ذلك يف كتــب األصحاب ،وما احتج به من قوله أنه لو
قال لزوجته يف نصف شــهر رمضان :أنت طالــق يف ليلة القدر مل تطلق إال
إذا مضت ســنة((( .غري معروف((( ،واملوجود لألصحاب أنه إن كان قوله
قبل دخول العرش األخري من شــهر رمضان طلقت بخروجه ،وإن قاله بعد
نصف العرش مل يطلق إىل أن يميض سنة اعتامد ًا عىل أهنا يف العرش(((.
قلــت :عىل الرافعي يف هــذا إنــكاران :أحدمها :أنه ا ّدعــى أن أحد ًا
رصح بطلبها يف
مــن األصحاب مل يقل أهنا تطلب يف مجيع الشــهر ،وقــد ّ
((( ينظر :األم .88/2
((( ينظر :روضة الطالبني .386/2
((( احلديث هنا عن كتاب االعتكاف .ينظر :الوجيز .106/1
((( ينظر :الوجيز .106/1
((( يف التذنيب :غري مس ّلم.
((( ينظر :التذنيب لوحة/38 :ب .وينظر :هناية املطلب  ،79-78/4فتح العزيز .251/3
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مجيع شــهر رمضان املحاميل((( يف التجريد((( ،والشــيخ أبو إسحاق((( يف

التنبيه((( ،واإلنكار اآلخر :كونه مل حيــرر عبارته يف نقله طريقة األصحاب
فإن عادته رمحه اهلل التحرير واإلتقــان ،والصواب عىل طريقة اجلمهور أن
يقال :إن قال ذلك قبل طلوع فجــر ليلة احلادي والعرشين طلقت يف أول
[/5أ] األخرية من الشــهر ،وإن قال بعــد فجر احلادي والعرشين مل تطلق
إىل أول ليلة احلادي والعرشين يف الســنة املستقبلة ،وعىل قول املزين((( :أهنا
منتقلة يف العرش ال تطلق إىل دخول آخر ليلة يف الشهر الحتامل االنتقال(((.

((( هــو أمحد بن حممد بن أمحد بن القاســم ،أبو احلســن ،البغدادي ،الشــافعي ،املعروف
باملحاميل .فقيه شــافعي ،برع يف الفقه ورزق من الــذكاء وحس الفهم ما أربى فيه عىل
أقرانه .من تصانيفه :املجموع ،و التجريد ،واملقنع ،واللباب ،وكلها يف الفقه الشافعي،
تويف سنة 415هـ .ينظر :طبقات الشافعية  ،20/3وطبقات الفقهاء ص  ،108ومعجم
املؤلفني .74 / 2
((( التجريد يف الفروع :أليب احلسن أمحد بن حممد املحاميل الشافعي ،املتوىف :سنة 415هـ،
غالبه فروع عارية عن االستدالل .كشف الظنون  .351/1والكتاب ما زال خمطوط ًا.
((( هو أبو إسحاق إبراهيم الشريازي.
((( التنبيه يف فروع الشــافعية أليب إسحاق الشــرازي ،وهو أحد الكتب اخلمسة املشهورة
املتداولة بني الشافعية وأكثرها تداوالً .والكتاب مطبوع .ينظر :التنبيه ص.96 :
((( هو إســاعيل بن حييى بن إســاعيل املزين ،أبو إبراهيم من أهل مرص وأصله من مزينة،
صاحب اإلمام الشافعي كان زاهد ًا عامل ًا جمتهد ًا قوي احلجة غواص ًا يف املعاين الدقيقة .
من كتبه :اجلامع الكبري ،واجلامع الصغري ،و املخترص ،والرتغيب يف العلم ،تويف ســنة
264هـ .ينظر :طبقات الشافعية الكربى للسبكي ،247 - 239 / 1ومعجم املؤلفني
.300 / 1
((( ينظر :روضة الطالبني .391-390/2
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[كتاب االعتكاف]
 قوله :فإن نــذر أن يعتكف صائــ ًا لزمه كالمهــا ،ويف لزوم اجلمعوجهان((( .مها عند اجلمهور قوالن(((.
 قوله :وإن طرآ فالردة تفســد ،والســكر ال يفســد ،وقيل :يفسدان،وقيل :ال يفســدان((( ،وهذا الكالم يشــعر بأهنام هل يؤثران يف االعتكاف
أم ال يؤثران فيســتمر االعتكاف عىل صحتــه؟ والذي قاله األصحاب أن
ما تقدم من االعتكاف املتتابع هل يبطــل أم جيوز البناء عليه ،وجزموا بأن
زمن الردة ال حيســب من االعتكاف ،وذكروا يف السكر وجهني ،وإن نزل
ما يف الكتاب عىل ما قاله األصحــاب فمقتضاه ترجيح املصري إىل أن الردة
تؤثر والسكر ال يؤثر ،وهذا ال يوجد لغري املصنف واإلمام((( ً
فضال عن أن
يكون راجح ًا وظاهر املذهب أهنام يفسدان االعتكاف(((.
((( يف الوجيز والتذنيب« :لزوم اجلمع قوالن» ،الوجيز .106/1
((( يف التذنيــب« :وجهان» ،لوحة/38 :ب .وينظر :احلاوي  ،373/3املحرر ص،429 :
فتح العزيز  ،257-256/3روضة الطالبني  .394/2ويف مجيع املراجع اخلالف عىل
وجهني.
((( احلديث هنا عن الردة والسكر يف أثناء االعتكاف .ينظر :الوجيز .106/1
((( ينظر :هناية املطلب .113-112/4
((( التذنيب لوحــة/39 :أ .وينظر :احلــاوي  ،368/3املحــرر ص ،431 :فتح العزيز
 ،261-260/3روضة الطالبني .397/2
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 قوله :وإن كان باهبا خارج ًا ((( وهي ملتصقة بحريم املســجد فثالثةأوجــه((( .فيه إشــارة إىل ختصيص اخلــاف بحالة االلتصــاق ،ومل يعترب
األكثرون إال أن يكون باهبا خارج املسجد(((.
 قولــه :وال فرق بني قرب الدار وبعدهــا((( .مقتضاه جواز اخلروجلقضــاء احلاجة إىل دار متفاحشــة البعــد وهو وجه ،واألظهــر املنع عند
التفاحش؛ ألنه قد يأخــذه البول يف عوده فيبقي طــول النهار يف الذهاب
واملجيء(((.
 قوله :اخلــروج باملرض والنســيان ...إىل آخــره((( ،قيل يف صورةالنسيان :وجهان(((.
((( أي خارج املسجد.
((( واحلديث هنا عن قواطع التتابع يف االعتكاف ،ينظر :الوجيز .108/1
((( التذنيب لوحة/39 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،272/3روضة الطالبني .405-404/2
((( احلديث هنا عن كون اخلروج بغري عذر ،وقد رتب العذر عىل مراتب :إحداها :اخلروج
لقضاء احلاجة .ينظر :الوجيز .108/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/39 :أ .وينظر :احلاوي  ،365/3التهذيب  ،229/3فتح العزيز
.273/3
((( قال الغزايل« :أو باإلكراه أو ألداء شهادة متعينة ،أو متكني من حدٍّ  ،ففيه قوالن» ،الوجيز
.108/1
((( التذنيــب لوحــة/39 :أ .وينظر :التهذيــب  ،235/3فتح العزيــز  ،276/3روضة
الطالبني .408/2
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[كتاب احلج]
 -قوله :وإذا مل نوجب فتوســط البحر واســتوت اجلهــات..إىل قوله

وجهان((( .قيل :اخلالف قوالن(((.

 -قوله :فإن قلنا ال يقع عنه فالصحيح أنه يقع عن تطوعه((( .الصحيح

عند اجلمهور أنه ال يقع عن تطوعه(((.

 -وليبادر األجري مع أول رفقة وال تلزمه املبادرة وحده((( .مقتضاه جيوز

تقديم اإلجارة عىل خروج الناس ،وأن له أن ينتظر خروجهم ،وهو موافق

لكالم اإلمام((( ،وعىل ذلك بينا مســألة العقد وقت األنــداء((( والثلوج،
وعامــة األصحاب رشطوا وقوع إجارة العــن يف وقت خروج الناس من
ذلك البلد(((.

((( احلديــث هنا عن رشوط احلــج ومنها :أمن الطريق .قال الغــزايل« :يف التوجه إىل مكة
واالنرصاف عنها ،ففي الوجوب اآلن وجهان» ،الوجيز .109/1
((( التذنيب لوحة/39 :ب .وينظــر :احلاوي  ،23-22/5املهذب  ،668/2فتح العزيز
.289-288/3
((( احلديــث هنا عن املعلول الذي يرجى زوال علته ليس له أن حيج عن نفســه ،فإن أحج
نظر إن شــفي مل جيزئه ذلك ،فهل تقع عن تطوعــه أم ال تقع عنه أصالً؟ ينظر :الوجيز
.110/1
((( التذنيب لوحة/39 :ب .وينظر :التهذيب  ،249/3فتح العزيز .303-302/3
((( هنا مسألة جديدة وهي :رشوط اإلجارة عىل احلج .ينظر :الوجيز .111/1
((( ينظر :هناية املطلب .368/4
((( األنداء :مجع ندى ،وهو من أسامء املطر .ينظر :املصباح املنري .598/2
((( ينظر :التذنيب لوحة/39 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،310/3روضة الطالبني .21/3
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 قوله :فلو قال :من حج عني فله مائة ...إىل آخره((( .فيه إشــارة إىلترجيح املنع وميل األكثرين إىل اجلواز(((.
 قوله :فإن حكمنا باخليار وكان املســتأجر ميت ًا فليس للوارث فسخاإلجارة ...إىل آخره((( .يشعر بالتصوير فيام إذا [/5ب] استأجر املعضوب

(((

لنفسه ومات ،ومل أجد الصورة مســطورة لغريه ،واحلكم فيها بأن ال خيار
للوارث بعيد ،والقياس ثبوته كخيار العيب وغريه ،ولو اســتؤجر مليت من
ماله ففي وجه :ال خيار للمســتأجر؛ ألن األجرة متعينة للحج فال فائدة يف
اســردادها ،واألظهر ثبوت اخليار ،وللويل نظــر يف تعيني األجري ،وتنزيل
الكتاب عىل هذه الصورة ينبو عنه لفظ الكتاب(((.
((( احلديث هنا عن رشوط اإلجارة يف احلج ومنها :أن ال يعقد بصيغة اجلعالة .قال الغزايل:
«فحج عنه إنســان نقل املزين صحته ،وطرده األصحــاب يف كل إجارة بلفظ اجلعالة،
واألقيس فساد املسمى والرجوع إىل أجرة املثل لصحة اإلذن» ،الوجيز .111/1
((( ينظر :التذنيب لوحة /39ب .وينظر :هناية املطلب  ،390/4فتح العزيز .312/3
((( احلديث هنا عن أحكام اإلجارة يف احلج املتعلقة باألجري ،ومنها :إذا مل خيرج إىل احلج يف
الســنة األوىل إما بعذر أو بغري عذر .قال الغزايل« :فإنه جيب رصفه إىل أجري آخر فأجري
امليت أوىل» ،الوجيز .112/1
ِ
((( املعضــوب :يقال :رجل معضــوب َزم ٌن ال حراك به ،كأن الزمانــة عضبته ومنعته من
احلركة .ينظر :املصباح املنري .567/2
((( التذنيب لوحــة/39 :ب .وينظر :هناية املطلب  ،371/4فتح العزيز ،314-313/3
روضة الطالبني .22/3
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 -قوله :وإن قلنــا :ال يمكن البناء ،فقد خبط يف حق املســتأجر ،ففي

استحقاقه شيئ ًا وجهان((( .املشهور قوالن (((.

 -قوله :ويســقط بأن يعود إىل امليقات قبل أن يبعد عنه بمسافة القرص،

وإن عــاد بعد دخــول مكة مل يســقط ،وإن عاد((( بينهام فوجهــان((( .اتبع
املصنــف يف هذا التفصيل إمام احلرمني((( ،وقــال اجلمهور :ال دم عليه إذا

عاد ،ومل يفرقوا بني أن يبعد أو ال يبعد ،وبني أن يدخل مكة أو ال يدخل(((.
 -قولــه :واآلفاقي((( إذا جاوز امليقات غري مريد نســك ًا فلام دخل مكة

اعتمر ثم حج مل يكن متمتع ًا إذ صار من احلارضين ،إذ ليس يشــرط قصد

اإلقامة((( .هذه الصــورة مل أجدها إال لصاحب الكتاب وكالم األصحاب

((( احلديث هنا :إذا مات األجري يف أثناء احلج اســتحق قســط ًا من األجرة .ينظر :الوجيز
.113/1
((( التذنيب لوحة/40 :أ .وينظر :التهذيب  ،249/3فتح العزيز .324/3
((( يف الوجيز :كان .
((( احلديــث هنا عن امليقات املكاين فيمن جاوز املوضــع الذي لزمه اإلحرام منه غري حمرم
أثم .ينظر :الوجيز .114/1
((( ينظر :هناية املطلب .208/4
((( التذنيب لوحة/40 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،337/3روضة الطالبني .25/3
((( اآلفاقي :منســوب إىل اآلفاق وهي النواحي ويقال له األفقي بضم اهلمزة وفتحها ،وهو
َم ْن مســكنه فوق امليقات الرشعي ،أو فيه ،ليحرم من مكة أو من مكان أقرب إليها من
امليقات الرشعي .ينظر :حاشية اجلمل عىل املنهج .584/4
((( احلديث هنا عن وجوه أداء النســكني ،وعن التمتع ،وله ستة رشوط منها :أال يكون من
حارضي املسجد احلرام .ينظر :الوجيز .115/1
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ينازع يف قوله :ال يشــرط نية اإلقامة ،ونقلوا عن النص اعتبار اإلقامة ،بل
اعتبار االستيطان(((.
 قولــه :وقيل :املراد به الرجوع إىل مكة ،وقيــل :الفراغ من احلج(((.األشبه بكالم األكثرين أن الرجوع إىل مكة من منى والفراغ من احلج واحد،
وإنام هو اختالف يف العبارة ،واإلمام((( وصاحب الكتاب أقاما قولني(((.
 قولــه :ولو حاذى آخــر((( ببعض بدنــه يف ابتداء الطــواف ،ففيهوجهان((( .وكذا نقلهام اإلمام((( ،واملشهور قوالن(((.
((( التذنيــب لوحة/40 :أ .وينظر :فتح العزيز  .349-348/3وقال النووي« :املختار يف
الصورة التي ذكرها الغزايل أنه متمتع ليس بحارض ،بل يلزمه الدم .واهلل أعلم ».روضة
الطالبني .47/3
((( احلديث هنا عن املتمتع العادم للهدي يلزمه صوم عرشة أيام ،ثالثة يف احلج وســبعة إذا
رجع .ينظر :الوجيز .116-115/1
((( ينظر :هناية املطلب .198/4
((( التذنيــب لوحــة/40 :ب .وينظر :احلــاوي  ،71/5املهــذب  ،686/2فتح العزيز
 ،358-357/3روضة الطالبني .54/3
((( أي آخر احلجر األسود.
((( احلديــث هنا عن واجبــات الطواف ومنها :الرتتيب ،وهو أن جيعل البيت عىل يســاره
ويبتدئ باحلجر األسود .ينظر :الوجيز .118/1
((( ينظر :هناية املطلب .284-283/3
((( ينظر :التذنيب لوحة/40 :ب .وينظــر :األم  ،238/5احلاوي  ،198/5فتح العزيز
.393/3
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 قوله :ولو كان يمس اجلدار بيده يف موازاة الشاذروان((( صح((( .هذاوجه((( ،واألصح عند اجلمهور أنه ال يصح(((.
 قوله :ثم يدير إىل آخر الطواف يف قول ،وإىل آخر الســعي يف قول(((.املشهور وجهان(((.
 -قوله :وال خالف يف أنه مســتحب ويلزم بالنذر((( .أقرب ما قيل إن

هذا يتفرع عىل أنه نسك ،أما إذا جعلناه مباح ًا فال يلزم بالنذر(((.

((( الشــاذروان :بناء لطيف جد ًا ملصق بحائط الكعبــة ،وهو القدر الذي ترك من عرض
األساس خارج ًا عن عرض اجلدار مرتفع ًا عن وجه األرض قدر ثلثي ذراع من اجلانب
الرشقي والغريب واليامين ،ينظر :هتذيب األسامء واللغات  ،172-171/3حترير ألفاظ
التنبيه ص.153-152 :
((( احلديث هنا عن واجبات الطواف وهو :أن يكون بجميع بدنه خارج ًا عن البيت .ينظر:
الوجيز .118/1
((( ألن معظــم بدنه خارج ،وحينئــذ يصدق أن يقال :إنه طائف بالبيت .ينظر :الوســيط
.644/2
((( التذنيب لوحة/40 :ب .ألن بعض بدنه يف البيت ،ينظر :هناية املطلب  ،283/4املحرر
ص ،456 :فتح العزيز .394/3
((( احلديث هنا عن ســنن الطواف ومنها :االضطباع يف كل طواف فيه رمل ،وهو أن جيعل
وسط إزاره يف إبطه اليمنى وجيمع طرفيه عىل عاتقه األيرس .ينظر :الوجيز .119/1
((( التذنيــب لوحة/40 :ب .وينظــر :احلاوي  ،183/5املهــذب  ،765/2فتح العزيز
 ،405/3روضة الطالبني .86/3
((( احلديث هنا عن كون احللق نسك ًا .ينظر :الوجيز .121/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/40 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،425/3روضة الطالبني -101/3
.102
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 -قوله :وما يزيد من نفقة السفر عىل الويل أو الصبي وجهان((( .املشهور

قوالن(((.

 -قوله :فإن أوجب مل يصح يف الصبي عىل أحد الوجهني((( .قيـــل مها

قوالن(((.

 قوله :وال بأس ّبلف اإلزار عىل الســاق((( ،إن أراد أنه شــقه نصفني

ولف كل نصف عىل ســاق وعقده ،فهو اتباع منه لشــيخه((( ،والظاهر ما
ّ

نقله األصحاب أنه جيب به الفدية؛ ألنه كالرساويل ،وجيوز أن حيمل [/6أ]

كالمه عىل اللف((( من غري شق وتذييل(((.

يتأت منــه إزار فال فدية(((.
 قوله :ولــو مل جيد إال رساويل لو فتقه مل َّ((( احلديث هنا عن حكم حج الصبي ،وعن القدر الزائد يف النفقة بســبب الســفر يف مال
الصبي أو عىل الويل؟ ينظر :الوجيز .123/1
((( التذنيــب لوحة/40 :ب .أصح القولني أنه عىل الويل .ينظر :البيان  ،22/4فتح العزيز
.452/3
((( احلديث هنا عن لزوم القضاء عىل الصبي إذا فســد حجه .وعند الغزايل ال يصح القضاء
من الصبي؛ لكونه فرض ًا ،فإذا بلغ لزمه القضاء بعد الفراغ عن فرض اإلســام .ينظر:
الوجيز .123/1
((( التذنيب لوحة/40 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،453/3روضة الطالبني .122/3
((( احلديث هنا عن حمظورات احلج والعمرة منها :اللبس .ينظر :الوجيز .124/1
((( ينظر :هناية املطلب .250/4
((( يف املخطوط :الكف ،واملثبت من التذنيب ،وهو املناسب للسياق.
((( ينظــر :التذنيب لوحة/40 :ب/41-أ .وينظر :البيان  ،150/4فتح العزيز ،460/3
روضة الطالبني .127 -126/3
((( احلديث هنا عن املعذور إذا لبس الرسوال .ينظر :الوجيز .124/1
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هذا التقييد يقتيض إنه إن أمكن منه إزار فلبسه عىل هيئة ،لزمته الفدية وهو
وجه ،والظاهر أنه ال فدية؛ إلطالق اخلرب((( يف اإلباحة(((.

 -قوله :وللمرأة ذلك ،يعني لبس القفازين يف أصح القولني((( .الراجح

عند األكثرين أنه ال جيوز هلا(((.

 قوله :ولو شــك هل كان منســ ًا ((( أو انتتف باملشــط فقوالن(((،

املشهور وجهان(((.

 قوله :إذا كان ساكت ًا ((( فقوالن .واملشهور وجهان.((( روي عــن النبي ﷺ قولــه« :من مل جيد اإلزار فليلبس الرساويــل» ،واحلديث صحيح
أخرجه البخاري ومسلم.
((( ينظــر :التذنيب لوحة/41 :أ .وينظر :التهذيب  ،270/3فتح العزيز  ،462/3روضة
الطالبني .128/3
((( ينظر :الوجيز .124/1
((( التذنيب لوحة/41 :أ .وينظر :األم  ،155/5احلاوي  ،122/5املهذب  ،711/2فتح
العزيز .463/3
ِ
الشء  -ن ُُسوال  :ا ْن َف َص َل َع ْن َغ ِ ْيه َو َس َق َط .املعجم الوسيط .919/2
((( ن ََس َل ْ َّ
((( احلديث هنا عن املحظورات ومنها :التنظف باحللق .ينظر :الوجيز .125 /1
((( التذنيــب لوحــة/41 :أ .أصحهام :أهنا ال جتب؛ ألن النتــف مل يتحقق ،واألصل براءة
الذمة عن الفدية .ينظر :فتح العزيز  ،474/3روضة الطالبني  ،137/3مغني املحتاج
.522/1
ٌ
حالل شعر املحرم وهو ســاكت ،أي مل يأذن ومل يمنع وغري نائم وال
((( املســألة :لو حلق
مغمى عليه وال مكره ،فاملحرم ال أذن وال منع بل اختار السكوت ،ففي هذه احلالة هل
عليه الفدية؟  .ينظر :فتح العزيز .479 -478/3
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 قوله :وهل تفوت بفوات احلج يف القران((( فيه وجهان((( .املشــهورقوالن(((.
 قولــه :ويف مقابلة الذكر باألنثى ثالثة أقــوال((( .قيل يف فداء الذكرباألنثى :قوالن ،ويف فداء األنثى بالذكر :وجهان(((.
 قولــه :وإن جرح ظبي ًا فنقص من قيمته العــر ،فعليه الطعام بعرشثمن الشــاة ،وقيلُ :ع ْش شــاة((( .األول هو النص ،وأراد بالثمن القيمة،

والثاين خرجه املزين((( وقد أثبت اخلالف يف املسألة مجاعة كام ذكره املصنف،
واألكثرون قالوا :ال خالف يف املسألة ،بل األمر عىل ما قاله املزين ،وإنام ذكر

((( القــران يف احلج :أن حيرم باحلج والعمرة مجيعا من امليقــات ويأيت بأعامل احلج فتدخل
العمرة فيها .ينظر :املهذب  ،681/2الوسيط  ،614/2املحرر ص.477 :
((( احلديث هنا عن القارن إذا فاته احلج لفوات الوقوف ،هل يقيض بفوات عمرته؟ ينظر:
الوجيز .126/1
((( التذنيب لوحة/41 :أ .أظهرمها :نعم؛ اتباع ًا العمرة للحج كام تفســد بفساده ،وتصح
بصحته .ينظر :فتح العزيز  ،485/3روضة الطالبني .142/3
((( احلديث هنا عن جزاء الصيد ومنها :مقابلة الذكر باألنثى مع التساوي يف اللحم والقيمة،
ينظر :الوجيز .128/1
((( التذنيــب لوحــة/41 :أ .أصحهام :اجلواز كام يف الــزكاة؛ وألن هذا اختالف ال يقدح
يف املقصود األصيل فأشــبه االختالف يف اللون .ينظر :فتــح العزيز  ،512/3روضة
الطالبني .159/3
((( الوجيز .129/1
((( ينظر :خمترص املزين .71/1
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الشافعي القيمة؛ ألنه قد ال جيد رشيك ًا يف ذبح الشاة ،فأرشده إىل األسهل،
فإن جزاء الصيد عىل التخيري(((.
 قوله :ونبات احلرم حيرم ،أعني ما ينبت بنفســه دون ما يســتنبت(((.هذا قول .واألصح عنــد األكثرين أن التحريم يعم ما نبت وما اســتنبت
إلطالق األخبار(((.
 قوله :ويلتحق حرم املدينة بمكة يف التحريم ،ويف الضامن((( وجهان(((.املشهور قوالن ،اجلديد ال ضامن(((.
((( التذنيب لوحة/41 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،513/3روضة الطالبني .160/3
((( احلديث هنا عن قطع نبات احلرم .ينظر :الوجيز .129/1
((( التذنيــب لوحــة/41 :أ .وذلك ملا روي عــن النبي ﷺ أنه قــال« :إن اهلل تعاىل حرم
مكة ،ال خيتىل خالها وال يعضد شــجرها ،وال ينفر صيدها ،قال العباس :إال اإلذخر
يا رســول اهلل فإنه لبيوتنا وقبورنــا ،فقال :إال اإلذخر» ،أخرجــه البخاري ،857/2
وأخرجه مســلم  .986/2وينظر :التهذيب  ،274/3فتــح العزيز  ،518/3روضة
الطالبني .167/3
((( الضامن لغة :االلتــزام ،ورشع ًا :يقال اللتزام حق ثابت يف ذمة الغري ،أو إحضار من هو
عليه أو عــن مضمونة ،ويقال :للعقد الذي حيصل بذلك ،ينظــر :حترير ألفاظ التنبيه
ص ،203 :مغني املحتاج .198/2
((( احلديث هنا عن التعرض لصيد املدينة وأشجاره .ينظر :الوجيز .130-129/1
((( التذنيب لوحة/41 :ب .ألنه ليس بمحل النســك فأشــبه مواضع احلمى ،وإنام أثبتنا
التحريم للنصوص .ينظر :هناية املطلب  ،419/4احلاوي  ،433/5املهذب ،752/2
فتح العزيز .522-521/3
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 -قوله :إذ ورد فيه((( ســلب ثياب الصائد((( .فيه إشــارة إىل ختصيص

السلب بالثياب وهو وجه ،وقال األكثرون يسلب ما يسلب قتيل الكفار(((.
 قوله :وهو هني كراهة((( ،هذا وجه ،واألصح أنه هني حتريم(((. -قولــه :فإن كانوا كفار ًا وجب القتــال إال إذا زادوا عىل الضعف(((.

الذي ذكره أكثر األصحاب أنه ال جيب عىل احلجيج القتال ،وإن كان الكفار

دون الضعف ،قالوا :لكن إن كان هبم قوة فاألوىل أن يقاتلوا ويمضوا(((.

 -قوله :ولو أحاط العدو من اجلوانب مل يتحلل عىل قول((( .املشــهور

أنه وجه(((.

((( ما روي أن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه أخذ سلب رجل قتل صيد ًا يف املدينة ،وقال
ســمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من رأى رج ً
ال يصطاد باملدينة فليسلبه» .سنن أيب داود
.217/2
((( احلديث هنا عن جزاء صيد حرم املدينة .ينظر :الوجيز .130/1
((( ينظــر :التذنيب لوحــة/41 :ب .وينظر :التهذيب  ،274/3فتــح العزيز ،522/3
املجموع .476-475/7
((( احلديث هنا عن النهي عن صيد َو ِّج الطائف ونباهتا .ينظر :الوجيز .130/1
((( التذنيــب لوحة/41 :ب .ينظر :هناية املطلــب  ،420/4فتح العزيز  ،523/3روضة
الطالبني .169/3
((( احلديث هنا عن موانع احلج ومنها :اإلحصار .ينظر :الوجيز .130/1
((( التذنيــب لوحة/41 :ب .ينظر :البيان  ،388/4فتح العزيز  ،525/3روضة الطالبني
.173/3
((( الوجيز .130/1
((( التذنيب لوحة/41 :ب .وأصحهام أن هلم التحلل؛ ألهنم يستفيدون به األمن من العدو
الذي بني أيدهيم .ينظر :فتح العزيز  ،526/3روضة الطالبني .173/3
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 -قوله :فهو كاإلحصار العام ،وقيل :فيه قوالن ،وقيل :جيوز التحلل،

والقــوالن يف وجوب القضاء((( .يف هذا إثبات طريقة جازمة بأن اإلحصار
اخلاص كالعام ،وال يكاد يوجد نقلها لغريه(((.
 -قولــه :الواجبات املجبورة بالدم((( فيهــا دم تعديل وترتيب ،وقيل:

إنه كدم [/6ب] التمتــع يف التقدير((( .يف كالمه إشــعار برتجيح األول،
واألظهر الثاين(((.
 قوله :االســتمتاعات((( فيها دم ترتيــب وتعديل ،وفيه قول آخر(((.قيل :هــو وجه ومقتىض كالمــه ترجيح الرتتيب والتعديــل((( ،واألظهر
التخيري والتقدير(((.
((( احلديث هنا عن حبس السلطان شخص ًا أو رشذمة من احلجيج .ينظر :الوجيز .130/1
((( ينظــر :التذنيب لوحة/41 :ب .ينظر :هناية املطلــب  ،429/4فتح العزيز ،529/3
روضة الطالبني .175/3
((( يقصد به ترك املأمورات كاإلحرام من امليقات والرمي واملبيت بمزدلفة ليلة العيد وبمنى
ليايل الترشيق والدفع من عرفة قبل غروب الشمس وطواف الوداع.
((( الوجيز .131/1
((( التذنيب لوحة/41 :ب .ينظر :فتح العزيز  ،542/3روضة الطالبني .183/3
((( االستمتاعات كالطيب واللبس ومقدمات اجلامع.
((( قال الغزايل « :وفيه قول آخر أنه دم ختيري تشــبيه ًا باحللق ،وقيل :إنه دم تقدير أيض ًا إمتاما
للتشبيه» ،الوجيز .131/1
((( ينظر :التهذيب .277/3
((( التذنيب لوحة/41 :ب .ينظر :فتح العزيز  ،543/3روضة الطالبني .185/3
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 -قوله :دم اجلامع فيه بدنة((( أو بقرة أو ســبع من الغنم...إىل آخره(((.

مقتضاه ترجيــح التخيري بني البدنــة والبقرة والشــاة ،واألظهر الرتتيب
املذكور آخر ًا(((.

[كتاب البيع]
 -قولــه :وال االســتيجاب واإلجيــاب ،وهو قوله :بعنــي بدل قوله:

اشــريت عىل أصح الوجهــن((( .قيل :مهــا قوالن ،ورجــح األكثرون
الصحة(((.

 -قولــه :إال إســام املشــري يف رشاء العبــد املســلم واملصحــف

عــى أصح القولــن((( ،األصــح القطع باملنــع يف املصحــف ،وفيه عىل
ِ
َــرَ .ق َالَ :وال ُت ْط َل ُق ا ْل َبدَ َن ُة َع َل
((( البدنــة لغةِ :ه َي نَا َق ٌة َأ ْو َب َق َرةٌَ ،و َزا َد ْ
األز َه ِر ُّيَ :أ ْو َبع ٌري َذك ٌ
َّ ِ
َص بِ ِه ِ
اإلبِ ُل ،إِال َأ َّن ا ْل َب َق َر َة ََّلا َص َار ْت ِف َّ ِ
اس ٌم َ ْ
االصطِ ِ
الشي َع ِة
تت ُّ
الشاةَ .و ِف ْ
الح :ا ْل َبدَ َن ُة ْ
ِف ُح ْك ِم ا ْل َبدَ ن َِة َقا َم ْت َم َقا َم َها .ينظر :املصباح املنري .39/1
قوم البدنة دراهم ،والدراهــم طعام ًا والطعام صيام ًا ،فهو دم
((( قــال الغزايل« :فإن عجز ّ
تعديل وترتيــب ،وقيل إنه دم ختيري كاحللــق ،وقيل بني البدنة والبقرة والشــاة أيض ًا
ترتيب» ،الوجيز .132-131/1
((( التذنيب لوحة/41 :ب .ينظر :فتح العزيز  ،545-544/3روضة الطالبني -185/3
.186
((( احلديث هنا عن أركان البيع ،ومنها :الصيغة .ينظر :الوجيز .132/1
((( التذنيب لوحة/41 :ب/42-أ .ينظر :احلــاوي  ،47/6املهذب  ،11/3فتح العزيز
.11/4
((( الكالم عىل الركن الثاين وهو :العاقد .ينظر :الوجيز ص.133 :
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الـقـولــني يف الـعـبــد(((.
 قولــه :يف الدهن النجس صح بيعه وجاز االســتصباح به عىل أظهرالقولني((( .الظاهر عند األصحاب يف البيع املنع(((.
 قوله :فــإذا جنى العبد جناية تعلــق األرش((( برقبته صح بيعه عىلأقوى القولني((( ،األرجح عند الشــافعي((( واألصحاب من القولني املنع،
وقطع به بعضهم(((.
 قولــه :وبيع بيت مــن ٍدار دون املمر جائز عــى األصح((( .األظهر
((( ينظــر :التذنيب لوحة/42 :أ .أصح القولني :ال يصح يف العبد ألن الرق ذل ،فال يصح
إثباته للكافر عىل املســلم .ينظر :فتح العزيــز  ،17/4روضة الطالبني  ،346/3بداية
املحتاج يف رشح املنهاج .12/3
((( احلديــث هنا عن الركن الثالث وهو :املعقود عليه ومن رشوطه أن يكون طاهر ًا .ينظر:
الوجيز ص.133 :
((( ينظر :التذنيب لوحة/42 :أ .وينظر :احلــاوي  ،472-471/6املهذب  ،25/3فتح
العزيز .25/4
ِ
ِ
ِ
ِ
ــسَ ،و َقدْ ُي ْط َل ُق َع َل َبدَ ل النَّ ْف ِ
ون النَّ ْف ِ
لنَا َية َع َل َما ُد َ
س،
ــو ا َمل ُال ا ْل َواج ُ
((( األرشُ :ه َ
ب ِف ا ْ
َو ُه َو الدِّ َي ُة .ينظر :معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية .132/1
((( احلديث هنا عن الركن الرابع :أن يكون مقدور ًا عىل تسليمه .ينظر :الوجيز ص.134 :
((( ينظر :األم .179/3
((( التذنيب لوحــة/42 :أ .وينظر :احلاوي  ،308/6فتح العزيز  ،40/4روضة الطالبني
.360/3
((( احلديث هنا عن الركن اخلامس وهو :العلم .ينظر :الوجيز ص.135 :

100

الـمنـتـخـب يف خمـتـصـر الـتـذنـيـب

عند األكـثرين منعه(((.
 -قوله :بيع عسب الفحل((( وهو نطفته((( .األشهر من تفسري العسب

يف كتب الفقه الرضاب(((.

 -قولــه :وإن رشط أن يكــون الوالء له ،صح الــرط((( .هذا حكم

بصحة البيــع والرشط مع ًا ،وهو خالف ما اتفــق عليه األصحاب ،فإهنم

جعلوا رشط الوالء مفســد ًا للبيع ،وحكوا فيه قوالً ضعيف ًا ،وحكموا عىل
هذا القول بفساد الرشط وحكى اإلمام((( فيه وجه ًا ضعيف ًا (((.

 قوله :واألقيــس منعه أيض ًا يف حالة اجلواز((( .األصح عند األكثرين((( التذنيب لوحة/42 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،45/4روضة الطالبني .363/3
ــب ِف ال ُّل َغ ِةَ :ط ْر ُق ا ْل َف ْح ِلَ ،أ ْيِ َ :
ب ا ْل َف ْح ُل النَّا َق َة َي ْع ِس ُب َه .ينظر:
ضا ُب ُهُ ،ي َق ُالَ :ع َس َ
((( ا ْل َع ْس ُ
ِ
ٍ
املصباح املنــر َ ،408/2وا ْل َف ْح ُل ُل َغــ ًةَّ :
ــوان .ينظر :املصباح املنري
الذك َُر م ْن ك ُِّل َح َي َ
الشبِينِيَ :عســب ا ْل َفح ِ ِ
ضا ُب ُهَ ،أ ْي ُط ُر ُ
االصطِ ِ
وق ا ْل َف ْح ِل
ْ
الح َق َال ِّ ْ ُّ ْ ُ
َ .463/2و ِف ْ
ــلَ :
لِ ُ
أل ْن َثى .ينظر :مغني املحتاج .30/2
((( أي مــاؤه.و احلديث هنا عن البيوع املنهي عنهــا .ينظر :الوجيز  .138/1وفتح العزيز
.101/4
((( التذنيب لوحة/42 :أ .ينظر :احلاوي  ،398/6املهذب  ،513/3فتح العزيز .101/4
((( احلديث هنا عن بيع الرقيق برشط العتق .ينظر :الوجيز .139-138/1
((( ينظر :هناية املطلب .381-380/5
((( التذنيب لوحة/42 :أ .وينظر :املحرر ص ،507 :فتح العزيز  ،114-113/4روضة
الطالبني .404/3
((( احلديــث هنا عن الزيادة يف الثمن أو املثمن ،أو زاد رشط اخليار أو األجل ،أو قدرمها يف
جملس العقد .ينظر :الوجيز .139/1
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صحة الرشط والتحاق املرشوط بالعقد يف حال اجلواز(((.
 قوله :واألصح أن الفســاد مقصور عىل الفاسد...إىل آخره((( .هذاوســط بني القولني وترجيح لقول الصحة إذا كان الثمن يتوزع عىل أجزاء
املبيــع ،ولقول الفســاد إذا كان يتوزع عــى القيمة ،وقد اختــاره مجاعة،
واألكثرون رجحوا قول الصحة عىل اإلطالق(((.
 قوله :وإذا جرى العقد بوكالة ،األصح االعتامد عىل املوكل يف تعددهواحتاده((( .األظهر عند األكثرين االعتبار بالعاقد؛ ألن أحكام العقد تتعلق
به كاشرتاط الرؤية وخيار املجلس(((.
ب ِعتَا َقــ ًة ،كرشاء القريــب((( .األكثرون مل
 -قولــه :إال فيام ُي ْســ َت ْع َق ُ

يطلقــوا هذا اإلطالق ولكــن بنوه عىل اخلالف يف امللــك يف زمان اخليار،
((( التذنيب لوحة/42 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،125/4روضة الطالبني .413-412/3
((( هنا احلديث يف الفســاد من جهة تفريق الصفقة .قال الغزايل« :إال إذا صار ثمن ما يصح
العقد عليه جمهوالً حتى لو باع عبــد ًا له نصفه صح يف نصيبه إذ حصته نصف الثمن»،
الوجيز .140/1
((( التذنيب لوحة/42 :ب .ينظر :فتح العزيز  ،146/4روضة الطالبني .426/3
((( الوجيز .140/1
((( التذنيب لوحة/42 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،158/4روضة الطالبني .433/3
((( احلديــث هنا عن لــزوم العقد وجوازه ،وله ســببان ،منهام :املجلــس .ينظر :الوجيز
.141/1
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إن جعلنــاه للبائع فلهام اخليــار [/7أ] وال عتق حتــى ينقطع اخليار ،وإن
قلنــا بالوقف فلهام اخليار أيض ًا ،فإن أمضياه تبــن العتق بالرشاء ،وإن قلنا
إنه للمشــري فال خيار له ويثبت للبائع ،واألظهر أنه ال حيكم بالعتق حتى
ينقطع اخليار(((.
(((
ي((( األتان((( أو اجلارية
ـــر َ
 -قوله :ولو حفلت الشاة بنفسها أو ُص ِّ

...إىل قوله :فال خيار((( .هذا أحد الوجهني يف األتان واجلارية((( ،واألظهر
فيهام ثبوت اخليار(((.
((( التذنيب لوحة/42 :ب .وينظر :احلــاوي  ،60-59/6فتح العزيز  ،171/4روضة
الطالبني .436/3
((( َح َّف ْل ُت الشاة بالتثقيل :إذا تركت حلبها حتى اجتمع اللبن يف رضعها ،فهي َم ُ َّف َل ٌة وكان
األصل َح َّف ْل ُت لبن الشاة؛ ألنه هو املجموع ،فهي ُم َ َّف ٌل َل َبن َُها .املصباح املنري .142/1
ِ
رصيت الناقة رصى فهي رصي ٌة من باب تعب إذا اجتمع لبنها يف رضعها .املصباح املنري
(((
.339/1
((( األنثى من احلمري ،ينظر :املصباح املنري .8/1
((( احلديث هنا عن خيــار النقيصة املنوط بفوات يشء يف املعقــود عليه كأن يتوقع ويظن
حصوله .ومن أســباب الظن :الفعل املغرر .قال الغزايل« :أو لطخ الثوب باملداد خمي ً
ال
أنه كاتب فال خيار له» ،الوجيز .143/1
((( أما يف اجلارية فألن غزارة ألبان اجلواري مطلوبة يف احلضانة مؤثرة يف القيمة ،هذا وجه،
والوجــه الثاين :ال ترد؛ ألنه ال يقصد لبنها إال نادر ًا .وأما يف األتان فألن اللبن مقصود
لرتبية اجلحش ،والوجــه الثاين :ال ترد؛ إذ ال مباالة بلبنهــا .ينظر :احلاوي ،293/6
الوسيط .123/3
((( التذنيب لوحة/42 :ب .وينظر :املهذب  ،111-110/3فتح العزيز .233-232/4
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 قوله :وكذلك خيار النجش((( إذا كان عن مواطأة((( البائع عىل أقيساملذهبني((( .األظهر أنه ال خيار(((.
 قولــه :وال يمتنع طلــب األرش لتوقع عود امللــك عىل األصح(((.األصح عند األصحاب أنه يمتنع(((.
 قولــه :وإن كان املبيــع حليــ ًا قوبل بمثــل وزنــه..إىل قوله :وهواألصــح((( .وقيل :إنه ال يبــايل بذلك ،جيوز أن حيمل هذا عىل أنه يفســخ
((( النجش :هو أن يزيد يف ثمن الســلعة وهو غري راغــب فيها ليخدع غريه ،ينظر :املحرر
ص.510 :
((( َو َم ْعنَا ُه ِف ال ُّل َغ ِة :الت ََّوا ُف ُقُ ،ي َق ُال :ت ََوا َط ْأنَا َع َل َاأل ْمر :ت ََوا َف ْقنَا ،وتواطؤوا َع َل ْي ِه :إِ َذا ت ََوا َف ُقوا،
َو َح ِقي َق ُت ُه ك ََأ َّن كُال ِمن ُْه َم َوطِ َئ َما َوطِ َئ ُه َ
اآلخ ُرَ ،وا ُملت ََواطِ ُئ ا ُملت ََوافِ ُق .ينظر :لســان العرب
.946/3
((( الوجيز .143/1
((( قال الرافعي يف التذنيب« :ألن التقصري من املشرتي وكان ينبغي أال يعترب بقول الناجش»،
لوحة/42 :ب .تراجع املســألة يف :خمترص املزين  ،205/2املهذب ،141-140/3
فتح العزيز .131/4
((( احلديث هنا عن مســقطات خيار النقيصة .ومنها :هالك املعقــود عليه .ينظر :الوجيز
.143/1
((( التذنيب لوحة/42 :ب .ينظر :فتح العزيز  ،250-249/4روضة الطالبني .475/3
((( احلديث هنا عن الرابع من مســقطات اخليار وهو :العيب احلادث .قال الغزايل« :فبضم
األرش إليه أو اســرداد جزء من الثمن للعيب القديــم يوقع يف الربا ،قال ابن رسيج:
يفســخ العقد لتعذر إمضائه وال يرد احليل بل يغــرم بالذهب إن كان فضة أو العكس،
حذر ًا من ربا الفضل وهو األصح» ،الوجيز .144/1
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البيع ،ويرد احليل مع أرش النقصان ،وهذا هو الذي رجحه أكثرهم ،وجيوز
محله عىل وجه ثالث يف املســألة ،وهو أنه يرجع بأرش العيب القديم كام يف
سائر الصور(((.
 قولــه :وإن صبغ الثوب بام زاد يف قيمته...إىل آخره((( .مقتضاه عوداألوجــه الثالثة حتى يقــال املجاب يف الوجه الثالث مــن يدعو إىل أرش
العيب ،وقد رصح به يف الوسيط((( وال يكاد يوجد لغريه(((.
 قولــه :وال يرد البطيخ واجلوز..إىل آخره((( .ســياقه يقتيض ترجيحامتناع الرد ،ورجح األكثرون جواز الرد ،وعىل هذا فاملذكور يف الكتاب أنه
يرد معه أرش الكرس ،وهو أحد القولني ،واألصح املنع(((.
((( التذنيب لوحة/42 :ب .وينظر :فتح العزيز  ،258-257/4روضة الطالبني .484/3
((( أي عرف العيب بعد الصبغ .قــال الغزايل« :فطلب قيمة الصبغ له وجه ،ولكن إدخال
الصبغ وهو دخيل يف ملك البائع كإدخال أرش العيب احلادث» ،الوجيز .144/1
((( الوســيط يف املذهب :لإلمام أيب حامد الغزايل ،وهو يف فقه املذهب الشافعي ،والكتاب
مطبوع يف دار السالم يف مرص وحمقق يف سبعة جملدات .ينظر :الوسيط .134/3
((( التذنيب لوحة/42 :ب/43-أ .وينظر :هناية املطلب  ،269/5فتح العزيز ،259/4
روضة الطالبني .486/3
((( قــال الغزايل« :والبيض بعد الكرس وإن وجده معيب ًا ،بل يأخذ أرش العيب ،وقيل إن له
الرد وضم أرش الكرس إليه» ،الوجيز .144/1
((( التذنيب لوحة/43 :أ .وينظر :احلاوي  ،318/6املهذب  ،122-121/3فتح العزيز
.261-260/4
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 -قوله :وإتالف البائع كإتالف األجنبي((( .هذا أحد الطريقني ،واألصح

عند اجلمهور أن إتالف البائع يوجب االنفساخ ،كاآلفة الساموية(((.

 -قوله :وكذلــك إن كان بجناية البائع عىل األصــح((( .األصح عند

املعظم أنه كالتعيب باآلفة الســاوية ،فللمشرتي اخليار ،إن شاء فسخ ورد

الثمن ،وإن شاء أجاز بجميع الثمن(((.

 -قوله :وال يقاس عىل البيع العتق واهلبة والرهن((( .هذا وجه ،واألصح

عند عامة األصحاب يف الرهن واهلبة املنع كام يف البيع(((.

 قوله :وكذلك ال يقاس عليه اإلجــارة((( والتزويج عىل األصح(((.((( احلديــث هنا عن حكم املبيع قبل القبض وبعده ،وهنا إذا تلف املبيع قبل القبض .ينظر:
الوجيز .145/1
((( التذنيــب لوحــة/43 :أ .وينظر :احلــاوي  ،378/6املهــذب  ،158/3فتح العزيز
.289/4
((( هنــا احلديث عن تلف املبيع قبل القبض وكان بجناية البائع ،فللمشــري الفســخ أو
اإلجازة والرجوع باألرش عىل البائع .ينظر :الوجيز .145/1
((( التذنيــب لوحة/43 :أ .وينظر :احلاوي  ،272/6فتح العزيز  ،293-292/4روضة
الطالبني .502/3
((( احلديث هنا عن النهي عن بيع ما مل يقبض .ينظر :الوجيز  .145/1والرهن :جعل عني
مال وثيقة بدين يســتوىف منها عند تعذر اســتيفائه ممن عليه ،ينظر :الزاهر ص،212 :
حترير ألفاظ التنبيه ص.193 :
((( التذنيب لوحــة/43 :أ .وينظر :األم  ،231 ،228/6احلــاوي  ،269/6فتح العزيز
.295-294/4
((( ألن مورد عقد اإلجارة غري مورد عقد البيع .ينظر :الوسيط .147-146/3
((( الوجيز .145/1
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األصح عند املعظم يف اإلجارة املنع(((.
 -قولــه :ولكن برشط قبــض البدل يف املجلس عــى األصح((( .كذا

قاله أيض ًا مجاعــة((( ،واألصح عنــد اإلمام((( وصاحــب التهذيب((( أنه
ال يشــرط ،كام لو باع ثوبــ ًا بدراهــم يف الذمة ال يشــرط قبض الثوب
يف املجلس(((.

 -قوله :وال يلزمه [/7ب] اإلخبار عن الغبن((( يف العقد((( .هذا وجه،

واألكثرون رجحوا لزومه(((.

((( التذنيب لوحة/43 :أ .لضعف امللك ،وألن التسليم يف اإلجارة مستحق كالبيع .ينظر:
فتح العزيز  ،296/4روضة الطالبني .508/3
((( احلديث هنا عن جواز اســتبدال الثمن إذا باع بدراهم أو دنانري يف الذمة .ينظر :الوجيز
.146/1
((( هو اختيار الشــيخ أيب حامد ،وحيكى عن أيب إسحاق؛ ألن أحد العوضني دين فيشرتط
قبض الثاين كرأس مال السلم .ينظر :الوسيط  ،148/3فتح العزيز .303/4
((( ينظر :هناية املطلب .197/5
((( هو البغوي ،ينظر :التهذيب .416/3
((( التذنيب لوحة/43 :أ .وينظر :احلاوي  ،284/6فتح العزيز  ،302/4روضة الطالبني
.515/4
((( الغبن :النقص ،املصباح املنري. 678/2
((( احلديث هنا عــن بيع املرابحة وهو مبني عىل األمانة ،وذلك إذا كان قد اشــراه بغبن.
ينظر :الوجيز .147/1
((( التذنيب لوحة/43 :أ .ألن املشــري منه اعتمد عــى نظره ويعتقد أنه ال حيتمل الغبن،
فليخــره ليكون عىل بصرية من أمــره .ينظر :فتح العزيــز  ،323/4روضة الطالبني
.534/3
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 -قوله :ولــو كذب بنقصــان الثمن وصدقه املشــري ،فاألصح أنه

ال تلحــق بالزيادة((( .الكالم يف أن الزيادة تلحــق أم ال؟ تفريع عىل صحة

البيــع ،وفيه وجهــان((( ،األصح عند اإلمام((( وصاحــب التهذيب((( أنه
ال يصح(((.

 -قوله :وال تندرج حتتها األشــجار والبناء عىل أصح القولني((( .كذا

قاله أيض ًا اإلمام((( ،واألظهر عند عامة األصحاب االندراج(((.

 -قوله :وإن أجاز فاألظهــر أن له طلب أجرة املنفعة يف هذه املدة ،ويف

مدة بقاء الزرع((( .يف أجرة مدة النقل تفصيل :فإن كان النقل قبل القبض،
((( احلديــث هنا عن كذب البائع بالنقصــان .قال الغزايل« :إذ العقــد ال حيتمل الزيادة»،
الوجيز .147/1
((( الوجه األول :يصح البيع ،كام لو غلط بالزيادة ،وإليه مال الشيخ أبو حممد اجلويني ،وبه
قطع املحاميل ،واجلرجاين ،والشايش .ينظر :روضة الطالبني .536/3
((( ينظر :هناية املطلب .300/5
((( ينظر :التهذيب .487/3
((( التذنيــب لوحــة/43 :أ .وينظر :احلــاوي  ،345/6املهــذب  ،139/3فتح العزيز
.326/4
((( احلديث هنا فيام يطلق يف املبيع ومنها :لفظ األرض .ينظر :الوجيز .148/1
((( ألن البيع معقود باســم األرض وليس البناء وال الغراس مما يتناوله اسم األرض .هناية
املطلب .124/5
((( التذنيب لوحة/43 :أ .وجه الدخول :أهنا للدوام والثبات يف األرض فأشــبهت أجزاء
األرض ،وهلذا يلحق هبا يف األخذ بالشــفعة .ينظر :احلاوي  ،212-210/6املهذب
 ،91-90/3فتح العزيز .328/4
((( احلديث هنا عن بيع األرض إذا كانت احلجارة مدفونة فيها .ينظر :الوجيز .148/1
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فألمــر عىل ما ذكره ،وإن كان قبله ،فاألظهر أن األجرة ال جيب بناء عىل أن
جناية البائع كاآلفة الســاوية((( ،والذي ذكره املعظم يف مدة بقاء الزرع أنه
ال جيب األجرة ،وتكون بذلك املدة كمدة تفريغ الدار عن األقمشة(((.

 -قوله :والوجه الصحيح حتكيم العرف((( .إن أراد وجه ًا رابع ًا وهو:

النظر إىل عادة البلــد نفي ًا وإثباتا ،فهو منفرد بنقلــه ،وإن محل عىل أنه أراد
وجه الدخول خمالفــة((( مجاعة منهم صاحب التهذيــب((( فرجحوا وجه
املنع املطلق(((.

يســتحق املغرس((( عىل األصح من القولني»((( .املشهور
 قوله« :والّ

وجهان(((.

((( ينظر :احلاوي  ،224/6روضة الطالبني .541/3
((( التذنيب لوحــة/43 :أ/43-ب .وينظر :احلــاوي  ،218/6املحرر ص ،542:فتح
العزيز .334/4
((( احلديث هنا عــن الثياب التي عىل العبد ،هل تدخل يف بيعــه؟ فيها ثالثة أوجه .ينظر:
الوجيز .149/1
((( يف التذنيب« :فينازعه يف ترجيحه».
((( ينظر :التهذيب .468/3
((( ينظر :التذنيب لوحة/43 :ب .وينظر :فتــح العزيز  ،338-337/4روضة الطالبني
.549-548/3
((( ا َمل ْغ َرس :موضع الغرس .املعجم الوسيط .649/2
((( قال الغزايل« :ولكن يستحق منفعتها لإلبقاء» ،الوجيز .149/1
((( التذنيب لوحة/43 :ب .أصحهام :ال ،ألن االسم ال يتناوله .ينظر :املحرر ص،545 :
فتح العزيز  ،339/4روضة الطالبني .549/3
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 -قوله :وإن تقابل الرضر فثالثة أقوال((( .أصحها أن املشرتي أوىل(((،

الذي ذكره عامة األصحاب وجهان :أحدمها للمشــري السقي وال يبايل

برضر البائع ،وأظهرمها أنه يفســخ العقد؛ ألن يف إمضائه إرضار ًا بأحدمها،
فإن سامح أحدمها أقر العقد(((.

 -قوله« :وإن اشرتاها صاحب الشجرة فال جيب رشط القطع»(((« .هذا

وجه ،واألصح عند اجلمهور أنه جيب رشطه»(((.

 -قوله :واألظهر اجلواز يف مخســة أوســق((( .األظهــر عند صاحب

التهذيب((( وغري واحد ختصيص اجلواز بام دونه(((.

((( يف الوجيز والتذنيب« :ثالثة أوجه».
((( احلديث هنا عن بيع الشــجرة وبقاء الثمرة للبائع واحتاج كالمها للســقي وفيه رضر.
ينظر :الوجيز .149/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/43 :ب .وينظر :احلاوي  ،205-204/6املهذب  ،101/3فتح
العزيز .345-344/4
((( احلديث هنا عن بيع الثامر بعد بدو الصالح ويبيعها ملالك الشجرة ،هل يشرتط القطع؟
ينظر :الوجيز .149/1
((( التذنيــب لوحة/43 :ب .وينظــر :احلاوي  ،230/6املهــذب  ،103/3فتح العزيز
 ،348/4روضة الطالبني .556/3
((( احلديث هنا يف القدر الذي جيوز فيه بيع العرايا .قال الغزايل« :وميل املزين رمحه اهلل تعاىل
إىل ختصيص اجلواز بام دون مخسة أوسق لرتدد الراوي فيه» ،الوجيز .150/1
((( ينظر :التهذيب .402-401/3
((( ينظــر :التذنيب لوحة/43 :ب .وذلك ألن النهي عن املزابنة معلوم حمقق والرخصة يف
قدر اخلمسة مشكوك فيها فيستصحب املعلوم املحقق .ينظر :احلاوي  ،261/6املهذب
 ،80-79/3فتح العزيز .357/4
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[كتاب السلم والقرض]
 قوله :وكذلك ما ال يقصد خليطه كاخلبز(((« .هذا وجه((( ،والظاهرعند األكثرين يف اخلبز املنع»(((.
قولــه« :األصــح يف األكارع((( اجلــواز»(((« .واألظهــر عند عامةاألصحاب أهنا كالرؤوس»(((.
 قوله« :ولكن يطالب بالقيمة للحيلولة»((( .هذا وجه ،واألصح عنداألصحاب ال يطالب(((.
((( احلديث هنا عن رشوط عقد السلم ومنها :معرفة األوصاف .ينظر :الوجيز .156/1
((( ألن امللح مستهلك فيه ،واخلبز يف حكم اليشء الواحد .ينظر :الوسيط .445/3
((( التذنيب لوحة/43 :ب .الختالطه بامللح ،واختالف الغرض بحسب كثرة امللح وقلته
وتعذر الضبط ،وتأثري املاء فيه .ينظر :احلــاوي  ،51/7املهذب  ،165/3فتح العزيز
.409/4
((( األك ِ
اع مــن الدواب ما دون الكعب ومن
َار ُع :للدابــة قوائمها ،وقال ابن فارس :الك َُر ُ
اإلنسان ما دون الركبة .ينظر :املصباح املنري  ،531/2لسان العرب .307/8
((( قال الغزايل« :لقلة االختالف يف أجزائها» ،الوجيز .157/1
((( التذنيب لوحة/43 :ب .الشتامهلا عىل أبعاض خمتلفة كاملناخر واملشافر وغريها ،وتعذر
ضبطها .ينظر :فتح العزيز  ،418/4روضة الطالبني .22/4
((( احلديث هنا عن مكان تسليم السلم فلو ظفر به يف غريه وكان يف النقل مؤنة هل يطالب
به؟ ينظر :الوجيز .158/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/43 :ب .ألن أخذ العوض عن املسلم فيه قبل القبض غري جائز.
ينظر :فتح العزيز  ،428/4روضة الطالبني 31/4
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 -قولــه :يف قرض((( اجلــواري قوالن منصوصــان((( .وافق إمامه يف

كوهنام منصوصني((( ومل يتعرض اجلمهــور لوصفهام باملنصوصني ،وقيل:
خمرج(((.
املنع منصوص ،واجلواز ّ

[كتاب الرهن]
فتقوم مفــردة((( .هذا وجه،
 -قولــه :ثم خيتص املرهتــن((( بقيمة األم ّ

تقوم حاضنة ألهنا رهنت ذات ولد(((.
والذي ذكره األكثرون أهنا ّ

 قولـــه :نص الشافعي((( [/8أ] أن رهـن املدبر باطل..إىل آخـره(((.((( القرض هوَ :د ْف ُع م ٍ
ال إِ ْر َفا ًقا َلِ ْن َينْت َِف ُع بِ ِه َو َي ُر ُّد َبدَ َل ُه .ينظر :حتفة املحتاج .36/5
َ
((( احلديــث هنا فيام جيوز اإلقراض فيه .قال الغزايل« :أما املقرض فكل ما جاز الســلم فيه
جاز قرضه إال اجلواري» ،الوجيز .158/1
((( قــال اجلويني« :الكالم يف إقراض اجلواري قد نص الشــافعي عىل قولني فيه :أحدمها:
جتويز ذلك قياســ ًا عىل العبيد والعروض والنقود ،والقول الثاين :ال جيوز إقراضهن»،
هناية املطلب .449/5
((( ينظــر :التذنيب لوحة/44 :أ .وينظر :املهــذب  ،186/3فتح العزيز  ،431/4مغني
املحتاج .118/2
((( املرهتن :هو آخذ الرهن.
((( احلديث هنا عن رهن األم دون ولدها .ينظر :الوجيز .160/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/44 :أ .وينظــر :املهذب  ،209/3فتح العزيز ،445-444/4
روضة الطالبني .42/4
((( ينظر :األم .159/3
((( قال الغزايل« :وفيه قول خمرج منقاس أنه صحيح ،وكذا رهن املعلق عتقه بصفة ،وقيل:
إنه باطل إذ ال يقوى الرهن عىل دفع عتق جرى سببه» ،الوجيز .160/1
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فيه إشارة إىل ترجيح الصحة يف املدبر((( واملعلق عتقه عىل صفة((( ،واألظهر
عند األكثرين البطالن(((.
 قوله« :وفيام بني املعري واملســتعري عارية»(((« .هــذا ممنوع عىل قولالضامن بل املعري ضامن يف عني ماله ،واملستعري مضمون عنه»(((.
 قوله« :وكــذا املكاتب((( واملأذون(((»((( .ذكــر املصنف ومجاعة أنالر ُج ُل َع ْبدَ ُه تَدْ بِ ًريا :إِ َذا َأ ْع َت َق ُه َب ْعدَ َم ْوتِ ِه .ينظر :املصباح املنري .188/1
((( املدبر :من َد َّب َر َّ
((( ينظر :احلاوي  ،207-206/7املهذب  ،203/3روضة الطالبني .47/4
((( ينظر :التذنيب لوحة/44 :أ .ألن العتق مســتحق بالتدبري فال يقوى الرهن عىل دفعه.
ينظر :احلاوي  ،203-202/7املهذب  ،205-204/3فتح العزيز .449-448/4
((( احلديث هنا عن :هل يشــرط كــون املرهون ملك ًا للراهن؟ ينظــر :الوجيز .160/1
والعارية :متليك املنافع بغري عوض .ينظر :النظم املستعذب .16/2
((( التذنيب لوحة/44 :أ .ألنه كام يملك أن يلزم ذمته دين غريه ،وجب أن يملك التزامه يف
عــن ماله؛ ألن كل واحد منهام حمل حقه وترصفه .ينظر :احلاوي  ،274/7فتح العزيز
 ،454-453/4روضة الطالبني .50/4
ِ
ِ
ِ
ِ
األص ُل ِف َب ِ
اب ا ُمل َفا َع َلة َأ ْن َيك َ
َي
ُون م ِن ا ْثن ِ ْ
َب َوه َي ُم َفا َع َل ٌةَ ،و ْ
((( ا ُملكَا َت َب ُة ِف ال ُّل َغةَ .م ْصدَ ُر كَات َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ب ِكتَا ًبا َو ُمكَا َت َب ًةَ ،و ِه َي ُم َعا َقدَ ٌة َب ْ َ
ي ا ْل َع ْبد َو َســ ِّيدهُ ،يكَات ُ
َب ُيكَات ُ
َف َصاعدً اُ .ي َق ُال .كَات َ
الر ُج ُل َع ْبدَ ُه َأ ْو َأم َت ُه َع َل م ٍ
ُب ا ْل َع ْبدُ َع َل ْي ِه َأ َّن ُه ُم ْعت ٌَق إِ َذا َأ َّدى الن ُُّجو َم .ينظر:
ال ُمن ََّج ٍم َو َي ْكت ُ
َ
َ
َّ
املصباح املنري ص .525 :ويف أنيس الفقهاء ص« :170 :املكاتب :العبد الذي يكاتب
عىل نفسه بثمنه ،فإن سعى وأ َّداه ُعتِ َق».
((( اإلذن لغة :من أذن :أباح ،واصطالحــ ًا :املأذون له بالترصف ،الذي أبيح له الترصف،
ألن اإلذن يفيد اإلباحة ،ومنه املحجور عليه الذي أباح له مواله ممارسة البيع والرشاء.
ينظر :معجم لغة الفقهاء ص ،396أنيس الفقهاء ص.267
((( احلديث هنا عن رهن املكاتب واملأذون .ينظر :الوجيز .162/1
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رهن املكاتب جائز برشط الغبطة كام يف حق الطفل ،واألظهر أنه ال يستقل
املكاتب به؛ ألنه تربع فإن أذن الســيد خرج عىل اخلالف يف تربعه ،ورهن
املأذون أوىل باملنع؛ ألنه ليس من التجارات(((.
 قوله« :وإن أمكن استكساب العبد يف يده مل ينتزع»(((« .هذا يشعر بأنهال ينتزع من يد املرهتن إذا أمكن استكســابه ،وإن أراد الراهن االستخدام،
وحيكى هذا عن القديم((( ،والظاهر خالفه»(((.
 -قوله :ولو ا ّدعى املرهتن تلف ًا أو رد ًا ...إىل آخره((( .الطريقان يف دعوى

الر ّد ،فأما دعوى التلف فيصدّ ق باليمني باتفاق األصحاب(((.

 قولــه :ويف وجوب املهــر ،وقيمة الولد وجهــان((( .إنام يف وجوب((( ينظر :التذنيب لوحــة/44 :أ .وينظر :فتح العزيــز  ،471-470/4روضة الطالبني
.65-64/4
((( احلديث هنا عن :أن اليد عىل املرهون مستحقة للمرهتن .ينظر :الوجيز .164/1
((( ينظر :روضة الطالبني .80/4
((( التذنيب لوحة/44 :أ .وينظر :املحرر ص ،588 :فتح العزيز .493/4
((( قال الغزايل« :فهو كاملودع عند املراوزة ،والقول قوله» ،الوجيز .166/1
((( ينظــر :التذنيب لوحة/44 :أ .ألنه أمني فكان القول قوله يف اهلالك كاملودع .وصاحب
الكتاب سوى بني التلف والرد ،وســاق الطريقني يف دعوامها مجيع ًا ،وليس كذلك بل
الكل مطبقون عىل تصديقه يف دعوى التلــف ،وإنام االختالف يف الرد .ينظر :احلاوي
 ،306/7املهذب  ،243/3فتح العزيز .509/4
((( احلديث هنا عن وطء املرهتن اجلارية املرهونة .ينظر :الوجيز .166/1
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املهــر قــوالن منصوصــان يف خمتــر املــزين((( وموضعهــا إذا كانت
مكرهة((( ،ويف قيمــة الولد طريقان إحدامها :أنه عىل قويل املهر ،وأصحهام

ال جيزم بالوجوب(((.

[كتاب التفليس]
 -قولــه :وكــذا إقراره إال أن مــا يتعلق منه باملال يؤاخــذ به بعد فك

احلجر(((...إىل قوله :ال هتمة((( ،فإذا أقر بامل يف الذمة لزمه قبل احلجر عن

معاملة أو إتالف ،ويف قوله:يف حق الغرماء قوالن منصوصان يف املخترص

(((

أصحهام القبول((( ،وإن أسنده إىل ما بعد احلجر ،فإن قال عن معاملة مل يقبل
((( أحد الكتب الشهرية يف املذهب ،تلقاه الكبار بالرشح ومل ينسج عىل منواله ،وهو مطبوع
مع كتاب األم.
((( ينظر :خمترص املزين .94/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/44 :أ/44-ب .وينظر :احلاوي  ،161/7فتح العزيز ،512/4
روضة الطالبني .99/4
ِ
ِ
ِ
ِ
ور َع َل ْيه .املصباح
َّصف َف ُه َو ْم َ ُج ٌ
((( ا َلْ ْج ُر ُل َغ ًة :ا َملن ُْع ُ .ي َق ُالَ :ح َج َر َع َل ْيه َح ْج ًرا َمنَ َع ُه م َن الت َُّ
ِ
ِ
ِ
املنــر  .121/1احلجر اصطالح ًا :ا َملن ِ
َّص َفات ا َملال َّيــة .ينظر :مغني املحتاج
ُ
ْــع م َن الت َ ُّ
.165/2
أقر يف عني مال أنه وديعة عنده أو غصب أو
((( قال الغزايل« :وال يقبل عىل الغرمــاء ،ولو ّ
خرج قول إن اإلقرار املرســل بالدين أيض ًا يوجب
عارية ففيه قــوالن يف القديم ومنه ّ
قضاءه يف احلال من ماله إذ ال هتمة فيه» الوجيز .170/1
((( ينظر :خمترص املزين ص.104 :
((( ألن رضر اإلقــرار يف حقه أكثر منه يف حق الغرماء فــا هتمة فيه .ينظر :األم ،223/7
احلاوي  ،454/7املهذب .249/3
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يف حقهم((( ،وإن قال عن إتالف أو جناية ،فأصح الطريقني أنه كام لو أسند
إىل ما قبل احلجر ،والثاين :أنه كام لو قال عن معاملة ،وإن أقر بعني مال فهل

يقبل حتى يســلم للمقر له؟ فيه قوالن :أصحهام القبول ،هذا هو املشهور

من نقل األصحاب ،وفيه بيان أن الظاهر القبول يف املسند إىل ما قبل احلجر

خرج قول مع أن النص يف املخترص(((.
ال كام ذكره ،وال معنى لقوله :ومنه ّ

 -قولــه« :كام يلزمه بضامن أو إقرار أو إتالف»((( .أما الضامن فكام قال

فاملضمون له ال يزاحم الغرماء بل يصري إىل فكاك احلجر(((.

 -قولــه« :وإقرار»((( ،تفريع عىل أنه ال يقبــل اإلقرار يف حق الغرماء،

وقد ســبق أن األصح قبوله ،ويف اإلتالف وجهــان أجاب يف الكتاب بأنه

ال يضارب [/8ب] واألصح املضاربة ،ومل يذكر كثريون سواه(((.

((( ألن احلجر عليه إنام كان ملن ثبت حقه قبل احلجر ،واملداين له بعد فلســه راض بخراب
ذمته .ينظر :احلاوي  ،454-453/7فتح العزيز .11-10/5
((( ينظــر :التذنيب لوحة/44 :ب .وينظــر :فتح العزيــز  ،12-11/5روضة الطالبني
.132/4
((( احلديث هنــا عن املال الذي يتجدد بعد احلجر هل يتعــدى إليه احلجر؟ ينظر :الوجيز
.170/1
((( ينظــر :التذنيب لوحة/44 :ب .وينظــر :فتح العزيــز  ،14-13/5روضة الطالبني
.132/4
((( الوجيز .170/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/44 :ب .ألنــه مل يوجد منه تقصري فيبعد تكليفه االنتظار .ينظر:
فتح العزيز  ،13/5روضة الطالبني .133/4
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 -قوله« :والصحيح أنه حيبس يف دين ولده»(((« .واألصح عند مجاعة،

منهم صاحب التهذيب((( أنه ال حيبس»(((.

 -قوله« :وال يثبت الفســخ يف النكاح واخللع والصلح لتعذر استيفاء

العــوض»((( .هذا إن أراد به أن املرأة ال تفســخ النــكاح بتعذر الصداق،

وال الزوج اخللع وال العايف الصلح ،بنى ذلك يف النكاح عىل أن اإلعســار
بالصداق هل يثبت الفســخ؟ وفيه خالف ،وإن أراد أن الزوج ال يفسخ إذا
تعذر الوصول إليها فال يفرض مثله يف اخللع والعفو(((.

 -قولــه :وإذا تفرخ البيض يف يد املشــري ،أو نبت البــذر بالزراعة،

فقد فات املبيع عىل األظهــر(((« .األصح عند أكثرهم أن البائع يرجع إليه،

كالودي((( إذا صار ً
نخال»(((.

((( قال الغزايل« :ألنه لو مل حيبس فيؤدي إىل أن يفر ويمتنع عن األداء ويعجز عن االستيفاء»،
الوجيز .172/1
((( ينظر :التهذيب .117/4
((( التذنيــب لوحة/45 :أ .ألن احلبس نوع عقوبــة ،وال يعاقب الوالد بالولد .ينظر :فتح
العزيز  ،29/5روضة الطالبني .139/4
((( احلديث هنا عن املعاوضة التي من رشوطها أن تكون حمضة .ينظر :الوجيز .173/1
((( ينظــر :التذنيب لوحة/45 :أ .إذ ليس العوض يف اخللع إال البينونة ،ويف العفو إال براءة
الذمــة عن القصاص ،وهذا ال يتصور فيه التعذر مــع صحة اخللع والعفو .ينظر :فتح
العزيز  ،33/4روضة الطالبني .149/4
((( احلديث هنا عن زيادة املبيع زيادة منفصلة .ينظر :الوجيز .174/1
الو ِد ُّي :عىل فعيل ،صغار الفسيل الواحدة َو ِد َّي ٌة .املصباح املنري .645/2
((( َ
((( التذنيب لوحة/45 :أ .ألنه حدث من عني ماله ،أو هو عني ماله اكتســب هيئة أخرى.
ينظر :احلاوي  ،194/7املهذب  ،259/3التهذيب  ،94/4فتح العزيز .47/5
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 -قولــه :إن كان عينــ ًا حمض ًا كام لو بنى املشــري ،وغــرس ،فثالثة

أقوال...إىل آخره((( .هذا الذي ذكره خمتــره ما قاله اإلمام((( ،واملوجود

لعامة األصحاب أنه إذا اختار البائع الرجوع إىل األرض ،فإن اتفق املفلس
والغرماء عىل القلع ،فريجع وهم مســتقلون بالقلــع ،وليس له أن يتملك

البناء والغراس بالقيمــة قهر ًا((( ،وإن امتنعوا مــن القلع مل جيربوا ،وينظر
إن رجع عىل أن يتملك البنــاء والغراس بقيمتهام أو يقلع ويضمن((( أرش

النقص فكذلك((( ،وإن أراد الرجوع يف األرض وإبقاء البناء والغراس هلم،

فقوالن :أحدمها :أن له ذلك ،ثم إن وافق الغرماء ،وباع األرض مع بيعهم
البناء والغراس فذاك ،وإال فال جيرب عىل البيع يف أصح الوجهني ،والثاين من
القولني :وهو األصح أنه ال يمكن من الرجوع إىل األرض وحدها ،بل إما

أن يرتك الرجوع ويضارب بالثمن ،وإما أن يبدل قيمتها ،أو يقلع ويضمن
أرش النقص(((.

((( احلديث هنــا عن الزيادة امللتحقة باملبيــع من خارج إن كان عين ًا حمضــ ًا .قال الغزايل:
«أحدها أنه فاقد عني ماله ،والثاين أنه يباع الكل فيوزع به عىل نسبة القيمة واألصح أنه
يرجع إىل العني ويتخــر يف الغراس بني أن يبذل قيمته وبني أن يغرم أرش النقصان أو
يبقى بأجرة» ،الوجيز .175/1
((( ينظر :هناية املطلب .347-344/6
((( ينظر :األم  ،194/7احلاوي  ،416/7الوسيط .31/4
((( يف التذنيب :يغرم .
((( ينظر :احلاوي  ،417/7املهذب .264/3
((( ينظر :التذنيب لوحة/45 :ب .ملا فيه من الرضر .فإن الغراس بال أرض والبناء بال مقر
وال ممر ناقص القيمة .ينظــر :احلاوي  ،418-417/7املحرر ص ،615 :فتح العزيز
.56-54/5
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[كتاب احلجر]
 -قوله« :فلو عاد أحد املعينني مل يعد احلجر»(((« .الصحيح الذي ذكره

األصحاب إن عود التبذير وحده ٍ
كاف يف عود احلجر أو إعادته»(((.

 قوله« :ورصفـه إىل األطعمـة النفيسة التي ال تليـق بحـالـه تبذير»(((.«هذا وجه ،واألكثرون عىل أنه ليس بتبذير»(((.
[كتاب الصلح]
 قولــه« :واألظهر جــواز غرس شــجرة وبناء دكــة((( إذا مل يضيقالطريق((( .األقوى الذي قطع به األكثرون املنع(((.
((( احلديث هنا عن الفســق والتبذير لو عاد مجيعــ ًا هل يعود احلجر أو يعاد؟ ينظر :الوجيز
.176/1
((( التذنيب لوحة/45 :ب .وينظــر :احلاوي  ،26-25/8املهذب  ،284/3فتح العزيز
.76/5
((( الوجيز .176/1
((( التذنيــب لوحة/45 :ب .ألن املال يطلب لينتفع بــه ويلتذ .ينظر :فتح العزيز ،72/5
روضة الطالبني .180/4
((( املكان املرتفع جيلس عليه ،وهو املسطبة ،معرب ،ينظر :املصباح املنري .304/1
((( احلديث هنا عن حكم الطريق النافذ .ينظر :الوجيز .178/1
((( التذنيب لوحة/45 :ب .ألن املكان املشغول بالبناء والشجر ال يتأتى فيه الطروق ،وقد
تزدحم املارة ويعرس عليهم املراقبة فيصطكون هبا .ينظر :احلاوي  ،46/8املحرر ص:
 ،630فتح العزيز .97/5
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[كتاب احلوالة]
 -قوله« :وإن كان اإلفالس مقرونــ ًا باحلوالة((( وهو جاهل ،فاألظهر

ثبوت اخليار»(((« .الذي عليه عامــة األصحاب أنه ال خيار له ،وما يلحقه

مــن الرضر ســببه ترك البحــث عن حاله ،فصــار كام لو اشــرى ما هو
مغبون فيه»(((.

 -قوله« :إذا جرى لفظ [/9أ] احلوالة وتنازعا... ،إىل قوله :فقوالن»(((.

قال األئمة :اخلالف وجهان ،ومن قال :قوالن فأراد األصحاب ،وال نص
للشافعي -رمحه اهلل  -يف املسألة(((.

[كتاب الضامن]
 قولــه :ولو قال ضمنــت لك من واحد إىل عرشة ،فأشــهر القولني((( احلوالة :حتويل احلق من ذمة إىل ذمة ،وهي االســم من أحــال عليه بدينه ،ينظر :النظم
املستعذب .276/2
((( احلديث هنا عــن حكم احلوالة يف حالة كان اإلفالس مقرونــ ًا باحلوالة .ينظر :الوجيز
.182/1
((( التذنيــب لوحــة/45 :ب .وينظر :احلــاوي  ،97/9املهــذب  ،307/3فتح العزيز
.133/5
((( قــال الغزايل« :فقال أحدمها أردنا به الوكالة وقــال اآلخر بل احلوالة فقوالن» ،الوجيز
.182/1
((( ينظر التذنيب لوحة/45 :ب .وينظر :احلاوي  ،102-101/9املهذب  ،309/3فتح
العزيز .142-140/5
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الصحة(((« .قيل :مها وجهان»(((.
[كتاب الرشكة]
 قوله« :واألظهر أنه يكفي قوهلام :اشرتكنا ،إذا كان يفهم املقصود منهعرف ًا»(((« .الظاهر عند األكثرين خالفه»(((.
[كتاب الوكالة]
 قوله :لو قال :وكّلتــك بكل قليل وكثري مل جيز ،ولو قال :وكّلتك بامإيل مــن كل قليل وكثري ،ففيه تردد((( .هكذا فصل اإلمام((( أيض ًا وســوى
عامة األصحاب بني أن يضيف اللفظ املطلق إىل نفســه ،وبني أن يرســله،
((( احلديث هنا عن رشط املضمون به أن يكون معلوم ًا .ينظر :الوجيز .184/1
((( التذنيب لوحة/46 :أ .أظهرمها :الصحة؛ ألن املنع من ضامن املجهول ملا فيه من الغرر،
وإذا ثبتت الغاية امللتزمة فقد وطن نفسه عليها ،وانتفى الغرر .ينظر :املحرر ص،646 :
الوسيط  ،238/3فتح العزيز .158/5
((( احلديــث هنا عن الصيغة التي تــدل عىل اإلذن يف الترصف والتجــارة .ينظر :الوجيز
.186/1
((( التذنيب لوحــة/46 :أ .لقصور اللفظ عن اإلذن ،واحتــال كونه إخبار ًا عن حصول
الرشكة يف املال وال يلزم من حصول الرشكة جواز الترصف .ينظر :التهذيب ،196/4
املحرر ص ،655 :فتح العزيز .187/5
((( احلديــث هنا عن املوكّل فيه وهل جيب أن يكون معلوم ًا مــن كل وجه؟ ينظر :الوجيز
.188/1
((( ينظر :هناية املطلب .51/7
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فقالوا :لو قال :وكّلتك بكل قليل أو كثري ،أو يف مجيع أموري أو حقوقي ،أو
بكل قليل وكثري من أموري ،أو فوضت إليك مجيع األشياء ،أو أنت وكييل
لتترصف يف مايل كيف شئت ،مل تصح الوكالة ،وهذا أظهر(((.
 -قوله« :ولو ترك ذكر مبلغ الثمن ،أو ذكر الثمن ومل يذكر نوعه ،ففيه

ِ
اشـتـر عبد ًا بامئة ومل يتعرض
خالف»((( ،ظاهره إثبات خالف فيام إذا قال:

لكونه تركي ًا وال ذكر اخلالف ،يف هذه الصورة فليحمل عىل ما إذا ذكر الثمن
وتعرض للرتكي ومل يذكر صفته ،ويف هذا خالف(((.
قلــت :قول الرافعــي ال ذكر للخالف يف هذا عجــب ،واخلالف فيه

مذكور يف البسيط ترصحي ًا(.((1

عظيام ال حاجة
((( ينظــر :التذنيب لوحة/46 :أ .ألن يف جتويز هــذه الوكالة غرر ًا ورضر ًا ً
إىل احتاملــه .ينظــر :األم  ،289/7احلاوي  ،187/8املهــذب  ،349/3فتح العزيز
.212-211/5
((( الوجيز .189/1
((( ينظــر :التذنيب لوحة/46 :أ .وينظر :احلاوي  ،248/8املهذب  ،350/3فتح العزيز
.213/5
( ((1البسيط :من تأليف اإلمام الغزايل ،وهو يف الفقه الشافعي ،والكتاب عىل حسب علمي
مــا زال خمطوط ًا .قال الغزايل« :إذا وكل بترصف خاص وقال اشــر يل عبدا ترك ًّيا بامئة
صح ومل يشــرط وراءه وصفا قطعا ألن هذا القدر ينفــى الغرر عرفا ،وإن اقترص عىل
قوله اشرت عبدا فاملذهب املنع ألنه يعظم فيه الغرر ،وإن قال عبدا تركيا ومل يذكر الثمن
ففيه وجهان لرتدده بني املرتبتني .واختار ابن رسيج صحته ألنه يكون قد وطن نفســه
عىل أعىل اجلنس املذكور» .الوسيط .280/3
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 قولــه« :واألظهر جــواز توكيل العبد والفاســق يف إجياب النكاح،وكــذا املحجور عليه بالســفه والفلس»((( .واألظهر عنــد األكثرين املنع
يف اجلميع(((.
 قوله :ويف القبول ثالثة أوجه :األعدل الثالث(((« .األكثرون رجحوامنع اشرتاط القبول»(((.
 قوله :الوكيل بإثبات احلق هل يســتويف؟ والوكيل باالســتيفاء هلخياصم؟ فيه ثالثة أوجه ،األعــدل :الفرق((( .واألظهر عند األصحاب أن
أحدمها ال يفيد اآلخر(((.
((( قال الغزايل« :إذ ال خلل يف عباراهتم ،ومنع اســتقالهلم بســبب أمور عارضة» ،الوجيز
.189/1
((( ينظر :التذنيب لوحــة/46 :أ .وينظر :فتح العزيــز  ،218-217/5روضة الطالبني
.299/4
((( احلديــث هنا عن القبول يف صيغة الوكالة هل يشــرط؟ قال الغــزايل« :وهو أنه لو أيت
بصيغة عقد كقوله :وكلتك أو فوضت يشــرط القبــول ،وإن قال :بع وأعتق ،فيكفي
القبول باالمتثال كام يف إباحة الطعام» ،الوجيز .189/1
((( التذنيب لوحة/46 :أ .وينظر :املحرر ص ،663 :فتح العزيز  ،219/5روضة الطالبني
.301/4
((( احلديث هنا عن الوكيل باســتيفاء احلق هل يثبته أو بإثباته هل يستوفيه؟ ينظر :الوجيز
.190/1
((( ينظــر :التذنيب لوحة /46ب .وينظر :فتح العزيــز  ،231-230/5روضة الطالبني
.309/4
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 -قولــه :وإن اعرتف بوكالتــه ،فثالثة أوجه ،الظاهــر أنه يطالبه دون

املوكل(((« .والظاهر عند اإلمام وصاحب التهذيب((( ،وغريمها أنه يطالب

من شاء منهام»(((.

[كتاب اإلقرار]
 -قولــه :ويف حق الــوارث أيض ًا عــى الصحيح ،وقيــل :قوالن(((.

«األرجح عند األكثرين طريقة القولني»(((.

 -قوله :ولو أقر بدين مستغرق فامت ،فأقر وارثه بدين آخر...إىل قوله

فيه قوالن(((« .املشهور وجهان»(((.

((( احلديــث هنا عن من اعــرف بوكالته فمن الذي يطالبه البائــع بالثمن؟ ينظر :الوجيز
.192/1
((( ينظر :هناية املطلب  ،49/7التهذيب .225/4
((( التذنيــب لوحة/46 :ب .وينظــر :املحرر ص ،669 :فتــح العزيز  ،250/5روضة
الطالبني .326/4
((( احلديث هنا عن املحجورين ومنهم :املريض مرض املوت لو أقر لوارث .ينظر :الوجيز
.195/1
((( التذنيــب لوحة/46 :ب .وينظــر :احلاوي  ،291/8املهــذب  ،678/5فتح العزيز
.281-280/5
((( قال الغزايل« :بدين مستغرق فيتزامحان ،أو يقدم إقرار املورث لوقوع إقرار الوارث بعد
احلجر فيه قوالن» ،الوجيز .195/1
((( التذنيب لوحة/46 :ب .أصحهام :يتســاويان فيتضاربان يف الرتكة؛ ألن الوارث يقوم
مقامــه ،فصار كمن أقر بدينــن ،والثاين :يقدم ما أقر به املــوروث؛ ألنه باملوت تعلق
بالرتكة .ينظر :املحرر ص ،676 :فتح العزيز  ،282/5روضة الطالبني .354/4
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 -قوله« :فإن رجع املقر له عن اإلنكار ُســ ِّلم إليــه»(((« .هكذا أطلقه

وجزم به اإلمام((( واألظهــر بناؤه [/9ب] عىل اخلالف فيام يفعل باملقر به

إذا كذب املقر له ،فإن قلنا :يرتك يف يد املقر ،فقد بطل اإلقرار بتكذيب املقر
له ،فال يدفع إليه إال بإقرار جديد ،وإن قلنا :ينزعه القايض وحيفظه ،فكذلك
ال يسلم إليه ،وإنام يسلم إذا قلنا :جيرب املقر له عىل القبول والقبض»(((.
 قوله :فإن رجع املقر يف حــال إنكار املقر له ،فاألظهر أنه ال يقبل(((.هذا مبني عىل اخلالف الذي ســبق أن قلنا :ينزعه القايض ال يقبل رجوعه،
وإن تركناه يف يده ،فوجهان :أظهرمها :عند اإلمام((( وصاحب الكتاب أن
اجلواب كذلك ،ومقتىض جواب األكثرين ترجيح القبول(((.
 قولــه :ثم قيل :إنه رشاء ،وقيل :فداء ،واألشــهر أنه فداء من جانبه((( احلديــث هنا عن رشط يف احلكم باإلقرار عدم تكذيب املقر له يف إنكاره .ينظر :الوجيز
.196/1
((( ينظر :هناية املطلب .79-78/7
((( التذنيــب لوحة/46 :ب .واملهــذب  ،682/5ينظر :فتح العزيــز  ،288/5روضة
الطالبني .359-358/4
((( قــال الغزايل« :ألنه أثبت احلق لغريه بخالف املقــر له فإنه اقترص عىل اإلنكار» ،الوجيز
.196/1
((( ينظر :هناية املطلب .79/7
((( ينظــر :التذنيب لوحــة/46 :ب .بناء عىل أن الرتك يف يده إبطــال اإلقرار .ينظر :فتح
العزيز  ،289/5روضة الطالبني .359/4
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بيــع من جانب البائع((( .هكذا نقله أيض ًا اإلمام((( وقال األكثرون :هو بيع

من جانب البائع بال خالف ،ويف جانب املشــري وجهان :أصحهام :فداء

والثاين رشاء(((.

 -قوله :والصحيح أن خيار الــرط واملجلس فيه ال يثبت((( .يف هذا

إشــعار بإثبات اخلالف فيه مع احلكم بكونه بيع ًا الستعقابه العتق كام ذكرنا

يف رشاء القريــب وقد قدمنا ما ذكروه يف رشاء القريب ،والظاهر هنا ثبوت
اخليار يف جانب البائع دون املشرتي(((.

 -قوله :ولو قال :عيل ألف ثمن عبد ،فإن ســلم سلمت..إىل آخره(((.

طرد يف هذه الصورة القولني ،واألصح القطع بالقبول ،بخالف ما إذا قال:

ألف من ثمن مخر فإن املذكور آخر ًا يرفع املقر به ،وها هنا بخالفه(((.

((( احلديث هنا عن رشط أن يكون املقر به حتت يده .ينظر :الوجيز .196/1
((( ينظر :هناية املطلب .80/7
((( ينظــر :التذنيب لوحة/46 :ب/47-أ .وألصح أنه افتــداء العرتافه بحريته ،وامتناع
رشاء احلر .ينظر :احلاوي  ،314/8فتح العزيز .293/5
((( ينظر :الوجيز .196/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/47 :أ .وينظــر :احلاوي  ،314/8فتح العزيز  ،294/5روضة
الطالبني .362/4
((( احلديث هنا عن تعقيب اإلقرار بام يرفعه .قال الغزايل« :فعىل قول ال يطالب إال بتســليم
العبد ،وعىل قول يؤاخذ بأول اإلقرار» .ينظر :الوجيز .200/1
((( ينظــر :التذنيب لوحة/47 :أ .وينظر :احلاوي  ،343/8املهذب  ،702/3فتح العزيز
.334/5
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 -قوله :ولو قال((( :ألف قضيته ،فاألصح أنه يلزمه ،وقيل :قوالن(((.

األصح عند اجلمهور ترجيح طريقة القولني(((.

 قوله :ولو قال :ألف((( من جهة حتمل العقــلُ ،قبِ َل ًقوال واحد ًا(((.

«هذه طريقة ،واألظهر إجراء القولني»(((.

 قولــه« :فإن ماتوا إال واحد ًا ،فقال :هو املســتثنى ُقبِ َــل ،وقيل :فيه

قوالن»((( ،املوجود يف كتب األصحاب أن الظاهر القبول ،وفيه وجه(((.
[كتاب العارية]

 قوله« :وصيغة اإلعارة :وهــي كل لفظ يدل عىل اإلذن يف االنتفاع،((( يف الوجيز« :عيل ألف قضيته».200/1 ،
((( ينظر :الوجيز .200/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/47 :أ .ألن مثله يطلق يف العرف ،والتقدير كان عيل ألف فقضيته
ولو قال ابتــداء :كان لفالن عيل ألــف فقضيته يقبل فكذلك ها هنــا .ينظر :احلاوي
 ،349/8املهذب  ،702/3فتح العزيز .335-334/5
((( يف الوجيز« :ألف مؤجل».200/1 ،
((( ينظر :الوجيز .200/1
((( التذنيب لوحة/47 :أ .ألن أول كالمه ملزم لو اقترص عليه ،وهو يف اإلسناد لتلك اجلهة
مدعٍ ،كام يف التأجيل .ينظر :فتح العزيز  ،336/5روضة الطالبني .398/4
((( احلديث هنا عن االستثناء عن العني ،مثل لو قال :هؤالء العبيد لفالن إال واحد ًا .ينظر:
الوجيز .201/1
((( ينظر :التذنيب لوحــة /47أ .وينظر :فتح العزيز  ،347/5روضة الطالبني -408/4
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ويكفي القبول بالفعل»((( .يف هذا إشــعار بأنــه يعترب لفظ من جهة املعري،
وإن املعترب من جهة املستعري القبول لفظ ًا أو فعالً ،كام يف حق الضيف ،وقد
رصح هبذا يف الوســيط((( ،وقد قيل :ال يعترب اللفظ يف واحد من الطرفني،
حتى لو رأى إنسانا عاري ًا ،فدفع إليه قميص ًا فلبسه ،متت العارية ،واألظهر
أنه يعترب اللفظ من أحد الطرفني ،والفعل [/10أ] من اآلخر حتى لو قال:
خذه لتنتفع به فأخذه ،أو قال :أعرين فسلمه إليه ،متت العارية(((.
 قوله :ولو قال :اغســل هــذا الثوب ،فهو اســتعارة لبدنه ،فإن كانالغاسل ممن يعمل باألجرة اعتياد ًا ،اســتحق األجرة((( .هذا أحد األوجه،
وقد أعادها بــا فيها من اخلــاف يف اإلجارة ،والظاهــر خالف ما قطع
به هنا(((.
 قوله :ولو أركب فقري ًا تصدق ًا ،فاألظهر أنه ال يضمن((( .املشــهور((( الوجيز .204/1
((( «والبد فيه من اإلجياب وهو قوله :أعرت أو خذ أو ما يفيد معناه ،ويكفي القبول بالفعل
وال يشرتط اللفظ ،كاستباحة الضيفان» .الوسيط .369/3
((( التذنيــب لوحة/47 :ب .وينظــر :احلاوي  ،394/8املهــذب  ،397/3فتح العزيز
.374/5
((( الوجيز .204/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/47 :ب.
((( احلديث هنا عن ضامن اإلعارة .ينظر :الوجيز .204/1
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عند األصحاب أنه يضمن((( ،والذي ذكره احتامل مال إليه اإلمام(((.
 -قولــه :وإذا أعار جــدار ًا لوضع اجلذع ،فال يســتفيد بالرجوع قبل

االهندام شيئ ًا ...إىل آخره((( .هذا ذهاب إىل أنه ال جيوز للمعري الرجوع ،وهو
وجــه لألصحاب ،واألصح أن له الرجوع ،وبه أجاب صاحب الكتاب يف
الصلح ،وإذا رجع ففي فائدته وجهان :أحدمها :يطلب األجرة للمستقبل،
خيي بينه وبني أن يقلع ،ويضمن النقصان(((.
وأظهرمها :أنه َّ
[كتاب الغصب]
 -قوله :فــإن انزعج ومل يدخل ،مل يضمــن((( .كالم عامة األصحاب

يدل عــى أنه يصــر غاصب ًا باالســتيالء ،ومنــع املالك منــه ،وال يعترب
الدخول(((.
((( ينظر :فتح العزيز  ،379/5روضة الطالبني .433/4
((( التذنيب لوحة/47 :ب .وينظر :هناية املطلب .140-139/7
((( احلديــث هنا عن جواز الرجوع عن العارية .قال الغزايل« :إذ ال أجرة له حتى يطالب به
وال يمكن هدمه والطرف اآلخر يف خاص ملك اجلار» ،الوجيز .204/1
((( التذنيــب لوحــة/47 :ب .وينظــر :فتح العزيــز  ،384-383/5روضــة الطالبني
.437/4
((( احلديــث هنا يف العقار هل يثبت الغصــب بالدخول وإزعاج املالــك؟ ينظر :الوجيز
.206/1
((( التذنيــب لوحة/47 :ب .وينظــر :املحرر ص ،701 :فتــح العزيز ،407-406/5
روضة الطالبني .8/5
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 -قولــه :وهل يضمن بفواهتا عند حبــس احلر؟ وجهان :وهو تردد يف

ثبــوت يد غريه عليه...إىل آخره((( .ومل يذكر األكثرون خالف ًا يف ثبوت اليد

عىل احلر ،وعللوا كونه ال يضمن احلر باحلبس ،وكون من اســتأجر حر ًا ال
يؤجره ،وكون األجرة ال يتقرر بتســليم املستأجر ،بأن احلر ال يدخل حتت
اليد ،وما يقابل هذه الوجوه ،فاملصلحة واحلاجة الداعية إليه(((.
 قوله :وحد املثيل ما تتامثل أجزاؤه يف القيمة واملنفعة من حيث الذاتال من حيث الصنعة((( .وأظهر ما قيل يف تفسريه ،أنه الذي حيرصه الكيل أو

الوزن ،وجيوز السلم فيه(((.
 قولــه :وكذا اخلبز((( .قد قدمنا أن جواز الســلم معترب يف حد املثيل،وأن األظهر منع السلم يف اخلبز ،فكون األظهر يف اخلبز غري ما ذكر(((.
((( احلديث هنا عن منفعة بدن احلر تضمن بالتفويت .قال الغزايل« :حتى ينبني عليه جواز
إجارة احلر عند استئجاره إن قلنا تثبت اليد وإنه بتسليم نفسه هل يتقرر أجرته» ،الوجيز
.208/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/47 :ب/48-أ .وينظــر :احلاوي  ،443/8املهذب ،419/3
فتح العزيز .417/5
((( يف الوجيز« :ال من حيث املنفعة». 208/1 ،
((( التذنيــب لوحــة/48 :أ .ينظر :احلــاوي  ،471/8املحــرر ص ،704 :فتح العزيز
.421-420/5
((( الوجيز .208/1
((( التذنيب لوحة/48 :أ .وينظر :فتح العزيز  ،421/5روضة الطالبني .19/5
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 قوله :فإذا عــاد إىل ذلك املكان ،لزمه املثل وأخــذ القيمة((( .يف رداملالك القيمة(((.
 قولــه :ولو اختــذ من الرطب متــر ًا ،وقلنا ال مثــل للرطب ،وللتمرمثــل... ،إىل أن قال :فاألوىل أن يتخري املالك بــن املطالبة بقيمة الرطب..

إىل آخره((( .هذا اختيــاره ،والذي يوجد لألصحــاب وجهان :أحدمها:

يضمــن مثل التمــر؛ ألن املضمون عند التلف مثيل ،وأشــبهها أنه إن كان
الرطب أكثر قيمة ،فعليه قيمته ،وإن كان التمر أكثر قيمة أو اســتويا ،فعليه
[/10ب] املثل(((.
 قوله :وإن عدم املثل إال بأكثر من ثمن مثله مل يلزمه الرشاء عىل األظهر(((.((( احلديــث هنا عن املثــل هل يؤخذ مثله مــع اختالف املكان والزمــان؟ ينظر :الوجيز
.209/1
((( يقول الرافعي يف التذنيب« :يف رد املالك القيمة وطلب املثل وطلب الغاصب اســرداد
القيمة وبذل املثل وجهان فيام إذا غرم القيمة؛ إلعواز املثل» .لوحة/48 :أ.
وينظر :فتح العزيز  ،425/5روضة الطالبني .21-20/5
((( احلديث هنــا إذا غصب رطب ًا ،فصار متر ًا ،ثم تلف عنده .قال الغزايل« :والدقيق أو مثل
التمر واحلنطة» ،الوجيز .209/1
((( واختــار صاحب الكتاب أنــه يتخري أن يأخذ مثل التمر ،أو قيمــة الرطب؛ ألنه أتلف
عليه مــال ،وهو مثيل ورد ماله ،وهــو متقوم فيطالب بموجب ما شــاء من احلالتني.
ينظر :التذنيب لوحة/48 :أ .وينظر :التهذيب  ،297/4فتح العزيز  ،428/5روضة
الطالبني .24/5
((( ينظر :الوجيز .209/1
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وكذا ذكر مجاعة((( ،واألظهر عند آخرين منهم :صاحب التهذيب والقايض

الروياين أنه جيب(((.

خمــرج ،وهو القياس أنه ليس((( إال ما بقي من ملكه
 -قوله :وفيه قول ّ

(((
خمرج بل نقله
وأرش النقص  .مل يوافق صاحب الكتاب عىل أن هذا القول ّ

األصحاب عن نصه من رواية الربيع((( ،ويف ســياق كالم صاحب الكتاب

إشعار برتجيحه وقد رجحه مجاعة ،ومنهم من رجح غريه(((.

((( ينظــر :التذنيب لوحة/48 :أ .وألن املوجود بأكثر من ثمن املثل ،كاملعدوم ،بدليل املاء
يف الطهارة والرقبة يف الكفارة .فتح العزيز .430/5
((( ألن املثــل كالعني ،ورد العني واجب ،وإن لزم يف مؤنته أضعاف قيمته .ينظر :التهذيب
 ،294/4بحر املذهب  ،412/6فتح العزيز .430/5
((( يف الوجيــز والتذنيــب زيادة« :له» وهــي غري موجودة هنا .ينظــر :الوجيز ،210/1
التذنيب لوحة/48 :ب.
((( احلديــث هنا عن النقصان احلاصل يف املغصوب وهــو نوعان :أحدمها ما ال رساية له،
والثاين :ما له رساية ال تزال تزداد إىل اهلالك الكيل ،كام لو َب َّل احلنطة ،ومتكن منها العفن
الســاري ،أو اختذ من احلنطة املغصوبة هريســة ...نقل العراقيون عن نصه يف األم أنه
جيعل كاهلالك ويغرم بدل كل مغصوب من مثل ،أو قيمة ،وقول آخر عن رواية الربيع
أنه يرده مع أرش النقصان .ينظر :الوجيز .210/1
((( الربيع بن ســليامن بن عبــد اجلبار املــرادي ،املؤذن بجامع مرص ،صاحب الشــافعي
وخادمه ،ويقال له :راوية الشافعي ،روى األم وغريها من اجلديد ،كان إمام ًا ثقة ،ولد
ســنة 174هـ ،وتويف ســنة 270هـ ،روى له أصحاب السنن .ينظر :طبقات الشافعية
الكربى  ،132-131/3األعالم ،14/3
((( ألنه مرشف عىل التلف واهلالك ،ولو ترك بحاله لفســد فكأنه هالك ،والقول الثاين- :
وهو رواية ربيع -يرده مع أرش النقصان كسائر النقصان احلاصل يف املغصوب .ينظر:
احلاوي  ،420/8الوسيط  ،402/3فتح العزيز .439/5
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 -قوله :وإذا نقل الغاصب الرتاب من أرض املالك فعليه رده بعينه..إىل

آخره((( .كذا قال ،واملوجود لألصحاب أن الغاصب إذا رد الرتاب ال جيب

عليه تسوية األرض وإعادة اهليئة ،بل عليه أرش النقصان احلاصل باحلفر،
النص فيام إذا باع أرض ًا فيها أحجــار مدفونة فنقلها أنه يلزمه
وحكــوا عن ّ

تسوية األرض ،وذكروا فيها طريقني أحدمها :أن فيهام قولني نق ً
ال وخترجي ًا،
أحدمها :أن الواجب يف الصورتني أرش النقصان؛ ألن إلزام التسوية مقابله
فعل بمثله ،فصار كام إذا هدم جدار ًا ال يكلف إعادته ،والثاين :أن الواجب

إعادة األرض إىل ما كانت فإنه يضمن باملثل وهو أوىل من القيمة ،والطريق

الثاين :تقرير النصني ،والفرق بأن الغاصب متعدٍّ فغلظ األمر عليه بإجياب
األرش((( ،واألظهر أنه مطالب بإعادة تلك اهليئة ثم إن نفى نقصان وجب

األرش أيضــ ًا ،ولفظ الكتــاب يوهم انرصاف النصــن والطريقني إىل أن

الواجب جمرد التســوية أم جيب األرش مع التسوية فإن أجري عىل ظاهره

كان صاحب الكتــاب منفرد ًا بنقله ،وإال فهو مــؤول عىل ما ذكروه ،وقد
ذكرت طريق التأويل يف الرشح الكبري(((.

 قوله :ولو غصب فرد خف قيمة الكل عرشة وقيمة الفرد ثالثة ضمن((( قال الغزايل« :أو األرش لتســوية احلفر ،والبائع إذا قلع أحجاره يكفيه تسوية احلفر وال
يلزمه األرش» .الوجيز .210/1
((( ينظر :احلاوي  ،465/8املهذب  ،427/3الوسيط .404/3
((( التذنيب لوحة/48 :ب .وينظر :فتح العزيز .448-447/5
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سبعة((( .سياق كالمه يشــعر برتجيح هذا ،واألظهر عند اإلمام وصاحب
التهذيب أنه يضمن مخسة(((.

 قوله :فريجع بــكل ذلك مهام كان جاه ًال((( .هــذا أحد القولني يف

املهر((( ،واألظهر فيه أنه ال يرجع(((.

[كتاب الشفعة]
 -قوله :والرشيك يف املمر املنقســم يأخذ املمر بالشفعة...إىل آخره(((.

األصح عند األصحاب الوجه املذكور آخر ًا وهو أنه ال يأخذه بالشفعة(((.

((( الوجيز .213/1
((( التذنيب لوحة/49 :أ .قال الرافعي يف فتح العزيز  :469/5كام لو أتلف رجل أحدمها،
وآخر اآلخر ،فإنه يســوى بينهام ويضمن كل واحد منهام مخســة .وينظر :هناية املطلب
 ،299/7التهذيب  ،304/4روضة الطالبني .59/5
((( احلديث هنا فيام يرجع به املشــري عىل الغاصب إذا غــرم وما ال يرجع .يقول الغزايل:
«ويضمن املشــري أجرة املنفعة التي فاتت حتت يده ،ومهــر املثل عند الوطء ،وقيمة
انعقاده حر ًا» .ينظر :الوجيز .214/1
((( ألن الغاصب قد غره ،ومل يرشع عىل أن يضمن املهر واألجرة .ينظر :احلاوي ،440/8
الوسيط  ،420/3فتح العزيز .477/5
((( التذنيب لوحة/49 :أ .ألن نفعه عاد إليه ،وألنه أتلف املنفعة وحوالة الضامن عىل مبارش
اإلتالف أوىل .ينظر :فتح العزيز  ،477/5روضة الطالبني .63/5
((( يقول الغزايل« :إن كان للمشــري طريق آخر إىل داره ،وإال فيأخذ برشط أن يمكنه من
االجتياز ،وقيل :يأخذ وإن مل يمكن ،وقيل :ال يأخذ وإن أمكن» .الوجيز .215/1
((( ملــا فيه من إرضار املشــري والرضر ال يزال بالرضر .ينظر :احلــاوي  ،63/9املهذب
 ،449/3فتح العزيز .490/5
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 قوله :وإن كان للمشــري وحــده فطريقان((( .كـــذا أيض ًا نقلهاماإلمام((( ،ومل يذكـــر عامة [/11أ] األصحــاب إال قولني((( وذكروا أهنام
منصوصان(((.
 قوله :وكذا اخلالف يف تزاحم الشــفيع والــزوج..إىل آخره((( .أحلقهذه الصورة بصورة القولني ،واملشهور فيها وجهان(((.
 قوله :ولو باع املريض شقص ًا يساوي ألفني بألف من أجنبي والوارث((( احلديث هنا عن أركان االستحقاق ومنه املأخوذ منه وهو املشرتي فإذا جرى البيع برشط
اخليار للمشــري وحده ففيه طريقان أحدمها :ال ،ألن العقد بعد مل يستقر ،والثاين :فيه
قوالن ،كام لو وجد املشرتي بالشــقص عيب ًا وأراد رده وقصد الشفيع أخذه فأهيام أوىل
وقد تقابل احلقان؟ ينظر :الوجيز .215/1
((( ينظر :هناية املطلب .386/7
((( القول األول :يؤخذ؛ ألنه ال حق فيه إال للمشرتي ،والشفيع مسلط عليه بعد لزوم امللك
واستقراره ،فقبله أوىل .وهو رواية املزين .وهذا أصح عند عامة األصحاب.
القول الثاين :ال يؤخذ؛ ألن املشــري مل يرض بلزوم العقــد ويف األخذ إلزام وإثبات
للعهدة عليه .وهــو رواية الربيع واختاره أبو إســحاق املــروزي .ينظر :األم ،9/8
احلاوي  ،67/9املهذب .451/3
((( التذنيب لوحة/49 :أ ،وينظر :فتح العزيز .493/5
((( قال الغزايل« :وكذا اخلالف يف تزاحم الشفيع والزوج إذا طلق قبل املسيس عىل الشقص
املمهور» ،الوجيز .215/1
((( التذنيب لوحة/49 :أ .والوجه األول :أن الزوج أوىل باإلجابة الســتناد حقه إىل ملك
سابق ،والوجه الثاين وهو األصح :أن الشفيع أوىل؛ ألن حقه ثبت بالعقد ،وحق الزوج
ثبت بالطالق ،وأســبق احلقــن أوىل بالرعاية ،وألن منع الشــفيع إبطال حقه ،وحق
الشفيع أقوى من حق الزوج .فتح العزيز .495/5
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رشيك فال يأخذ بالشــفعة...إىل آخره((( .فيه ترجيح منع األخذ ،واألصح
عند األكثرين األخذ(((.
 قوله :وهل يملك بمجرد رىض املشــري دون التســليم أو بقضاءالقايض له بالشفعة عند الطلب أو بمجرد اإلشهاد عىل الطلب؟ فيه خالف،
واألظهر أنه ال يملــك((( .األظهر عند أكثر األصحاب أنه يملك إذا ريض
بكون الثمن يف الذمة وفيام إذا قىض القايض بالشفعة(((.
 قوله :وإن خرج ثمن الشفيع مســتحق ًا لزمه اإلبدال ومل يبطل متلكهوال شــفعته يف أظهر الوجهني((( .األظهر عند األصحــاب أنه يتبني أنه مل
يملك بام أدى ويفتقر إىل متلك جديد(((.
((( تكملة كالم الغزايل :ألنه يصل إليه املحاباة ،وقيل :يأخذ؛ ألن املحاباة معه ليســت من
املريض ،وقيل :ال يصــح البيع لتناقض اإلثبات والنفي مجيعــ ًا ،وقيل :يأخذ الوارث
بقدر قيمة األلف والباقي يبقى للمشرتي جمان ًا .الوجيز .216/1
((( التذنيب لوحــة/49 :أ .وهو الصحيح عند أيب عيل صاحــب اإلفصاح ،والعراقيون،
واألستاذ أيب منصور ،واإلمام ،وصاحب التهذيب .ينظر :فتح العزيز .503/5
((( ينظر :الوجيز .216/1
((( ينظر :التذنيب لوحة/49 :أ ،الوسيط  ،80/4فتح العزيز .506/5
((( ينظر :الوجيز .218/1
((( التذنيــب لوحة/49 :ب .وينظــر :التهذيب  ،354/4الوســيط  ،88/4فتح العزيز
.517/5
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 قوله :واجلديد أنه عىل قدر احلصص((( .األكثرون عكسوا وقالوا :إنالقديم أنه عىل قدر احلصص(((.
 -قوله :ولو باع ملك نفســه مع العلم بالشفعة بطل حقه ،وإن مل يعلم،

فقوالن((( .املشهور وجهان(((.

[كتاب القراض]
 -قوله :فإن ارتفعت األســواق فظهر ربح وقلنا يملك بالظهور َعت ََق

حصته ومل َي ْ ِ
س((( .هذا وجه .وقال األكثرون يرسي(((.

 قولــه :ونفقتــه عــى نفســه يف احلــر..إىل آخــره((( .يشــعربــأن قــول املنع يف الســفر خمــرج من أنــه ال نفقــة له يف احلــر ،ألنه
((( احلديث هنا عن تزاحم الرشكاء .ينظر :الوجيز .219/1
((( التذنيب لوحة/49 :ب .وينظــر :األم  ،7/8احلاوي  ،40/9املهذب  ،462/3فتح
العزيز .530/5
((( احلديث هنا فيام يسقط به حق الشفعة .ينظر :الوجيز .220/1
((( التذنيب لوحة/49 :ب .الوجه األول :أنه عىل شــفعته؛ ألنه كان رشيك ًا يوم البيع ،ومل
يرض بسقوط حق الشفعة ،والوجه الثاين وهو األشبه :أهنا تبطل لزوال سبب الشفعة.
ينظر :احلاوي  ،26/9املهذب  ،461/3فتح العزيز .542/5
((( ينظر :الوجيز .223/1
((( التذنيب لوحة/49 :ب .ينظر :احلاوي  ،124/9املهذب  ،483/3فتح العزيز .25/6
((( قال الغزايل :ونص يف السفر أن له نفقته باملعروف فمنهم من نزله عىل نفقة النقل ومنهم
من قال فيه قوالن .الوجيز .224/1
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ِ
حيــك عــن النــص إال الوجــوب ،والقــوالن عنــد مــن أثبتهــا
مل
منصوصان(((.
 قوله :الزيادات العينية كالثمرة والنتاج حمســوبة من الربح وهو مالالقراض((( .وكذا أطلق اإلمام أيض ًا((( ،واألحسن ما قيل إن احلكم كذلك
إن كان يف املال ربــح ،وقلنا يملك العامل حصتــه بالظهور وإال يفوز هبا
املالك :ألهنا ليست من فوائد التجارة(((.
 قوله :حتى لو وطئ الســيد كان مســرد ًا بمقــدار العقر((( .قال يفالتهذيب وغريه :إن كان يف املــال ربح وقلنا يملك بالظهور وجب نصيب
العامل من الربح ،وإال مل جيب يشء(((.
((( التذنيــب لوحة/49 :ب .القول األول :أنه ال نفقة كــا يف احلرض ،ألنه ربام ال حيصل
إال ذلك القدر ،فيختل مقصود العقد .وعليــه نص يف البويطي .والقول الثاين :ينفق؛
ألنه يف الســفر سلم نفسه وجردها هلذا الشغل فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت
نفســها .وعليه نص يف املزين .ينظر :خمترص املــزين  ،62/3احلاوي  ،117/9املهذب
 ،484-483/3فتح العزيز .32/6
((( احلديث هنا فيام يقع يف مال القراض من زيادة أو نقصان .ينظر :الوجيز .225/1
((( ينظر :هناية املطلب .504/7
((( التذنيب لوحة/49 :ب .ينظر :احلاوي  ،113 ،108/9الوسيط  ،123/4فتح العزيز
.36/6
((( الوجيز .225/1
((( التذنيب لوحة/49 :ب .ينظر :التهذيب  ،389/4فتح العزيز .37/6
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[كتاب املساقاة]
 قوله :فســد عىل القديم ،وصح عىل اجلديد((( .اتبع فيه اإلمام((( ومليتعرض اجلمهور للقديم واجلديد(((.
 قولــه :فإن عرف بــإدراك الثامر جاز عىل األصــح((( .األصح عندأكثرهم أنه ال جيوز(((.
[كتاب اإلجارة]
 -قوله :ولــو رشط للمرضعة جزء ًا من الرقيــق [/11ب] يف احلال،

أو لقاطف الثامر جزء ًا مــن الثامر يف احلال فالقياس صحته((( .وظاهر كالم
((( احلديث هنا عن حكم املساقاة بعد خروج الثامر .ينظر :الوجيز .227/1
((( ينظر :هناية املطلب .8/8
((( التهذيب لوحة/49 :ب .القول األول :جتوز املساقاة؛ ألن العقد واحلالة هذه أبعد عن
الغرر ،والوثوق بالثــار .وبه قال يف اإلمالء .والقول الثــاين :ال جتوز؛ ألن الثمرة إذا
ظهرت وملكها رب البستان كان رشط يشء منها كرشط يشء من النخيل .وعليه نص
يف البويطــي .ينظر :احلاوي  ،166-155/9املهذب  ،498/3الوســيط -138/4
 ،139فتح العزيز .59-58/6
((( احلديث هنا عن حكم التأقيت بإدراك الثامر .ينظر :الوجيز .228/1
((( التذنيــب لوحة/49 :ب .الوجــه األول وهو األصح :ال جيوز؛ ألنــه قد يتقدم تارة،
ويتأخر تارة .والوجه الثاين :جيوز؛ ألنه املقصود من هذا العقد .ينظر :احلاوي ،167/9
املهذب  ،499/3فتح العزيز .66/6
((( احلديــث هنا عــن أركان اإلجارة وهو :األجرة وحكم جعــل األجرة ما حيصل بعمل
األجري .ينظر :الوجيز .230/1
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األصحاب دال عىل فســاده ،ظاهر املذهب ما جعلــه القياس دون ما نقله
عن األصحاب(((.
 -قوله :اســتئجار تفاحة للشــم ،وطعام لتزيــن احلوانيت ال جيوز،

وكذا اســتئجار الدراهــم والدنانري..إىل آخره((( قد ُيفهــم منه ومن لفظه

يف الوسيط((( القطع بعدم جواز اســتئجار الطعام لتزيني احلوانيت ،وكذا
ذكره القايض حســن ،لكن األظهر أنه عىل الوجهني يف الدراهم والدنانري
للتزيني هبا(((.
 قولــه :ويف تعليم معلم بالســور ،أو الزمان ،قيــل ال يكفي((( .ذكرالزمان لتفاوت السور واآليات يف سهولة اللفظ وصعوبته ،وهو األشبه(((.
((( التذنيــب لوحــة/49 :ب /50 -أ .ألن عمل األجري ينبغــي أن يقع يف خاص ملك
املستأجر .ينظر :فتح العزيز .88/6
((( احلديــث هنا عن رشوط املنفعة ومنها أن تكون متقومة .يقول الغزايل :وكذا اســتئجار
الدراهم والدنانري لتزيني احلانوت فإنه ال قيمة له عىل األصح .ينظر :الوجيز .230/1
((( ينظر :الوسيط .157/4
((( التهذيــب لوحة/50 :أ .الوجه األول :ال جيوز؛ ألن الدراهم والدنانري ال تراد للجامل.
والوجه الثاين :جيوز؛ ألنه منفعة مباحــة .ينظر :احلاوي  ،232/9املهذب -512/3
 /513فتح العزيز .89/6
((( احلديث هنا عن كون املنفعة معلومة ،وهنا عن اآلدمي .ينظر :الوجيز .232/1
((( التهذيب لوحة/50 :أ .وفيه وجه :أنه ال جيب تعيني السور ،وإذا ذكر عرش آيات كفى،
ويف املهذب وجه :أنه ال بد من تعيني الســور ،لكن يكتفــي بإطالق العرش منها ،وال
يعني .ينظر :املهذب  ،526/3الوسيط  ،166/4فتح العزيز .106/6
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 قوله :فإن اســت ِف املؤجر الراكب برؤية شــخصه
ُؤج َر للركوب َع َّر َ

أو ســاع صفتــه يف الضخامــة والنحافــة((( .أكثر األصحــاب عىل أنه
يتعني املشاهدة(((.

 -قوله :اســتئجار اخلياط ال يوجب اخليــط((( .ثم ذكر خالف ًا يف احلرب

يف حــق الوراق ،والصبغ يف حــق الصباغ ،فيه إشــارة إىل القطع باخليط،
واألكثرون سووا بني اخليط واحلرب والصبغ يف اجراء اخلالف(((.

 -قوله :وإن أطلق فقد قيل إنه صحيح وينزل عىل القلع((( .هذا وجه،

واألشبه أنه ليس للاملك أن يكلفه القلع؛ ألن العادة يف الزرع اإلبقاء(((.

 فإن أطلق فهو كالزرع الذي يبقى((( ،أي هو كام إذا أطلق االستئجار((( احلديث هنا عن املنفعة املعلومة يف الدواب .ينظر :الوجيز .233/1
((( التذنيب لوحة/50 :أ .ألن الغرض يتعلــق بثقل الراكب وخفته بالضخامة والنحافة.
ينظر :األم  ،88/8احلاوي  ،233/9املهذب  ،521/3فتح العزيز .116/6
((( احلديث هنا عن استئجار اآلدمي .ينظر :الوجيز .234/1
((( التذنيب لوحة/50 :أ .ذكر األئمة ثالثــة طرق :األول :أن الرجوع فيه إىل العادة ،فإن
اضطربــت العادة وجب البيان وإال يبطل العقد ،وهو األشــبه .والثاين :القطع بأنه ال
جيب عــى الوراق؛ ألن األعيان ال تســتحق باإلجارة .والثالــث :أنه عىل اخلالف يف
احلضانة واإلرضاع .ينظر :الوســيط  ،174-173/4فتــح العزيز ،125-124/6
منهاج الطالبني ص.77 :
((( احلديث هنا عن اســتئجار األرايض للزراعة مطلقــ ًا دون التعرض للقلع وال لإلبقاء.
ينظر :الوجيز .235/1
((( التذنيب لوحة/50 :أ .ينظر :فتح العزيز .131/6
((( احلديث هنا استئجار األرض للبناء أو الغراس وأطلقا العقد .ينظر :الوجيز .235/1
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لزراعة ما ال يدرك يف املدة فإن العادة فيه التبقية ،وقد ذكرنا يف صحة العقد
هناك وجهني ،واملعظم قطعوا بالصحة(((.
 قوله :ومهام استأجر ثوب ًا ل ّلبس نزعه لي ًال إذا نام ،ويف وقت القيلولة(((.

هذا وجــه يف وقت القيلولة ،واألصــح خالفه؛ ال ّطراد العــادة بالقيلولة
يف الثياب(((.
 قوله :وقيل إهنام قوالن للشــافعي وليس بصحيح((( .هذا ذهاب إىلأن مذهبه التحالف ال غري ،وهو أحد الطرق((( ،واألكثرون عىل أنه ليس يف
((( التذنيب لوحة/50 :أ .قال الرافعي :ظاهر اإلشعار بأن صحة العقد عىل وجهني ،كام إذا
أطلق االستئجار لزراعة ما ال يدرك يف املدة ،وإيراد اجلمهور يشري إىل القطع بالصحة،
والصحيح الصحة؛ إذ ال اختالف فيها .ينظر :فتح العزيز .132/6
((( احلديث هنا عن استئجار الثياب ل ّلبس .ينظر :الوجيز .237-236/1
((( التذنيب لوحة/50 :ب .وينظر :فتح العزيز .144/6
((( احلديــث هنا عن حكم لو دفع ثوب ًا إىل خياط ليقطعه وخييطــه ،فخاطه قباء ثم اختلفا،
فقال اخلياط :هكذا أمرتنــي ،وقال املالك :بل أمرتك أن تقطعه قميص ًا .ينظر :الوجيز
.238/1
((( اختلف األصحاب عىل ثالثة طرق :األول :إثبات ثالثة أقوال يف املســألة :أحدها :وبه
قــال مالك وأمحد :أن القول قول اخلياط؛ ألهنام اتفقا عىل اإلذن يف القطع ،والظاهر أنه
ال يتجــاوز املأذون ،وألن املالك يدعي عليه الغــرم ،واألصل عدمه .والثاين :وبه قال
أبو حنيفة واختاره املزين :أن القول قول املالــك؛ ألهنام لو اختلفا يف أصل اإلذن ،كان
القول قول املالك ،فكذلك إذا اختلفا يف صفته .والثالث :أهنام يتحالفان؛ ألن كل واحد
منهام مد ٍع ومدعى عليه .ينظــر :األم  ،100/8احلاوي  ،269/9املهذب -566/3
 ،567الوسيط .193-192/4
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املســألة إال قوالن :مذهب أيب حنيفة((( ،وابن أيب ليىل((( ،وعىل أن األصح
مذهب أيب حنيفة(((.
 قولــه :ولــو فســدت األرض بجائحــة ثبــت الــرد((( .الوجــهمــا ذكــره يف الوســيط((( أنه ينفســخ العقــد؛ ألن اجلائحة التــي تبطل
قــوة االثبــات بقــوة املنفعة بالكليــة فيكــون كفــوات األرض بالرمل
ونحوه(((.
[كتاب إحياء املوات]
 قولــه :إال أن تكون العامرة جاهلية إىل قولــه :ففي متلكها باإلحياء((( ينظر :بدائع الصنائع  ،216/4البحر الرائق .18/8
((( حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل يســار ،أنصاري كــويف ،فقيه من أصحاب الرأي ،ويل
القضاء ثالث ًا وثالثني ســنة لبني أمية ،ثم لبني العباس ،له أخبار مع أيب حنيفة وغريه.
ينظر :التهذيب  ،301/9الوايف بالوفيات .221/3
((( التذنيب لوحــة /50ب .والطريق الثاين :أنه ليس يف املســألة إال قوالن ،واختلفوا يف
عينهام ،فعن ابن رسيج ،وأيب إســحاق وغريهم أهنام مذهــب أيب حنيفة وابن أيب ليىل،
ومنهم من قال :مها تصديق املالك والتحالف .أما الطريق الثالث :أنه ليس يف املســألة
إال قول واحد ،وهو التحالف وما عداه فهو حكاية مذهب الغري .ينظر :األم ،100/8
املهذب  ،567/3فتح العزيز .159-158/6
((( احلديث هنا إذا استأجر أرض ًا للزراعة ،فزرعها ،فهلكت األرض بجائحة .ينظر :الوجيز
.238/1
((( ينظر :الوسيط .197/4
((( التذنيب لوحة/50 :ب .ينظر :األم  ،36/8احلاوي  ،218/9فتح العزيز .163/6
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قوالن((( .قيل :مها وجهان(((.
 -قولــه :اختصاص اخللــق بالوقوف بعرفــة..إىل قولــه :واألظهر

أنــه إذا مل يضيــق ال يمنــع((( .األظهــر عند األكثريــن املنــع ُض ِّيق أو مل
ُي َض َّيق((( [/12أ].

 قولــه :واألظهــر أن اإلقطاع ال مدخل لــه فيهــا((( .األظهر عند((( احلديث هنا عن رقاب األرض ،وهي إن مل تكن معمورة يف احلال ،ولكنها كانت معمورة
عامرة جاهلية .ينظر :الوجيز .241/1
((( التذنيــب لوحة/50 :ب .الوجــه األول :أهنا ال متلك باإلحيــاء؛ ألهنا كانت مملوكة،
واملــوات ما مل جير عليه ملك .والوجه الثاين وهو األصح :أهنا متلك؛ ألن الركاز يملك
مع كونه مملوك ًا ألهل اجلاهلية ،فكذلك األرايض .ينظر :الوسيط  ،218/4فتح العزيز
.209/6
((( احلديث هنا عن حكم متلك أرايض عرفة باإلحياء كسائر البقاع؟ قال الغزايل :اختصاص
اخللــق بالوقوف بعرفة ،هل يمنع من اإلحياء؟ فيــه تردد ،واألظهر :أنه إذا مل يضيق ال
يمنع .ينظر :الوجيز .242/1
((( التذنيب لوحة/50 :ب .فيه وجهــان :األول :يملك ،ويف بقاء حق الوقوف فيام ملك
وجها ،إن قلنا :يبقى فذاك مع اتســاع الباقي أم برشط ضيقه عن احلجيج فيه وجهان،
هذا تلخيص ما حكاه اإلمــام .الثاين :الفرق بني أن يضيــق املوقف ،فيمنع ،وبني أال
يضيــق فال يمنع ،وهذا أظهر عند صاحب الكتاب ،لكن املنع املطلق أشــبه باملذهب،
وبه أجاب صاحب التتمة ،وشــبهها باملواضع التي تتعلق هبا حقوق املســلمني عموم ًا
وخصوص ًا ،كاملســاجد والطرق والرباطات يف الطرق واملواضع التي يصيل فيها العيد
خــارج األمصار ،والبقاع املوقوفة عىل معني أو غري معني .ينظر :الوســيط -221/4
 ،2222فتح العزيز .217/6
((( احلديث هنــا يف منافع بقاع األرض وهــل إلقطاع اإلمام مدخل فيــه؟ ينظر :الوجيز
.243/1
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األكثرين خالفه(((.
 -قوله :والســابق إىل موضع ال ُي ْز َع ُج قبـــل قضاء وطره((( .يقتيض

متكنــه من أخذ ما شــاء ،وهو وجه ،وقــال األكثرون يأخــذ قدر احلاجة
ثم يزعج(((.
 قوله :وتســوية األرض وســوق املاء إليها((( .ظاهره يقتيض اعتبارإجراء املاء إليها وســقيها وهو أحد الوجهني ،واألرجح أنه إذا رتب إليها
((( التذنيــب لوحه/50 :ب .فيه وجهان :األول :أنــه ال مدخل له يف هذا االرتفاق؛ ألنه
منتفع هبا عىل صفته من غري عمل ،فأشــبهت املعادن الظاهرة ،وألنه ال مدخل للتملك
فيــه ،وال معنى لإلقطاع بخالف املــوات .الثاين :أن له مدخ ً
ال فيــه؛ ألن لإلمام نظر ًا
واجتهاد ًا يف أن اجللوس يف املوضــع هل هو مرض أم ال؟ وهلذا يزعج من جلس ورأى
جلوســه مرض ًا .وهذا الذي عليه األكثرون ونص عليه الشافعي .ينظر :األم ،102/8
احلاوي  ،329/9املهذب  ،626-625/3فتح العزيز .223/6
((( احلديث هنا عن املعادن الظاهرة مثل :امللح والنفط وأحجار الرحى ..إلخ...هل يملك
باإلحياء؟ ينظر :الوجيز .243/1
((( التذنيب لوحة/50 :ب .لو ازدحم اثنان عىل معدن ظاهر ،فضاق املكان ،فالسابق أوىل
وبأي قدر يســتحق التمكن والتقديم؟ عبارة أكثرهم أنه يتقدم بأخذ قدر احلاجة ،وإذا
أراد الزيادة عىل ما يقتضيه حق الســبق فوجهان :األول :ال يزعج أو يأخذ بحق السبق
ما شــاء .الثاين :اإلزعاج؛ فــإن عكوفه عليه كالتحجر والتحويــط املانع للغري ،هكذا
ذكــروه مع جعلهم األظهر يف مقاعد األســواق أنه ال يزعــج ،ويمكنه أن يفرق بينهام
لشدة احلاجات إىل نيل املعادن .ينظر :احلاوي  ،365/9املهذب  ،629/3فتح العزيز
.229/6
((( احلديــث هنا عن كيفية إحياء املــوات ،إذا أراد أن يتخذ موات ًا مزرعــة .ينظر :الوجيز
.244/1
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ماء وحصل إمكان السقي كفى(((.
 قولــه :واألظهر أنه حيتاج إىل الزرع((( .ميل األكثرين إىل أنه ال حيتاجإليه كالسكون يف الدار(((.
[كتاب الوقف]
 -قولــه :وأما البطن الثاين فال يشــرط قبوله ،ويف االرتــداد عنه بر ّده

وجهان((( .األحســن ما قيل من طرد اخلالف يف اشرتاط قبوهلم واالرتداد
بناء عىل أهنم يتلقون احلق من الواقف أم من البطن األول؟(((.
((( التذنيب لوحة/50 :ب .وينظر :فتح العزيز .245-244/6
((( احلديث هنا هل تشرتط الزراعة حلصول امللك يف املزرعة؟ ينظر :الوجيز .244/1
((( التذنيــب لوحة/50 :ب/51-أ .الوجه األول :نعم؛ ألن الدار والزريبة ال تصري حمياة
إال إذا حصل فيها عني املال ،وكذا املزرعة .الوجه الثاين :ال؛ ألن الزراعة استيفاء منفعة
األرض ،واستيفاء املنفعة خارج عن حد اإلحياء ،أال ترى أنه ال يعترب يف إحياء الدار أن
يسكنها .واألكثرون مالوا إىل هذا الوجه .ينظر :فتح العزيز .245/6
((( احلديث هنا عن طرق القبول يف الوقف إن كان عىل شــخص معني .ينظر :الوجيز ص:
.245
((( التذنيب لوحة/51 :أ .ال يشــرط قبوهلم؛ ألن الوقــف قد ثبت ولزم ،فيبعد انقطاعه.
وأجرى أبو ســعيد املتويل اخلالف يف أنه هل يشرتط قبوهلم ،وهل يرتد بردهم بناء عىل
أهنــم هل يتلقون احلق من الواقف أو من البطن األول؟ إن قلنا باألول فقبوهلم وردهم
كقبــول األولني وردهم ،وإن قلنا بالثاين مل يعترب قبوهلــم وردهم كام يف املرياث ،وهذا
أحســن ،وال يبعد االستحقاق باإلجياب ،ومع ذلك يعترب القبول كام يف الوصية .ينظر:
فتح العزيز .266/6
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 -قولــه :فــإن قلنــا :ال يعــود فيرصف إىل أهــم اخلــرات ،وقيل:

إىل أقــرب النــاس إليه((( .هــذا هو األصــح ،ومقتىض كالمــه ترجيح
األول(((.

 -قوله :وإن خصص مسجد ًا بأصحاب الرأي أو احلديث مل خيتص(((.

هذا وجه ،واألقرب الفتوى باالختصاص(((.

 قولــه :فإن كان عىل معني فهو ملك للموقــوف عليه ،وإن كان عىل((( احلديث هنا عن رشوط الوقف ومنها :التأبيد .وصورة املسألة هنا :إذا قال :وقفت عىل
أوالدي ،ومل يذكر من يرصف إليه مــن بعدهم ،وقلنا بصحة الوقف ،فإذا انقرض من
ذكره ،ففيه قوالن ومهــا :األول :يرتفع الوقف ،والثاين وهو األصح ،يبقى وقف ًا ،ففي
مرصفه أوجه أو أقوال .ينظر :الوجيز .246/1
((( التذنيب لوحــة/51 :أ .الوجه األصح :أنه يرصف إىل أقــرب الناس إىل الواقف يوم
االنقــراض املذكور؛ ألن الصدقة عىل األقارب أفضل؛ ملــا فيه من صلة الرحم ،فكان
الــرف إليهم أوىل .والوجه الثاين :أنه يرصف إىل املســاكني؛ ألن ســد اخلالت أهم
اخلريات .والوجــه الثالث :أنه يرصف إىل املصالح العامة؛ فإهنا أعم اخلريات ،واألعم
أوىل .والرابع :يرصف إىل مســتحقي الزكاة .ينظــر :األم  ،155/8احلاوي ،382/9
املهذب  ،677/3فتح العزيز .268/6
((( احلديــث هنا عن الرشط الثالــث وهو :اإللزام .وصورة املســألة :لو رشط يف الوقف
اختصاص املسجد بأصحاب احلديث أو الرأي فام احلكم؟ ينظر :الوجيز .246/1
((( التذنيب لوحة/51 :أ .يف املسألة وجهان :األول :أن رشطه غري متبع؛ ألن جعل البقعة
مســجد ًا كالتحريم ،فال معنــى الختصاصه بجامعة ،وعىل هذا قال يف التتمة :يفســد
الوقف لفســاد الرشط .والثاين :يتبع وخيتص هبم؛ رعاية لرشط الواقف ،وقطع ًا للنزاع
يف إقامة الشعائر ،ويشبه أن تكون الفتوى هبذا .ينظر :الوسيط  ،250-249/4املحرر
ص ،777 :فتح العزيز .273/6
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جهة عامة فامللك مضاف إىل اهلل تعاىل ،وقيل :بإطالق ثالثة أقوال((( .عامة
األصحاب مل يذكروا إال الطريقة الثانية ومل يفرقوا(((.
 قوله :وإن ســكت فهو إليه أيض ًا ،وقيل :يبنــى عىل أقوال امللك(((.الذي ينبغــي أن يفتى به أخذ ًا من كالم األصحاب :أنه إن كان الوقف عىل
جهة عامة ،فالتولية للحاكم ،وإن كان عىل معني فكذلك إن جعلنا امللك هلل
تعاىل ،وللواقف أو املوقوف عليه إذا قلنا امللك له(((.
((( احلديــث هنا عن األحكام املعنوية يف الوقف ومنها :اللزوم يف احلال .واملســألة هنا هل
رقبة الوقف ملك للموقوف عليه ،أو ينتقل إىل اهلل تعاىل؟ ينظر :الوجيز .247/1
((( التذنيب لوحة/51 :أ .أصح األقــوال أن امللك يف رقبة الوقف ينتقل إىل اهلل تعاىل ،أي
ينفك عن اختصاصات اآلدميني ،فال يبقى للواقف ،وال يصري للموقوف عليه .والثاين:
أنه ينتقــل إىل املوقوف عليه كالصدقة .إذن هناك طريقتــان لألصحاب :إحدامها :أنه
إذا وقــف عىل معني ،فهو ملك املوقوف عليه بال خــاف ،وإن وقف عىل جهة عامة،
فامللــك هلل تعاىل بال خالف .الثانية :أن يف احلالتني األقوال الثالثة ،ثم إن الغزايل اختار
الطريقــة األوىل ،واســتبعد نقل امللــك إىل اهلل يف املوقوف عىل املعــن؛ ألنه ليس من
القربات ،ونقل امللك إىل املوقوف عليه يف اجلهــات العامة؛ ألن الوقف قد يكون عىل
الرباطات والقناطر ،وما ال ينسب إليه ملك ،كذا ذكره يف الوسيط .وعامة األصحاب
ســاكتون عن الطريقة األوىل ،وعن الفرق بــن أن يوقف عىل معني أو عىل جهة عامة.
واألظهر عندهم من األقوال إضافة امللك إىل اهلل تعاىل .ينظر :احلاوي ،373-372/9
املهذب  ،680/3الوسيط  ،256-255/4فتح العزيز .284-283/6
((( احلديث هنا عن حق التولية ملن يكون؟ ينظر :الوجيز .248/1
((( التذنيــب لوحــة/51 :أ .وينظر :احلــاوي  ،397/9املهــذب  ،690/3فتح العزيز
.290-289/6
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[كتاب اهلبة]
 قولــه :إال يف هدايا األطعمة..إىل آخره((( .اتبع اإلمام((( يف ختصيصاحلكم املذكور باألطعمة ،والصحيح أنه ال فرق بني األطعمة وغريها ،وأنه
ال حاجة يف اهلدية إىل اإلجياب والقبول(((.
[كتاب اللقطة]
 قوله :ويف أهلية الفاسق والعبد والصبي قوالن((( .هذا طريق وقطعأكثر األصحاب بأن له أن يلتقط(((.
 قولــه :فإن قرص الويل ومل ينتزعه من يــده حتى أتلفه الصبي أو تلف((( قــال الغزايل عن أركان اهلبة وهي ثالثة األول :الصيغة ،والبد من اإلجياب والقبول إال
يف هدايا األطعمة ،وقد قيل إنه يكتفى باملعاطاة إذ كان ذلك معتاد ًا يف عرص رســول اهلل
ﷺ .الوجيز .249/1
((( ينظر :هناية املطلب .408/8
((( التذنيــب لوحة/51 :أ .الصحيح أنه ال فرق ،وأهنــم كانوا يتهادون األطعمة وغريها،
واشــتهر وقوع الكســوة والدواب يف هدايا امللوك إىل رســول اهلل ﷺ .ينظر :احلاوي
 ،403/9فتح العزيز .308-307/6
((( احلديث هنا هل الفاسق والصبي أهل لاللتقاط؟ ينظر :الوجيز .251/1
((( التذنيب لوحة/51 :أ .ذهب القفال إىل ختريج املســألة عىل املعنى املوجود يف االلتقاط.
فعىل معنى األمانة والوالية ال أهلية هلام ،وعىل معنى االكتساب هلام األهلية ،وقطع عامة
األصحاب بأهليتهام .ينظر :املهذب  ،649/3الوســيط  ،283-282/4فتح العزيز
.342/6
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فقرار الضامن عىل الويل((( .فيه إشــعار بأن الصبي أيضــ ًا ضامن فهذا هو
املعهود من لفظ القرار ومقتىض ما ذكــره األصحاب ختصيص الضامن يف

هذه الصورة بالويل(((.

 -قوله :ويف الوجوب من غري بينة خالف ،ولعل االكتفاء بعدل واحد

أوىل((( .الظاهر خالفه(((.

[كتاب اللقيط]
 -قوله :وإن نقــل [/12ب] من بلد إىل بلد أو مــن قبيلة إىل قبيلة يف

البادية مل جيز عىل أحد الوجهني((( .ال يوجد لعامة األصحاب ذكر اخلالف
يف النقل من قبيلة إىل قبيلة يف الباديــة ،نعم ،قال اإلمام :إن كان الواجد يف

((( احلديث هنا عن حكم اللقطة إذا تلفت يف يد الصبي قبل االنتزاع ،بتقصري من الويل بأن
تركها يف يده .ينظر :الوجيز .251/1
((( التذنيــب لوحــة/51 :أ/51 -ب .ألن عليه حفظ الصبي عن مثلــه .ينظر :احلاوي
 ،446/9الوسيط  ،289/4فتح العزيز .352-351/6
((( احلديث هنا عن أحكام اللقطة ومنها :رد عينها عند ظهور مالكها ،ولكن مل يكن له بينة
فهل له أن يأخذها من غري بينة .ينظر :الوجيز .253/1
((( التذنيــب لوحة/51 :ب .يف وجوب دفع اللقطة إىل املدعي وجهان مها :األول :جيب؛
ألن إقامــة البينة عىل اللقطة قد تعرس .والثاين وهو األصح :ال جيب؛ ألنه مدع فيحتاج
إىل بينة ،وألنه مال للغري فال جيب تسلمه بالوصف كالوديعة .ينظر :احلاوي ،454/9
املهذب  ،640/3فتح العزيز .372/6
((( احلديث هنا عن حكم نقل اللقيط من بلد إىل بلد أو من قبيلة إىل قبيلة .مل جيز؛ ألن ظهور
نسبه يف حمل التقاطه أغلب .ينظر :الوجيز .255/1
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(((
أقر يف يده فإنه
قبيلــة يف البادية من أهــل حلة مقيمني يف موضع راتــب ّ

كبلده ،وإن كان من املتنقلني من بقعة إىل بقعة فوجهان(((.

 -قولــه :إال أن يوجــد معه رقعة مكتوبــة بأنه له فهو لــه عىل أظهر

الوجهــن((( .األوىل كالم األكثريــن أن املدفــون حتته ال يكــون له هبذه
القرينة(((.

 -قوله :فإن مل جيد وزّعه عىل من يراه من أغنياء املسلمني ،ثم ال رجوع

عليه ،وقد قيل إنه إن ظهر رقه((( رجع عىل سيده((( .األظهر ثبوت الرجوع
وأن اإلنفاق عليه سبيل القرض(((.

((( احل ّلة :بالكرس :القوم النازلون ،وتطلق احللة عىل البيوت جماز ًا ،تســمية للمحل باســم
احلال ،وهي مائة بيت فام فوقها .ينظر :املصباح املنري .230/1
((( التذنيــب لوحة/51 :ب .األول :املنع؛ ملا فيه من التعب ،وألن يف النقل يضيع نســبه.
والثاين :يقر؛ ألن أطــراف البادية كمحال البلدة ،والظاهر أن نســبه من أهل البادية،
فيكون احتامل ظهوره إذا كان يف البادية أقــرب .ينظر :هناية املطلب ،514-513/8
احلاوي  ،479/9املهذب  ،657-656/3فتح العزيز .387/6
((( احلديــث هنا عن حكم ما وجد مدفون ًا حتت اللقيط ومعــه رقعة مكتوبة بأنه له .ينظر:
الوجيز .255/1
((( التذنيــب لوحة /51ب .بل جيري عىل القيــاس ،وال يبايل بالرقعة .ينظر :هناية املطلب
 ،505/8احلاوي  ،470/9فتح العزيز .390/6
((( يف املخطوط :رقعه ،ولعله حتريف ،واملثبت يقضيه السياق ،واهلل أعلم.
((( احلديث هنا عن اإلنفاق عىل اللقيط إذا مل يكن مال يف بيت املال ،فيؤخذ من األغنياء هل
يكون عىل سبيل النفقة ،أو عىل سبيل القرض؟ ينظر :الوجيز .255/1
((( التذنيــب لوحــة/51 :ب .وينظر :احلاوي  ،475-474/9املهــذب  ،654/3فتح
العزيز .391/6
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 -قوله :ويف تغري حكم اإلســام من حيث إنه تابع للنسب خالف(((.

واألصح القطع بأنه ال يعترب(((.

 -قوله :وفيام يرض بغريه أيض ًا عــى أظهر األقوال((( .ميل األصحاب

إىل أنه ال يقبل(((.

[كتاب الفرائض]
 قوله :فهؤالء من ذوي األرحــام((( فال يشء هلم((( .أفتى املتأخرون((( احلديث هنا عن حكم اللقيط الذي حكم بإســامه ثم ادعى ذمي نسبه .ينظر :الوجيز
.256/1
((( التذنيــب لوحة/51 :ب .فيه خالف عىل قولــن :األول :أنه حيكم بكفره؛ ألنه يلحقه
باالســتلحاق ،وإذا ثبت نسبه تبعه يف الدين .والثاين وهو األظهر :املنع؛ ألنا قد حكمنا
له باإلســام ،فــا نغريه بمجرد دعوى الكافر .ويف املســألة طريق آخــر وبه قال أبو
إسحاق املروزي القطع بأنه مســلم .ينظر :احلاوي  ،499/9الوسيط  ،314/3فتح
العزيز .406/6
((( احلديث هنا إذا أقر اللقيــط بالرق فهل يقبل إقراره يف األحكام التي ترض بغريه؟ ينظر:
الوجيز .259/1
((( التذنيب لوحــة/51 :ب .واألقوال الثالثة هي :األول :القبــول يف أحكام الرق كلها
ماضي ًا ومستقبالً .الثاين :ختصيص القبول بام يرض به ،واملنع فيام عداه ماضي ًا ومستقبالً،
الثالث :ختصيص املنع بام يرض بغريه فيام مىض ،والقبول فيام عداه .وعند الغزايل القبول
فيــا يرض بالغري أظهر األقوال ،واألصحاب إىل املنــع أميل .ينظر :احلاوي -509/9
 ،511املهذب  ،667/3فتح العزيز .429-428/6
((( ذوو األرحام :هم األقارب اخلارجون عن املعدودين يف الورثة ،أو كل قريب ليس بذي
فــرض وال عصبة .ينظر :املهذب  ،78/4الوســيط  ،333/4فتح العزيز -451/6
.452
((( احلديث هنا عن توريث ذوي األرحام .ينظر :الوجيز .260/1
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بتوريث ذوي األرحام إذا مل ينتظم أمر بيت املال(((.
[كتاب الوصايا]
ٍ
هلــو فســد ،إال إذا َقبِ َ
ــل اإلصــاح
 قولــه :وإذا أوىص بطبــلللحــرب مع بقــاء اســم الطبــل ،وإن كان رضاضــه((( مــن ذهب أو
عــود..إىل آخــره((( .مل يفرق عامــة األصحاب بني أن يكــون من جوهر
نفيــس أو غــره ،وقالــوا إن كان يصلــح ملباح إمــا عىل اهليئــة التي هو
عليهــا ،أو بعــد التغيري الــذي يبقى معه اســم الطبل صحــت الوصية،
وإال فال(((.
((( التذنيــب لوحة/51 :ب/52 -أ .اختاره القايض ابن كج؛ ألن املال مرصوف إليهم أو
إىل بيت املال باالتفاق .فإذا تعذرت إحدى اجلهتني تعينت األخرى .والوجه الثاين :ال
يــرف إىل ذوي األرحام وال يرد عىل ذوي الفروض يف هــذه احلالة أيض ًا؛ ألن احلق
فيه لعامة املســلمني ،فال يســقط بفقدان من ينوب عنهم ،وهــذا أظهر عند أيب حامد
اإلسفراييني والشريازي والغزايل .ينظر :احلاوي  ،231/10املهذب ،104-103/4
الوسيط  ،333/4فتح العزيز .453/6
رضا  -من باب قتل  -كرسته ،والرضاض  -بالضم  -مثل الدقاق ،ومن هنا
((( رضضتهًّ :
قال ابن فارس :الرض الدق .املصباح املنري .229/1
((( احلديث هنا عن حكم الوصية بطبــل اللهو ،وإن كان رضاضه من ذهب .قال الغزايل:
وإن كان رضاضــه مــن ذهب أو عود فيكــون هو املقصود فينزل عليــه فكأنه أوىص
برضاضه .ينظر :الوجيز .271/1
((( التذنيب لوحة/52 :أ .وينظر :األم  ،253/8احلاوي  ،70/10املهذب  ،738/3فتح
العزيز .40/7
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 قوله :وال الكلب الكلبة وال احلامر األتان((( .األشبه اتباع العرف(((. قولــه :فإن ّوف الثلث باثنــن وبعض الثالث اشــرينا البعض عىل

األظهــر((( .األظهــر عند عامة األصحاب أنه ال يشــري ألن الشــقص

ليس برقبة(((.

 -قوله :لو قــال إن كان محلها غالم ًا فأعطوه فولدت غالمني أو غالم ًا

وجاري ًة مل يســتحق ،وإن قــال إن كان يف بطنها غــام..إىل أن قال إن كانا

غالمني فثالثة أوجه((( .الوجه التسوية بني الصورتني فيام إذا أتت بغالمني
واألشبه أن الوارث يتخري(((.

((( احلديــث هنا إذا أوىص بكلــب أو محار هل يتناوالن األنثــى .واألتان :هي األنثى من
احلمري .ينظر :الوجيز .275/1
((( التذنيب لوحة/52 :أ .وينظر :فتح العزيز .82/7
((( احلديث هنا عن حكم من أوىص بإعتاق رقاب فأقله ثالث رقاب ،فإن مل يف بالثلث إال
رقبتني وبقي فضل فهل يشرتى بالفاضل شقص ًا؟ ينظر :الوجيز .275/1
((( التذنيب لوحة/52 :أ .يف املســألة وجهان :األول :يشــري بالفاضل شــقص ًا؛ تكثري ًا
للعتق؛ وألنــه أقرب إىل غرض ِ
املوص ،وبه قال أبو إســحاق املــروزي .والثاين :ال
يشرتي؛ ألن الشقص ليس برقبة ،وألن نفاسة الرقبة مرغوب فيها وبه قال ابن رسيج.
ينظر :احلاوي  ،74-73/10املهذب  ،734/3فتح العزيز .86/7
((( احلديث هنا يف قضية اللفظ باعتبار العدد والذكورة واألنوثة .ينظر :الوجيز .275/1
((( التذنيب لوحة/52 :أ .الوجــه األول :أنه يوزع عليهام ،فليس أحدمها أوىل من اآلخر.
والوجه الثاين وهو األشــبه :أن الوارث يتخري ،فيرصفه إىل من شــاء منهام ،كام لو وقع
اإلهبــام يف املوىص به يرجع إىل الوارث .والوجه الثالــث :أنه يوقف بينهام إىل أن يبلغا
فيصطلحا .ينظر :احلاوي  ،43/10املهذب  ،731/3فتح العزيز .88/7
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 قوله :فلو أوىص لزيــد وجربيل فالنصف لزيد والباقي باطل ،وكذالو قال :لزيد والريح ،وقيل :الكل له ،إذ اإلضافة إىل الريح باطلة((( .كالمه
يوهم القطع يف صورة جربيل ،وختصيص اخلالف بصورة الريح وهو مطرد
يف الصورتني(((.
 قوله :وال تدخل يف وصية العرب(((/13[ .أ] األظهر األقوى الذيأجاب به العراقيون أن قرابة األم تدخل فيها أيض ًا(((.
 قوله :والصحيح أن طريق احتســابه من الثلث أن يعترب ما نقص منقيمته بسبب الوصية بمنفعته((( .األصح عند املعظم أن الرقبة بتامم منافعها
((( ينظر :الوجيز .276/1
((( التذنيب لوحة/52 :أ .يف املســألة وجهان :األول وهو األصح :النصف لزيد ،وتبطل
الوصية يف الباقي .والثاين :أن الكل لزيد ،ويلغو ذكر من ال يثبت له امللك ويفارق تلك
الصورة ،فإن املذكور هناك ممن يثبت له امللك ،ومل يذكر الغزايل يف املسألة سوى الوجه
األول ،وذكر الوجهــن فيام إذا قال :لزيد وللريح ،وأوهــم القطع بام ذكر يف الصورة
األوىل فرقــ ًا بأن جربيل حي قادر ،واإلضافة إىل الريح الغية من كل وجه ،واألكثرون
نقلوا فيهام وجهني بال فرق وطردومها يف كل صورة .فتح العزيز . 97/7
((( احلديث هنا عن قرابة األم هــل تدخل يف وصية العجم ووصية العرب؟ ينظر :الوجيز
.277/1
((( التذنيــب لوحة/52 :أ .وينظــر :احلاوي  ،150/10الوســيط  ،451/4فتح العزيز
.100/7
((( احلديث هنا عن :كيف حيسب الوصية باملنفعة من الثلث؟ ينظر :الوجيز .278/1
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حيسب من الثلث(((.
 -قوله :إذا منعنا نقل الصدقات ففي نقل ما أوىص به يف بلده للمساكني

وجهان((( .هذه طريقــة ،والذي ذكره األكثرون أنه عىل اخلالف يف الزكاة،
فال ترتيب(((.

 -قوله :والوطء مع العزل ليس برجــوع ومع اإلنزال دليل عىل قصد

الرجوع((( .هذا وجه ،والذي ذكره األكثرون أنه ال يكون رجوع ًا ،فإنه قد
ينزل وال حيبل ،وقد يعزل فيسبق املاء(((.

((( التذنيــب لوحــة/52 :أ/52 -ب .فيه وجهان ،ويقال قــوالن :أحدمها وهو األصح
عند األكثرين :أنه يعترب الرقبة بتامم منافعهــا من الثلث؛ ألنه حال بينها وبني الوارث،
واحليلولة كاإلتــاف .والثاين :خرجه ابــن رسيج أن املعترب ما بــن قيمتها بمنافعها
وقيمتها مسلوبة املنفعة؛ ألن الرقبة باقية للوارث ،فال معنى الحتساهبا عىل املوىص له.
ينظر :احلاوي  ،49/10املهذب  ،726/3فتح العزيز .116/7
((( احلديث هنا عن :ما أوىص به للمساكني ،هل جيوز نقله إىل مساكني غري بلد املال؟ ينظر:
الوجيز .280/1
((( التذنيب لوحة/52 :ب .يف املســألة طريقان :األول :أنه عىل قولني ،كام يف نقل الزكاة؛
تنزيــ ً
ا للفظ املطلق عىل ما ورد به الفرع .والثــاين :ترتيب الوصية عىل نقل الزكاة ،إن
جوزنا نقل الزكاة ،ففي الوصية أوىل ،وإن منعناه ففي الوصية وجهان .والطريق الثاين:
وهو الذي ذكره الغزايل ،لكن األكثرون أوردوا األول .فتح العزيز .139-138/7
((( احلديث هنا عن وطء اجلارية املوىص هبا مع العزل ليس برجوع ،وإن أنزل املاء يف الفرج
ومل يعزل ،هل هو رجوع؟ ينظر :الوجيز .281/1
((( التذنيب لوحة/52 :ب .يف املســألة وجهان :األول :قــال ابن احلداد هو رجوع؛ ألن
الظاهــر أنه أراد اإليالء والترسي .الثاين :وهو قــول األكثرين :ال يكون رجوع ًا ،وال
اعتبار بالعزل وتركه ،فقد ينزل وال حتبل ،وقد يعزل فيســبق املــاء .ينظر :فتح العزيز
.262/7
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 -قولــه :وله تزويــج عبيدهم وإمائهــم عىل األظهــر((( .األظهر يف

العبيد خالفه(((.

[كتاب الوديعة]
 -قولــه :إال أن يودع عند القــايض فال يضمن((( .هــذا وجه ،وقال

األكثرون األظهر إنه يضمن(((.

 -قوله :فإن عجز عن الكل فســافر به يعرض خلطر الضامن عىل أظهر

الوجهني((( .األظهر عند املعظم أنه ال يضمن عند أمن الطريق(((.

 -قولــه :ولو قال :عندي ثوب ومل يصــادف يف تركته ثوب فال ضامن،

هذا وجه((( .واألظهر عند املعظم أنه يضمن لتقصريه برتك البيان(((.

((( ينظر :الوجيز .284-283/1
((( التذنيب لوحة/52 :ب .وينظر :فتح العزيز .283/7
((( احلديث هنا عن تضمني املودع إن كان قاضي ًا .ينظر :الوجيز .284/1
((( التذنيب لوحــة/52 :ب .ينظر :احلاوي  ،389/10الوســيط  ،500/4فتح العزيز
.293-292/7
((( احلديــث هنا عن ســفر املو َدع وعجز عن رد الوديعة إىل املالــك أو وكيله أو احلاكم أو
األمني .ينظر :الوجيز .285
((( التذنيــب لوحة/52 :ب .وينظر :احلاوي  ،392/10املهــذب  ،387/3فتح العزيز
.296/7
((( صورة املســألة :إذا أوىص املو َدع وقال :عندي ثوب لفالن ومل يصفه ومل يوجد يف تركته
ثوب فام احلكم؟ ينظر :الوجيز .285/1
((( التذنيب لوحة/52 :ب .وينظر :فتح العزيز .297/7
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[كتاب قسم الفيء والغنائم]
 قوله :وحمله مال املصالح أو مخس اخلمس..إىل آخره((( .يشعر بتخيرياإلمام ،واألشبه أنه جيتهد ويراعى املصلحة ،وليس األمر إىل خريته(((.
[كتاب قسم الصدقات]
 قوله :وإن كان ناقص ًا كمل من بقية الزكاة إال إذا كان يف بيت املال سعةورأى اإلمام التكميل منــه فله أن يكمل منه((( .مقتىض هذا جتويز التكميل
من بيت املال إذا كان فيه ســعة ورأى اإلمام أن يكمل منه ولزوم التكميل
مــن الزكاة يف غري هذه احلالة ،وطرق األصحاب متفقة عىل جواز التكميل
من مال املصالح مطلق ًا ،وذكروا خالف ًا يف جواز التكميل من الصدقة(((.
((( احلديث هنا عن النفل يف مال الغنيمة .يقول الغزايل :أما النفل فهو زيادة مال يشــرطه
أمري اجليوش ملن يتعاطى فع ً
ال خمطر ًا كتقدمه عىل طليعة أو هتجمه عىل قلعة ،وحمله مال
املصالح أو مخس اخلمس مما ســيؤخذ من الكفار وقدره ما يقتضيه الرأي بحسب خطر
الفعل...ينظر :الوجيز .290/1
((( التذنيب لوحة/52 :ب .اخلالف فيه عــى ثالثة أوجه .األول وهو األظهر :ينتفل من
مخس مخســه .والثاين :ينفل من رأس مال الغنيمة ،وجيعل ذلــك كأجر الكيال وما يف
معناهــا .والثالث :ينفل من أربعة أمخاس الغنيمة ،ثــم الباقي منها بني أصحاب النفل
وسائر اجليش .ينظر :احلاوي  ،446/10املهذب  ،288/5فتح العزيز .249/7
((( احلديــث هنا عن ســهم العامــل إذا كان زائد ًا عىل أجرة املثل ،رد ما فضل عىل ســائر
األصناف ،وإن نقص كيف يكون؟ ينظر :الوجيز .295/1
((( التذنيب لوحة/52 :ب/53-أ .وينظر :احلاوي  ،565/10فتح العزيز .405/7
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 -قولــه :وأمــا األفضــل فقــوالن إال إذا كان اإلمــام جائــر ًا(((.

املشهور وجهان(((.

[كتاب النكاح]
 -قوله :ومل جيب عليه ﷺ القســم يف زوجاتــه((( .هذا وجه ،واألظهر

عند أكثرهم أنه كان واجب ًا(((.

 -قولــه :إال إذا كان الناظر صبي ًا أو جمنون ًا أو مملوك ًا هلا أو كانت رقيقة

أو صبيــة أو حمرم ًا فينظر إىل الوجه واليديــن فقط((( .احلكم بأنه ال ينظر يف

هذه الصور إال إىل الوجه واليدين خالف ظاهر املذهب ،أما املمســوح(((،
ومملوك املرأة ،فإذا جوزنا نظرمهــا كان كالنظر إىل املحارم ،وأما يف الصبية

[/13ب] فمن جوز النظــر عممه يف مجيع أعضائها ســوى الفرج ،وأما
((( قال الغزايل :جيوز للاملك تويل الرصف بنفســه ،وال جيب التســليم إىل اإلمام ،ويف املال
الظاهــر قول قديم أنه جيب ،وأما األفضل ففيه قوالن ،إال إذا كان اإلمام جائر ًا فاألوىل
التولية بنفسه .الوجيز .296/1
((( التذنيــب لوحة/53 :أ .واخلالف يف األموال الباطنــة .ينظر :احلاوي  ،627/10فتح
العزيز .416-415/7
((( احلديث هنا عن خصائص الرسول ﷺ .ينظر :الوجيز .2/2
((( التذنيب لوحة/53 :أ .ينظر :هناية املطلــب  ،17/12التهذيب  ،221/5فتح العزيز
.455-454/7
((( احلديث هنا عن حكم نظر الرجل إىل املرأة وبالعكس .ينظر :الوجيز .3/2
((( املمسوح :هو ذاهب الذكر واألنثيني بحيث مل تبق له شهوة .ينظر :حاشية البجريمي عىل
اإلقناع .99/4
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املحرم فال خالف يف جواز النظر إىل مــا يبدو يف حال املهنة ،واألصح فيام
سواه اجلواز أيض ًا إال فيام بني الرسة والركبة ،والرقيقة كاملحرم(((.

 -قولــه :اخلطبة مســتحبة((( .ال يــكاد يوجد التعريــض له يف كتب

األصحاب(((.

 -قولــه :ويف عدة البائنة وجهــان ،ويف االكتفاء بقــول الزوج قبلت

وجهان((( .املشهور فيهام قوالن(((.

 قوله :وإقرار البالغة مقبول إن أضافت التزويج إىل الويل وصدقها(((.((( التذنيب لوحة/53 :أ .وينظر :هناية املطلب  ،36-34/12التهذيب ،241-239/5
فتح العزيز .476-471/7
((( ينظر :الوجيز .3/2
((( التذنيب لوحة/53 :ب .وينظر :فتح العزيز .483/7
((( ينظر :الوجيز .4-3/2
((( التذنيب لوحــة/53 :ب .يف عدة البائن قوالن :األول وهــو األصح :جيوز؛ النقطاع
ســلطة الزوج عنها وحصول البينونة .والثاين :املنــع؛ ألن لصاحب العدة أن ينكحها
فأشــبهت الرجعية واملفسوخ نكاحها كالبائنة والتي ال حتل ملن منه العدة كاملطلقة ثالث ًا
واملفارقة باللعان والرضاع كاملعتدة عن الوفاة( .ينظر :احلاوي  ،342/11فتح العزيز
 .)483/7أما يف مســألة :هل يكفــي أن يقول الزوج قبلــت أو ال بد أن يقول قبلت
نكاحهــا؟ ففيها قوالن :األول :الصحة؛ ألن القبول ينرصف إىل ما أوجبه الويل ،فكان
كاملعاد لفظ ًا ،والثاين وهو األظهر :املنع؛ ألنــه مل يوجد منه الترصيح بواحد من لفظي
النكاح والتزويج ،والنكاح ال ينعقد بالكنايات .ينظر :احلاوي  ،217-216/11فتح
العزيز .494/7
((( احلديث هنا يف مسألة إذا أقرت البالغة وكذهبا الويل .ينظر :الوجيز .5/2

160

الـمنـتـخـب يف خمـتـصـر الـتـذنـيـب

املفهوم من كالم األئمة أنه يكفي أن ال يكذهبا ،فإن كذهبا ففيه اخلالف(((.
 قولــه :يف العبد وله عبارة يف القبول ويف التزويج بالوكالة((( .هذا فيهوجهان ،تقدما يف باب الوكالة األظهر عند عامة األصحاب املنع(((.
 -قوله :واالغامء ينقلها بعد ثالثة أيام إىل السلطان((( .هذا يشء اختاره

من عنده وقال األصحاب :إن كان مما ال يدوم غالب ًا فينتظر إفاقته ،وإن كان
يدوم يومني وأكثر فال ينتقل الوالء إىل األبعد عىل أظهر الوجهني((( .قال يف
التهذيب :ينتظر إفاقته(((.

((( التذنيب لوحة/53 :ب .يف املســألة وجهان :األول :ال حيكــم بإقرارها؛ ألهنا كاملقرة
عىل الويل بالتزويج ،فال يقبل قوهلا عليه وحيكى هذا عن القفال .وأظهرمها :وبه أجاب
ابن احلداد والشــيخ أبو عيل :أنه حيكم؛ ألهنا تقر بحق عىل نفســها .ينظر :فتح العزيز
.534-533/7
((( احلديث هنا عن موانع الوالية ومنها :الرق .ينظر :الوجيز .6/2
((( التذنيب لوحة/53 :ب .املســألة هنا لو توكل العبــد يف التزويج ،فيه وجهان :األول:
اجلواز وهو عند الغزايل .واألظهر عند عامة األصحاب :املنع؛ ألنه ال والية له عىل ابنته
فال ينوب فيها عن غريه .ينظر :املهذب  ،121/4فتح العزيز .549/7
((( احلديــث هنا عن موانــع الوالية ومنها :ما يســلب النظر والبحــث يف حال األزواج
واختيارهم ،ومنها :اإلغامء .ينظر :الوجيز .6/2
((( التذنيــب لوحة/53 :ب .يف اإلغامء إن كان ممــا ال يدوم غالب ًا فهو كالنوم فينتظر إفاقته
وال يزوجهــا غريه ،وإن كان مما يدوم يوم ًا أو أكثــر فوجهان :أحدمها :نقل الوالية إىل
األبعد كاجلنــون .وأظهرمها :املنع؛ ألنه قريب الزوال .ينظر :هناية املطلب ،105/12
فتح العزيز .551/7
((( التهذيب . 284/5
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 قوله :واجلنون املنقطع ينقل الوالية إىل األبعد((( .هذا وجه ،والظاهرأنه ال يزيل الوالية بل ينتظر إفاقته(((.
 قوله :والفســق يســلب الوالية عىل أضعف القولني((( .هكذا يذكرأكثر املتأخرين ،وظاهر مذهب الشافعي أنه يسلبها(((.
 قولــه :اإلحــرام يســلب الوالية ،وقيل :ال يســلب بــل ينقل إىلالسلطان((( .مقتضاه ترجيح األول ،واألرجح عند املعظم الثاين(((.
 قولــه :وإن كان األظهر أنــه ال يتعاطى يف حالة إحــرام ا ُمل َوك ِِّل بلبعــده((( .فيه اثبات خالف يف املســألة ومل أجد حكايــة خالف فيه يف غري
هذا الكتاب(((.
((( ينظر :الوجيز .6/2
((( التذنيــب لوحة/53 :ب .ألنه يشــبه اإلغامء من حيث إنه يطرأ ويــزول .ينظر :هناية
املطلب  ،106/12التهذيب  ،284/5فتح العزيز .550/7
((( ينظر :الوجيز .6/2
((( التذنيب لوحة/53 :ب .وينظر :احلــاوي  ،165/11التهذيب  ،261-260/5فتح
العزيز .556-555/7
((( ينظر :الوجيز .6/2
((( التذنيب لوحة/53 :ب .وينظر :هناية املطلب  ،109/12فتح الوجيز .560/7
((( ينظر :الوجيز .7/2
((( التذنيب لوحة/53 :ب .وينظر :فتح العزيز .561-560/7
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 قولــه :ولــه أن يأخذ أجــرة يقدرها القــايض له((( .هــذا احتاملذكره اإلمــام ،والذي يوافــق كالم األكثرين وكذا اإلمام أنــه الظاهر أنه
إذا طلــب من القــايض أن يثبت له أجرة عــى عمله ال جييبــه إليه إال إذا
كان فقري ًا ((((((.
•

•

•

((( احلديث هنا إذا تربم الويل بحفظ مال الطفل والترصف فيه ،فهل له أن يطلب من القايض
أن يثبت له أجر ًا عىل عمله؟ ينظر :الوجيز .8/2
((( التذنيب لوحة/53 :ب/54-أ .ينظر :فتح العزيز .573/7
((( وجدت بحاشــية املخطوط ما نصه« :وجدت كذا يف النسخة املكتوب منها هذا األصل
مــا مثاله :رأيت يف هذا املوضع يف أصل املصنف بياض ًا مقدار ثامنية أســطر ،ورأيت يف
احلاشــية بغري خط املصنف ما مثاله :أســقط الشــيخ مقدار عرشين ورقة من األصل
فليعلم .واهلل أعلم» .ربام يكون الســقط املشــار إليه هو الفصل السادس من التذنيب
وهو يف :مواضع التكرار والزيادات التي ال بأس بطرحها .ويبدأ هذا الفصل من لوحة:
/68ب ،وينتهي إىل لوحة/82 :ب من خمطوط التذنيب.
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الفصل السابع
يف مظان السهو واخللل
 قوله :واألقرب أن ما انتهت قلته إىل حد ال يدرك مع خمالفته للون مايتصل به((( .ال شك أن صورة املسألة ما إذا مل تكن النجاسة مدركة لقلتها،
وما ال يدرك للقلــة ال يدرك ،وإن اختلف اللــون ،فقوله :وما يدرك عند
اختالف اللون خارج عن صورة [/14أ] املسألة ،وال جيوز أن خيرج بعض
أقسام املسألة عن صورهتا(((.
 قوله :وال حياذي هبا الشــمس والقمر والقبلة استقباالً واستدبار ًا إالإذا كان يف بناء((( .حماذاة النَّريين مكروهة عىل اإلطالق ،وحماذاة القبلة حرام
يف الصحراء ،ومكروهة يف البنيان((( ،فإن أراد حالة حتريم املحاذاة ،مل حيسن
((( احلديــث هنا يف املاء الراكد ومنهــا :ما ال يدركه الطرف من النجاســة .ينظر :الوجيز
.7/1
((( التذنيب لوحة/82 :ب .وينظر :فتح العزيز .49/1
((( احلديث هنا عن آداب االســتنجاء ومنها :أال يستقبل الشــمس والقمر والقبلة .ينظر:
الوجيز .14/1
((( لقوله ﷺ« :إذا أتيتم الغائط فال تســتقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول وال غائط ،ولكن
غربوا» متفق عليه واللفظ ملسلم  224/1رقم  .59وألن جهة القبلة معظمة
رشقوا أو ّ
ّ
فوجــب صيانتها يف الصحراء ،ورخــص فيها يف البناء للمشــقة .ينظر :خمترص املزين
 ،11/1احلاوي  ،619/2فتح العزيز .136/1
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اجلمع بني القبلة والنريين ،وإن أراد حالة الكراهة ،فال ينبغي أن يستثني ما
إذا كان يف بناء(((.
 قولــه :والضابط أن ما كان بعذر إذا وقــع دام...إىل آخره((( .اقترصعىل تقســيم العذر إىل دائم :إذا وقع ،وإىل غري دائم .ويقســم الثاين :إىل ما
للفائــت بدل ،وإىل ما ليس له بدل ،وقال عامة األصحاب :العذر ينقســم
إىل :عام فيســقط القضاء ،وإىل نادر فينقسم إىل :ما إذا وقع دام ،وإىل غريه
ومل يشرتطوا الدوام بعد الوقوع يف قسم العام(((.
 قولــه :ويف صــاة الفائتة املفروضــة ثالثة أقــوال :يف الثالث يقيموال يؤذن((( .هذا اللفــظ يقتيض إثبات قول إنه ال أذان وال إقامة ،كام ذكره
يف مجاعة النساء ،لكن النقلة متفقون عىل استحباب اإلقامة للفائتة ،وذكروا
((( التذنيب لوحة/82 :ب .قال الرافعي يف فتح العزيز « :138/1واالحرتاز عن استقبال
النريين واســتدبارمها ليس بواجب بحال ،وإنام هــو أدب» .وقال النووي يف املجموع
« :97/2دليل عدم استقبال الشمس والقمر ضعيف بل باطل ،وهلذا مل يذكره كثريون،
وال الشافعي ،وهذا هو املختار؛ ألن احلكم باالستحباب حيتاج إىل دليل يف املسألة».
((( قــال الغزايل يف أحكام التيمم :فيام ُيقىض من الصلوات املختلة ،والضابط فيه أن ما كان
بعذر إذا وقع دام فال قضاء فيه كصالة املســتحاضة ،وســلس البول ،وصالة املريض
قاعد ًا ومضطجع ًا ،وصالة املسافر بتيمم ،وإذا مل يكن العذر فيه دائ ًام نظر فإن مل يكن له
بدل وجب ...ينظر :الوجيز .23/1
((( التذنيب لوحة/82 :ب .ينظر :هناية املطلب  ،210-207/1فتح العزيز .266/1
((( احلديث هنا عن الصالة الفائتة هل يقيم هلا ويؤذن؟ ينظر :الوجيز .36/1
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يف األذان ثالثــة أقوال :الثالث أنه إن أ ّمل اجتامع قوم يصلون معه أذن وإال
فال((( .واملســألة مذكورة يف الوسيط((( عىل الصحة ،والذي ذكره هنا سهو

منه ،واهلل أعلم.
 قولــه :فيقلب األعىل إىل األســفل واليمني إىل اليســار والظاهر إىلالباطن((( .هذا يشء اتبع فيه اإلمام((( ،واجلمهور مل يذكروا قلب الظاهر إىل
الباطن ،وال يتأتى للمريدين اجلمع بني األوجه الثالثة ،وال يمكنه إال قلب
اليمني إىل اليســار مع قلب الظاهر إىل الباطن ،أو قلب اليمني إىل اليســار
ومع قلب األعىل إىل األســفل ،أو قلب الظاهر إىل الباطن مع قلب األعىل
إىل األسفل(((.
 قوله :وهي ستة أنواع األول :زكاة النعم ،والنظر يف وجوهبا وأدائها(((.مقتىض الرتتيب :كتاب الــزكاة والنظر يف طريف الوجوب واألداء ،ويتكلم
((( التذنيــب لوحــة/83 :أ .وينظــر :األم  ،75/1احلــاوي  ،61-60/2فتــح العزيز
.409-408/1
((( ينظر :الوسيط .567/2
((( احلديث هنا عن فعل اإلمام يف ردائه يف صالة االستسقاء .ينظر :الوجيز .72/1
((( ينظر :هناية املطلب .649/2
((( التذنيب لوحة/83 :أ .وينظر :األم  ،222/1احلاوي  ،151/3املهذب  ،125/1فتح
العزيز .391-390/2
((( احلديث هنا عن كتاب الزكاة .ينظر :الوجيز .79/1
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يف األنواع الســتة يف طرف الوجوب ،ثم يعود إىل طرف األداء ،فإن األداء
ال خيتص بزكاة النعم(((.
 قوله :وإن كان املشرتى به نقد ًا فمن وقت ملك النقد نصاب ًا كان أو ملنص عليه
يكن((( .فيه احتساب احلول من وقت ملك النقد الناقص ،والذي ّ

الشــافعي واألصحاب أن ابتداء احلول إذا كان النقد املشرتى [/14ب] به
ناقص ًا عن النصاب من يوم ملك العرض(((.

 -قولــه :اللهم ز ْد هذا البيت ترشيف ًا وتعظيــ ًا وتكري ًام ومهاب ًة وبر ًا(((.

ال ذكــر للــر يف كالم األصحــاب وال يف احلديث((( ،وإنام هــو فيام بعدُ ،

وهــو :وزد مــن رشفه وعظمته ممــن حجــه أو اعتمره ترشيفــ ًا وتكري ًام
وتعظي ًام وبر ًا.
((( التذنيب لوحة/83 :أ .وينظر :فتح العزيز .466/2
((( احلديث هنا يف بيان ابتداء احلول ،وذلك إن ملكه بأحد النقدين .ينظر :الوجيز .95/1
((( التذنيب لوحة/83 :أ/83-ب .ينظر :األم  ،41-40/2احلاوي  ،303/4فتح العزيز
.109-108/3
((( ما يقال إذا وقع البرص عىل بيت اهلل احلرام .ينظر :الوجيز .118/1
((( واحلديث هو ما روي أن النبــي ﷺ كان إذا رأي البيت رفع يديه وقال« :اللهم زد هذا
البيت ترشيف ًا وتعظي ًام وتكري ًام ومهاب ًة وزد من رشفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره ترشيف ًا
وتكري ًام وتعظي ًام وبر ًا» .وهذا الدعاء رواه الشافعي يف األم  ،235/5والبيهقي يف احلج
 .73/5واحلديث فيه انقطاع .وينظر :احلاوي  ،172/5املهذب  ،755/2فتح العزيز
.387-386/3
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 قوله :ولو دل حالالً عىل صيد عىص وال جزاء عليه ،ويف حتريم األكلمنه قوالن((( .الذي يوجد لعامة األصحاب ،ولصاحب الكتاب يف غري هذا
الكتاب أنه حيرم عىل املحــرم األكل فيام صيد له ،أو بإعانته ،أو داللته ،ومل
حيكوا فيه خالف ًا(((.
 قولــه :ولكــن إن جاء به قبلــه ولو يف التعجيل غــرض...إىل آخرالباب((( .الــذي قاله اجلمهور :أنه ينظر إىل جانب صاحب احلق ً
أوال ،فإن
كان له يف االمتناع غــرض ،فال جيرب عىل القبــول ،وإال فإن كان للمؤدي
كفك ٍ
غرض ســوى براءة الذمة ِّ
رهن وبراءة ضامــن ،فيجرب عىل القبول،
وإال فقوالن(((.
((( احلديــث هنا عن حمظــورات احلج والعمرة ومنهــا :الصيد للمحــرم .ينظر :الوجيز
.128-127/1
((( التذنيب لوحــة/83 :ب .وينظر :احلاوي  ،405-404/5الوســيط  ،696/2فتح
العزيز .498/3
((( احلديــث هنا عن أداء املســلم فيه .يقول الغزايل :أما الزمان فــا يطالب به قبل املحل،
ولكــن إن جاء به قبله وله يف التعجيل غرض بــأن كان بالدين رهن أو ضامن أو كان
يظهر خوف االنقطاع وجب القبول  ...ينظر :الوجيز .158-157/1
((( التذنيب لوحة/83 :ب .القول األول :أنه ال جيرب املســتحق عىل القبول؛ ألن التعجيل
كالتــرع بمزيد ،فال يكلف تقلد املنة .والثاين وهو األصــح :أنه جيرب؛ ألن براءة الذمة
غرض ظاهر ،ولبس للمســتحق غــرض يف االمتناع فيمنع من التعنــت .ينظر :األم
 ،445/6احلاوي  ،91/7فتح العزيز .427-426/4
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 قولــه :الباب الثاين يف قذف األزواج خاصة :وفيه فصول((( .الوجه:وفيــه فصالن وذكر الفصــل الثالث بني الركن الثالــث والرابع بعيد ًا عن
االنتظام ،وحقه أن يطرح ويقال :فروع متفرقة(((.
 قوله :والنظر يف القصاص يف النفس والطرف ومن النفس يف املوجبوالواجب((( .هذا الرتتيب ال يالئم موضع التفصيل ،واملنطبق عليه أن يقال
النظر يف القصاص يف املوجب والواجب ،ومن املوجب يف النفس والطرف،
وكذا رتب يف الوسيط(((.
 قوله :الفصل الثاين يف املامثلة((( .ليس هلذا الثاين أول يف سياق الكتاب،وكأنه قصد إيداع القول يف قصاص الطرف يف فصلني :أحدمها :فيام يوجب
القصاص يف اجلنايات فيام دون النفــس .والثاين :يف املامثلة املعتربة فيه ،ثم
غفل عــن األول ،وإن ذكر مقصوده ،وينبغي أن يزاد قبل قوله :واجلنايات
ثالثة :وفيه فصــان :األول :فيام يوجب قصاص الطــرف ،أو يقال بدل
((( الوجيز .87/2
((( ينظر :التذنيب لوحة/83 :ب ،فتح العزيز .335/9
((( احلديث هنا يف كتاب اجلراح .ينظر :الوجيز .121/2
((( التذنيب لوحة/83 :ب .وينظر :الوسيط  ،253/6فتح العزيز .119/10
((( الوجيز .131/2
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الفصل الثاين :فصل يف املامثلة(((.
 قوله :وإن حارص قلعة ليس فيها إال نســوة فبذلوا اجلزية ،فهل جيبقبوهلا وترك إرقاقهن؟ فيه خــاف((( .جعل اخلالف يف أنه هل جيب قبول
اجلزية وترك إرقاقهن؟ واتبع فيه اإلمــام((( .وقال األصحاب بأمجعهم يف
املســألة قوالن :أحدمها :يعقد هلن عقد الذمة الحتياجهن لصيانة [/15أ]
أنفســهن عن الرق ،فعىل هذا ال يســرقن وال يؤخذ منهن يشء ،وإن أخذ

اإلمام منهن شــيئ ًا رده ،إذا دفعنه عىل اعتقــاد أنه واجب .والثاين :ال يعقد
هلن ويتوصل اإلمام إىل الفتح بام أمكنه ،والقوالن متفقان عىل أنه ال يؤخذ
منهن اجلزية(((.
 قولــه :وتقدم اجلزية عــى وصاياه وديونه ،وقيــل :يبنى عىل أقوالاجتــاع حق اهلل وحق اآلدمــي((( .يف هذا إثبات طريقــن أحدمها :القطع
بتقديم اجلزية عىل الديون .والثاين :أهنا عىل األقوال(((.
((( التذنيب لوحة/83 :ب .وينظر :فتح العزيز .221/10
((( ينظر :الوجيز .198/2
((( ينظر :هناية املطلب .25-24/18
((( التذنيب لوحــة/84 :أ .وينظر :املهــذب  ،321/5فتح العزيــز  ،502/11روضة
الطالبني .301/10
((( ينظر :الوجيز .200/2
((( التذنيب لوحة/84 :أ .وينظر :فتح العزيز .522/11
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 قوله :ويتأ َّدى كامل الشعار بالتصدق بالثلث ،وبأكل الثلث ،ويدخرالثلث((( .هذا ال يوجد لغريه إنام قالوا يف القدر الذي يســتحب أال ينقص
التصــدق عنه قوالن :أحدمها :يأكل النصف ،ويتصدق بالنصف .والثاين:
يأكل الثلث ،ويتصدق بالثلثني ويروى عن القول الثاين :يأكل الثلث وهيدي
إىل األغنياء واملتجملني الثلث ،ويتصدق بالثلث(((.
 قوله :وإذا شــهد عىل الرسقة أو العمد رجل وامرأتان ثبت املال دونالعقوبة((( .هذا يف الرسقة صحيح ،وأما يف القتل العمد فهو خالف ما نص
عليه األصحاب وهو :أنه ال يثبت املال كام ال يثبت القصاص ،ومل يذكر يف
الوسيط ما ذكره هنا(((.
((( احلديث هنا عن األكل من األضحية .ينظر :الوجيز .214/2
((( التذنيــب لوحــة/84 :أ/84-ب .وينظــر :احلــاوي  ،138-137/19فتح العزيز
.111-110/12
((( ينظر :الوجيز .253/2
((( التذنيــب لوحة/84 :ب .قال الرافعي يف فتح العزيز « :53-52/13فيه تســوية بني
أن يشــهدوا عىل الرسقة وبني أن يشهدوا عىل القتل العمد ،يف أن يثبت املال ،وال تثبت
العقوبة ،وهــذا احلكم صحيح يف الرسقة ،...أما يف القتــل العمد فهو خالف ما نص
عليه األصحاب ،..وليس له يف الوســيط ذكر ،بل فرق يف باب الرسقة بني شــهادهتم
عىل الرسقة ،وشــهادهتم عىل القتل ،كام فعل غريه ،وال حممل ملا جرى هنا إال السهو».
وينظر :هناية املطلب .597-596/18
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 قولــه :وال خالف أنه لو شــهد عىل أنه كان يف يــد املدعي باألمسُقبِ َ
وجعل املدعــي صاحب يــد((( .هــذا منكر ،وطــرق األصحاب
ــل ُ
والشــافعي متفقة عىل أن قيام البينة عىل اليد باألمس كقيامها عىل امللك يف
األمس كالوقف(((.
 قوله :وبعد موت السيد ولكن قبل امتداد يد الوارث...إىل آخره(((.هــذا ترصيح يف إثبات وجهني قبل امتداد أيدهيم إىل الرتكة ويف أن بعضهم
طــرد الوجهــن فيام إذا مــات بعد امتــداد أيدهيم ،والــذي يوجد لعامة
األصحــاب :أن الوجهني فيام بعد االمتــداد ،وأن احلكم فيام إذا مات قبل
االمتداد ،كاحلكم إذا مات قبل موت الســيد .وكذا ذكره اإلمام((( ،وهو يف
الوسيط((( .واهلل أعلم.
((( احلديث هنا إذا ا َّدعى دار ًا أو عبد ًا يف يد رجل ،فشــهدت له البينة بامللك يف األمس ،ومل
تتعرض للحال .ينظر :الوجيز .269/2
((( التذنيب لوحة/84 :ب/85-أ .وينظر :فتح العزيز .245-244/13
((( احلديث هنا عن امتناع العتق باملرض .قال الغزايل« :وموته بعد موت السيد ،ولكن قبل
امتداد يد الوارث إليه هل يكون كاملوت قبل موت السيد؟ فيه وجهان ،ومنهم من طرد
اخلالف يف موته قبل القرعة ،وإن كان بعد موت السيد؛ ألنه حمجور عن الترصف فيه».
الوجيز .277/2
((( ينظر :هناية املطلب .237-235/19
((( ينظر :الوسيط  ،474-473/7فتح العزيز .350/13
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آخــر املنتخــب .واحلمد هلل وحــده وصلواته عىل ســيدنا حممد وآله
وصحبه وسالمه.
هذا آخر ما شوهد من خط املصنف .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
واحلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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 -1إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين ،ملحمد مرتىض بن حممد

احلسيني الزبيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1409 ،1هـ1989-م.

 -2األعــام :خلري الدين الــزركيل ،دار العلم للماليــن ،بريوت ،ط،5

1980م.

 -3األم ،لإلمام حممد بن إدريس الشــافعي ،دار الشــعب ،القاهرة ،طبعة

مصورة عن ط بوالق1968 ،م.

 -4أنيــس الفقهاء ،للقاســم بن عبــد اهلل القونوي ،حتقيــق :د .أمحد بن

عبد الرزاق الكبييس ،دار الوفاء ،جدة ،ط1406 ،1هـ1986-م.

 -5بحر املذهب يف فروع املذهب الشافعي ،لإلمام أيب املحاسن عبد الواحد

الروياين ،حتقيق :طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط2009 ،1م.
 -6بدايــة املحتــاج يف رشح املنهاج يف الفقه الشــافعي ،لإلمام ابن قايض

شهبة ،دار النوادر ،سورية ،ط2012 ،1م.

 -7البــدر املنري يف ختريج أحاديث الرشح الكبري ،البن امللقن ،حتقيق :مجال

حممد السيد وآخرين ،دار العاصمة ،الرياض ،ط1414 ،1هـ.

 -8البيان يف مذهب اإلمام الشــافعي؛ ليحيى بن أيب اخلري العمراين ،اعتنى

به :قاسم حممد النوري ،دار املنهاج ،السعودية.
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 -9حترير ألفاظ التنبيه :ليحيى بن رشف النووي ،حتقيق :عبد الغني الدقر،
دار القلم ،دمشق ،ط1408 ،1هـ1988-م.
 -10حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين :البن العطار ،حتقيق مشهور
حسن سلامن ،دار الصيمعي ،الرياض ،ط 2011 ،1م.
 -11حتفــة املحتاج لرشح املنهاج مطبوع مع حاشــية الرشواين :ألمحد بن
حجر اهليتمي ،دار الفكر ،بريوت ،مصورة عن ط 1ببوالق1315 ،هـ.
 -12التحقيق :لإلمام حييى بن رشف النووي ،حتقيق :عيل معوض وعادل
عبد املوجود ،دار اجليل ،ط1413 ،1هـ1993-م.
 -13التدوين يف أخبــار قزوين ،لعبد الكريم بن حممــد الرافعي ،حتقيق:
عزيز اهلل العطاري ،دار الكتب العلمية ،بريوت1408 ،هـ1987-م.
 -14تذكرة احلفاظ :أليب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
 -15التذنيــب :لعبد الكريم بن حممد الرافعي ،خمطوطة ،مصورة نســخة
مكتبة أيا صوفيا برتكيا.
 -16التنبيه يف الفقه الشــافعي :أليب إسحاق الشــرازي ،اعتنى به :أيمن
صالح شعبان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1هـ1995-م.
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 -17هتذيب األسامء واللغات :لإلمام حييى بن رشف النووي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 -18التهذيب يف فقه اإلمام الشــافعي :لإلمام احلسني بن مسعود البغوي،
حتقيق :عادل عبد املوجود ،وعيل معــوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1418هـ1997-م.
 -19حاشــية اجلمل عىل املنهج :لسليامن اجلمل ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
 -20احلاوي الكبري :لإلمام أيب احلســن عيل بن حممــد املاوردي ،حتقيق:
د .حممود مطرجي وآخرين ،دار الفكر ،بريوت ،ط1414 ،1هـ1994-م.
 -21حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء :لسيف الدين أبو بكر الشايش،
حتقيق :د.ياسني أمحد درادكة ،مكتبة الرسالة احلديثة ،عامن ،ط1988 ،1م.
 -22حياة اإلمام النووي املســمى :االهتامم برتمجة اإلمام النووي شــيخ
اإلســام ،لإلمام حممد بن عبد الرمحن الســخاوي ،عني به :د .مصطفى ديب
البغا ،دار العلوم اإلنسانية ،سورية ،ط1997 ،1م.
 -23ذيل مرآة الزمان :ملوســى بن حممد اليونيني ،طبعة مصورة عن نرشة
وزارة املعــارف بحيدر آبــاد الدكن لدى دار الكتاب اإلســامي ،مرص ،ط،2
1992م.
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 -24رسالة التنبيه عىل اصطالحات فقهائنا ،ملريان كويت مسليار ،حتقيق :د.

عبد النصري أمحد الشافعي ،دار الضياء ،الكويت ،ط 2014 ،1م.

 -25روضة الطالبني :لإلمام حييى بن رشف النووي ،املكتب اإلســامي،

بريوت1395 ،هـ.

 -26ســنن أيب داود :أليب داود سليامن بن األشــعث السجستاين ،حتقيق:

عزت عبيد الدعاس ،عادل السيد ،دار احلديث ،محص ،ط1969 ،1م.

 -27ســر أعالم النبالء ،لشــمس الدين حممد بن أمحــد الذهبي ،حتقيق:

جمموعة من املحققني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1401 ،1هـ1981-م.

 -28الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية :إلسامعيل بن محاد اجلوهري،

حتقيق :أمحد عبد الغفار عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1990 ،4م.

 -29صحيح البخاري :أليب عبد اهلل حممد بن إســاعيل البخاري ،املكتبة

اإلسالمية ،إستانبول1981 ،م.

 -30صحيح مسلم :أليب احلســن مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق:

حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.

 -31طبقات الشــافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي،

حتقيق :د .حممود حممد الطناحي و د .عبد الفتاح احللو ،دار هجر ،القاهرة ،ط،2

1992م.
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 -32طبقات الشــافعية ،البن قايض شــهبة ،حتقيق :د .احلافظ عبد العليم
خان ،دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن ،ط1980 ،1م.
 -33طبقات الشــافعية ،جلــال الدين عبد الرحيم اإلســنوي ،حتقيق :د.
عبد اهلل اجلبوري ،دار العلوم ،الرياض1400 ،هـ.
 -34طبقات الفقهاء الشافعيني ،للحافظ إسامعيل بن كثري ،حتقيق :د .أمحد
عمر هاشــم ،و د .حممد زينهم حممد عزب ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط،1
1993م.
 -35طــرح التثريب يف رشح التقريب ،لزين الدين أيب الفضل عبد الرحيم
العراقي ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت1992 ،م.
 -36الغاية القصوى يف دراية الفتوى ،لعبد اهلل بن عمر البيضاوي ،حتقيق:
عيل حميي الدين عيل القرة داغي ،دار اإلصالح ،الدمام.
 -37فتــح العزيز رشح الوجيز :لإلمام أيب القاســم عبد الكريم بن حممد
الرافعي ،حتقيق :عيل معوض ،عادل عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1417 ،1هـ1997-م.
 -38لســان العرب :جلامل الدين حممد بن مكرم بــن منظور ،دار صادر،
بريوت.
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 -39املجموع رشح املهذب :لإلمام حييى بن رشف النووي ،حتقيق :حممد
نجيب املطيعي ،املكتبة العاملية ،القاهرة.
 -40املحرر يف الفقه الشــافعي :لإلمام أيب القاســم عبد الكريم بن حممد
الرافعي ،رسالة دكتوراه ،حتقيق :د .حممد عبد الرحيم حممد عيل سلطان العلامء،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
 -41خمتار الصحــاح ،ملحمد بن أيب بكر بن عبد القــادر الرازي ،حتقيق:
حممود خاطر ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت.1995 - 1415 ،
 -42خمترص املزين هبامش األم :أليب إبراهيم إســاعيل بن حييى املزين ،دار
املعرفة ،بريوت.
 -43املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري :ألمحد بن حممد بن عيل املقري
الفيومي ،دار الفكر.
 -44املعامل األثرية يف السنة والسرية :ملحمد حممد حسن رشاب ،دار القلم،
بريوت ،ط1411 ،1هـ1991-م.
 -45معجم املؤلفني :لعمر رضا كحالة ،مكتبة املثنى ،بريوت.
 -46معجــم املصطلحات واأللفاظ الفقهية :د .حممــود عبد الرمحن عبد
املنعم ،دار الفضيلة ،املغرب.
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 -47املعجم الوسيط :ملجموعة من املؤلفني ،جممع اللغة العربية ،القاهرة،
1406هـ.
 -48معجــم لغــة الفقهــاء :د .رواس قلعة جي ،د .حامــد صادق ،دار
النفائس ،بريوت ،ط1408 ،2هـ1988-م.
 -49مغنــي املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج :ملحمــد الرشبيني اخلطيب،
مصطفى البايب احللبي1377 ،هـ1958-م.
 -50املغنــي يف اإلنباء عن غريب املهذب واألســاء :إلســاعيل بن أيب
الربكات بن باطيــش ،حتقيق :د .مصطفى عبد احلافــظ ،املكتبة التجارية ،مكة
املكرمة ،ط1411 ،1هـ1991-م.
 -51املنهاج الســوي يف ترمجة اإلمام النووي للسيوطي:حتقيق أمحد شقيق
دمج ،دار ابن حزم ،بريوت،ط1414 ،2هـ.
 -52املهذب :أليب إســحاق إبراهيم الشريازي ،حتقيق :د .حممد الزحييل،
دار القلم ،دمشق ،ط1417 ،1هـ1996-م.
 -53النظم املستعذب يف تفســر غريب ألفاظ املهذب :لبطال بن أمحد بن
سليامن بن بطال الركبي ،حتقيق :د .مصطفى عبد احلفيظ ،املكتبة التجارية ،مكة
املكرمة ،ط1408 ،1هـ1988-م.

180

الـمنـتـخـب يف خمـتـصـر الـتـذنـيـب

 -54هنايــة املطلب يف دراية املذهب :إلمام احلرمــن عبد امللك اجلويني،
حتقيق :أ.د .عبد العظيم حممود الديب ،دار املنهاج ،جدة ،ط2007 ،1م.
 -55الوجيز يف الفروع :لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل ،دار املعرفة،
بريوت.
 -56الوســيط يف املذهب :لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل ،حتقيق:
أمحد حممود إبراهيم ،حممد حممد تامر ،دار السالم ،القاهرة ،ط1997 ،1م.
 -57وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :لشــمس الدين أمحد بن خلكان،
حتقيق :د .إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت.
•

•

•
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