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أتقدم بالشكر والتقدير إىل والدي وزوجيت وأخيت وبناهتا الذين حتملوا املشاق والصعاب ملعاونيت.
كما أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور /عبد الناصر خضر ميالد الذي تفضل بقبول اإلشراف
على رساليت املتواضعة.
وأتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم يل عونا أيا كان من األساتذة والزمالء ،ولكل من
ساهم يف إخراج هذه الرسالة.
أت قدم إليهم بأمسى معاين الشكر واالمتنان وأدعو اهلل تعاىل هلم مجيعا بدوام الصحة والسعادة
والفوز مبتاع الدنيا وحسن ثواب اآلخرة إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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ملخص البحث

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد :تعترب هذه الرسالة دراسة وحتقيقا من
كتاب النفقات واجلنايات من صفحة (  ) 939إىل هناية (  ) 1035من نسخة جامعة امللك
سعود .لكتاب حاشية الشوبري على شرح حترير تنقيح اللباب لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد
اخلطيب الشوبري املصري؛ املتويف 1069هـ؛ وتسعى هذه الرسالة إىل خدمة املخطوطة ،خدمة علمية
من خال ل حتقيقها ،ملا هلا من قيمة علمية ومكانة يف املذهب الشاععي ،عكتبت نص اإلمام الشوبري,
وطابقت النسخ املوجودة للمخطوطة وبينت النقص والزيادة ,وضبطت الكلمات الغريبة ,وخدمت
اعتمد عليها املؤلف,
املخطوطة خدمة علمية بتوثيق النصوص واملذاهب واآلراء من املصادر اليت
َ
واعتمدت يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ,وتشتمل هذه الدراسة على :الشكر
والتقدير ،وملخص البحث ،وعهرس احملتويات ،واملقدمة :وتتمثل مشكلة البحث وقيمة املخطوطة
ومكانتها؛ وسبب اختيار املوضوع ؛ مث هيكل البحث؛ ويشمل نبذة عن اإلمام الشوبري؛ ودراسة عن
الكتاب احملقق؛ مث كتاب :النفقات ،واجلنايات؛ مث اخلامتة :وذكرت عيها اهم النتائج ومنها :أن القرن
احلادي عشر اهلجري هو العصر الذهيب يف تصنيف احلواشي على املذهب الشاععي ،وقد نقل اإلمام
عن كبار أئمة املذهب ,مث التوصيات ومنها خدمة املخطوطات العلمية ؛ مث املصادر ،مث املراجع.
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Abstract
Praise be to God alone , and peace and blessings be upon the Prophet after him , and after:
This is the message the study and investigation of the book expenses and felonies of the page
(939) to the end (1035), a copy of the King Saud University. To book Alchopra footnote to
explain the editing revision pulp of Imam Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khatib
Alchopra Egyptian; d. 1069 AH; seeking this message to the manuscript service, scientific
service through to achieve, because of their scientific prestige value of the Shafi'i school, I
wrote the text of the Imam Alchopra, and matched existing copies of the manuscript and
showed shortages and increase, and seized strange words, and served as a scientific
manuscript service documented texts and doctrines and views of sources upon which the
author, and adopted in this study, the descriptive and analytical This study include : thanks
and appreciation , and a summary of the research, and the Table of Contents and Introduction:
The problem of the research and the value of the manuscript and its place ; and the reason for
choosing the subject; then the structure of research; includes About Imam Alchopra ; and a
study investigator book ; then book: expenses, felonies ; then Conclusion : According to the
most important results , including: the atheist tenth century is the golden age in the
classification of the footnotes to the Shafi'i school , was quoted Imam as senior imams
doctrine, then the recommendations , including the scientific manuscripts service ; then
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س

المقدمة

إن احلمد هلل ,حنمده ,ونستعينه ,ونستغفره ,ونستهديه  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ,من يهده اهلل عال مضل له  ,ومن يضلل عال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له ,وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،قال تعاىل:

(ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ)(. )1
أما بعد،
عإ ن من أعضل العلوم الشرعية علم الفقه وكيف ال وقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
(من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين)(.)2
ومن املذاهب الفقهية املعتربة مذهب اإلمام الشاععي رمحه اهلل ،ومن أتباع املذهب :اإلمام
الشوبري رمحة اهلل وقد وضع حاشية على كتاب حتفة الطالب شرح التحرير تنقيح اللباب.
عأحببت أن أحقق جزءا منها عأسال اهلل التوعيق والسداد.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

( )1سورة األحزاب ،اآلية.71- 70:
( )2حديث معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنه  ،وهو خيطب يقول :إين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :من يرد
اهلل به خريا يفقهه يف الدين ،وإمنا أنا قاسم ويعطي اهلل»؛ رواه القشريي ،مسلم بن احلجاج النيسابوري( ،ت 261هـ) ،املسند
الصحي ح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،حتقيق :حممد عؤاد عبد الباقي ،بدون طبعة( ،لبنان،
بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،بدون تاريخ) املعروف بـ صحيح اإلمام مسلم ،كتاب :الزكاة ،باب :باب النهي عن املسألة،
.1037- 719- 2
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مشكلة البحث:
-1
-2
-3
-4
-5

تظهر مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية :
ما هي قيمة املخطوطة العلمية؟
ما هي مكانة املخطوطة يف املذهب الشاععي؟
أين توجد املخطوطة؟
هل حققت املخطوطة من قبل؟
ما األثر الذي تركته املخطوطة؟

سبب اختياري للموضوع:
-1
-2
-3
-4

قيمة املخطوطة العلمية.
مكانة املخطوطة يف املذهب الشاععي.
إيراد املؤلف ألكثر املواضع الفقهية وحتقيقها.
إكمال حتقيق هذه املخطوطة.

أهداف البحث:
- 1كتابة نص اإلمام الشوبري.
 - 2مطابقة النسخ املوجودة للمخطوطة وبيان النقص والزيادة.
- 3خدمة املخطوطة خدمة علمية.
الدراسات السابقة:
قمت بتتبع الدراسات العلمية حول هذا املوضوع يف دليل رسائل املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،ودليل رس ائل كلية الشريعة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة ،ودليل
رسائل اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ,ومركز امللك عيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  ،ومكتبة
امللك عهد الوطنية  ،واملكتبة املركزية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ,وكذا البحث
عن طريق الشبك ة العنكبوتية ,علم أقف على ٍ
حبث علمي هلذا املوضوع العظيم مما دععين إىل حبثه
وحتقيقه.
2

حدود البحث:
دراسة حتقيق من بداية كتاب النفقات صفحة (  ) 939إىل هناية كتاب اجلنايات (  ) 1035من
نسخة جامعة امللك سعود.
منهج التحقيق:
تعددت مناهج التحقيق بتعدد أغراض احملققني  ،ولقد اتبعت يف هذا التحقيق املنهج الوصفي
التحليلي ,وهذا املنهج يتلخص عيما يلي:
 .1كتبت نص املؤلف من املخطوطتني ،وقد جعلت نسخة (جامعة امللك سعود) بالرياض (أ)
ونسخة مكتبة احلرم مبكة املكرمة (ب).
 .2قابلت النسختني مبا يلي:
أ  -أشرت يف احلاشية إىل أرقام األلواح يف النسختني مثال( :خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة
امللك سعود ،هناية اللوح رقم ( ،)939 :خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح
رقم.)745 :
ب  -أشرت يف احلاشية إىل النسخة الواقع عيها السقط ،مثال( :ما بني املعكوعني ليس يف
خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته).
ت  -أشرت يف احلاشية إىل النسخة الواقع عيها اختالف ,مثال( :ما بني املعكوعني يف خمطوطة
ب :قال ،والصحيح ما أثبته).
ث  -ضبطت الكلمات الغريبة.
ج  -ترمجت أمساء األعالم املذكورين يف املخطوطة.
اعتمد عليها املؤلف ,بالرجوع إىل مظا ّهنا
 .3وثقت النصوص واملذاهب واآلراء من املصادر اليت
َ
تيسر ,وإال نقلت من الكتب املعتمدة يف املذهب ،واليت
املطبوعة واملخطوطة إن أمكن ذلك و ّ
أشارت إىل تلك األقوال.
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تقدمت على املؤلف ,ويف حالة
 .4رجعت  -غالبا  -يف توثيقي لبعض املسائل إىل الكتب اليت ّ
عدم وقويف على شيء من ذلك ,ورأيت زيادة عائدة ,عإين أرجع إىل كتب املتأخرين؛ ألضيف
منها ما عيه الفائدة والنفع.
 .5عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها ِ
بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف احلاشية.
 .6خرجت األحاديث الواردة يف الكتاب من مصادرها يف احلاشية.
 .7وضعت عنوان الباب أو الفصل أو الفرع والتنبيه يف وسط الصفحة.
 .8عهرست حمتويات الرسالة.
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التمهيد في دراسة حياة اإلمام الشوبري والمخطوطة
الفصل األول :دراسة عن حياة اإلمام الشوبري رحمه اهلل وفيه أربعة مباحث:

المبحث األول  :اسم اإلمام وكنيته ولقبه ،ومولده  ،ونشأته.
المبحث الثاني  :أخالقه وصفاته  ،مناصبه العلمية والعملية.
المبحث الثالث  :أشهر شيوخه ،وتالميذه.
المبحث الرابع  :آثاره ووفاته.
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المبحث األول :اسم اإلمام ،وكنيته ،ولقبه ،ومولده ،ونشأته.
هو اإلمام حممد( )1بن أمحد اخلطيب الشوبري املصري الشاععي املل ّقب بشمس الدين ،اإلمام املتقن
الثبت احلجة شيخ الشاععية يف وقته ورأس أهل التحقيق والتدريس واإلعتاء يف جامع األزهر وكان
عقيها ،ثابت الفهم  ،ول ّقب بشاععي الزمان.
ولد رمحه اهلل يف قرية شوبر( )2غريب مصر وينسب إليها ،ولد رمحه اهلل يف احلادي عشر من
شهر رمضان لسنة سبع وسبعني وتسعمائة للهجرة النبوية (٩٧٧هـ).
ونشأ يف مصر وعاش عيها وترىب يف قرية شوبر ،مث انتقل بعد ذلك إىل القاهرة لطلب العلم
باألزهر حىت تويف رمحه اهلل.

) (1احمليب ،حممد أمني احلموي( ،ت 1111هـ) ،خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،ط ( ،1لبنان ،بريوت ،دار
صادر) ،386- 385/3 :وباعلوي ،حممد بن أيب بكر بن أمحد الشلي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر ،
حتقيق :إبراهيم أمحد املقحفي ،ط (1اليمن ،صنعاء ،مكتبة ترمي احلديثة ،ومكتبة اإلرشاد1424 ،هـ 2003-م)- 296/1:
 ،297والزركلي :خري الدين بن حممود بن حممد (ت 1396هـ) ،األعالم ،ط( ،5لبنان ،دار العلم للماليني 2002 ،م
) ،13- 11/6:وكحالة :عمر بن رضا بن حممد الدمشقي (ت 1408هـ) ،معجم المؤلفين ،ط ( ،1لبنان ،بريوت ،دار إحياء
الرتاث العريب) .257/8:
) (2شوبر :قرية تبعد عن مدينة طنطا ستة كيلو مرت تقريبا وهي من حماعظة الغربية  ،وتعترب اآلن من ضواحي طنطا ،رمزي ،حممد،
القاموس الجغ رافي للبالد المصرية ،طبعة اهليئة املصرية العامة سنة (١٩٩٤م) .225/1
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المبحث الثاني :أخالقه وصفاته ،ومناصبه العلمية والعملية
كان اإلمام حممد بن أمحد اخلطيب الشوبري رمحه اهلل ثابت الفهم دقيق النظر متثبتا يف النقل متأدبا
مع العلماء حسن اخللق ،طلب العلم على شيوخ األزهر ،وحفظ خمتصر املزين وشرح الروضة والعباب
وغريها من الكتب القدمية املطولة ،وعرف عنه أنه آخر من قرأ يف جامع األزهر شرح الروضة
واملختصر والعباب.
وتظهر مكانته العلمية رمحه اهلل من تلقيبه بشاععي الزمان( )1وثناء شيوخه عليه وتصدره
للتدريس يف سن مبكر ،حيث كان رأس أهل التحقيق والتدريس واإلعتاء يف جامع األزهر ،وقد أجازه
شيوخه بالتدريس وأثنوا عليه يف العلم.
وهو حامل لواء مذهب الشاععية على كاهله ،وراقم( )2حتريراته بأنامله ،شيخ اجلامع األزهر،
وبدره املنري األزهر ،صدر املدرسني ،وخامتة احملققني ،شيخ اإلعتاء والتدريس يف اجلامع األزهر يف كل
ع لم نفيس ،الذي اشتهر ذكره يف اململكة اإلسالمية ،وخطا من الفقه خطوة مل خيطها أحد يف عصره
من الشاععية حبيث أن مجيعهم كان يرجع إليه يف املسائل املشكلة ،وكان يلقب بشاععي زمانه" وقال
أيضا" :أجازه شيوخه ،وشهدوا له بالفضل التام ،واشتهر بالعلم واجلاللة عند اخلاص والعام ،وكان
يقرئ خمتصر املزين ،وشرح الروض والعباب ،وغريها من الكتب القدمية املطولة وكان مييل إليها"(.)3

(  )1احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق.386- 385/3:
(  )2رقم :الرقم والرتقيم :تعجيم الكتاب .ورقم الكتاب يرقمه رقما :أعجمه وبينه .وكتاب مرقوم أي قد بينت حروعه بعالماهتا من
التنقيط ،وراقم :أي كاتب؛ األنصاري ،حممد بن مكرم بن منظور( ،ت 711هـ) ،لسان العرب ،ط( 3لبنان ،بريوت ،دار صادر
1414 ،هـ)" ،مادة رقم" .248 /12
(  )3باعلوي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر ،مرجع سابق.296/1:
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المبحث الثالث :أشهر شيوخه ،وتالميذه.
من أشهر شيوخه رمحه اهلل:
 - 1إبراهيم بن عبد الرمحن بن علي العلقمي( ،ت994هـ)( )1أخذ عنه علم احلديث وأجازه يف
الرواية والتدريس.
 - 2مشس الدين الرملي :هو حممد بن أمحد بن محزة ،مشس الدين بن شهاب الدين الرملي،
(ت١٠٠٤:هـ)( ، )2عقيه مصر ومفتيها ،لقب بالشاععي الصغري ،له عدة مصنفات ،طبع منها:
هناية احملتاج شرح املنهاج ،وغاية البيان شرح زبد بن رسالن وغريها.
شاععي مصري،
 - 3الشيخ منصور الطبالوي ،سبط ناصر الدين حممد بن سامل الطبالوي ،عقيه ّ
غزير العلم بالعربية والبالغة ،أصله من إحدى قرى املنوعية ،مولده ووعاته بالقاهرة (ت ١٠١٤
هـ)(.)3
 - 4أبو النجا سامل بن حممد السنهوري من علماء املالكية ،تويف يف مصر سنة(١٠١٥هـ)(.)4
 - 5النور الزيادي هو علي بن حيىي نور الدين الزيادي املصري ،نسبته إىل حملة زياد بالبحرية ،انتهت
إليه رئاسة الشاععية مبصر ،كان مقامه ووعاته بالقاهرة وله :حاشية على شرح املنهج لشيخ

(  )1الغزي :جنم الدين حممد بن حممد( ،ت 1061هـ) ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ،بتحقق :خليل املنصور،
العكري ،عبد احلي بن أمحد بن حممد بن
ط(1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية 1418 ،هـ  1997 -م) ،81- 80/3:و َ
العماد احلنبلي ،أبو الفالح (ت1089 :هـ) ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،حققه :حممود األرناؤوط ،وخرج أحاديثه:

عبد القادر األرناؤوط ،ط( ،1سوريا ،دمشق ،دار ابن كثري 1406 ،هـ 1986 -م) ،636/10:واحمليب ،خالصة األثر ،مرجع
سابق.386/3 :
(  )2احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق ،342/3:وباعلوي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر ،مرجع
سابق.8- 7/6:
) (3املرجع السابق.300/7:
) (4املرجع السابق.72/3:
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اإلسالم زكريا األنصاري يف الفقه وقد أخذ عنه الفقه والعقيدة وغريها تويف رمحه اهلل
١٠٢٤هـ(.)1
ومن أبرز تالميذه رمحه اهلل:
 - 1برهان الدين إبراهيم بن حممد بن شهاب الدين الربماوي املصري الشاععي له عدة حواشي
منها :حاشية على شرح غاية التقريب (خمتصر أيب شجاع)  ،وحاشية على عتح الوهاب بشرح
منهج الطالب ،تويف رمحه اهلل 1006هـ(.)2
يس بن زين الدين بن أىب بكر بن حممد بن الشيخ عليم ا حلمصي الشاععي الشهري بالعليمي
ّ -2
نزيل مصر اإل مام البليغ شيخ العربية وقدوة أرباب املعاين والبيان املشار إليه بالبنان يف حمفل
التبيان مولده حبمص ورحل مع والده إىل مصر ونشأ وقرأ هبا وكان ذكيا حسن الفهم ،وبرع
يف العلوم العقلية وشارك يف األصول والفقه ،وتصدر يف األزهر إلقراء العلوم ،وشاع ذكره ،وله
مال جزيل وإنعام كثري على طلبة العلم؛ تويف رمحه اهلل 1061هـ(.)3
 - 3مشس الدين حممد بن عالء الدين البابلي  ،وكان كثري اإلعادة للطالب رمحه اهلل ،قليل العناية
بالتأليف؛ تويف رمحه اهلل 1077هـ(.)4
 - 4علي بن علي ،نور الدين الشرباملسي ،أ يب الضياء ،الشاععي ،من عقهاء الشاععية  ،ولد مبصر
سنة  997هـ ،كان دقيق الفهم ،جيد النظر ،له العديد من املصنفات منها حاشية على هناية

(  )1احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق ،197- 195/3:وباعلوي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر،
مرجع سابق.32/5:
(  )2سركيس ،يوسف بن إليان بن موسى( ،ت 1351هـ) ،معجم المطبوعات العربية والمعربة ،بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة،
مطبعة سركيس مبصر 1346 ،هـ 1928 -م) ،553- 552/2:وباعلوي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي

عشر ،مرجع سابق ،68- 67/1:والطعمي ،حميي الدين ،النور األبهر في طبقات شيوخ األزهر ،ط ( ،1لبنان ،بريوت ،دار
اجليل1412 ،هـ 1992-م) ،ص6؛ والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.68/1 :
(  )3احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق ،492- 491/4:وباعلوي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر،
مرجع سابق.279/1:
(  )4املرجع السابق.270/6:
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احملتاج ،وحاشية على شرح الورقات يف أصول الفقه ،وحاشية على املواهب اللدنية
للقسطالين ،تويف رمحه اهلل بالقاهرة سنة 1087هـ(.)1
شاععي .كان إمام اجلامع
 - 5منصور بن عبد الرزاق بن صاحل الطوخي .عقيه أزهري مصري
ّ
األزهر .وقام بالتدريس عيه طول حياته .له حاشية على شرح ألفية العراقي ،تويف رمحه اهلل
1090هـ(.)2

(  )1احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق ، 177- 174/3:والكتاين ،حممد بن أيب الفيض جعفر احلسين اإلدريسي
(ت1345:هـ) ،الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ،حتقيق :حممد املنتصر الزمزمي،ط ( 6لبنان ،بريوت،
دار البشائر1421 ،هـ 2000-م)201/1:؛ والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.314/4 :

(  )2احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق423/4:؛ والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.300/7:
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المبحث الرابع :آثاره ،ووفاته
من آثاره رحمه اهلل:
- 1حاشية على منهج الطالب (خمطوط).
- 2حاشية على املواهب اللدنية للقسطالين يف السرية النبوية« املواهب اللدنية باملنح احملمدية»
(خمطوط).
- 3حاشية علي الفتح املبني بشرح األربعني البن حجر يف احلديث (خمطوط).
- 4حاشية على شرح التحرير (وهي اليت بصدد حتقيق كتاب النفقات واجلنايات منها).
- 5حاشية على العباب احمليط مبعظم نصوص الشاععي واألصحاب (خمطوط).
- 6وله كذلك عتوى عقهية (خمطوط).
 - 7وحاشية على كتاب «األلفية يف النحو» (خمطوط).
- 8أجوب ة عن سؤاالت األولياء و كراماهتم(.)1

) (1احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق ،385/3:والبغدادي ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،مرجع

سابق ،287/2:والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق ،11/ 6:كحالة ،معجم المؤلفين ،مرجع سابق.257/8 :
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وفاته رحمه اهلل:
تويف اإلمام حممد بن أمحد اخلطيب الشوبري رمحه اهلل يف ليلة الثالثاء السادس عشر من شهر مجادي
األول لسنة تسع وستني وألف(1069هـ) يف القاهرة(.)1
وقد رثاه تلميذه أمحد بن مكي احلسين احلموي احلنفي(:)2
مضى اإلمامان يف عقه ويف أدب *** الش ـوبري واخلفاجي( )3زينة العرب
وكنت أبكي لفقد الفقه منفردا *** عصرت أبكي لفقد الفقه واألدب

) (1احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق ،386/3:وباعلوي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر ،مرجع

سابق ،297/1:والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق ،11/6:كحالة ،معجم المؤلفين ،مرجع سابق ،257/8:والبغدادي ،هدية
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،مرجع سابق.287/2:

(  )2السيد األديب أمحد بن حممد احلموي املصري قرأ علي اإلمام الشوبري واخلفاجي تويف رمحه اهلل 1098هـ؛ احمليب ،خالصة
األثر ،مرجع سابق ،342/1:وباعلوي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر ،مرجع سابق.297/1:
(  )3أمحد بن حممد بن عمر ،شهاب الدين اخلفاجي املصري :قاضي القضاة وصاحب التصانيف يف األدب واللغة .نسبته إىل
قبيلة خفاجة .ولد ونشأ مبصر ،ورحل إىل بالد الروم ،واتصل بالسلطان مراد العثماين عواله قضاء سالنيك ،مث قضاء مصر .مث عزل
عنها عرحل إىل الشام وحلب وعاد إىل بالد الروم ،تويف رمحه اهلل تعاىل يوم الثالثاء لثنيت عشرة خلت من شهر رمضان 1069هـ،
وقد أناف على التسعني وكان تويف قبله بثالثة أشهر الفقيه الكبري حممد بن أمحد الشوبري امللقب بالشاععي الصغري؛ احمليب،
خالصة األثر ،مرجع سابق ،342/1 :والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.238/1 :
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الفصل الثاني دراسة عن الكتاب المحقق وما يتعلق به
وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول  :التعريف بالمتن المشروح (تحفة الطالب بشرح التحرير تنقيح اللباب)
المبحث
المبحث الثالث :المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه.
المبحث الرابع :أثر الكتاب على من جاء بعده.
المبحث الخامس :وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.
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المبحث األول:التعريف بالمتن المشروح" تحفة الطالب بشرح التحرير تنقيح اللباب"
وفيه مطلبان:
المطلب األول  :التعريف باإلمام زكريا األنصاري وذلك من خالل:
- 1امسه ,وكنيته ,ولقبه.
زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري اخلزرجي السنيكي  ،ممث القاهري األزهري القاضي
الشاععي ،يكىن بأيب حيي  ،ويلقب :بشيخ اإلسالم أو زين الدين(.)1
- 2مولده ,ونشأته.
( )2
ت ،وآخرها
"سنَـْي َكة" بضم السني املمْه َملَة ،وعتح النون ،وإسكان الياء املثناة من َْحت م
ولد يف م
تاء التأنيث (بشرقية مصر) واختلف يف تاريخ والدته (823هـ)824( ،هـ)826( ،هـ) ،وتعلم يف
القاهرة ،وكف بصره رمحه اهلل سنة  906هـ؛ نشأ عقريا معدما.

- 3أخالقه ,وصفاته.
حفظ القرآن الكرمي ،وعمدة األحكام ،وبعض خمتصر التربيزي يف الفقه مث حتول إىل القاهرة يف
سنة841 :هـ ،عقطن األزهر وأكمل حفظ املختصر املذكور وحفظ املنهاج الفرعي ،وألفية النحو
واملنهاج األصلي ،وألفية احلديث ومنت التسهيل؛ وقد جد واجتهد يف طلب العلم(.)3

(  )1الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.46/3 :
(  )2مسَنيكة :من قرى مصر الشرقية ،تقع بني بلبيس والعباسة .احلموي ،أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي (ت 626هـ )،
معجم البلدان ،ط( 2لبنان ،بريوت ،دار صادر1995 ،م ).491/2:
) (3الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق ،47/3:الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين (ت 1250هـ) ،البدر الطالع
بمحاسن من بعد القرن السابع ،طبعة ط ،1لبنان ،بريوت ،دار املعرعة.252 :
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وظف اإلمام رمحه اهلل معرعته العلمية يف التأليف إِ َىل جانب التدريس  ،عخالل املائة سنة ِ
اليت عاشها
رمحه اهلل استطاع أن يرتك مجلة كبرية من املصنفات ،األمر ال ِذي دعع اإلمام الشوكاين( )1رمحه اهلل
للقول بأن( :لَ مه شرح وخمتصرات يف مك ّل عن من الفنون).
- 4أشهر شيوخه ،وتالميذه.
أخذ عن مجاعة منهم البلقيين( )2وابن حجر( )3وقرأ يف مجيع الفنون؛ وأذن له شيوخه باإلعتاء
والتدريس.

) (1الشوكاين :اإلمام أمحد بن حممد بن علي الشوكاين قاض ،من عضالء اليمانيني ،من أهل صنعاء نصب للقضاء يف صنعاء زمنا
ألف كتبا عديدة من أشهرها كتاب "نيل األوط ار من أسرار منتقى األخبار" تويف1250 :هـ ،الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق:

.246/1
) (2البلقيين  :هو عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين ،العسقالين األصل ،مث البلقيين املصري الشاععي 805- 724 ،هـ،
جمتهد حاعظ للحديث ،من العلماء بالدين ،ولد يف بلقينة -من غربية مصر  -وتعلم بالقاهرة يف كنف والده ،وويل قضاء الشام
سنة 769هـ وتويف بالقاهرة يوم األربعاء خامس رجب سنة 868هـ؛ من كتبه :التدريب ،وتصحيح املنهاج ،وامللمات برد
املهمات ،وحماسن االصطالح ،وحواش على الروضة ،واألجوبة املرضية عن املسائل املكية ،ومناسبات تراجم أبواب البخاري،
العكري ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،مرجع سابق51/7 :؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق46/5 :؛
والفتاوى؛ َ

الشوكاين ،ال بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،مرجع سابق.297:
) (3ابن حجر :هو اإلمام أمحد بن على بن حممد بن حممد بن على بن أمحد الشهاب أبو الفضل الكناين العسقالين القاهري
الشاععي املعروف بابن حجر ولد يف ثاين عشر شعبان سنة  773مبصر ونشأ هبا يتيما يف كنف أحد أوصيائه عحفظ القرآن وهو
ابن تسع مث حفظ العمدة وألفية احلديث للعراقي واحلاوي الصغري وخمتصر ابن احلاجب يف األصول وامللحة مث حبب اهلل إليه عن
احلديث عأقبل عليه بكليته وطلبه من سنة 793هـ وما بعدها ععكف على الزين العراقي ومحل عنه مجلة ناععة من علم احلديث
سندا ومتنا وعلال واصطالحا وارحتل إىل بالد الشام واحلجاز واليمن ومكة وما بني هذه النواحي وأكثر جدا من املسموع والشيوخ
ومسع العايل والنازل واجتمع له من ذلك ما مل جيتمع لغريه حىت بلغ مبلغا عظيما يف العلم والعمل عارحتل إليه العلماء وتبجح
األعيان بلقائه وأخذ عنه وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة وأحلق األصاغر باألكابر ومات يف أواخر ذي احلجة سنة  852هـ،
الشوكاين ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،مرجع سابق.103:
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وأشهر تالميذه :شهاب الدين شيخ اإلسالم ،ا إلمام أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي
السعدي األنصاري ،ت (974هـ )(.)1
- 5آثاره ووعاته.
من مؤلفاته رمحه اهلل:
 .1أحكام الداللة َعلَى حترير الرسالة .شرح عِْيهِ الرسالة القشريية يف التصوف.
 .2أدب الْ َق ِ
اضي َعلَى مذهب ا ِإل َمام الشاعِعِ ّي.
 .3أضواء البهجة يف إبراز دقائق املنفرجة .شرح َعلَى القصيدة املنفرجة.
 .4بلوغ األرب بشرح شذور الذهب ،شرح َعلَى َم ْنت شذور الذهب يف النحو البن هشام.
 .5هبجة احلاوي ،شرح َعلَى " احلاوي الصغري" للقزويين يف الفقه.
 .6حترير تنقيح اللباب ،اختصار لـ " تنقيح اللباب " يف الفقه.
 .7حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب ،شرح ملختصره السابق.
 .8منت لب األصول.
 .9التحفة العلية يف اخلطب املنربية.
 .10حتفة جنباء العصر يف أحكام النون الساكنة والتنوين واملد والقصر.
 .11تلخيص األزهرية يف أحكام األدعية للزركشي.
 .12تلخيص أسئلة القرآن وأجوبتها أليب بكر الرازي صاحب خمتار الصحاح.
 .13حاشية َعلَى شرح ابن املصنف َعلَى ألفية ابن مالك يف النحو.
 .14حاشية َعلَى شرح البهجة لويل الدين بن العراقي.
 .15حاشية َعلَى شرح احمللي َعلَى مجع اجلوامع.
 .16حاشية َعلَى شرح املقدمة اجلزرية.
 .17خالصة الفوائد احلموية يف شرح البهجة الوردية.

) (1العكربي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،مرجع سابق.134/8 :
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.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

الدرر السنية يف ش رح األلفية  ،يف النحو البن مالك.
الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة  ،للجزري.
الزبدة الرائقة يف شرح الربدة الفائقة.
شرح البسملة واحلمدلة.
شرح اجلامع الص ِحْيح للبخاري.
شرح الروض البن املقرئ .
شرح الشمسية يف املنطق .
ص ِحْيح اإلمام مم ْسلِم .
شرح َ
شرح طوالع األنوار للبيضاوي يف علم الكالم .

تويف الْ َق ِ
اضي زكريا األنصاري رمحه اهلل بَـ ْع َد معمر مملوء بالعلم والتعليم ،والرتبية واإلرشاد ،يف
سنة 925هـ ،وقيل :يف سنة 926هـ (.)1

(  )1الغزي ،جنم الدين حممد بن حممد( ،ت 1061هـ) ،الكواك ب السائرة بأعيان المئة العاشرة ،بتحقق :خليل املنصور،
ط(1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية 1418 ،هـ 1997 -م) ،48 ،208- 198/1:والعيدروس ،عبد القادر بن شيح
اإلسالم بن عبداهلل( ،ت 1038هـ) ،النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،ط ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
1405هـ ،115/1:الشوكاين ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،مرجع سابق ،252/1:والعكري ،شذرات
الذهب في أخبار من ذهب ،مرجع سابق ،187- 186/10:والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.48- 46/3:
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المطلب الثاني:التعريف بالكتاب المشروح (تحفة الطالب بشرح التحرير تنقيح اللباب) ومنهج
تأليفه.
قال :أبو حيىي زكريا األنصاري عن متنه " :عهذا خمتصر يف الفقه على مذهب اإلمام الشاععي رضي اهلل

عنه ،اختصرت عيه خمتصر اإلمام أيب زرعة العراقي( )1املسمى بـ (تنقيح اللباب)(  )2وضممت إليه عوائد
يم َسر هبا ذوو األلباب ،وأبدلت غري املعتمد به وحذعت منه اخلالف وما عنه بمد ،روما لتيسريه على
طالب العلم ومسيته (حترير التنقيح) متضرعا إىل اهلل تعاىل أن ينتفع به طالب الرتجيح"(.)3
كما قام رمحه اهلل بشرحه شرحا لطيفا ،سهل العبارة أمساه (حتفة ال طالب بشرح التحرير تنقيح
اللباب) ،وقد طبع طبعة قدمية يف مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر ،وهناك طبعة أخرى مبطبعة دار
املشاريع للنشر والتوزيع طبعت عام ١٤٢٥هـ  ٢٠٠٥ /م.

ويل الدين ،ابن العراقي ،قاضي الديار املصرية ،ولد
) (1أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي ،الرازياين ،مث املصريّ ،
بالقاهرة سنة 762هـ؛ من كتبه :البيان والتوضيح ،ومبهمات األسانيد ،وحترير الفتاوى ،وتنقيح اللباب ،وغري ذلك .مات –رمحه
اهلل  -يف القاهرة سنة 826هـ؛ السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان( ،ت 902هـ) ،الضوء الالمع

ألهل القرن التاسع ،بدون طبعة ( ،لبنان ،بريوت ،دار مكتبة احلياة) ،344 – 336 /1 :الشوكاين ،البدر الطالع بمحاسن
من بعد القرن السابع ،مرجع سابق ، 72/1:والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.148/1:
) (2كتاب تنقيح اللباب شرح لكتاب اللباب يف الفقه الشاععي ،لإلمام أمحد بن حممد بن أمحد الضيب ،أبو احلسن احملاملي ،الفقيه
الشاععي أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل الضيب ،البغدادي ،الشاععي ،ابن احملاملي ،أحد األعالم ،ولد
ببغداد سنة 368هـ ،تفقه على الشيخ أيب حامد ،وخلفه يف حلقته .كان عجبا يف الفهم والذكاء وسعة العلم .ألف كتاب
اجملموع ،واملقنع ،واللباب ،وغري ذلك .مات -رمحه اهلل  -ببغداد يف سنة 415هـ .ينظر يف ترمجته :الذهيب ،مشس الدين أبو عبد
اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز( ،ت 748هـ)؛ الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز( ،ت 748هـ) ،سير أعالم
النبالء ،جمموعة من احملققني بإشراف شعيب األرناؤوط،ط(3لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1405 ،هـ 1985-م)- 403/17:

405؛ الباباين ،إمساعيل بن حممد أمني البغدادي (ت 1399هـ) ،إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ،ط،1
(بريوت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب ،بدون تاريخ) 351 :.و 1130و 1366و 1541و 1606و ،1810والعكري،
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،مرجع سابق ،77 / 5 :والزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.211/1:

) (3األنصاري ،زكريا بن حممد السنيكي (ت  926هـ) ،تحفة الطالب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب ،ط (1مطبعة مصطفى
البايب احلليب) ،صفحة .3
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المبحث الثاني :تحقيق عنوان الكتاب ،وتوثيق نسبته إلى المؤلف.
اسم الكتاب " ،حاشية الشوبري على شرح التحرير" تنقيح اللباب املسمى حتفة الطالب شرح حترير
تنقيح اللباب لإلمام أيب حيىي زكريا األنصاري رمحه اهلل كما ذكر ذلك ناسخ خمطوطة احلرم املكي
وخمطوطة جامعة امللك سعود.
أما نسبتها إىل املؤلف عقد ذَ َك َر حممد أمني بن عضل اهلل احمليب احلموي ،يف خالصة األثر يف
أعيان القرن احلادي عشر( ، )1وحممد بن أيب بكر باعلوي ،يف عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن
احلادي عشر( ، )2وإمساعيل باشا البغدادي يف هدية العارعني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني( ،)3وخري
الدِّين ال ِزِرْكلي يف األعالم( ، )4وعمر رضا كحالة يف معجم املؤلفني( )5أن من مؤلفات الشوبري حاشية
على حتفة الطالب بشرح التحرير تنقيح اللباب لإلمام زكريا األنصاري.

(  )1احمليب ،خالصة األثر ،مرجع سابق.386/3 :

(  )2باعلوي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر ،مرجع سابق.297/1 :
(  )3البغدادي ،هدية العارعني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ،مرجع سابق.287/2 :
(  )4الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.11/6 :

(  )5كحالة ،معجم المؤلفين ،مرجع سابق.257/8 :
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المبحث الثالث  :المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه.
اعتمد املؤلف رمحه اهلل يف شرحه وحاشيته على ما يلي(:)1
 - 1اإلمجاع :البن املنذر.
 - 2األذكار للنووي.
 - 3االستقصاء للماراين.
 - 4أسىن املطالب يف شرح روض الطالب :لزكريا األنصاري.
 - 5اإلقليد لدرء التقليد للفزاري.
 - 6اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع :لإلمام للشربيين.
 - 7اإلملام بأحاديث األحكام :البن دقيق العيد.
 - 8األم :لإلمام الشاععي.
 - 9اإلمام يف بيان أدلة األحكام :للعز بن عبد السالم.
 - 10األنوار :لألردبيلي.
 - 11األوسط :البن املنذر.
 - 12إيضاح الفتاوي يف النكت املتعلقة باحلاوي :للناشري.
 - 13اإليعاب شرح العباب :البن حجر اهليتمي.
 - 14حبر املذهب :للروياين.
 - 15البسيط :للغزايل.
 - 16البيان :للعمراين.
 - 17تاريخ دمشق :البن عساكر.
 - 18حترير ألفاظ التنبيه :لإلمام النووي.
 - 19حتفة الطالب شرح حترير تنقيح اللباب :لألنصاري.
 - 20حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج :البن امللقن.
(  )1وذلك مبتابعة نقل اإلمام الشوبري رمحه اهلل واختياراته يف حاشيته من كتب املذهب وأقوال األئمة.
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 - 21حتفة احملتاج يف شرح املنهاج :للهيتمي.
 - 22تصحيح التنبيه :لإلمام النووي.
 - 23التنبيه :لإلمام الشريازي.
 - 24هتذيب األمساء واللغات :لإلمام النووي.
 - 25اجلامع الصحيح :لإلمام البخاري.
 - 26اجلامع الصحيح :لإلمام أيب عيسى الرتمذي.
 - 27جوهرة التوحيد :للقاين.
 - 28حاشية العبادي على البهجة الوردية.
 - 29حاشية العبادي على املنهاج.
 - 30حاشية األنصاري على مجع اجلوامع .
 - 31حاشية الرملي على روض الطالب.
 - 32حاشية الزيادي على منهج الطالب.
 - 33حاشيتا قليويب وعمرية على منهاج الطالبني.
 - 34احلاوي الكبري :لإلمام املاوردي.
 - 35خادم الراععي والروضة :لإلمام الزركشي.
 - 36خالصة املختصر ونقاوة املعتصر :للغزايل.
 - 37الدقائق على تنقيح اللباب البن العراقي.
 - 38دقائق املنهاج :لإلمام النووي.
 - 39دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين.
 - 40الذخائر :لإلمام مجمَلِّي.
 - 41روضة الطالبني :لإلمام النووي.
 - 42الرونق :للشيخ أيب حامد اإلسفرائيين.
 - 43الزاهر يف غريب ألفاظ الشاععي :لألزهري.
 - 44السراج يف النكت على املنهاج :ألمحد البعلبكي.
 - 45السنن :لإلمام احلاعظ أيب داود.
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 - 46الشامل :لإلمام ابن الصباغ.
 - 47شرح اإلرشاد :البن أيب شريف.
 - 48شرح السنة :لإلمام البغوي.
 - 49الشرح الصغري ،وعتح العزيز :لإلمام عبد الكرمي القزويين.
 - 50الصحاح :لإلمام اجلوهري.
 - 51الصحيح :لإلمام الدارمي.
 - 52الصحيح :لإلمام مسلم.
 - 53عجالة احملتاج :للحاعظ ابن امللقن.
 - 54غاية البيان شرح زبد ابن رسالن :للرملي.
 - 55الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية :لألنصاري.
 - 56الفتاوى :للقفال الصغري.
 - 57الفتاوى :لإلمام الغزايل.
 - 58الفتاوى :لإلمام ابن الصالح.
 - 59الفتاوى :لشهاب الدين الرملي.
 - 60الفتاوى :للقاضي احلسني.
 - 61الفتاوى :لإلمام النووي.
 - 62الفتاوى الفقهية الكربى :للهيتمي.
 - 63عتح الباري شرح صحيح البخاري :البن حجر العسقالين.
 - 64عتح الباقي بشرح ألفية العراقي :لألنصاري.
 - 65القول املختار يف شرح غاية االختصار :للغزي.
 - 66عتح الوهاب بشرح منهج الطالب :لألنصاري.
 - 67كفاية األخيار :احلصين.
 - 68كفاية النبيه يف شرح التنبيه :البن الرععة.
 - 69لطائف املعارف :ألمحد احلملواين.
 - 70اللباب يف الفقه :للمحاملي.
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 - 71اجملموع شرح املهذب :لإلمام النووي.
 - 72احملرر :لإلمام عبدالكرمي القزويين.
 - 73خمتصر املزين لإلمام إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل ،أبو إبراهيم املزين املتو:ى264 :هـ.
 - 74املدخل :البن احلاج.
 - 75املستدرك على الصحيحني :لإلمام احلاكم.
 - 76املطلب العايل :لإلمام ابن الرععة.
 - 77معامل السنن :لإلمام اخلطايب.
 - 78املهمات :للحاعظ األسنوي.
 - 79منهج الطالب يف الفقه الشاععي :لألنصاري.
 - 80منهاج الطالبني ,وعمدة املفتني :لإلمام النووي.
 - 81املنهج القومي شرح املقدمة احلضرمية :للهيتمي.
 - 82املهذب :لإلمام الشريازي.
 - 83النجم الوهاج يف شرح املنهاج :للدمريي.
 - 84نكت التنبيه :لإلمام النووي.
 - 85هناية احملتاج إىل شرح املنهاج :للرملي.
 - 86هناية املطلب يف دراية املذهب :للجويين.
 - 87الوجيز و الوسيط :لإلمام الغزايل.
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المبحث الرابع  :أثر الكتاب على من جاء بعده.
حاشية اإلمام الشوبري رمحه اهلل من احلواشي النفيسة؛ لرسوخ اإلمام يف العلم ،ومتيزه يف اإليضاح،
عك العبارة؛ وممن نقل عنه:
و ّ
 - 1س ليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري ،املعروف باجلمل (ت1204هـ)؛ يف كتابه:
"عتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل"(.)1
 - 2سليمان بن حممد بن عمر البم َجْيـ َرِم ّي املصري الشاععي (ت 1221هـ)؛ يف كتابه" :حتفة
احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب"()2؛ ويف كتابه" :التجريد لنفع
العبيد"(.)3
 - 3أبو بكر بن حممد شطا الدمياطي (املتو:ى :بعد 1302هـ)؛ يف كتابه" :إعانة الطالبني على
حل ألفاظ عتح املعني"(.)4
- 4حممد بن عمر اجلاوي (ت 1316هـ)؛ يف كتابه " :هناية الزين يف إرشاد املبتدئني"(.)5

(  )1اجلمل ،سليمان بن عمر العجيلي( ،ت 1204هـ) ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية
الجمل ،بدون طبعة ( ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،بدون تاريخ).203 /1:
(  )2البم َج ْيـَرِم ّي ،سليمان بن حممد املصري ( ،ت 1221هـ) ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية البجيرمي على
الخطيب ( ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر1415،هـ 1995 -م).138/1:
(  )3البم َج ْيـَرِم ّي ،سليمان بن حممد املصري ( ،ت 1221هـ) ،ال تجريد لنفع العبيد حاشية البجيرمي على شرح المنهج،
(سوريا ،دمشق ،مطبعة احلليب1369،هـ 1950 -م).383/1:
(  )4الدمياطي ،أبو بكر بن حممد شطا (ت 1302هـ) ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ،ط ( ،1لبنان ،بريوت،
دار الفكر1418،هـ 1997 -م).80/1:
(  )5اجلاوي ،حممد بن عمر(ت 1316هـ) ،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ،ط ( ،1بريوت ،لبنان ،دار الفكر).75/1:
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المبحث الخامس :وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
خمطوطة (أ):
نسخة حم فوظة يف جامعة امللك سعود قسم املخطوطات يف املكتبة املركزية ،حتت عنوان :حاشية
الشوبري على شرح التحرير لألنصاري برقم ( )٤٨٢٢وهي تامة ،وتقع يف ( )598ورقة ،والتاريخ
املقرتن باسم املؤلف  ١٠٦٩هـ  ،والناسخ علي بن مصطفي عام  ١١٢٣هـ رمحه اهلل ومتتاز بوضوح
خطها وحسنه.
خمطوطة (ب):
نسخة حمفوظة يف مكتبة احلرم املكي الشريف قسم املخطوطات حتت عنوان حاشية الشوبري
على شرح التحرير لألنصاري وهي تامة وتقع يف ( )٤٥٦ورقة والتاريخ املقرتن باسم املؤلف ١٠٦٩هـ،
والناسخ عطا اهلل زيتزن رمحه اهلل يف ربيع األول عام ١١١١هـ.
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صورة من بداية مخطوطة (أ) جامعة الملك سعود

26

صورة من بداية مخطوطة (ب) مكتبة الحرم المكي الشريف

27

صورة من بداية كتاب النفقات مخطوطة (أ) جامعة الملك سعود

28

صورة من بداية كتاب النفقات مخطوطة (ب) مكتبة الحرم المكي الشريف

29

صورة من بداية كتاب الجنايات مخطوطة (أ) جامعة الملك سعود

30

صورة من بداية كتاب الجنايات مخطوطة (ب) مكتبة الحرم المكي الشريف
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الباب األول :النفقات
الفصل األول :كتاب النفقات
( )2 ()1
األصل [عيها]( )3الكتاب( )4والسنة( )5واإلمجاع.
قوله  :و م

يستعمل إال يف اخلري ،والنفق مة
قوله :وهي مجع نفقةٍ من اإلنفاق وهو لغة( :)6اإلخراج وال
م
شرعا( :)7ما وجب لزوجة،
أو بعض [مملوك]( )8كما [سيعلم]( )9من كالمه( ،)1ومجعت الختالف أنواعها من نفقة زوجةٍ
وقريب ومملوك.

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،منتصف اللوح رقم.939 :
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،السطر الثاين من اللوح رقم.745 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عيه ،والصحيح ما أثبته.
(  )4قال اهلل تعاىل ( :ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ) سورة الطالق ،من اآلية7 :؛ وقال تعاىل ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ) سورة
البقرة ،من اآلية.233 :
(  )5قال صلى اهلل عليه وسلم يف خطبته يف حجة الوداع" :عاتقوا اهلل يف النساء ،عإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل ،واستحللتم عروجهن
بكلمة اهلل  ،...وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف" صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق :كتاب احلج ،باب حجة النيب صلى
اهلل عليه وسلم.1218/889/2 ،
(  )6النفقة لغة :مشتقة من النفوق وهو اهلالك ،وهي تطلق على ما يبذله اإلنسان من الدراهم وحنوها عيما حيتاجه هو أو غريه،
وجتمع على نفقات؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق" :مادة نفق" 357/10؛ الرازي ،أمحد بن عارس بن زكريا القزويين ،
أبو احلسني (ت395 :هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط( ،1لبنان ،دار الفكر1399 ،هـ -
1979م)" ،مادة نفق".454/5 ،
(  )7النفقةم شرعا :ما وجب للزوجة بعقد النكاح؛ اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد( ،ت 977هـ) ،مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج ،ط (1لبنان ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م)425/3 ،؛ والعبادي ،أمحد بن قاسم،
(ت ،)992حاشية على منهاج الطالبين ،طبعة مع تحفة المحتاج في شرح المنهاج البن حجر الهيتمي ،بدون طبعة( ،
مصر ،القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى 1357 ،هـ  1983 -م).301/8 ،
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أو مملوك ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يعلم ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :لوجوهبا سبب ِ
ان إخل ...عبارة الروض( )2وشرحه ،وموجباهتا :النكاح ،وامللك ،والقرابة؛ واألوالن
َ ََ
( )6
يوجباهنا :للزوجة ،والرقيق على الزوج ،والسيد ،وال عكس( ،)4والثالث [يوجبها]( :)5لكل من الفريقني
على اآلخر لشمول البعضية( ،)7والشفقة(.)8
( )3

قوله[ :بنسب]( )9وملك نكاح وميني( )10وأورد على احلصر يف هذه الثالثة صورا منها:
اهلدي( ،)11واألضحية( )12املنذورين( )1عإن نفقتهما على( )2الناذر ،واملهدي مع انتقال امللك عيهما
للفقراء ،ومنها نصيب الفقراء بعد ِ
احلول وقبل اإلمكان [جتب نفقة]( )3على املالك.
(  )1األنصاري ،زكريا بن حممد السنيكي( ،ت 926هـ) ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ( لبنان ،بريوت ،دار الكتاب
بدون طبعة ،وبدون تاريخ).426/3 ،
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.426/3:
(  )3أي النكاح وامللك.
(  )4أي ال جتب على الزوجة لزوجها ،أو الرقيق لسيده.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يوجبهما ،والصحيح ما أثبته.
(  )6أي النسب.
(  )7قرابة البعضية هي :األصول والفروع عيجب للوالد على الولد وإن عال وللولد على الوالد وإن سفل لصدق األبوة والبنوة وال
عرق يف ذلك بني الذكور واإلناث وال بني الوارث وغريه وال عرق بني اتفاق الدين واالختالف عيه ويف وجه ال جتب على مسلم
نفقت كاعر؛ احلصين ،أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن احلسيين( ،ت 829هـ) ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار،
حتقيق :علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان ،ط( ،1سوريا ،دمشق ،دار اخلري1994 ،م) ص.438 :
(  )8الشفقة لغة :العطف واحلدب واحلنو؛ األزهري ،حممد بن أمحد اهلروي( ،ت 370هـ) ،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي،
حتقيق :مسعد عبد احلميد السعدين ،بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة ،دار الطالئع ،بدون تاريخ) ص.233 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :نسب ،والصحيح ما أثبته.

(  )10أي ملك ميني؛ النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت676هـ) ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،حتقيق :زهري
الشاويش ،ط ( ،3الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت  -دمشق  -عمان1412 ،هـ 1991 /م) .40 /9
ِ
ي بإسكان الدال وختفيف الياء
(  )11اهلدي لغة :ما يهدي إىل احلرم من احليوان وغريه من اإلبل والبقر والغنم ،ويقال ْ
هدي وهد ّ
وبكسرها وتشديد الياء ذكرمها األزهري وغريه قال األزهري أصله التشديد والواحدة َه ِدية وهدية َويَـ مقول أهديت ْاهلَْدي؛ النووي،
حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت676هـ) ،تحرير ألفاظ التنبيه ،حتقيق :عبد الغين الدقر ،ط ( ،1سوريا ،دمشق ،دار القلم ،
1408هـ) ص.156 :
ضِ
وض ِحيةٌ على َععِيلٍَة َواجلمع
احي َ
ض ِحيةٌ بضم اهلمزة وكسرها واجلمع أَ َ
َض َحى يقال :أم ْ
مض ِحيِة :هي َشاة تمذبَح يَـ ْوم ْاأل ْ
( ْ )12األ ْ
ضحىَ ،كأَرطَأَةٍ وأَرطى ِ
َض َحى؛ الرازي ،حممد بن أيب بكر احل نفي ،ت 666هـ ،مختار
وهبا مِمسي يوم ْاأل ْ
ض َحاةٌ واجلمع أَ ْ
ض َحايَا وأَ ْ
َ
ْ َْ
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قوله :نفقة األصل إخل ...عللطفل إرضاع( )4حولني،
الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،ط( 5لبنان ،الدار النموذجية ،بريوت – صيدا1420 ،هـ1999/م) "مادة ضحى" ص:
.183
(  )1النذر لغة :هو النحب ،وهو ما ينذره اإلنسان عيجعله على نفسه حنبا واجبا ،يقال :نذر على نفسه هلل كذا ،ينذر ،وينذر،
نذرا ونذورا ،كما يقال :أنذر وأنذر نذرا ،إذا أوجبت على نفسك شيئا تربعا ،من عبادة أو صدقة ،أو غري ذلك؛ األنصاري،
لسان العرب ،مرجع سابق" :مادة نذر" 201/5؛ والنذر اصطالحا :إلزام مكلف خمتار نفسه هلل تعاىل بالقول شيئا غري الزم

عليه بأصل الشرع؛ اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.354/4:
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.939 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :جتب نفقة جتب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الرضاع  -بكسر الراء وعتحها  -يف اللغة :مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعا ورضاعا ورضاعة أي امتص ثديها
أو ضرعها وشرب لبنه؛ جمموعة من املؤلفني :إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،المعجم الوسيط ،
بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة ،دار الدعوة ،بدون تاريخ) "مادة رضع" 403/2؛ والرضاع يف الشرع :اسم لوصول لنب امرأة أو ما
حصل من لبنها يف جوف طفل بشروط؛ وال خالف بني الفقهاء يف أنه جيب إرضاع الطفل ما دام يف حاجة إليه ،ويف سن
اإلرضاع :عقال الشاععية واحلنابلة :جيب على األب اسرتضاع ولده ،وال جيب على األم اإلرضاع،
الرضاع ،واختلفوا على من جيب َ
وليس للزوج إجبارها عليه ،دنيئة كانت أم ش ريفة ،يف عصمة األب كانت أم بائنة منه ،إال إذا تعينت بأن مل جيد األب من ترضع
له غريها ،أو مل يقبل الطفل ثدي غريها ،أو مل يكن لألب وال للطفل مال ،عيجب عليها حينئذ ،ولكن الشاععية قالوا :جيب على
األم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غريها ،واللبأ ما ينزل بعد الوالدة من اللنب؛ ألن الطفل ال يستغين عنه غالبا ،ويرجع يف معرعة
مدة بقائه ألهل اخلربة؛ وقال احلنفية :جيب على األم ديانة ال قضاء؛ واختلفوا يف طلب األم أجرة ِ
املثل باإلرضاع :عقال احلنفية :إن
كانت يف عصمة األب أو يف عدته عليس هلا طلب األجرة ،ألن اهلل تعاىل أوجب عليها الرضاع ديانة مقيدا بإجياب رزقها على
األب بقوله تعاىل ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ) سورة البقرة ،من اآلية ،233 :عتقوم األجرة مقام الرزق ،وقال املالكية :إن
كانت األم ممن يرضع مثلها وكانت يف عصمة األب عليس هلا طلب األجرة باإلرضاع؛ ألن الشرع أوجبه عليها عال تستحق
بواجب أج رة .أما الشريفة اليت ال يرضع مثلها ،واملطلقة من األب ،علها طلب األجرة ،وإن تعينت للرضاع أو وجد األب من
ترضع له جمانا ،وذهب الشاععية واحلنابلة :سواء كانت األم يف عصمة األب أم خلية إىل اجلواز،

لقوله تعاىل( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ) سورة الطالق من اآلية ،6 :وامجعوا يف أن مخ س رضعات عصاعدا حيرمن؛ واختلفوا عيما دوهنا :عذهب اجلمهور (احلنفية
واملالكية وأمحد يف رواية عنه) وكثري من الصحابة والتابعني إىل أن قليل الرضاع وكثريه حيرم وإن كان مصة واحدة ،عالشرط يف
التحرمي أن يصل اللنب إىل جوف الطفل مهما كان قدره .ل قوله تعاىل ( :ﮎ ﮏ ﮐ) ،سورة النساء ،من اآلية:
 ، 23وذهب الشاععية واحلنابلة يف القول الصحيح عندهم إىل أن ما دون مخس رضعات ال يؤثر يف التحرمي؛ وروي هذا عن عائشة
رضي اهلل عنه ،وابن مسعود ،وابن الزبري رضي اهلل عنهم وبه قال عطاء ،وطاوس ،واستدلوا مبا ورد عن عائشة رضي اهلل عنه،
قالت :كا ن عيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات حيرمن) مث نسخن خبمس معلومات عتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وهن عيما يقرأ من القرآن ،صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق :كتاب :الرضاع ،باب :التحرمي خبمس رضعات/2 ،
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وللفطيم( )1وحنوه الئق به عإن ضيف القريب سقطت نفقته حلصول [كفايته]( )2بذلك وختتلف بسنه،
وحاله ،وال يكفي [سد]( )3الرمق بل ما يقيمه للرتدد قال :الغزايل( )4وال جيب إشباعه أي املبالغة عيه
أما أصل الشبع عواجب.
قوله :ومنه القيام بنفقتهما عند حاجتهما وخرب أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من
كسبه عكلوا من أمواهلم رواه احلاكم وصححه(،)5

1452/1075؛ احلنفي ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،املعروف بابن عابدين( ،ت 1252هـ) ،رد المحتار على الدر
المختار ،ط ( ،2لبنان ،بريوت ،دار الفكر1412،هـ 1992 -م)675/2 ،؛ والدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرعة املالكي (ت
1230هـ) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،بدون طبعة( ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر  ،بدون تاريخ)525/2 ،؛ والرملي،
حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة( ،ت 1004هـ) ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،بدون طبعة ( ،لبنان ،بريوت ،دار
الفكر1404 ،هـ 1984-م)222- 172/7 ،؛ واألنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق:

455- 415/3؛ واجلماعيلي ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة( ،ت 620هـ) ،المغني ،بدون طبعة( ،مصر ،القاهر ،مكتبة
القاهرة ،بدون تاريخ).627/7 ،
(  )1الفطيم :املفطوم ذكرا َكا َن أَو أمنْـثَى؛ جمموعة من املؤلفني ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق" :مادة عطم" .695/2
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لغايته ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما ب ني املعكوعني يف خمطوطة أ :مسد ،والصحيح ما أثبته.

(  )4الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطوسي( ،ت 505هـ) ،الوجيز في الفقه ،حتقيق :طارق عتحي السيد ،ط( ،1لبنان،
بريوت ،دار الكتب العلمية1425 ،هـ 2004 -م) كتاب النفقات.369 :
(  )5حديث عائشة رضي اهلل عنه" :إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ،وولده من كسبه؛ عكلوا من أمواهلم"؛ أخرجه القزويين،
حممد بن يزيد بن ماجة( ،املتو:ى273 :هـ) ،املعروف بـ سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد عؤاد عبد الباقي ،بدون طبعة( ،مصر،
القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،بدون تاريخ) ،كتاب التجارات ،باب :احلث على املكاسب ،رقم2137/723/2 :؛ واللفظ
البن ماجه سوى قوله" :عكلوا من أمواهلم"؛ البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلم ْسَرْوِجردي ( ،ت 458هـ) ،السنن

الصغير ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،ط( ،1ـباكستان ،كراتشي ،جامعة الدراسات اإلسالمية1410،هـ 1989 -م)،
كتاب النفقات ،باب :نفقة األبوين ،رقم2898/191/3 :؛ واحلاكم ،حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري( ،ت 405هـ)،
المستدرك على الصحيحين ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية 1411،ه –
1990م) ،رقم46/2 :؛ قال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وواعقه الذهيب ،وصححه األلباين؛ األلباين،
حممد ناصر الدين( ،ت 1420هـ) ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ط( ،1اململكة العربية السعودية،
الرياض ،مكتبة املعارف ،جـزء 1415 :4 - 1هـ 1995 -م /جـزء 1416 :6هـ 1996 -م /جـزء 1422 :7هـ -
2002م).159/2 ،
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قال :ابن املنذر( )1وامجعوا( )2على أن نفقة الوالدين الذين ال كسب هلما وال مال؛ واجبة يف مال
الولد( ، )3واألجداد ،واجلدات ملحقون هبما إذا مل [يدخلوا]( )4يف عموم ذلك كما احلقوا هبما يف العتق
بامللك وعدم القود( )5ورد الشهادة وغريها.
قوله :وزوجته أي األب ،ووجهه أنه ملا لزمت أجرة إرضاع الولد كانت نفقته ألزم ،وذلك ألنا
إذا أوجبنا للزوجات النفقة بسبب الولد [عألن] ( )6نوجبه للولد بطريق األويل ،وهذا جرى على الغالب
وإال عنفقة الزوجة واجبة مطلقا وقيس بذلك األول جبامع البعضية بل هو أوىل ألن حرمة األصل
أعظم والفرع بالتعهد واخلدمة أليق واحتج له أيضا بقوله تعاىل ( :ﭞ ﭟﭠﭡ)( ،)7وباجلملة
جت ب على اجلميع وإن اختلف [الولد]( )8عتجب ملسلم على كاعر وعكسه لعموم األدلة ولوجود
( )9
املوجب وهو البعضية وعارق املرياث بأنه مواالة وهي منفية باختالف الدين وخرج باألصل والفرع
(  )1ابن املنذر :هو حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،أبو بكر ( 319 - 242هـ) :عقيه جمتهد ،من احلفاظ .كان شيخ
احلرم مبكة ،قال الذهيب رمحه اهلل :ابن املنذر صاحب الكتب اليت مل يصنف مثلها؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.294/5:
(  )2نقال عن ابن املنذر ،قال ابن قدامة" :و ّأما اإلمجاع عحكى ابن املنذر قال :أمجع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقريين
كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن على املرء نفقة أوالده األطفال
اللذين ال كسب هلما وال مال واجبة يف مال الولد ،وأمجع ّ

الذين ال مال هلم" ،النيسابوري ،حممد بن إبراهيم بن املنذر ( ،ت 319هـ ) ،اإلجماع ،حتقيق :عؤاد عبداملنعم ،ط( ،1اململكة

العربية السعودية ،الرياض ،دار املسلم للنشر والتوزيع1425 ،هـ 2004-م)؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.373 /11:
(  )3حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ،وابدأ مبن
تعول»؛ البخاري ،حممد بن إمساعيل اجلعفي ( ،ت256هـ) ،الصحيح املعروف بـ صحيح اإلمام البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن
ناصر الناصر ،ط ( ، 1لبنان ،بريوت ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضاعة ترقيم حممد عؤاد عبد الباقي1422 ،ه)،
كتاب :النفقات ،باب :وجوب النفقة على األهل والعيال؛ .5356/63 /7
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يدخلون ،والصحيح ما أثبته.
(  )5القود لغة :القصاص وقتل القاتل بدل القتيل؛ وقد أقدته به أقيده إقادة .الليث :القود قتل القاتل بالقتيل ،تقول :أقدته ،وإذا
أتى إ نسان إىل آخر أمرا عانتقم منه مبثلها قيل :استقادها منه؛ األمحر :عإن قتله السلطان بقود قيل :أقاد السلطان عالنا وأقصه؛
األنصاري لسان العرب مرجع سابق "مادة قود".372/3 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ،ب :عال ،والصحيح ما أثبته.
(  )7سورة العنكبوت ،من اآلية.٨ :
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الولدان ،والصحيح ما أثبته.
(  )9خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.940 :
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غريمها من سائر األقارب كاألخ واألخت والعم والعمة ،والبد أن يكون األصل والفرع حرين
( )3
[معصومني]( )1خرج بذلك الرقيق ولو مكاتبا عال جتب نفقته على عرعه احلر كما يف زوائد( )2الروضة
لكن كالم الروضة( )4واصلها يف قسم الصدقات صريح يف اللزوم واملعتمد األول[ ،عإن]( )5كان
( )7
مبعضني لزمه نفقتهما بقدر حريتهما ،أو [كان هو مبعضا]( )6عفي أصل الروضة عن البسيط
الظاهر أهنا تلزمه ،وصحح عيها لزوم نفقة تامة انتهى ،وخرج باملعصوم غريه من مرتد وحريب عال جتب
نفقته إذ ال حرمة له.
قوله[ :ليسار املنفق]( )8ويقبل قوله بيمينه يف إعساره حيث مل يكذبه ظاهر حاله وإال طولب
ببينة تشهد له به.
قوله :وليلته أي اليت تلي اليوم.
قوله :ألنه أي املنفق ليس من أهل املواساة وخلرب مسلم( )9ابدأ بنفسك عتصدق عليها عإن
ِ ( )11
عضل شيء عألهلك عإن عضل عن أهلك شيء علذي قرابتك[ ،وألن]( )10القدرة بالكسب َكه َي
باملال يف حترمي الزكاة وغريه ،وعارق الدين حيث ال يلزم االكتساب له [ألنه]( )12ال ينضبط والنفقة
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :معصمومني ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.745 :
(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.447/3:
(  )4املرجع السابق.391/1:
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عإذا ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كان مبعضا ،والصحيح ما أثبته.
(  )7الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطوسي( ،ت 505هـ) ،البسيط ،نسخة املكتبة الظاهرية ،رقمها ( 174/2111عقه
الشاععي).
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يسار املعتق ،والصحيح ما أثبته.
(  )9صحيح اإلمام مسلم  ،مرجع سابق ،كتاب الزكاة ،باب االبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله مث القرابة.997/692/2 ،
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وال ،والصحيح ما أثبته.
(  )11أي من استطاع التكسب عهو كمالك املال عتحرم عليه الزكاة.
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بأنه ،والصحيح ما أثبته.
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يسرية وال جتب النفقة لغين ولو صغريا ،أو جمنونا ،أو زمنا وال لفقري يكتسب [كفايته الغتنائه بكسبه
عإن كان يكتسب]( )1دون كفايته استحق القدر املعجوز عنه خاصة وقدره األم والبنت على النكاح ال
( )5
[يسقط نفقتهما جزم به بن الرععة( )2قال :الزركشي( )3وكان الفرق أن جنس النكاح ال] ( )4هناية له
خبالف سائر أنواع االكتساب علو تزوجت سقطت نفقتها [بالعقد ولو كان الزوج معسرا إىل أن
ينفسخ لئال جيمع بني نفقتني كذا قيل وعيه نظر ألن نفقتها]( )6على الزوج إمنا جتب بالتمكني عكأن
القياس إعتاره( )7؛ إال أن يقال إهنا بقدرهتا عليه مفوت ٌة حلقها وعليه [عحمله]( )8يف مكلفة عغري املكلفة
البد من التمكني وإال مل تسقط عن األب عيما يظهر عإن عجز عن الكسب لصغر()9أو جنون أو
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ابن الرععة :هو أمحد بن حممد بن علي األنصاري ،أبو العباس ،جنم الدين ( 710 - 645هـ) ،عقيه شاععي ،كان حمتسب
القاهرة وناب يف احلكم ،له كتب ،منها (بذل النصائح الشرعية عيما على السلطان ووالة األمور وسائر الرعية) و (اإليضاح
والتبيان يف معرعة املكيال وامليزان) و (كفاية النبيه يف شرح التنبيه للشريازي) و(املطلب) يف شرح الوسيط ،ندب ملناظرة ابن تيمية،
عسئل ابن تيمية عنه بعد ذلك  ،عقال :رأيت شيخا يتقاطر عقه الشاععية من حليته .الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.222/1 :
(  )3الزركشي :هو حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي ،أبو عبد اهلل ،بدر الدين ( 794 - 745هـ) ،عامل بفقه الشاععية
واأل صول ،تركي األصل ،مصري املولد والوعاة ،له تصانيف كثرية يف عدة عنون ،منها (اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على
الصحابة) و (لقطة العجالن) يف أصول الفقه ،و(البحر احمليط) ،الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق60/6 :؛ األسدي ،أبو بكر بن

أمحد بن قاضي شهبة( ،ت 851هـ) ،طبقات الشافعية ،حتقيق :د .احلاعظ عبدالعليم خان ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،عامل الكتب،
1407هـ)168- 167/3 ،؛ العسقالين ،أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر( ،ت 852هـ) ،إنباء الغمر بأبناء العمر،
بتحقيق الدكتور حسن حبشي ،ط( 1مصر  ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي1389 ،هـ 1969-م)138/3 ،؛ العسقالين ،أمحد
بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر( ،ت 852هـ) ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،حتقيق :حممد عبد املعيد ضان،
ط( ،2اهلند ،حيدر أباد ،جملس دائرة املعارف العثمانية1392 ،هـ1972 /م).397/3 ،
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أمحد بن حممد بن الرععة( ،ت 710هـ) ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،حتقيق :الدكتور جمدي باسلوم ،ط( ،1
لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية2009 ،م).227/15 ،
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7اإلعارة يف اللغة :من ال تعاور ،وهو التداول والتناوب مع الرد ،واإلعارة مصدر أعار ،واالسم منه العارية ،وتطلق على الفعل،
وعلى الشيء املعار ،واالستعارة طلب اإلعارة؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة عار"618 /4 :؛ ويف االصطالح:
إباحة االنتفاع بالشيء مع بقاء عينه ،الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.115 / 5 :
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عمحله ،والصحيح ما أثبته.
(  )9خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.941 :
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مرض أو زمانة( )1أو حنوها أو كان قادرا عليه لكن ال يليق [به]( )2وجبت نفقته ومثله ما لو كان له
كسب [يليق]( )3به لكن كان مشتغال بالعلم ،والكسب مينعه كما قاله بعضهم(  )4قياسا على الزكاة
ألن األول عاجز بنفسه والثاين [يف]( )5معناه وأحلق ابن الرععة( )6بذلك الصحيح املشتغل عن الكسب
بالتصرف يف مال [الولد]( )7ومصلحته.
قوله :خبالف الفرع لعظم حرمة ا ألصل ألن عرعه مأمور مبصاحبته باملعروف وليس منها
تكليفه الكسب مع [الكرب يف] ( )8السن وكما جيب اإلعفاف وميتنع القصاص ويباع [عيها]( )9ملكه
من عقار وغريه ألهنا حق ال بد له كالدين وألهنا مقدمة على وعاء الدين ،وملكه يباع عيه عفيها هو
مقدم عليه أوىل ويف كيفية بيع العقار [وجهان]( )10احدمها يباع كل يوم جزء بقدر احلاجة ،والثاين
[ال]( )11ألنه يشق ولكن يقرتض عليه إىل أن جيتمع ما يسهل بيع العقار له.

(  )1اخلوارزمي ،حممد بن أمحد بن يوسف ،أبو عبد اهلل ،الكاتب البلخي (ت 387هـ) ،مفاتيح العلوم ،حتقيق :إبراهيم األبياري،
الطبعة :الثانية ،دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ" ،مادة زمن" ص ،188 :املزمن :العتيق وهو مشتق من الزمان يقال :مرض مزمن
أي طويل واملزمن :الذي يورث الزمانة أيضا.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :به به ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوع ني يف خمطوطة أ :ويليق ويليق ،والصحيح ما أثبته.
(  )4عال جتب النفقة على املتكسب قياسا بأن الزكاة ال جتوز ملن لديه مال ،الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع
سابق.220/7 :
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6األنصاري ،كفاية النبي ه في شرح التنبيه ،مرجع سابق240/15 :؛ عإن كانوا عقراء أصحاء ،أي :ومل يكونوا ممن يكتسبون
بأيديهم ،والفرع هبذه املثابة  -عفيه قوالن :أصحهما :أهنا ال جتب ،للقدرة على الكسب؛ إذ هو نازل منزلة املال بدليل الزكاة،
والثاين :أهنا جتب؛ لقوله تعاىل ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) سورة لقمان :من اآلية ،15 :وليس من الصحبة باملعروف أن
يكلفهما الكسب ما مل جتر به عادهتما ،مع كرب السن ويف "النهاية" :أن املذهب املعتد به :القطع بأن عدم الكسب ليس بشرط،
وحكاية طريقة قاطعة بالوجوب.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :الوالد ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كرب ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يف ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وجهني ،والصحيح ما أثبته.
(  )11ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
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ورجح النووي( )2( )1يف نظريه من نفقة العبد الثاين علريجح [هنا وقال]( :)3األذرعي( )4أنه الصواب قال:
وال ينبغي قصر ذلك على العقار أي بل سائر أمواله كذلك قال :الزركشي( )5علو مل يوجد من يشرتي
إال اجلميع وتعذر االقرتاض بيع اجلميع( )6كما أشار إليه الراععي( )7يف الصداق،

(  )1النووي :هو اإلمام حيىي بن شرف بن مري بن حسن أبو زكريا احلزامي النووي ولد يف احملرم سنة 631هـ ،قرأ القرآن ببلده
وختم وقد ناهز االحتالم  ،من تصانيفه  :الروضة واملنهاج واجملموع شرح املهذب  ،تويف سنة 677هـ  .السبكي ،عبد الوهاب بن
علي ( ،ت 771هـ) ،طبقات الشافعية الكبرى ،حتقيق :د .حممود الطناحي ،و الدكتور عبدالفتاح احللو ،ط ( ،2مصر،

القاهرة ،دار هجر للطباعة والنشر1413،هـ).153/2 ،؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة املفتني ،مرجع سابق ،84/9 :ويف
كيفية بيع العقار وجهان :األول :يباع كل يوم جزء بقدر احلاجة .والثاين :أن ذلك يسبق ،عيقرتض عليه إىل أن جيمع ما يسهل
بيع العقار له  ،حكامها ابن كج؛ وابن كج :هو يوسف بن أمحد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوري أحد األئمة املشهورين
وحفاظ املذهب الشاععي املصنفني ،وأصحاب الوجوه املتقنني ،انتهت إليه الرئاسة ببالده يف املذهب ،ورحل الناس إليه رغبة يف
علمه وجوده ،وكان يضرب به املثل يف حفظ املذهب ،قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 405هـ؛ الزركلي،

األعالم ،مرجع سابق.214/8 :
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.746 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :علريجح هنا معتمد وقال ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األذرعي :هو أمحد بن محدان بن أمحد األذرعي ،أحد أعالم الفقه الشاععي ،ولد بأذرعات الشام سنة 708هـ ،وتفقه
بالقاهرة ،له تصانيف ناععة ،مات  -رمحه اهلل  -يف سنة783هـ؛ األسدي ،طبقات الشافعية ،مرجع سابق141/3 :؛ العسقالين،

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،مرجع سابق125/1 :؛ العسقالين ،إنباء الغمر بأبناء العمر ،مرجع سابق.61/2 :
(  )5الزركشي :تقدم ذكره صفحة .42

(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.443/3 :
(  )7الراععي  :هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسن القزويين اإلمام اجلليل أبو ال قاسم الراععي  ،مصنف
العزيز شرح الوجيز واحملرر شرح املسند وغريها  ،تويف سنة 623هـ؛ السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،مرجع سابق.281/8 :
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( )2
وجيب له األدم( )3كما جيب له القوت وجيب له مونة خادم إن احتاجه مع
يف الكالم( )1على التشطري
م
سكىن وكسوة ال يقني ب ه وأجرة طبيب ومثن أدوية والنفقة وما ذكر معها [إمتاع]( )4عتسقط مبضي
الزمان وإن تعدى املنفق باملنع ألهنا [وجبت]( )5لدعع احلاجة الناجزة وقد زالت( )6خبالف نفقة الزوجة
عإهنا معاوضة وحيث قلنا بسقوطها( )7ال تصري دينا يف ذمته إال باقرتاض قاض بنفسه أو ما [دونه
لغيبته]( )8أو منع أو حنو ذلك كما لو [نفى]( )9األب الولد عأنفقت عليه أمه مث استلحقه عإن األم
ترجع عليه بالنفقة؛

(  )1الراععي ،عبد الكرمي بن حممد القزويين( ،ت 623هـ) ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،حتقيق :علي حممد
عوض  -عادل أمحد عبد املوجود ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية 1417 ،هـ  1997 -م).327 /8 ،
لك يف شطر الصداق إىل الزوج مبجرد الطالق أو يبقى عليه ،مث يف معىن الصداق يف التشطري كل ما حنله
(  )2التشطري أن يرجع امل م
م
الزوج للمرأة أو ألبيها أو لوصيها الذي يتوىل العقد؛ يف العقد أو قبله ألجله؛ إذ هو للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له؛ وأما
كيفية التشطري عند الشاععية عفيها أوجه :األول وهو الصحيح :أنه يعود إليه نصف الصداق بنفس الفراق ،والثاين :أن الفراق
يثبت له خيار الرجوع يف النصف؛ عإن شاء ميلكه وإال عيرتكه كالشفعة ،والثالث :ال يرجع إليه إال بقضاء القاضي؛ النووي ،روضة
الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع سابق.290/7 :
(  )3األدم :بفتحتني مجع (أدمي) وقد جيمع على (آدمة) كرغيف وأرغفة ،واإلدام ما يؤتدم به تقول منه أدم اخلبز باللحم؛ مختار
الصحاح ،مرجع سابق "مادة أدم".15/1 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لناع ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وحيت ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.942 :
(  )7أي لو عرضنا القول بسقوطها.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ذونه لغيبة ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بقي ،والصحيح ما أثبته.
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وكذا مل يكن هناك حاكم واستقرضت األم عن األب وأشهدت ععليه قضاء ما [استقرضته]( )1أما إذا
ِ
احلامل ال تسقط مبضي الزمان( )2وإن جعلنا النفقة للحمل ألن الزوجة
مل تشهد عال رجوع هلا ،ونفقة
ملا كانت هي اليت [تنتفع]( )3هبا عكانت كنفقتها وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه [عند]( )4امتناعه
إذا مل جيد جنسها وكذا إن وجد يف األصح( )5؛ وله االستقراض إن مل جيد [له]( )6ماال وعجز عن
احلاكم ويرجع إن اشهد وقصد الرجوع وإال عال واألوجه جريان ذلك يف كل منفق ،ولألب وإن عال
أخذ النفقة من مال عرعه الصغري واجملنون حبكم الوالية ،وليس لألم أخذها من ماله حيث وجبت هلا
إال باحلاكم؛ كفرع وجبت نفقته على أصله اجملنون لعدم واليته؛

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :استقرضه ،والصحيح ما أثبته.
(  ) 2احلامل هلا النفقة ما دام الولد حيا ،عإن مات انقطعت نفقتها ،كما ال نفقة حلمل مالعنة بنفيه ،وال حلمل أمة زوجها حر؛
ألنه اجتمع يف حقه موجبان من موجبات النفقة :الوالدة وامللك ،عاستحق النفقة بأقوى املوجبني وهو امللك وسقط املوجب
اآلخر ،والقاعدة :إذا اجتمع موجبان من موجبات النفقة لشخص أخذ نفقة واحدة بأقوى املوجبني؛ اخلطيب الشربيين ،مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.224/3 :
(  )3ما ب ني املعكوعني يف خمطوطة أ :ينتفع ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عن ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،مرجع سابق.444/3 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
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وهلما إجياره هلا [ملا ال]( )1يطيقه من األعمال ،وجيب على األم إرضاع ولدها اللِّبَأَ( )2وهو هبمز وقصر:
اللنب النازل أول الوالدة ألن الولد ال يعيش بدونه غالبا أو أنه ال يقوى وتشتد هنمته إال به ويرجع يف
مدته ألهل( )3اخلربة كما حبثه األذرعي( ، )4وقيل يقدر بثالثة أيام وقيل بسبعة ومع ذلك هلا طلب
األجرة عليه( )5إن كان مل ثله أجرة كما جيب إطعام املضطر بالبدل مث بعد إرضاعه إن انفردت هي أو
أجنبية وجب إرضاعه على املوجود منهما [أو جدتا]( )6مل ْجترب هي( )7على إرضاعه ،وإن كانت يف
نكاح أبيه لقوله تعاىل( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)(،)8

(  )1ما ب ني املعكوعني يف خمطوطة ب :ملا ،والصحيح ما أثبته.
(  )2اللبأ ،على ععل ،بكسر الفاء وعتح العني :أول اللنب يف النتاج ،أول األلبان اللبأ عند الوالدة ،وأكثر ما يكون ثالث حلبات
وأقله حلبة .وقال الليث :اللبأ ،مهموز مقصور :أول حلب عند وضع امللبئ .ولبأت الشاة ولدها أي أرضعته اللبأ ،وهي تلبؤه،
األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق.150/1 :
(  )3عيه دليل على أن العرف حمكم عند الشاععية.
(  )4األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )5سبقت اإلشارة إليه يف تعرف الرضاع صفحة .40
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أو وجدنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )7خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.943 :
(  )8سورة الطالق من اآلية.6:
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عإن رغِبت يف إرضاعهِ ولو بأجرة؛ مثل أو كانت منكوحة أبيه عليس ألبيه منعها إرضاعه ألهنا أشفق
على الولد من األجنبية ،ولبنها له أصلح وأوعق وخرج بأبيه غرية( )1كأن كانت منكوحة غري أبيه عله
منعها [إن]( )2طلبت إلرضاعه أجرة عوق أجرة مثل ،أو تربعت بإرضاعه أجنبية ،أو رضيت بأقل من
أجرة مثل دون األم ،عله منعها من ذلك لقوله تعاىل ( :ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ) (.)3
قوله :نفقة الزوجة املمكنة من نفسها [التمكني]( )4التام ،واملراد بالوجوب استحقاقها يوم
[بيوم]( )5كما صرحوا به علو حصل التمكني يف أثناء اليوم عالظاهر وجوهبا بالقسط وهل [التمكني
بسبب]( )6أو شرط عيه وجهان [أوجههما]( )7الثاين عال جتب بالعقد [وأنه يوجب]( )8املهر ،وهو ال
يوجب عوضني خمتلفني وألهنا جمهولة والعقد ال يوجب ماال جمهوال وألنه صلى اهلل عليه وسلم تزوج
عائشة [رضي اهلل تعاىل عنها وعن أبويها]( )9وهي بنت ست،

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.747 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ألن ،والصحيح ما أثبته.
(  )3سورة البقرة ،من اآلية.233 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :التمكن ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :صوم ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :التمكن سبب ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أوجبهما ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ألنه ال يوجب ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
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ودخل هبا بعد [سنتني]( )1ومل ينقل أنه [أنفق]( )2عليها قبل الدخول ولو كان حقا هلا لساقه [هلا]
سنتني؛ ولو وقع لنمِقل ،عإن مل تعرض عليه زوجته مدة مع سكوته عن طلبها ومل ميتنع عال نفقة هلا
لعدم التمكني؛ وإن عرضت عليه وهي عاقلة بالغة مع حضوره يف بلدها كأن بعثت إليه [ختربه]( )4أين
مسلمة نفسي إليك عاخرت أين أتيك حيث شئت أو تأيت إيل وجبت نفقتها من حني بلوغ اخلرب له
ألنه [حينئذ]( )5مقصر عإن غاب عن( )6بلدها قبل عرضها عليه ورععت [األمر]( )7للحاكم مظهرة له
التسليم كتب حاكم [بلد الزوج]( )8ليعلمه باحلال عيجي أو يوكل عإن مل يفعل شيئا من األمرين،
ومضى زمان إمكان وصوله [عرضها القاضي يف ماله من حني إمكانه وصوله]( )9والعربة يف زوجة
جمنونة ومراهقة عرض وليهما على أزواجهما ألن الويل هو املخاطب بذلك ولو [اختلف]( )10الزوجان
يف التمكني عقالت مكنت يف وقت كذا عأنكر وال بينة صدق [بيمينه]( )11ألن األصل عدمه شرح
اخلطيب( )12ولو كانت الزوجة أمة [له]( )13أو كاعرة ،أو مريضة ،أو ذات [منصب](.)14
( )3

قوله :تطعمها [بالفوقية](.)15

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ:سنني ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :نفق ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :إليها ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :جتربه ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ح~ ،حرف احلاء وعليها مده.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.944 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أمرها.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :البلد للزوج ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :اختلفت ،والصحيح ما أثبته.
(  )11ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )12اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرعة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق.167/5 :
(  )13ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )14ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :نصب ،والصحيح ما أثبته.
(  )15ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بالوعوقية ،والصحيح ما أثبته.
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[طعمت بفتح آخره ،وتكسوها إذا]( )1اكتسيت أي كذلك.
قوله :إذا
َ
وعاشروهن باملعروف ،وخرب اتقوا اهلل يف النساء عإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل واستحللتم
قوله:
َ
عروجهن بكلمة اهلل وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف رواه مسلم(.)2
قوله :يف بيت أبيها أي مثال وظاهر قوهلم :ومثلها خيدم إخل أنه ال يعترب وقوع اخلدمة يف بيت
األب مْخبال أو لطروا إعسا ٍر أو مربيت يف غري
أبيها بالفعل علو كان مثلها خيدم عادة يف بيت أبيه عَرت م
كه م
بيت أبيها ومل ختدم أصال وجب إخدامها خبالف من ليس مثلها كذلك وإن( )3خدمت عال جيب
إخدامها وهو حمتمل وحيتمل الضبط بوقوع اخلدمة بالفعل واألول أقرب إىل كالمهم انتهى ابن
حجر( )4ولو [بَ َد ِوية وباينا]( )5حامال لوجوب نفقتها عواحدة ال أكثر مطلقا ما مل مترض وحتتاج عتجب
بقدر احلاجة وله منع من ال خيدم من اخدم واحدة ومن ختدم وليست مريضة من إدخال ما زاد
على( )6واحدة داره سواء أكن ملكها أم بأجرة والزوجة مطلقا من [زيادة]( )7أبويها وإن احتضر أو
شهود جنازهتما ومنعهما من دخوهلما له كولدها من غريه وتعيني اخلادم( )8ابتدأ إليه علو اخدمها حبرة
ولو متربعة أو أمة أو مستأجرة [خلدمة]( )9أو باالتفاق على من صحبتها من حرة أو أمة خلدمة إن
رضي هبا أو صيب غري مراهق أو حمرم هلا أو مملوكة هلا أو حلصول املقصود جبميع ذلك ال ِذمية ملسلمة

أطعمت بفتح آخره ،وتكسوها إن ،والصحيح ما أثبته.
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ:
َ

(  )2صحيح اإلمام مسلم  ،مرجع سابق :كتاب احلج ،باب حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم.1218/889/2 ،
(  )3خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.748 :
(  )4العبادي ،حاشية على منهاج الطالبين ،مرجع سابق.263 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بدونه وبأنه ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.945 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ:ريادة ،والصحيح ما أثبته.
(  )8اخلادم :واحد اخلدم ،غالما كان أو جارية؛ قال الشاعر ميدح قوما :خمدمون ثقال يف جمالسهم ... ،ويف الرجال ،إذا راعقتهم،
خدم؛ وختدمت خادما أي اختذت ،وال بد ملن مل يكن له خادم أن خيتدم أي خيدم نفسه؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق:
.166/12
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
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وال عكسه كما حبثه األذرعي( )1وال كبري ولو [شيخا]( )2كما جزم به ابن املقري( )3كاألسنوي( )4وهلا
االمتناع إذا أخدمها أحد أصوهلا كما لو أراد أن يتوىل خدمتها بنفسه ألهنا تستحي منه غالبا أو تتعري
به؛ وله منعها من أن تتويل خدمة نفسها ليتوعر هلا مونة اخلادم ألهنا تصري بذلك [متبذله( )6(])5ولو
قال :أنا أخدمها [لتسقط]( )7عين مونة اخلادم مل جترب هي ولو عيما ال تستحي منه كغسل ثوب،
واستقاء ماء ،وطبخ ألهنا تعري به وتستحي منه وخرج بقولنا ابتداء ما [لو]( )8أخدمها من الفتها أو
محلت مألوعة( )9معها عليس له إبداهلا من غري ريبة أو خيانة ويصدق هو بيمينه يف ذلك كما حبثه
األذرعي()10؛ وسوا يف [ذلك]( )11أي وجوب اإلخدام بشرطه موسر ومعسر وعبد [كسائر املؤن]()12؛

(  )1األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :شيخامها ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ابن املقري  :هو إمساعيل بن أيب بكر بن عبد اهلل بن إبراهيم الشرجي احلسيين الشاوري اليمين ( 837 - 755هـ) :توىل
التدريس بتعز وزبيد ،وويل إمرة بعض البالد يف دولة األشرف ،ومات بزبيد؛ له تصانيف كثرية منها :عنوان الشرف الوايف يف الفقه
والنحو وا لتاريخ والعروض والقوايف ،وديوان شعر ،واإلرشاد يف عروع الشاععية ،اختصر به احلاوي وبديعية ،وغري ذلك؛ الزركلي،
األعالم ،مرجع سابق.311:310/1 :
(  )4اإلسنوي هو :عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشاععي ،أبو حممد ،مجال الدين  772- 704هـ :عقيه أصويل ،من
علماء العربية ،ولد بإسنا ،وقدم القاهرة سنة  721هـ عانتهت إليه رياسة الشاععية ،وويل احلسبة ووكالة بيت املال ،مث اعتزل احلسبة،
من كتبه :املبهمات على الروضة ،واهلداية إىل أوهام الكفاية ،واألشباه والنظائر ،وجواهر البحرين ،وطراز احملاعل ،ومطالع الدقائق،
والكوكب الدري يف استخراج املسائل الشرعية من القواعد النحوية ،وهناية السول شرح منهاج األصول ،والتمهيد يف ختريج الفروع
على األصول؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.344/3 :

(  )5التبذل :ترك التزين والتهيؤ باهليئة احلسنة اجلميلة على جهة التواضع؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة بذل":
.50/11
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :مبتذلة ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تسقط ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :إذا.

(  )9اهليتمي  ،أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر( ،ت 973هـ ) ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،بدون طبعة،
(مصر ،املكتبة التجارية الكربى1357 ،هـ 1983-م).316/8 ،
(  )10األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :هذا ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كسائر السنن املؤن ،والصحيح ما أثبته.
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وجنس [طعامها]( )1أي اليت صحبتها جنس طعام الزوجة لكن يكون أدون منه نوعا ألنه املعروف
شرح رملي( )2مع املنت.
قوله :لزمانةٍ أو مرض وذكر [املرض]( )3بعد الزمانة من ذكر العام بعد اخلاص.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :طفلها ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.197/7 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :زمانة املرض ،والصحيح ما أثبته.
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فائدة
( )1
يطلق على الذكر ،واألنثى ،ويف لغة :قليلة يقال لألنثى خادمة.
اخلادم
م

قوله :إن كانت رجعية( )3()2حرة ،أو أمة ولو حائال(.)4
قوله :لبقا [جنس]( )5الزوج عليها وسلطنته وقدرته على التمتع هبا [بالرجعة]( )6خبالف البائن
دق بيمينه يف بقاء
ص َ
نعم لو قال :طلقت بعد الوالدة علي الرجعة وقالت :بل قبلها عال رجعة لك م
العدة وثبوت الرجعة وال مؤن هلا ألهنا تنكر استحقاقها وأمخذ منه أنه ال جتب هلا وإن راجعها،
( )7

(  )1اخلادم :تقدم ذكره صفحة .51
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.946 :
(  )3الرجعة :بفتح الراء وجيوز كسرها وهو األكثر لغة ،من الرجوع؛ الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي ،أبو العباس( ،ت 770هـ)،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،املكتبة العلمية ،بدون تاريخ)" ،مادة رجع"220/1 :؛

وشرعا :رد مطلقة مل تنب إىل النكاح؛ اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج.146/8،
(  )4احلائل يف اللغة :اسم عاعل من حالت املرأة حياال ،إذا مل حتمل .ويستعمل وصفا لكل أنثى مل حتمل من احليوان والنبات.
وضد احلائل :احلامل؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق":مادة حال" ،190/11 ،واحلائل أيضا :الساتر واحلاجز ،واحلاجب

من حال حيول حيلولة مبعىن حجز ومنع االتصال ،يقال :حال النهر بيننا حيلولة أي حجز ،الفيومي ،المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير ،مرجع سابق" :مادة حال".157 /1 ،
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حبس ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بالرجعية ،والصحيح ما أثبته.
(  )7البائن :املطلقة طالقا بائنا ،أي طالق بالثالثة؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق.7/2 :
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وكذا لو ادعت [طالقا]( )1بائنا عأنكره عال مؤن هلا كذا قاله الراععي([ )2رمحه اهلل تعاىل]( )3وجعله أصال
مقيسا عليه ويتجه أن حمله [كالذي]( )4قبله ما مل تصدقه شرح رملي(.)5
قوله :أو كانت حامال ولو بائنا.
قوله :عأنفقوا عليهن عهو كالتمتع برمحها الشتغاله مبائه والوجوب إمنا هو هلا( )6بسبب احلمل
[ألهنا]( )7تلزم املعسر ،ولو كانت له ملا وجبت على املعسر ،وتسقط بالنشوز([ )8كامتناعها]( )9من
السكىن يف الئق([ )10هبا]( )11عينه وخروجها منه [من غري عذر وال تسقط]( )12مبضي الزمان وإن قلنا
أهنا للحمل إذ هي املنتفعة هبا وال مبوته يف أثنائها على الراجح( )13إذ يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :طالقها ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الراععي ،العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري ،مرجع سابق.40/10 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ:كاليت ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.210/7 :
(  )6خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.749 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عإهنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )8النشوز يف اللغة االرتفاع ،ومن معانيه :عصيان املرأة زوجها ،وترك الرجل زوجته؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير ،مرجع سابق" :مادة نشز"605/2 ،؛ ويف اصطالح :خروج الزوجة عن طاعة زوجها؛ اخلطيب الشربيين ،مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.251/3 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كامتناعه ،والصحيح ما أثبته.
( َ )10ه َذا أَمر َال يَلِيق أي َال حيسنَ ،وعمَالن َال يَلِيق بَِبـلَد أي َال يثبت عِ ِيه َوَال يَلِيق بِِه بلد ،جمموعة من املؤلفني ،المعجم
الوسيط ،مرجع سابق "مادة القت".850/2 :
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :به ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )13احلامل املتو:ى عنها زوجها تسقط نفقتها مبوت الزوج عند مجهور الفقهاء :احلنفية واملالكية والشاععية ،ورواية عند احلنابلة،

حلديث جابر بن ع بد اهلل" :ليس للحامل املتو:ى عنها زوجها نفقة " الدار قطين ،علي بن عمر( ،املتو:ى385 :هـ) ،سنن الدار
قطني ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب األرناؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ،ط،1
لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة 1424،هـ  2004 -م ،40/5 ،قال :األلباين حديث ضعيف ،األلباين ،حممد ناصر الدين( ،ت
1420هـ) ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ،ط( ،1السعودية ،الرياض ،دار املعارف1412 ،

50

االبتداء( )1والقول يف تأخر الوالدة قول مدعية وال جيب دععها إال بظهور محل ليظهر سبب الوجوب
عإذا ظهر ولو بقول أربع نسوة وجب املؤن ملا مضى من العلوق( )2وملا بقي.
قوله :خبالف املعتدة عن وعاة ولو مطلقة طالقا رجعيا عإهنا تنتقل إىل عدة الوعاة كذا خبط
شيخنا الزيادي( )3هبامش نسخته.
قوله :وعن وطئ شبهة [إخل]( )4وكذا لو أعتق أم ولده وهي :حامل عال نفقة هلا على املعتمد.
قوله :لرعع العقد من أصله احلكم [صحيح]( )5والتعليل ضعيف( )6ألن املعتمد أن الفسخ يرعع
العقد من حينه ال من أصله خالعا [للزيادي( )7رمحه اهلل تعاىل](.)8

هـ  1992-م377 /9 ،؛ وأعله مشس احلق العظيم آبادي ،بتدليس راو عيه ،وألن امليت إن كان له مرياث انتقل إىل الورثة،
عنفقة احلمل نصيبه ،وإن مل يكن له مرياث مل يلزم وارث امليت اإلنفاق على محل امرأته كما بعد الوالدة ،ويف رواية عند احلنابلة،
وقول بعض احلنفية :هلا النفقة يف مجيع املال ،ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق670/2 :؛ الدسوقي،

حاشية ا لدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق515 /2 :؛ القليويب وعمرية  ،أمحد سالمة (1069هـ) ،حاشيتا قليوبي
وعميرة ،بدون طبعة ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر1415،هـ 1995-م80،81/4 ،؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق/ 7 :
.608
(  )1تسقط نفقة احلامل املطلقة إذا تويف زوجها ألن النفقة للحامل بسبب محلها ،ونفقة القريب تسقط باملوت عكذا النفقة
بسببه ،وإمنا مل تسقط عيما لو مات بعد بينونتها؛ ألهنا وجبت مث قبل املوت عاغتفر بقاؤها يف الدوام؛ ألنه أقوى من االبتداء؛
األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.437/3 :
(  )2من معاين احلمل يف اللغة الرعع والعلوق ،يقال :محل الشيء على ظهره استقله ورععه ،عهو حامل وهي حاملة ،ومحلت املرأة
محال علقت باحلمل عهي حامل وحاملة ،األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة علق".267/10 :
(  )3الزيادي  :هو علي بن حيىي الزيادي املصري ( 1024 - 000هـ)  ،نور الدين :عق يه ،انتهت إليه رياسة الشاععية مبصر،
نسبته إىل حملة زياد بالبحرية ،كان مقامه ووعاته يف القاهرة ،من كتبه " حاشية على شرح املنهاج لزكريا األنصاري " .الزركلي،
األعالم ،مرجع سابق.32/5 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إىل ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوع ني يف خمطوطة أ :الصحيح ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.947 :
(  )7الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :للشيخ زيادي ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :ونفقة اململوك أي [توابعها]( )1إذ للنفقة ثالثة أسباب الزوجية والبعضية وملك اليمني وملا أهنى
الكالم على األولني شرع يف الثالث عقال ونفقة اململوك أي غري املكاتب ذكرا كان أو أنثى أو خنثى
ولو آبقا( )2وصغريا وزمنا وأعمى ومرهونا [ومستأجرا]( )3ومعارا ومستحق القتل بردة أو غريها لعموم
احلديث( )4من غري خمصص وعرقوا بينه وبني األصل بتمكنه من إخراج هذا عن ملكه ،وكسوته ،وكذا
ما طهارته ،وكذا تراب تيممه إن احتاجه وغريها من سائر مؤناته مث قوله :ونفقة اململوك أي كفايته يف
نفسه من [زهادة]( )5ورغبة وقيل كفاية مثله مث قضية اعتبار الكفاية وجوب األدوية وأجرة الطبيب
كالقريب وهو ظاهر انتهى؛ وإن مل جيب ذلك يف حق ن فسه اكتفى بداعية الطبع وقوهلم ال يلزم
( )6
الراهن مداواة املرهون أي :من خالص ماله بل من عني املرهون حىت يبيع جزاء منه ويصرعه عيها ح
ج ق س(.)7

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وتوابعها ،والصحيح ما أثبته.
(  )2اإلباق لغة :مصدر أبق العبد  -بفتح الباء  -يأبق ويأبق ،بكسر الباء وضمها ،أبقا وإباقا ،مبعىن اهلرب ،واإلباق خاص
باإلنسان سواء أكان عبدا أم حرا ،األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة أبق"3 /10:؛ ويف االصطالح :انطالق العبد
متردا ممن هو يف يده من غري خ وف وال كد يف العمل .عإن مل يكن كذلك عهو إما هارب ،أو ضال أو عار؛ ابن عابدين ،رد
المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق325/3 :؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق127 /4 :؛

اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق13/2 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق:
.190/2
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ومستأجر ،والصحيح ما أثبته.
(  )4حديث أيب هريرة ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال « :للمملوك طعامه وكسوته ،وال يكلف من العمل إال ما
يطيق» صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق :كتاب :األ ميان ،باب :إطعام اململوك مما يأكل ،وإلباسه مما يلبس ،وال يكلفه ما
يغلبه.1662/1284/3 ،
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :زيادة ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ح :إشارة إىل كتاب احلاوي الصغري  ،لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفار القزويين ( 665 - 000هـ )
جنم الدين عامل باحلساب ،من عقهاء الشاععية .من أهل قزوين .من كتبه " احلاوي الصغري " يف عروع الشاععية؛ الزركلي ،األعالم،
مرجع سابق.31/4 :
(  )7ق س إشارة :الغزي :حممد بن قاسم بن حممد بن حممد ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين الغزي ،ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي
918- 859هـ :عقيه شاععي ،ولد ونشأ بغزة ،وتعلم هبا وبالقاهرة وأقام هبذه وتوىل أعماال يف األزهر وغريه .من كتبه (عتح القريب
اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب) يعرف بشرح ابن قاسم على منت أيب شجاع و (حاشية على شرح التصريف) يف األزهرية ،علق هبا
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عرع لو أتلف الرقيق([ )1طعامه]( )2لزمه إبداله ،ولو تكرر ذلك [منه عمدا]( )3غاية األمر أن له تأديبه
على ذلك م ر( )4ق س(.)5
قوله :وحيوان أي حمرتم ،كما أشار إليه الشيخ([ )6رمحه اهلل تعاىل]( )7بقوله :حلرمة [الروح]
عيجب عليه سقيها(،)9

( )8

العريب و (حواش على حاشية اخليايل) يف شرح العقائد النسفية؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع
على شرح السعد التفتازاين لل تصريف ّ
سابق.6/ 7 :
(  )1الرقيق :املماليك اسم هلم والرق امللك يقال رققت العبد أرقه عهو مرقوق أي ملكته وقد رق يرق إذا صار عبدا وأرققته عهو
مرق إذا جعلته عبدا ورجل عتيق وامرأه عتي قه إذا عتقا من الرق وقد عتق يعتق عتقا وعتاقا وعتاقه واصله مأخوذ من قوهلم عتق
الفرس إذا سبق وجنا وعتق عرخ الطائر إذا طار عاستقل كأن العبد ملا عكت رقبته من الرق ختلص عذهب حيث شاء ،األزهري،
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ،مرجع سابق.281 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :طعام ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عمدا منه ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.235/7 :
(  )5ق س :تقدم ذكره صفحة .60
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.455/3 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :رمحه اهلل ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الزوج ،والصحيح ما أثبته.
(  )9خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.750 :
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وعلفها ملا ذكر وخلرب الصحيحني( )1دخلت امرأة النار يف هرة حبستها ال هي أطعمتها وال هي تركتها
[خ ِِشاش]( )3( )2األرض بفتح [اخلاء]( )4وكسرها أي هوامها ،واملراد بكفاية الدابة وصوهلا
تأكل من َ
ألول الشبع( ،)5وال ِري ال [غايتهما]( )6وخرج باحملرتم غريه كالفواسق اخلمس( )7عال يلزمه علفها بل
خيليها لرتعى وترد املاء إن ألفت ذلك واكتفت به وال جيوز له حبسها لتموت جوعا خلرب( )8إذا قتلتم
عأحسنوا القتلة عإن ام تنع املالك مما ذكر وله مال اجربه احلاكم يف احليوان املأكول على أحد ثالثة
أمور :بيع له أو حنوه مما يزول [ضرره]( )9به ،أو علف ،أو ذبح؛ وأجرب يف غريه على أحد أمرين :بيع،
أو علف؛ وحيرم ذحبه للنهي عن ذبح احليوان إال ألكله عإن مل يفعل ما أمره احلاكم به ناب عنه يف
( )10
ذلك على ما يراه ويقتضيهِ احلال عإن مل يكن له مال باع احلاكم الدابة أو جزاء منها أو أكراها

(  )1احلديث :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها ،علم
تطعمها ،ومل تدعها تأكل من خشاش األرض)؛ صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق :كتاب :بدء اخللق ،باب :مخس من

الدواب عواسق ،يقتلن يف احلرم130/4 ،؛ صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق:كتاب :التوبة ،باب :يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا
سبقت غضبه.2619/2110/4 ،
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حشاش ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خشاش األرض لغة دواهبا الواحدة خشاشة وهي احلشرة واهلامة ،الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع
سابق "مادة خشش".169/1 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :احلاء ،والصحيح ما أثبته.
(  )5خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.948 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :غايتها ،والصحيح ما أثبته.
(  )7حلديث عائشة رضي اهلل عنها ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال" :مخس عواسق ،يقتلن يف احلرم :الفأرة ،والعقرب،
واحلديا ،والغراب ،والكلب العقور" صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق :كتاب :بدء اخللق ،باب :مخس من الدواب عواسق،

يقتلن يف احلرم  ،129/4 ،صحيح اإلمام مسلم  ،مرجع سابق :كتاب احلج ،باب :ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف
احلل واحلرم.1198/857/2 ،
(  )8عن شداد بن أوس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال « :إن اهلل تبارك وتعاىل كتب اإلحسان على كل شيء عإذا قتلتم
عأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم عأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته» ،صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق :كتاب
الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ،باب :األمر بإحسان الذبح والقتل ،وحتديد الشفرة.1955/1548/3 ،
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :صرره ،والصحيح ما أثبته.
(  )10الكراء :باملد األجرة وهو مصدر يف األصل من كاريته من باب قاتل والفاعل مكار على النقص واجلمع مكارون ومكارين
مثل قاضون وقاضني ومكاريون بالتشديد خطأ وأكريته الدار وغريها إكراء ع اكرتاه مبعىن آجرته عاستأجر والفاعل مكرت ومكر
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عليه عإن تعذر ذلك ععلى ِ
بيت املال كفايتها أي قرضا( )1أخذا مما مر يف اللقيط( )2عان تعذر ععلى
مياسري املسلمني(.)3
قوله :وال يكلف أي ال جيوز ملالك الرقيق واحليوان أن يكلفه من العمل ماال يطيق الدوام عليه لورود
النهي عنه يف الرقيق يف صحيح مسلم( )4وهو للتحرمي ،وقِيس عليه البهائم جبامع حصول الضرر قال
يف الروضة( )5ال جيوز للسيد تكليف رقيقه عمال يقدر عليه يوما أو يومني مث يعجز عنه وقال أيضا

بالنقص أيضا ومجعهما كجمع املنقوص والكري على ععيل مكري الدواب؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،
هو مكار ،جمموعة من املؤلفني ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق:
مرجع سابق" :مادة كرى"532/2 ،؛ كاراه :مكاراة وكراء آجره َعـ م َ
"مادة كرى".785/2 ،
(  )1القرض يف اللغة مصدر قرض الشيء يقرضه :إذا قطعه ،والقرض :اسم مصدر مبعىن اإلقراض ،والقرض :ما تعطيه اإلنسان من
مالك لتقضاه ،وكأنه شيء قد قطعته من مالك ،األزهري ،هتذيب اللغة ،مرجع سابق "مادة قرض"247 :؛ ويف االصطالح :دعع
مال إرع اقا ملن ينتفع به ويرد بدله ،ويسمى نفس املال املدعوع قرضا ،والداعع للمال مقرضا ،واآلخذ :مقرتضا ومستقرضا ويسمى
املال الذي يرده املقرتض إىل املقرض عوضا عن القرض :بدل القرض ،وأخذ املال على جهة القرض :اقرتاضا ،والقرض هبذا املعىن
عند الفقهاء هو القرض احلقيقي ،وق د تفرد الشاععية عجعلوا له قسيما مسوه :القرض احلكمي ،ووضعوا له أحكاما ختصه ،ومثلوا له
باإلنفاق على اللقيط احملتاج ،وإطعام اجلائع ،وكسوة العاري ،إذا مل يكونا عقراء بنية القرض ،ومبن أمر غريه بإعطاء مال لغرض
اآلمر ،كإعطاء شاعر أو ظامل ،أو إطعام عقري أو عداء أس ري ،وكبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ،ابن عابدين ،رد المحتار

على الدر المختار ،مرجع سابق171/4 :؛ اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق ،40- 37/5 :الرملي،
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.218/4 :
(  )2اللقيط لغة :هو مبعىن امللقوط ،أي املأخوذ من األرض ،وشرعا :اسم ملا يطرح على األرض من صغار بين آدم؛ خوعا من
العيلة ،أو عرارا من هتمة الزنا؛ اجلرجاين ،التعريفات ،مرجع سابق.193 :
(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.141/2 :
(  )4احلديث :عن خيثمة ،قال :كنا جلوسا مع عبد اهلل بن عمرو ،إذ جاءه قهرمان  -القهرمان :هو اخلازن ال قائم حبوائج اإلنسان
وهو مبعىن الوكيل  -له عدخل ،عقال :أعطيت الرقيق قوهتم؟ قال :ال ،قال :عانطلق عأعطهم ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم « :كفى باملرء إمثا أن حيبس ،عمن ميلك قوته»؛ صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق :كتاب :الزكاة ،باب :عضل النفقة على
العيال واململوك ،وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم692/2 ،؛ وعن أيب هريرة رضي اهلل عته ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أنه قال « :للمملوك طعامه وكسوته ،وال يكلف من العمل إال ما يطيق» ،صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق:كتاب:
األميان ،باب :إطعام اململوك مما يأكل ،وإلباسه مما يلبس ،وال يكلفه ما يغلبه.1284/3 ،
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.453/3 :
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حيرم تكليف الدابة ماال تطي قه من ثقيل احلمل أو إدامة السري وغريمها وقال :يف الزوائد( )1حيرم حتميلها
ما ال تطيق الدوام عليه يوما وحنوه كما سبق يف [الرقيق](.)3( )2
قوله :وال شيء على السيد [للمكاتَ ِ
ب]( )4ولو كتابة عاسدة الستقالله بالكسب وهلذا تلزمه
م
نفقه رقيقة ،نعم إن عجز نفسه ومل يفس خ السيد الكتابة ععليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل
عاستفدها ،وكذا األمة املزوجة .حيث( )5أوجبنا نفقتها على الزوج ،وال جيب على املالك الكفاية
املذكورة من جنس طعامه،

(  )1النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.120/9 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :القيق ،والصحيح ما أثبته.
(  )3اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد ،ت 977هـ ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،حتقيق مكتب البحوث والدراسات بدار
الفكر ،ط 1لبنان ،بريوت ،دار الفكر.483/2 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :املكاتب ،والصحيح ما أثبته.
(  )5خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هنا ية اللوح رقم.949 :
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وكسوته بل من غالب قوت رقيق البلد من قمح وشعري وحنو ذلك ومن غالب أدمهم من حنو مسن
وزيت ومن غالب كسوهتم [من]( )1حنو قطن وصوف خلرب([ )2الشاععي رضي اهلل عنه]( )3للمملوك
[نفقته وكسوته]( )4باملعروف قال :واملعروف عندنا ملثله وبلده ويراعى حال السيد يف يساره وإعساره،
وينفق عليه الشريكان بقدر [ملكيهما]( ،)5وال يكفي سرت العورة للرقيق وان مل يتأذ حب ٍر وال برد ملا عيه
من اإلذالل ،والتحقري هذا يف بالدنا كما قاله :الغزايل( )6وغريه ،وأما ببالد السودان وحنوه عله ذلك
كما يف املطلب(، )7تسقط كفاية الرقيق مبضي الزمان [عال]( )8يصري دينا ،إال باقرتاض القاضي أو( )9أمذن
عيه واقرتض ،كنفقة القريب جبامع وجوهبا بالكفاية ،ويبيع القاضي عيها [ملكه]( )10إن امتنع أو غاب
ألنه حق واجب عليه ،عإن عقد املال يوم البيع أمره ببيعه أو إجارته( )11أو إعتاقه دععا للضرر ،عإن مل
يفعل أجره القاضي ،عإن مل يتيسر إجارته باعه عإن مل [يشرتيه]( )12أحد أنفق عليه من بيت املال
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ومن ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الشاععي ،األم ،مرجع سابق.108/5 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الشاععي ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كسوته ونفقته ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعك وعني يف خمطوطة ب :ملك هما ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطوسي ،ت 505هـ ،الوسيط في المذهب ،حتقيق :الدكتور علي حميي الدين القرة داغي
 ،ط ،1قطر ،الدوحة ،وزارة الشؤون اإلسالمية1413 ،هـ.247/6 ،
(  )7وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وال ،والصحيح ما أثبته.
(  )9خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.751 :
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ما له ،والصحيح ما أثبته.
(  )11اإلجارة يف اللغة اسم لألجرة ،وهي كراء األجري وهي بكسر اهلمزة ،وهو املشهور وحكي الضم مبعىن املأخوذ وهو عوض
العمل ،ونقل الفتح أيضا ،عهي مثلثة ،الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق "مادة آجر "63/1 :؛ واصطالحا :عقد
معاوضة على متليك منفعة بعوض ،وخيص املالكية غالبا لفظ اإلجارة بالعقد على مناعع اآلدمي ،وما يقبل االنتقال غري السفن
واحل يوان ،ويطلقون على العقد على مناعع األراضي والدور والسفن واحليوانات لفظ كراء ،عقالوا :اإلجارة والكراء شيء واحد يف
املعىن؛ السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،ت 483هـ ،المبسوط ،بدون طبعة ،لبنان ،بريوت ،دار املعرعة1414 ،هـ -
1993م74/15 ،؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي ع لى الشرح الكبير ،مرجع سابق2/4 :؛ الشاععي ،األم ،مرجع سابق:

250/3؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.3/6 :
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يشرته ،والصحيح ما أثبته.
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[شرح]( )1اخلطيب( )2وما تقرر يف عاسد الكتابة من أنه ال جيب على السيد شيء ،خبالف الفطرة عإنه
جيب عطره على سيده [عطرته]( )3والفرق بينهما تكرر النفقة هنا خبالف الفطرة.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )2البم َج ْيـَرِم ّي ،سليمان بن حممد املصري  ،ت 1221هـ ،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب،
بدون طبعة( ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر1415،هـ 1995 -م).83/4 ،
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف أ ،والصحيح ما أثبته.
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ال َحيلِب املالك من لنب دابتهِ ما يضر بولدها ،ألنه غذاؤه ،كولد األمة وإمنا حيلب ما عضل عن ري
( )2
ولدها وله أن [يعدل]( )1به إىل غري لنب أمه إذا استمراه وإال عهو أحق بلنب أمه وال جيوز احللب إذا
كان يضر بالبهيمة لقلة علفها وال يرتك احللب أيضا إذا كان يضرها عإن مل [يكن]( )3يضرها كره
لإلضاعة ويسن أن ال يستقصى احلالب يف احللب بل [يدع]( )4يف الضرع شيئا وأن يقص أظفاره لئال
[يؤذيها]( )5وحيرم جز الصوف من أصل الظهر وحنوه وكذا حلقة ملا عيهما تعذيب [احليوان]( )6قاله
اجلويين( )7وجيب على مالك [النحل]( )8أن يبقى له شيئا من العسل يف الكوارة( )9بقدر حاجته إن مل
[يكفيه]( )10غريه وإال عال جيب عليه ذلك قال :الراععي( )11وقد قيل يشوي له دجاجة ،ويعلقها بباب
الكوارة عيأكل منها وعلى مالك دود القز( )12علفه بورق [التوت]( )13أو ختليته لئال يهلك بغري عائدة؛
ويباع عيها ماله كالبهيمة وجيوز جتفيفه [بالشمس]( )14عند حصول نوله وإن أهلكه حلصول عائدته

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يعول ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة ج امعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.950 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يدعع ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يؤديها ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :احلوان ،والصحيح ما أثبته.
(  )7اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل  ،امللقب بإمام احلرمني( ،املتو:ى478 :هـ) ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،حققه وصنع
الديب ،ط ( ،1اململكة العربية السعودية ،جدة ،دار املنهاج1428،هـ 2007-م).419/5 ،
عهارسه :أ.د /عبد العظيم حممود ّ
(  )8ما بني امل عكوعني يف خمطوطة أ :الفحل ،والصحيح ما أثبته.

(  )9الكوارة :بيت يتخذ من قضبان ضيق الرأس للنحل تعسل عيه .األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق" :مادة كور"
.157/5
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يكفه ،والصحيح ما أثبته.
(  )11الراععي ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،مرجع سابق.85/4 :
(  )12دود القز :حشرة طاهرة خيرج منها احلرير الذي هو أعخر املالبس ،األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب،
مرجع سابق.13/1 :
(  )13ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :توت ،والصحيح ما أثبته.
(  )14ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :باملشمس ،والصحيح ما أثبته.
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كذبح احليوان املأكول هذا [كله إذا]( )1كان له روح وخرج ما ال روح عيه كقناةٍ ودار عال جيب على
املالك عمارهتا ألن ذلك من تنمية املال وال جيب على اإلنسان ذلك ،وال يكره تركها إال إذا آوى إىل
اخلراب عيكره شرح اخلطيب(.)2

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إن ،والصحيح ما أثبته.
جريمي ،حاشية البجيرمي على الخطيب ،مرجع سابق.85/4 :
(  )2البم ّ
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لو عرب املؤلف باملؤنة كما ععل يف منهجه( )1بدل تعبريه بالنفقة لكان أوىل لعموم التعبري باملؤنة خبالف
النفقة.
[قوله )2(]:احلر أي كله.
[قوله )3(]:للزوجة ،ولو أمة ،وكاعرة ،ومريضة ،أو ذات منصب ،كما تقدم(.)4

(  )1الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.219/7 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوع ني ليس يف أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.426/3 :
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[قوله )1(]:ممد أن تثنية مد( ، )2واملد بالكيل املصري نصف قدح( )3وبالوزن رطل وثلث ،وجيب ذلك
بفجر كل يوم بليلته املتأخرة [عنه]( )4كما صرح به الراععي([)5رمحه اهلل تعاىل]( )6يف الفسخ واملراد بذلك
من طلوع عجره و ال يناعيه مالو حصل التمكني عند الغروب [إذ]( )7املراد منه كما هو ظاهر أنه جيب
( )10
هلا قسط ما بقي من( )8غروب تلك الليلة إىل [عجر دون ما مضى من]( )9الفجر [إىل الغروب]
دائما وكذا يقال يف املعسر واملتوسط.
قوله :وعلى املتوسط وإن كانت زوجته كذلك.
زوجته كذلك ومنه كسوب( ،)1()11وإن قدر زمن كسبه على مال واسع.
قوله :وعلى املعسر وإن كانت
م
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2املد :بالضم ،مكيال وهو رطل وثلث عند أهل احلجاز والشاععي ،ورطالن عند أهل العراق وأيب حنيفة ،والصاع أربعة أمداد.
ويف حديث عضل الصحابة :ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه؛ واملد يف األصل :ربع صاع وإمنا قدره به ألنه أقل ما كانوا يتصدقون
به يف العادة .وأصل املد مقدر بأن ميد الرجل يديه عيمأل كفيه طعاما ،األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق" :مادة مد"
.400/3
(  )3القدح يف اللغة :إنا ء يروي الرجلني ،أو اسم جيمع الصغار والكبار ،وجيمع على أقداح؛ جمموعة من املؤلفني ،المعجم
الوسيط ،مرجع سابق "مادة قدح" 717/2 :؛ والقدح اصطالح :من أجزاء الصاع ،عالصاع قدحان إال سبعي مد ،وكل مخسة

عشر مدا سبعة أقداح؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق383/1 :؛ القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق:
 36/2؛ وورد عن عائشة أهنا قالت :كنت أغتسل أنا والنيب صلى اهلل عليه وسلم يف إناء واحد من قدح ،يقال له الفرق؛ صحيح

اإلمام البخاري  ،مرجع سابق :كتاب :الغسل ،باب :غسل الرجل مع امرأته363/1 ،؛ صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق:
كتاب احليض ،باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة ،وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف حالة واحدة ،وغسل أحدمها
بفضل اآلخر318/255/1 ،؛ واللفظ للبخاري.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الراععي ،العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري ،مرجع سابق.58/10 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إذا ،والصحيح ما أثبته.
(  )8خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.451:
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )11خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.752 :

62

رق( )2لنقصه.
قوله :ومن به ٌ
قوله :ولو مبعضا لنقصه وإمنا جعلوه موسرا يف الكفارات بالنسبة لوجوب اإلطعام ألن
[مبناها]( )3على التغليظ أي وألن النظر لإلعسار عيها يسقطها من أصلها وال كذلك هنا ويف نفقة
القريب احتياطا له لشدة لصوقه به وصلة لرمحه على أنه قيل اليسار واإلعسار يتفاوت يف أبواب الفقه
الختالف مداركها مل يبعد شرح رملي(.)4

ِ
وب؛ األزهري ،تهذيب اللغة ،مرجع سابق "مادة كسب":
طلب ِّ
س ٌ
ورجل َك م
الرزق ،تَقول :عالنٌ يَ ْكس م
ب :م
(  )1ال َك ْس م
ب أهلَه خرياٌ ،
.48/10
(  )2الرق لغة :مصدر رق العبد يرق ،ضد عتق ،يقال :اسرتق عالن مملوكه وأرقه ،نقيض أعتقه .والرقيق :اململوك ذكرا كان أو
أنثى ،ويقال لألنثى أيضا رقيقة ،واجلمع رقيق وأرقاء .وإمنا مسي العبيد رقيقا؛ ألهنم يرقون ملالكهم ،ويذلون وخيضعون .وأصله من
الرقة وهي ضد الغلظ والثخانة يف احملسوسات ،يقال :ثوب رقيق ،وثياب رقاق ،مث استعمل يف املعنويات عقيل :عالن رقيق الدين،
أو رقيق القلب ،األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة رق".121/10 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بناها ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.188/7 :
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قوله :لكل منها أي للزوجة وخلادمها.
قوله :بقوله تعاىل ( :ﭶ ﭷﭸﭹﭺ)( ،)1اآلية واعتربوا بالكفارة أي قاسوا جبامع أن كال
منهما مال جيب بالشرع وأكثر ما وجب عيها ممدان ككفارة حنو احللق( )2يف النسك واقل ما وجب له
مد يف كفارة حنو اليمني(،)3

(  )1سورة الطالق ،من اآلية.7 :
(  )2احللق :حلق الشعر .واحللق :مصدر قولك حلق رأسه .وحلقوا رؤوسهم :شدد للكثرة .واالحتالق :احللق .يقال :حلق معزه،
وال يقال :جزه إال يف الضأن ،ويقال :إن رأسه جليد احلالق .واحللق يف الشعر من الناس واملعز كاجلز يف الصوف ،حلقه حيلقه
حلقا عهو حالق وحالق وحلقه واحتلقه؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة حلق".59/10 :
(  )3الكفارة يف اللغة :مأخوذة من الكفر وهو السرت ،ألهنا تغطي الذنب وتسرته ،عهي اسم من كفر اهلل عنه الذنب ،أي حماه
ألهنا تكفر الذنب ،وكأنه غطى عليه بالكفارة .ومسيت الكف ارات كفارات ،ألهنا تكفر الذنوب ،أي تسرتها مثل كفارة األميان،
وكفارة الظهار ،وكفارة القتل اخلطأ ،والكفارة :ما كفر به من صدقة أو صوم أو حنو ذلك .وتكفري اليمني ععل ما جيب باحلنث
عيها ،والتكفري يف املعاصي :كاإلحباط يف الثواب؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة كفر "148/5 :؛ ويف
االصطالح :قال النووي :الكفارة من الكفر بفتح الكاف وهو السرت ألهنا تسرت الذنب وتذهبه ،هذا أصلها ،مث استعملت عيما
وجد عيه صورة خمالفة أو انتهاك وإن مل يكن عيه إمث كالقتل خطأ وغريه؛ النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت 676هـ)،
المجموع شرح المهذب ،بتحقيق املطيعي ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار عامل الكتب1423 ،ه ) ،اجملموع  ،333 / 6و
الكفارة مشروعة باتفاق الفقهاء وهي واجبة جربا لبعض الذنوب واملخالفات الشرعية ،ودليل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع ،قال
تعاىل ( :ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ) سورة املائدة ،اآلية89 :؛ وجتب كفارة اليمني باحلنث عيه ،وال
يف أن موجب احلنث هو املخالفة ملا انعقدت عليه اليمني ،وذلك بفعل ما حلف على عدم ععله ،أو ترك ما حلف على ععله ،إذا
علم أنه قد تراخى عن ععل ما حلف على ععله ،إىل وقت ال ميكنه عيه ععله ،وجتب الكفارة باحلنث يف اليمني املعقودة على أمر يف
املستقبل ،نفيا كان أو إثباتا ،وال جتب يف اليمني اللغو يف الزمن املاضي أو احلال ،نفيا كان أو إثباتا .واخلالف يف وجوهبا يف اليمني
الغموس ،وهي املعقودة على أمر يف املاضي أو احلال كاذبة يتعمد صاحبها ذلك ويف وجوهبا يف اليمني اللغو يف الزمن املستقبل،
ويف تعدد الكفارات بتعدد األميان ،ويف رعع الكفارة احلنث؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق46/3 :؛

الكاساين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،مرجع سابق8/3 :؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي على ا لشرح الكبير ،مرجع
سابق134/2 :؛ األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق242/4 :؛ النووي ،روضة الطالبين
وعمدة المفتين ،مرجع سابق17/11 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.714/8 :
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والظهار( ، )1وهو يكتفي به [الزهيد]([ )3 ()2وينتفع]( )4به الرغيب( )5علزم املوسر األكثر واملعسر األقل
[واملتوسط بينهما]( )6وإمنا مل يعترب شرف املرأة [وضده]( )7ألهنا ال [تمعري]( )8بذلك وال الكفاية كنفقة
القريب ألهنا جتب للمريضة [والشبعانة]( )9وما اقتضاه ظاهر خرب( )10هند خذي ما يكفيك وولدك
( )12
باملعروف من تقديرها بالكفاية الذي ذهب إىل اختيار [مجع]( )11من حيث الدليل وأطالوا القول

(  )1الظهار بكسر الظاء املعجمة لغة :مأخوذ من الظهر؛ ألن صورته األصلية أن ي قول الرجل لزوجته :أنت علي كظهر أمي ،وإمنا
خصوا الظهر  -دون البطن والفخذ وغريمها  -ألن الظهر من الدابة موضع الركوب؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح
الكبير ،مرجع سابق "مادة ظهر" 387:؛ ويف االصطالح تشبيه الرجل زوجته ،أو جزء شائع منها بعضو حيرم النظر إليه من
أعضاء امرأة حمرمة عليه نسبا ،أو مصاهرة أو رضاعا؛ أبو حبيب ،الدكتور سعدي ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،ط،2
سوريا ،دمشق ،دار الفكر1408 ،هـ 1988-م.239 ،
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3أي قليل األكل؛ الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.188/7 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ويتنفع ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الرغيب :الواسع اجلوف .ورجل رغيب اجلوف إذا كان أكوال؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة
رغب".421/1:
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وضدها ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تعترب ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :والشعانة ،والصحيح ما أثبته.
(  )10حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت :إن هندا بنت عتبة قالت :يا رسول اهلل إن أبا س فيان رجل شحيح وليس يعطيين ما
يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو يعلم عقال« :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف» صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق:
كتاب النفقات ،باب إذا مل ينفق الرجل عللمرأة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف 65/7 ،؛ صحيح اإلمام

مسلم ،مرجع سا بق :كتاب األقضية ،باب قضية هند.1714/1338/3 ،
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جممع ،والصحيح ما أثبته.
(  )12اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف تقدير نفقة الزوجة على أربعة أقوال :األول :أهنا مقدرة بكفايتها ،وإليه ذهب احلنفية،
واملالكية ،وبه قال بعض الشاععية ،وأكثر احلنابلة وهو املذهب عندهم ،واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل:

( ﯗﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ) سورة البقرة ،من اآلية ،233 :عت كون النفقة للزوجة على الكفاية يف العرف والعادة ،ومبا روته عائشة رضي اهلل
عنها أن هند بنت عتبة قالت :يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح ،وليس يعطيين ما يك فيين وولدي إال ما أخذت منه وهو
ال يعلم ،عقال" :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"؛ عقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم هندا بأن تأخذ ما يكفيها وولدها من
مال زوجها باملعروف دون أن يقدر ذلك مبقدار معني ،واملعروف هو املقدر عرعا بالكفاية ،عدل هذا على أن نفقة الزوجة مقدرة
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عيه جياب عنه أنه مل يقدرها عيه بالكفاية عقط بل هبا حبسب املعروف و[حينئذ]( )1عما ذكروه هو
املعروف املستقر يف العقول كما هو( )2واضح ولو عتح للنساء باب [الكفاية]( )3من غري تقدير لوقع
التنازع ال إىل غاية عيت عني ذلك التقدير الالئق بالعرف عاتضح كالمهم ،واندعع قول األذرعي( )4ال
( )5
لقلت الصواب أهنا باملعروف تأسيا واتباعا
اعرف إلمامنا سلفا يف التقدير باألمداد ولوال األدب م
شرح رملي(.)6

بكفايتها ال بالشرع ،وألن ما نقص عن الكفاية عيه إضرار بالزوجة ،عال يعد معروعا وكذلك ما زاد على الكفاية عإنه يعد سرعا
وليس مبعروف؛ لكون السرف ممقوتا ،عكان املعروف هو الكفاية ،وبقياس نفقة الزوجة على نفقة األقارب جبامع أهنا غري مقدرة
مبقدار حمدد وإمنا هي عل ى الكفاية ،عتكون نفقة الزوجة على الكفاية؛ القول الثاين :إهنا مقدرة مبقدار حمدد ،وإليه ذهب الشاععية
على املعتمد ،وبعض احلنابلة ،وقدرها الشاععية :مبدين إذا كان الزوج موسرا ،ومبد إذا كان معسرا ،ومبد ونصف املد إذا كان
متوسطا .وقال القاضي :الواجب رطالن من اخلبز يف كل يوم يف حق املوسر واملعسر اعتبارا بالكفارات ،واحتجوا ألصل التفاوت
بني املوسر واملعسر بقول اهلل عز وجل ( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) سورة الطالق ،من اآلية،7 :
وأما التقدير عبقياس نفقة الزوجة على الكفارة جبامع أن كال منهما مال وجب بالشرع؛ القول الثالث :إن املعترب يف تقدير النفقة
عادة أمثال الزوج والزوجة وحال البلد ،وإليه ذهب املالكية ،وهو قول عند بعض الشاععية؛ القول الرابع :وإليه ذهب بعض
الشاععية إن املعترب ما يفرضه القاضي وعليه أن جيتهد ويقدر؛ الكاساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي ،ت 587هـ ،بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع ،ط( ،2لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية1406،هـ 1986-م)23/4 ،؛ الدسوقي ،حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق ،509/2 :والقرطيب ،حممد بن أمحد ،املعروف بابن رشد ،ت 595هـ ،بداية

المجتهد ونهاية المقتصد ،بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة ،دار احلديث ،بدون تاريخ)59/2 ،؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق:
231/9؛ املرداوي ،علي بن سليمان( ،ت885هـ) ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ط( ،1مصر ،القاهرة ،السنة
احملمدية1375 ،هـ1955/م).352/9 ،
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ح ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.952 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :النسا ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )5اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.302/8 :
(  )6الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.188/7 :

66

قوله :والواجب [غالب]( )1قوت البلد أي بلدها [من]( )2حنطة ،أو شع ٍري ،أو مت ٍر ،أو غريها حىت جيب
األقط( )3يف حق أهل البوادي [والقرى]( )4الذي يعتادنه( )5عالتعبري بالبلد جرى على الغالب ألنه من
املعاشرة باملعروف املأمور هبا [قياسا]( )6على الفطرة ،والكفارة.
قوله :عإن أختلف غالب قوت البلد أو قوته ومل يكن عيه [غالب](.)7
قوله :وجب الئق بالزوج أي بيساره ،أو ضده ،وال عربة مبا [يتناوله]( )8توسعا ،أو خبال[ ،ال
بالزوجة مثال](.)9

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األقط :شيء يتخذ من اللنب املخيض يطبخ مث يرتك حىت ميصل ،والقطعة منه أقطة؛ وهو من ألبان اإلبل خاصة ،األنصاري،
لسان العرب ،مرجع سابق "مادة أقط".257/7 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :والقوى ،والصحيح ما أثبته.
(  )5عيه اعتبار العرف عند الشاععية.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وقياسا ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :قوب غالب ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تناوله ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مثال ال بالزوجة ،والصحيح ما أثبته.
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قاعدة

اعلم أن مجيع الواجبات يف هذا الباب يعترب عيها كوهنا الئقة بالزوج إال املسكن واخلادم([ )1عإهنما]
يعترب عيهما لياقته بالزوجة.

( )2

قوله :ويعترب اليسار وغريه من التوسط واإلعسار.

(  )1اخلادم :تقدم ذكره صفحة .51
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عإنه ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :بطلوع الفجر اعتبارا بوقت الوجوب حىت لو أيسر بعده أو أعسر مل [يعترب]( )1حكم [نفقة]
ذلك اليوم إن كانت ممكنة حينئذ( )3الحتياجها لطحنه ،وعجنه ،وخبزه ،أما( )4املمكنة بعده عيعترب
حاله عقب التمكني وجيب عليه األداء عقب طلوعه إن ِ
قد َر بال مشقة أي [بوجوهبا]( )5بوسع عال
م
حيبس وال يالزم عإن شق عليه عله التأخري عن العادة وعلى الزوج متليكها الطعام حبا سليما وعليه
مؤنة طحنه وعجنه وخبزه ببذل مال أو يتوىل ذلك بنفسه [أو]( )6بغريه عإن غلب غري احلب كتمر
( )9
وحلم وأقط عهو الواجب ليس( )7عليه غريه لكن عليه مونة اللحم وما يطبخ به كما [قاله]( :)8الراععي
ولو طلب احدمها بدل احلب خبزا أو قيمته مل جيرب املمتنع منهما ألنه غري الواجب عإن اعتاضت عما
وجب هلا نقدا ،أو غريه ،من العروض جازا ال خبزا [أو]( )10دقيقا أو حنومها من ِ
اجلنس عال جيوز ملا عيه
من الربا ولو أكلت مع الزوج على العادة سقطت نفقتها على األصح جلريان العادة به يف زمن النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،وبعده من غري نزاع وال إنكار ومل ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعدة إال أن تكون
الزوجة غري رشيدة كصغرية أو سفيهة بالغة ومل يأذن يف أكلها معه وليها عال تسقط نفقتها بأكلها معه
ويكون الزوج متطوعا وجيب للزوجة على زوجها آلة تنظيف من األوساخ [اليت]( )11تؤذيها وذلك
كمشط ودهن يستعمل [عادة]( )12يف ترجيل شعرها وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي( )13على
( )2

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يتغري ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :نفقته ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ح~ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.753 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وجوهبا ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )7خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.953 :
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :له ،والصحيح ما أثبته.
(  )9الراععي ،العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري ،مرجع سابق.10/7 :
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )11ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )13جنس نبات من عصيلة اخلبازيات املستعيين رينهارت بيرت آن مدوِزي ،ت 1300هـ ،تكملة المعاجم العربية ،نقله إىل
النعيمي ،ومجال اخلياط ،ط ،1اجلمهورية العراقية ،وزارة الثقاعة واإلعالم2000 ،م؛ .11/10
العربية وعلق عليه ،حممد َسليم َ
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حسب العادة ومرتك( )1وحنوه لدعع صنان( )2اذا مل يندعع بدونه كماء و تراب وال جيب هلا عليه كحل،
هيأه هلا وجب عليها استعماله وال جيب [هلا]( )3عليه
وال طيب ،وال خضاب ،وال ما تتزين به؛ عإن م
دواء مرض وال أجرة طبيب وحاجم وحنو ذلك كفاصد( )4وخاتن ألن ذلك حلفظ األصل ،وجيب هلا
طعام أيام املرض وأدمها ألهنا حمبوسة عليه وهلا صرعها يف الدواء وحنوه و جيب هلا أجرة محام حبسب
العادة إن كانت عادهتا دخوله للحاجة إليه عمال بالعرف( )5وذلك يف كل شهر مرة كما؛

(  )1املرتك :بفتح امليم وكسرها معرب أصله من الرصاص يقطع رائحة اإلبط؛ ألنه حيبس العرق؛ األنصاري ،زكريا بن حممد
السنيكي( ،ت 926ه) ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة ،املطبعة امليمنية ،بدون تاريخ)،
.391/4
(  )2الصنان الذعر حتت اإلبط وغريه وأصن الشيء باأللف صار له صنان؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
مرجع سابق "مادة صنن".349/1 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
ص َد؛ الرازي ،مختار الصحاح ،مرجع سابق "مادة عصد".240 :
ص مدَ :قطْ مع اْلعِ ْرِق َوبَابمهم َ
ص َد َوا ْعـَت َ
ب َوَق ْد َع َ
ضَر َ
(  )4اْل َف ْ
(  )5عيه اعتبار العرف عند الشاععية.
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قاله :املاوردي( )1لتخرج من دنس احليض الذي يكون( )2يف كل شهرة [مرة]( )3غالبا وينبغي كما قاله:
األذرعي( )4أن ينظر يف ذلك لعادة أمثاهلا وخيتلف باختالف البالد حرا وبردا ،وجيب هلا مثن ما َغسل
مجاع ونفاس من الزوج إن احتاجت لشرائه ال ما غسل حيض واحتالم إذ ال صنع [منه]( )5وجيب هلا
آالت أكل وشرب واالت طبخ كقد ٍر ،وقصعةٍ ،وكوٍز ،وجرةٍ ،وغري ذلك مما ال غناء [هلا]( )6عنه
كمغرعة وما تغسل عيه ثياهبا وجيب هلا عليه ادم غالب احملل وان مل تأكله كزيت ،ومسن ،ومتر ،وخل،
وشريج( ،)7وزبد لقوله تعاىل ( :ﯢ ﯣ)( ، )8وليس من املعاشرة باملعروف تكليفها الصرب
على [اخلبز]( )9وحده ألن الطعام غالبا ال يساغ إال بأدم وقال :ابن عباس رضي اهلل عنه يف قوله
تعاىل( :ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ) ( )11()10اخلبز والزيت وقال  :ابن عمر اخلبز ،والسمن؛ وخيتلف قدر
األدم بالفصول األربعة عيجب هلا يف كل [شهر]( )12ما [يعتاده]( )13الناس عيه من األدم قال:
الشيخان( )14وقل تغلب الفاكهة يف أوقاهتا عتجب ويقدر األدم عند تنازع الزوجني عيه قاض باجتهاده

(  )1املاوردي ،علي بن حممد البصري البغدادي ،ت 450هـ ،الحاوي الكبير يف عقه مذهب اإلمام الشاععي وهو شرح خمتصر
املزين ،حتقيق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
1419هـ 1999-م).429/11 ،
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.954 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عيه ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :هبا ،والصحيح ما أثبته.
(  )7الشريج معرب من شريه وهو دهن السمسم ورمبا قيل للدهن األبيض وللعصري قبل أن يتغري شريج تشبيها به لصفائه؛
الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة شرج".308/1 :
(  )8سورة النساء ،من اآلية.19 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اخلرب ،والصحيح ما أثبته.
(  )10سورة املائدة ،من اآلية.89 :
(  )11خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.754 :
(  )12م ا بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عصل ،والصحيح ما أثبته.
(  )13ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :تعتاده ،والصحيح ما أثبته.
(  )14الشيخان :مها اإلمامان عبد الكرمي الراععي ،وأبو زكريا حيىي بن شرف النووي.
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إذ ال توقيت عيه من جهة الشرع [ويتفاوت]( )1يف قدره بني موسر ،وغريه عينظر يف جنس األدم ،وما
حيتاج إليه املد عيفرضه على املعسر [ويضاعفه]( )2للموسر ،ويوسط عيهما للمتوسط؛ وجيب هلا عليه
حلم يليق بيساره ،وإعساره ،وتوسطه ،وإعساره ،كعادة البلد ،ولو كانت عا دهتا تأكل اخلبز وحده
وجب هلا األدم وال نظر لعادهتا ألنه حقها جيب هلا [عليه]( )3ملا مر( )4أنه [من]( )5املعاشرة املأمورة هبا.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ويفاوت ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ويضاعه ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عادة ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.427/3 :
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :وذكرت يف شرح األصل( )1إخل [عبارته]( )2عيه ومسكني( )3الزكاة معسر ومن قوته إن كان لو كلف
مدين يرجع مسكينا عمتوسط وإال عموسر انتهى حبروعه قال شيخنا الزيادي([ )4رمحه اهلل تعاىل]( )5يف
درسه وهنا ضابط للشيخني( )6وهو أسهل مما ذكره النووي( )7يف منهاجه( )8وغريه وهو ما ذكره [شيخ
اإلسالم]( )9املؤلف يف منهجه( )10وهو أن من زاد دخله على خرجه عموسر ،ومن استوى دخله وخرجه
عمتوسط ومن زاد خرجه على دخله عمعسر.
قوله[ :من]( )11زيادات أخر عبارته عيه وليس على العبد إال نفقة املعسر وكذا املكاتب
واملبعض ،وإن كثر ماهلما لضعف ملك املكاتب ونقص حال اآلخر.

(  )1األنصاري ،زكريا بن حممد السنيكي (ت 926هـ) ،تحفة الطالب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب ،ط (1مطبعة مصطفى
البايب احلليب).317/1 ،
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عبارة ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.955 :
(  )4الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الشيخان :مها اإلمامان عبد الكرمي الراععي ،وأبو زكريا حيىي بن شرف النووي.
(  )7النووي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )8النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.41/9:
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )10األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.192/2:
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مع ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :عاملؤنة عليهما سواء ما ذكره املصنف( )1هنا ويف [منت]( )2منهجه([ )3أيضا]( )4من االستواء يف
النفقة هو أحد وجهني يف كالم الشيخني( )5مل [يرجحا]( )6شيئا منهما واملعتمد منهما التوزيع حبسب
اإلرث كما جزم به يف األنوار( )7عتكون بينهما أثالثا كاإلرث ألن العزم على قدر الغنم وهذا ما
( )11
اعتمده الشيخ الرملي([)8رمحه اهلل تعاىل]( )9يف شرحه على املنهاج ونقل اعتماده[عن]( )10م ر ق س
يف حاشيته واعتمده [شيخنا]( )12الزيادي( )13كما رأيته خبطه كذلك [رمحه اهلل تعاىل](.)14
قوله :ومن له أصل ،وعرع وهو عاجز.

(  )1املصنف :هو اإلمام النووي؛ تقدم ذكره صفحة .45
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مىت ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.446/3 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الشيخان :مها اإلمامان عبد الكرمي الراععي ،وأبو زكريا حيىي بن شرف النووي.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يرتجحا ،والصحيح ما أثبته.
(  )7األردبيلي ،يوسف بن إبراهيم( ،ت 779هـ) ،األنوار ألعمال األبرار ،حتقيق :خلف املطلق ،والدكتور حسني العلي ،ط، 1
(األردن1427 ،هـ2006 /م)/2 ،كتاب الفرائض.
(  )8الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.57/6 :
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )11الغزي ،حممد بن قاسم( ،ت 918هـ) ،فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح
غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع) ،حتقيق :بسام اجلايب ،ط ،1لبنان ،بريوت ،اجلفان واجلايب
للطباعة والنشر ،ودار ابن حزم1425 ،هـ 2005-م.214 :
(  )12ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )13الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )14ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :عنفقته على الفرع وإن بعد كأب ،وابن ابن ،ألن عصوبته( )1اقوى وهو أوىل بالقيام بشأن أبيه
لعظم حرمته أوله حمتاجون منهما أي من األصل والفرع أو من احدمها ومل يقدر على كفايتهم قدم
بعد نفسه مث زوجته األقرب عاألقرب علو كان له أب وأم ،وابن قدم ،االبن الصغري،

(  )1العصبة :مأخوذ من العصب ،وهو :الطي الشديد ،يقال :عصب برأسه العمامة :شدها ،ولفها عليه .ويف اللغة :اسم ألبناء
الرجل ،وأقاربه ألبيه ،قال األزهري :عصبة الرجل :أولياؤه الذكور الذين يرثونه .مسوا عصبته؛ ألهنم عصبوا بنسبه ،عاألب طرف،
واالبن طرف ،واألخ جانب ،والعم جانب ،وملا أحاطوا به مسوا عصبة ،وكل شيء استدار على شيء عقد عصب به  ،ويطلق على
الذين يرثون الرجل عن كاللة :من غري والد ،وال ولد؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة عصب" ،:والصحيح ما
أثبته 602/.؛ ويف االصطالح :هم كل من مل يكن له سهم مقدر من اجملمع على توريثهم عريث املال إن مل يكن معه ذو عرض،
أو ما عضل بعد الفروض الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.23/6 :
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مث األم ،مث األب ،مث الولد الكبري ومن له أبوان أي أب وإن عال وأم ععلى األب مونته( )1عإن عجز
األب ععلى األم صغري [كان]( )2أو بالغا وصورة نفقة األب مع بلوغه عيما إذا [كان عاجزا]( )3عن
النفقة أما الصغري علقوله( )4تعاىل( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ) ( ،)5وأما البالغ [عباالستصحاب]
أو له أجداد وجدات [ععلى]( )8األقرب مؤنته وإن مل [يدل]( )9بعضهم ببعض.

( )7 ( )6

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.956 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أكان ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عجزا ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.755 :
(  )5سورة الطالق ،من اآلية.6 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عاالستصحاب ،والصحيح ما أثبته.
(  )7االستصحاب هو :استصحاب احلال ألمر وجودي ،أو عدمي ،عقلي ،أو شرعي ،ومعناه :أن ما ثبت يف الزمن املاضي
عاألصل بقاؤه يف الزمن املس تقبل ،مأخوذ من املصاحبة ،وهو بقاء ذلك األمر ما مل يوجد ما يغريه ،الشوكاين ،حممد بن علي ،ت
1250هـ ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول ،حتقيق الشيخ أمحد عزو عناية ،قدم= =له :الشيخ خليل امليس
والدكتور ويل الدين صاحل عرعور ،ط ،1لبنان ،دار الكتاب العريب1419 ،هـ 1999 -م؛ .174/2
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عغلى ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :والكِسوة بكسر الكاف وضمها لقوله تعاىل ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) ( ،)1لفصل
الشتاء والصيف وملا روى الرتمذي( )2أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :يف حديث :وحقهن
عليكم أن [حتسنوا]( )3إليهن يف كسوهتن وطعامهن؛ والبد أن تكون الكسوة تكفيها ،لإلمجاع على أنه
ال يكفي ما ينطلق عليه االسم عتختلف كفايتها بطوهلا وقصرها ومسنها وهزاهلا وباختالف البالد يف
احلر والرب وال [خيتلف]( )4عدد الكسوة باختالف يسار الزوج وإعساره ولكنهما يؤثران يف اجلودة
والرداءة ،وال عرق بني البدوية واحلضرية ،وجيب هلا أيضا يف كل ستة أشهر قميص ،وسراويل ،ومخار،
ومكعب( ، )5ويزيد الزوج زوجته على ذلك جبة حمشوة قطنا ،وعروة حبسب العادة ،لدعع الربد ،وجيب
هلا أيضا توابع ذلك من كوعية للرأس وتكة( )6للباس ،وزر للقميص واجلب مة وحنوها وجنس الكسوة من

(  )1سورة البقرة ،من اآلية.233 :
(  )2احلديث :عن سليمان بن عمرو بن األحوص قال :حدثنا أيب ،أنه شهد حجة الوداع مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عحمد اهلل وأثىن عليه وذكر ووعظ مث قال :أال واستوصوا بالنساء خريا ،عإمنا هن عوان عندكم ليس متلكون منهن شيئا غري ذلك
إال أن يأتني بفاحشة مبينة عإن ععلن عاهجروهن يف املضاجع ،واضربوهن ضربا غري مربح ،عإن أطعنكم عال تبغوا عليهن سبيال ،أال
وإن لكم على نسائكم حقا ،ولنسائكم عليكم حقا ،عأما حقكم على نسائكم ،عال يوطئن عرشكم من تكرهون ،وال يأذن يف
بيوتكم ملن تكرهون ،أال وإن حقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن؛ قال :الرتمذي هذا حديث حسن صحيح؛
الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة( ،ت 279هـ) ،اجلامع الكبري = املعروف بـ سنن الترمذي ،حتقيق :بشار عواد ،
بدون طبعة ،لبنان ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي1998 ،م؛ كتاب :أبواب الرضاع ،باب :ما جاء يف حق املرأة على زوجها،
.459/3
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حتسنو ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :خيلف ،والصحيح ما أثبته.
(  )5املكعب :وزان مقود املداس ال يبلغ الكعبني؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة
كعب"535/2 :؛ و مكعب :بضم عفتح أو بكسر عسكون عفتح أو حنوه ،أي مداس ،أو نعل ،ويلحق به القبقاب إذا جرت
عادهتا ب ه قال املاوردي :ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن ال يلبسن يف أرجلهن شيئا يف البيوت مل جيب ألرجلهن شيء؛
الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق193/7 :؛ األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع
سابق.428/3 :
(  )6النطاق مجعه نطق مثل كتاب وكتب وهو مثل إزار عيه تكة تلبسه املرأة وقيل هو حبل تشد به وسطها للمهنة؛ الفيومي،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة نطق"611/2 :؛ تِكة :بكسر التاء وهي ما يستمسك به
السراويل؛ اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.311/8 :
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قطن ألنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترعه ،ورعونة( )1عإن [جرت]( )2عادة أهل البلد ملثل الزوج
بكتان( )3أو حرير وجب مع وجوب التفاوت يف مراتب ذلك اجلنس بني املوسر وغريه عمال بالعادة
( )5
كزلية( )4وهي بكسر الزي والتشديد شيء مضرب صغري[وقيل بساط صغري]
وجيب هلا ما تقعد عليه ِّ

ورعمونة
(  )1الرعونة :احلمق واالسرتخاء ،الرازي ،مختار الصحاح ،مرجع سابق "مادة رعن"2124/5 :؛ َورعمن الرجل ْيرعمن َر َعنا م
عهو أرعن :أهوج .واملرأةَ :ر ْعناء؛ األزهري ،حممد بن أمحد اهلروي ،ت 370هـ ،تهذيب اللغة ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،ط، 1
العادات؛
(لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب2001،م) "مادة رعن"205/2 :؛ والرعونة :جماوزة احلد ،واحمل ّكم يف ذلك
م
اجلويين ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،مرجع سابق.427/15 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جرة ،والصحيح ما أثبته.
(  )3الكتان بفتح الكاف معروف وله بزر يعتصر ويستصبح به ،والكتان عريب ومسي بذلك ألنه يكنت أي يسود إذا ألقي بعضه
على بعض؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة كنت".525/2 :

(  )4الزلية :بكسر الزاي نوع من البسط واجلمع الزاليل؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة
زلل".255/1 :
(  )5م ا بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
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أو لبد( )1يف الشتاء أو حصري يف الصيف ،وهذا لزوجة املعسر أما زوجة املوسر عيجب هلا:
نطع([ )2يف الصيف](ِ )3
وط ِنفسه( )4بكسر الطاء والفاء [وعتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وعتح
الفاء]( )5يف الشتاء وهي بساط صغري ثخني له وبر وجيب هلا عراش للنوم غري ما تفرشه هنارا للعادة
الغالبة حىت قال الروياين( )6وغريه لو كانوا ال يعتادون [يف الصيف]( )7لنومهم غطاء غري لباسهم مل
جيب غريه ،وال جيب ذلك يف كل سنة وإمنا جيدد وقت جتديده عادة ،وجيب هلا عليه خمدة ،وحلاف،
أو كساء يف الشتاء يف بلد [بارد]( )8وملحفة [بدل]( )9اللحاف ،أو الكساء يف الصيف.
قوله :والسكىن أي جيب هلا عليه هتيئة مسكن ألن املطلقة جيب هلا ذلك لقوله تعاىل:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)( ، )10عالزوجة أوىل والبد أن يكون املسكن يليق هبا عادة من دار ،أو حجرة
أو غريمها ألهنا ال ميكن االنتقال منها وال يشرتط يف املسكن كونه ملكه كأن يقول مكرتى أو
[معار]( )11اعتبارا  ،واعترب يف املسكن أن يكون الئقا حبال الزوجة خبالف النفقة( )1والكسوة حيث
(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.957 :
(  )2النطع :املتخذ من األدمي معروف واملقصود نوع من الكساء واجلمع أنطاع ونطوع والنطع وزن عنب ما ظهر من غار الفم
األعلى ومنه احلروف النطعية وهي الطاء والدال والتاء؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة
نطع".611/2 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كالصيف ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الطنفسة :بكسرتني يف اللغة العالية واقتصر عليها مجاعة ،ويف لغة بفتحتني وهي بساط له مخل رقيق وقيل هو ما جيعل حتت
الرحل على كتفي البعري واجلمع طناعس؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة كنت":
.374/2
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الروياين ،أبو احملاسن عبدالواحد بن إمساعيل ،قاضي القضاة الروياين الطربي صاحب البحر وغريه ،كانت له الوجاهة والرئاسة
والقبول التام عند امللوك ،أخذ عن والده وجده ،وأخذ الفقه عن ناصر العمري وبرع يف املذهب حىت قال :لو احرتقت كتب
الشاععي ألمليتها من حفظي وهلذا كان يقال له شاععي زمانه ،ولد يف ذي احلجة سنة 415هـ واستشهد جبامع آمل سنة
501هـ؛ األسدي ،طبقات الشافعية ،مرجع سابق.287/1 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بالصيف ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :باردة ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بلد له ،والصحيح ما أثبته.
(  )10سورة الطالق ،من اآلية.6 :
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :معارا ،والصحيح ما أثبته.

79

اعتربوا حباله ألن املعترب عيهما التمليك ويف املسكن اإلمتاع وألهنما إذا مل يليقا هبا ميكنها [أبداهلما]
بالئق بال أضرار خبالف املسكن عإهنا مأمورة مبالزمته عاعترب حباهلا.

( )2

قوله :وتسقط النفقة مبضي الزمان بال انفاق أي عال تصري دينا عليه [بفوهتا]( )3إال
[باقرتاض]( )4قاض[ ،بالقاف]( )5بنفسه أو ما [دونه]( )6لغيبته أو ميتنع من اإلنفاق عتصري دينا عليه
كما تقدم إيضاح [ذلك]( )8( )7يف كالم احلاشية واهلل أعلم.

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.756 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أبداهلا ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بقوهلا ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قرتاض ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بالقاق ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ذونه ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ذلك يف ذلك ،والصحيح ما أثبته.
(  )8األنصاري ،الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ،مرجع سابق.399/4 :

80

الفصل الثاني :كتاب الحضانة

()1قوله :ومؤنة [احلاضنة]( )3()2على من عليه [مؤونة]( )4الطفل ومن مث ذكرت هنا ويأيت [هنا]
يف انفاق [احلاضنة]( )7( )6مع اإلشهاد وقصد الرجوع ما مر أنفا( ،)8عإذا امتنعت األم منها مل جترب
وانتقلت [ألمهاهتا](.)9
( )5

(  )1يف خمطوطة ب :باب احلضانة ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :احلضانة ،والصحيح ما أثبته.
(  )3احلضانة يف اللغة :مصدر حضن ،ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إىل نفسه حتت جناحيه ،وحضنت املرأة صبيها إذا
جعلت ه يف حضنها أو ربته ،واحلاضن واحلاضنة املوكالن بالصيب حيفظانه ويربيانه ،وحضن الصيب حيضنه حضنا :رباه؛ الفيومي،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة حضن"140/1 :؛ واحلضانة شرعا :هي حفظ من ال يستقل

بأموره ،وتربيته مبا يصلحه؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق641/2 :؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي
على الشرح الكبير ،مرجع سابق526/2 :؛ اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق:

452/3؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.613/7 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :مونة ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :احلضانة ،والصحيح ما أثبته.
(  )7خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.958 :

(  )8اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.353/8 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ال أمهاهتا ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :حفظ من ال [يستقل]( )1بأموره ،وتربيته مبا يصلحه ويقيه عما يضره ولو [كبريا]( )2جمنونا
كأن [تتعهده]( )3بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه الصغري يف املهد وحتريكه لينام ،وهي نوع
والية ،وسلطنة وتنتهي يف الصغري بالتمييز وما بعده إىل البلوغ عتسمى كفالة كذا قاله املاوردي وقال
غريه( )4تسمى حضانة أيضا.
قوله :واإلناث أليق هبا ألهنن أصرب عليها وأهدى إىل الرتبية وأصرب على القيام هبا وأشد
مالزمة لألطفال.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :تستقل ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كبري ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يتعهده ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.401/4 :
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[قوله )1(]:وأوالهن أي اإلناث عند ا جتماعهن وتنازعهن يف حضانة الطفل إن كان حرا ،أما
الرقيق عحضانته لسيده ،عإن كان مبعضا عهي بني قريبه ومالك بعضه حبسب الرق ،واحلرية؛ عإن اتفقا
على املهايأة( ، )2أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدمها باآلخر عذاك وإن متانعا استأجر احلاكم من
حيضنه وألزمهما باألجرة.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  ) 2املهايأة يف اللغة :مفاعلة من هايأ .وهي األمر املتهايأ عليه ،اهليئة احلالة الظاهرة يقال هاء يهوء ويهيء هيئة حسنة إذا صار
إليها وهتيأت للشيء أخذت له أهب ته وتفرغت له وهيأته لألمر أعددته عتهيأ وهتايأ القوم هتايؤا من اهليئة جعلوا لكل واحد هيئة
معلومة واملراد النوبة وهايأته مهايأة وقد تبدل للتخفيف عيقال هاييته مهاياة.؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح
الكبير ،مرجع سابق "مادة هيء"645/2 :؛ واصطالحا :عرعها الفقهاء :بأهنا قسمة املناعع على التعاقب والتناوب؛ واملهايأة
مشروعة وثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع وذهب الفقهاء إىل أن حمل املهايأة هو املناعع دون األعيان؛ الكاساين ،بدائع الصنائع

في ترتيب الشرائع ،مرجع سابق32/7 :؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق498/3 :؛ اخلطيب
الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق246/4 :؛ املرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من
الخالف ،مرجع سابق.340/11 :
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قوله :األم وإن علت [إذا]( )1كانت أهال هلا وإن نوزعت يف األهلية عالبد من ثبوهتا عند
حاكم كما يف عتاوى( )2النووي( )3قال يف التوشيح( )4وبه اعتيت عيما اذا تنازعا قبل تسليم الولد وقال
يف [الروضة]([ )6( )5يف باب احلجر]( )7إذا كان النزاع يف األهلية بعد [تسليمها]( )8الولد مل ينزع من
[يدها]( )9الولد ويقبل قوهلا يف األهلية،

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إن ،والصحيح ما أثبته.
(  )2يف عتاوى النووي ال بد من ثبوت أهلية األم عند القاضي إذا نازعها األب أو غريه من املستحقني واهلل أعلم؛ احلصين ،كفاية
األخيار في حل غاية االختصار ،مرجع سابق.448 :
(  )3النووي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )4السبكي :هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ،العالمة قاضي القضاة تاج الدين ،أبو نصر السبكي ،مولده بالقاهرة سنة
 727هـ ،وحضر ومسع مبصر من مجاعة ،مث قدم دمشق مع والده يف مجادى اآلخرة سنة تسع وثالثني ومسع هبا من مجاعة واشتغل
على والده وعلى غريه وقرأ على احلاعظ املزي ،والزم الذهيب وخترج به وطلب بنفسه ودأب ،وحصل عنونا من العلم من الفقه
واألصول واحلديث واألدب  ،من تصانيفه "طبقات الشاععية الكربى" ستة أجزاء ،ومعيد النعم ومبيد النقم ،ومجع اجلوامع ،ومنع
املوانع ،وتوشيح التصحيح؛ األسدي ،طبقات الشافعية ،مرجع سابق.105/3 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الروض ،والصحيح ما أثبته.
(  )6النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.101/9 :
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تسلمها ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يديها ،والصحيح ما أثبته.
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وحيمل عليه ما أعىت( )1به النووي( )2أو قبله مل يسلم إليها إال بعد ثبوهتا وإن طلبت أجرة وهناك
متربعة قدمت عليها( )3لو طلبت إلرضاعه عوق أجرة مثل أو رضيت بأقل من أجرة مثل دون األم عله
منعها من ذلك لقوله تعاىل((:)4ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ) (.)5

(  )1يف عتاوى النووي ال بد من ثبوت أهلية األم عند القاضي إذا نازعها األب أو غريه من املستحقني واهلل أعلم؛ احلصين ،كفاية
األخيار في حل غاية االختصار ،مرجع سابق.448 :
(  )2النووي :تقدم ذكره صفحة .45

(  )3لألم طلب أجرة املثل باإلرضاع سواء كانت يف عصمة األب أم خلية ،لقوله تعاىل ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ) سورة
الطالق ،من اآلية ،6 :وإىل هذا ذهب الشاععية واحلنابلة وقال احلنفية :إن كانت يف عصمة األب أو يف عدته عليس هلا طلب
على األب بقوله تعاىل ( :ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜ)

األجرة ،ألن اهلل تعاىل أوجب عليها الرضاع ديانة مقيدا بإجياب رزقها
سورة البقرة ،من اآلية ،233 :وهو قائم برزقها حالة بقائها يف عصمته أو يف عدته ،خبالف من مل تكن يف عصمته وال يف عدته،
عتقوم األجرة مقام الرزق؛ وألن إلزام البائن باإلرضاع جمانا مع انقطاع نفقتها عن األب مضارة هلا ،عساغ هلا أخذ األجرة بالرضاع
بعد البينونة ،قال تعاىل( :ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ) سورة البقرة ،من اآلية ،233 :عإن طلبت األم أكثر من أجرة
املثل ووجد األب من ترضع له جمانا أو بأجرة املثل جاز له انتزاعه منها ،ألهنا أسقطت حقها بطلبها ما ليس هلا ،عدخلت يف
عموم قوله تعاىل( :ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ) سورة الطالق ،من اآلية ،6 :وإن مل جيد األب من ترضع له بأقل مما طلبته
األم مل يسقط حقها يف الرض اع؛ ألهنا تساوت مع غريها يف األجرة عصارت أحق هبا ،كما لو طلبت كل واحدة منهما أجرة املثل،
وقال املالكية :إن كانت األم ممن يرضع مثلها وكانت يف عصمة األب عليس هلا طلب األجرة باإلرضاع؛ ألن الشرع أوجبه عليها
عال تستحق بواجب أجرة ،أما الشريفة اليت ال يرضع مثلها ،واملطلقة من األب ،علها طلب األجرة ،وإن تعينت للرضاع أو وجد
األب من ترضع له جمانا؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق676- 657/2 :؛ الدسوقي ،حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق ،526/2 :الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق،222/7 :

األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق45/3 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.627/7 :
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.959 :
(  )5سورة البقرة ،من اآلية.233 :
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[قوله )1(]:لوعور([ )2أي متام]( )3شفقتها وخلرب( )4البيهقي واحلاكم وصحح اسناده أن امرأة
قالت :يا رسول اهلل إن ابين هذا كان بطين له وعاء ،وحجري له حوا ،وثديي له ِسقاء ،وإن أباه
طلقين ،ويزعم أنه ينزعه مين عقالِ :
أنت أحق به مامل تنكحي(.)5
قوله :عيخري املميز بينهما [ندبا]( )6إن اعرتقا بفسخ أو طالق كان من اختار منهما إن ظهر
للحاكم أنه عارف بأسباب االختيار وإمنا [تثبت]( )7احلضانة لألنثى من أم أو غريها بشروط احدها:
العقل عال حضانة جملنون وإن كان جنونه متقطعا ألهنا والية [وليس]( )8هو من أهلها [وألنه ال
يتأتى]( )9منه احلفظ والتعهد بل هو يف نفسه حيتاج من حيضنه نعم إن كان يسريا ٍ
كيوم يف سنةٍ ،كما
يف الشرح الصغري( )10مل تسقط احلضانة كمرض [يطرا]( )1أو يزول وثانيها :احلرية عال حضانة لرقيق ولو
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2وع ر الشيء يفر من باب وعد وعورا مت وكمل؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة
وعر".666/2 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :امتام ،والصحيح ما أثبته.
(  )4حديث :عبداهلل بن عمرو بن العاص ،أن امرأة قالت يا رسول اهلل إن ابين هذا كان بطين له وعاء وثديي له سقاء وحجري له
حواء وإن أباه طلقين وأراد أن ينتزعه مين عقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنت أحق به ما مل تنكحي؛ أخرجه
الس ِج ْستاين ،أبو داود ،سليمان بن األشعث  ،تويف رمحه اهلل275 :هـ ،املعروف بـ سنن أبي داود ،حتقيق ،حممد حميي الدين عبد
ِّ
احلميد ،بدون طبعة ،لبنان ،صيدا ،املكتبة العصرية ،بدون تاريخ؛ كتاب :الطالق = = ،بابَ :م ْن أحق بالولد1968/46/7 ،؛
الشيباين ،أمحد بن حنبل (،ت 241هـ) ،املسند ،املعروف بـ مسند اإلمام أحمد ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،
وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة 1421،هـ  2001 -م)،
 311/11؛ واحلديث صحيح على طريقة بعض أهل احلديث ورجاله ثقات ،قال :األلباين حديث حسن؛ األلباين ،حممد ناصر
الدين( ،ت 1420هـ)  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،إشراف :زهري الشاويش،ط( ،2لبنان ،بريوت ،املكتب

اإلسالمي 1405،هـ 1985 -م) ،244/7 ،األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،مرجع
سابق.710/1 :
(  )5خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.757 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني امل عكوعني يف خمطوطة أ :ثبت ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ولتس ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وال يتأتى ،والصحيح ما أثبته.
(  )10الشرح الصغري للراععي ،على الوجيز للغزايل ،خمطوط مل يطبع.
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مبعضا وإن أذن له سيده [ألهنا]( )2والية وليس [هو]( )3من أهلها وألنه مشغول خبدمة سيده؛ وإمنا مل
يؤثر إذنه ألنه قد يرجع عيشوش أمر الولد ويستثىن ما لو أسلمت أم ولد الكاعر عإن ولدها يتبعها
وحضانة الولد هلا(.)4

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يطرو ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وأل هنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.229/7 :
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[قوله :مامل تنكح ومع ذلك ال حق لالب لكفره ابن حجر( )2(])1مامل تنكح كما حكاه يف
الروضة( )3يف أمهات األوالد ،واملعىن عيه كما يف املهمات( )4عراغها ملنع السيد من [قراباهتا]( )5ووعور
شفقتها وثالثها :اإل سالم عال حضانة لكاعر على مسلم إذ ال والية له عليه وألنه رمبا [عتنته]( )6يف دينه
عيحضنه أقاربه املسلمون على الرتتيب اآليت( )7؛ عإن مل يوجد [أحد]( )8منهم [حضنه]( )9املسلمون
ومؤنته يف ماله عإن مل يكن له مال ععلى من تلزمه نفقته عإن مل يكن عهو من حماويج( )10املسلمني
وينزع ندبا من( )11األقارب الذميني ولد ذمي ،وصف اإلسالم [ومل]( )12ميكنون من كفالته وإن مل يصح
( )13
إسالمه احتياطا حلرمة الكلمة وتثبت احلضانة للك اعر على الكاعر وللمسلم على الكاعر [باألوىل]
ألن عيه مصلحة له وكما جيوز له التقاطه ورابعها :العدالة عال حضانة لفاسق([ )14ألن الفاسق]( )15ال
يلي وال يؤمتن والن احملضون [الحظ]( )16له يف حضانته ألنه [ينشأ]( )1على طريقته وتكفي العدالة
(  )1اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.360/8 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.448/3 :

(  )4قال يف املهمات :واملعىن عيه عراغها ملنع السيد من قرباهنا مع وعور شفقتها؛ األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض
الطالب ،مرجع سابق.448/3 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قرباهنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عتنه ،والصحيح ما أثبته.
(  )7األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.447/3 :
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أحدا ،والصحيح ما أثبته.
(  )9م ا بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حضنته ،والصحيح ما أثبته.
(  )10احلاجة مجعها حاج وحاج الرجل حيوج إذا احتاج ويف اجلمع حماويج مثل :مفاطري ومفاليس؛ الفيومي ،المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة حوج".155/1 :
(  )11خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.960 :
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وال ،والصحيح ما أثبته.
(  )13ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بال والء ،والصحيح ما أثبته.

(  )14الفسق :اخلروج عن الطاعة ،وعن الدين ،وعن االستقامة؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع
سابق "مادة عسق".473/2 :
(  )15ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )16ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ال حض ،والصحيح ما أثبته.
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الظاهرة كشهود النكاح وخامسها :اإلقامة يف بلد الطفل ،بأن يكون أبواه مقيمني يف بلد واحد علو
املساعر
أراد أحدمها سفرا ال لنقلة كحج وجتارة عاملقيم أوىل بالولد مميزا [كان]([ )2أو ال]( )3حىت يعود
م
حلظر السفر ،أو لنقله [عالعصبة( )5(])4من أب أو غريه ولو غري حمرم أو من األم حفظا للنسب وإمنا
يكون [أوىل به]( )6عيما إذا كان هو املساعر إذا أمن خوعا يف طريقه،

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تنشا ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وال ،والصحيح ما أثبته.
(  )4عصبة الرجل :بنوه وقرابته ألبيه ،مسوا بذلك ألهنم عصبوا به ،أي أحاطوا به واألب طرف واالبن طرف ،والعم جانب ،واألخ
جانب؛ ويسمى هبا الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث للغلبة ،وقالوا يف مصدرها العصوبة ،والذكر يعصب األنثى أي جيعلها عصبة؛
األزهري ،تهذيب اللغة ،مرجع سابق "مادة عصب".30/2 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ما لعقبة ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أوالده ،والصحيح ما أثبته.
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ومقصده وإال عاألم أويل وقد علم مما مر أنه ال تسلم مشتهاة لغري َحم َرم( )1كابن عم [حذرا]( )2من
اخللوة احملرمة بل لثقة تراعقه [كبنته]( )3وسادسها :خلو [احلاضنة]( )4من زوج ال حق له يف احلضانة
عال حضانة ملن تزوجت به وإن مل يدخل وإن رضى أن يدخل الولد داره [ألهنا]( )5مشغولة عنه حبق
الزوج عإن كان له عيها حق كعم الطفل ،وابن عمه عال يبطل حقها بنكاحه هلا ألن من نكحته له
حق( )6يف احلضانة وشفقته حتمله على رعايته عيتعاونان على كفالته وسابعها :أن تكون احلاضنة
( )8
[مرضعا]( )7للطفل إن كان احملضون [رضيعا]

(  )1النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف ،ت 676هـ ،منهاج الطالبين وعمدة الم فتين في الفقه ،حتقيق :عوض قاسم أمحد
عوض ،ط ،1لبنان ،بريوت ،دار الفكر1425 ،هـ2005/م؛ .267
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حزنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كابنته ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حباضنة ،والصح يح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وألهنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.758 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مرضعة ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :رضيعها ،والصحيح ما أثبته.
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عإن مل يكن هبا لنب أو امتنعت من اإلرضاع عال حضانة هلا كما هو ظاهر عبارة املنهاج( ،)1وقال:
البلقيين( )2حاصله إن مل يكن هلا لنب عال خالف يف استحقاقها احلضانة وإن( )3كان هلا لنب
[وامتنعت]( )4عاألصح ال حضانة هلا انتهى( )5وهذا هو الظاهر وثامنها :أن ال يكون به مرض دائم
كالسلس(،)6

(  )1اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.359/8 :
(  )2البلقيين :تقدم ذكره صفحة .17
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.961 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عا متنعته ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الراععي ،العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الك بري ،مرجع سابق.91/10 :
(  )6السلس يف اللغة :السهولة والليونة واالنقياد واالسرتسال وعدم االستمساك ،وسلس البول :اسرتساله وعدم استمساكه؛
حلدوث مرض بصاحبه ،وصاحبه سلس ،بالكسر؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة سلس"106/6 :؛ والسلس عند
الفقهاء :اسرتسال اخلارج بدون اختيار من بول أو مذي أو مين أو ودي أو غائط أو ريح ،وقد يطلق السلس على اخلارج نفسه؛
ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق57/1 :؛ القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق:
101/1؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق137/1 :؛ اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني
ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق111/1 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.340/1 :
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والفاجل إن عاق تأمله عن نظر احملضون بأن كان حبيث يشغله املرض عن كفالته[ ،وتدبري]( )1أمره ،أو
( )4
عن حركة من يباشرها غريه وتاسعها :أن ال يكون أبرص( ،)2وال أجذم( )3كما يف قواعد العالئي
وعاشرها :أن ال يكون أعمى،

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وتدبر ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الربص :داء معروف ،وهو بياض يقع يف ظاهر اجللد ،يبقع اجللد ويذهب دمويته ،وبرص برصا عهو أبرص ،واألنثى برصاء؛
وال خيرج االستعمال الفقهي عن هذا املعىن؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة برص"5/7 :؛ ابن عابدين ،رد

المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق597/2 :؛ القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق261/3 :؛ الرملي،
نهاية ا لمحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق303/6 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق651/6 :؛ وقالو الربص :مرض
جلدي يفقد عيه الشخص لون اجللد ،وهو ما يطلق عليه البهاق ،وهو مرض غري خطري وغري ٍ
معد " ،األندلسي ،عبدامللك بن
حبيب ،الطب النبوي ،تعليق :د /حممد بن علي البار( ،دمشق ،دار القلم ،ط1413 ،1هـ)،ص.161
(  )3اجلذام :مرض ٍ
معد حيدث يف كثري من األحيان تشوهات يف اجلسم ،وبرت لألطراف ،وشلل يف األعصاب الطرعية ،وسببه
ميكروب عضوي يشبه ميكروب الدرن ،وال تعرف بالضبط طرق العدوى ،وإن كان من املؤكد أهنا تتم عن طريق األنف ،وله
نوعان رئيسا ن :األول :يدعى (اجلذام الدرين) :وعيه تكون املناعة وتفاعالهتا قوية ،وهي اليت تسبب عقدان األطراف .الثاين:
ويدعى (اجلذام األسدي)؛ ألن املصاب به يشبه وجهه وجه األسد ،وهذا النوع معدي شديد العدوى ،املرجع السابق ص،163
جمموعة من املؤلفني ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق :مادة "جذم".113/1 ،
(  )4قواعد العالئي :الدهشة ،ابن خطيب الدهشة ،حممود بن امحد ،خمتصر قواعد العالئي واإلسنوي( ،الناشر دار الكتب
العلمية.)2003 ،
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كما اعىت به عبدامللك ابن إبراهيم املقدسي( )1من أئمتنا ،ومن أقران ابن الصباغ( )2واقره عليه مجع من
أئمة املتأخرين وحادي عشرها :أن ال يكون مغفال كما قاله اجلرجاين( :)3عن الشاععي وثاين عشرها:
أن ال يكون صغريا ألهنا والية وليس هو من أهلها عإن اختل منها أي من الشروط املذكورة؛ شرط
عقط سقطت حضانتها أي مل تستحق [حضانته]( )4كما تقرر نعم لو خالعها( )5األب على ألف مثال
وحضانة ولده الصغري سنة عال يسقط حقها يف تلك املدة ،كما يف الروضة( )6أو أخر اخللع حكاية

(  )1عبد امللك بن إبراهيم بن أمحد أبو الفضل املقدسي اهلمداين الفرضي مسع احلسن بن حممد اليسامومي وعبد الواحد بن هبرية
ومجاعة وعنه أبو القاسم بن السمرقندي وعبد الوهاب بن األمناطي رمي باإلعتزال ومات سنة 489هـ ،وهو والد املؤرخ حممد بن
عبد امللك اهلمداين املشهور؛ العسقالين ،أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر (،ت 852هـ) ،لسان الميزان ،حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،ط( ،1لبنان ،بيوت ،دار البشائر اإلسالمية 2002،م).168/57/4 ،
السيد بن حممد بن عبد الواحد بن حممد بن الصباغ البغدادي .عقيه شاععي من أهل بغداد ،ولد هبا سنة
(  )2ابن الصباغ :عبد ِّ
400هـ .كان عقيها ،أصوليا ،حمققا .مات -رمحه اهلل  -سنة 477هـ؛ النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت676هـ) ،تهذيب
األسماء واللغات  ،عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية ،بدون
طبعة( ،مصر ،القاهر ،إدارة الطباعة املنريية ،بدون تاريخ)571/2 ،؛ الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز( ،ت 748هـ)،

سير أعالم النبالء ،جمموعة من احملققني بإشراف شعيب األرناؤوط ،ط(3لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1405 ،هـ 1985-م)،
464/ 18؛ األسدي ،طبقات الشافعية ،مرجع سابق.23/1 :
(  )3اجلرجاين  :هو أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس اجلرجاين قاضي البصرة وشيخ الشاععية ،هبا تفقه على الشيخ أيب إسحاق
الشريازي ،وكان من أعيان األدباء ،له النظم والنثر ومسع من مجاعات كثرية وحدث ،ومن تصانيفه كتاب الشايف وهو يف أربع
جملدات ،وكتاب التحرير جملد كبري يشتمل على أحكام كثرية جمردة عن االستدالل ،وكتاب البلغة خمتصر ،وكتاب املعاياة يشتمل
على أنواع من االم تحان كاأللغاز والفروق واالستثناءات من الضوابط ،مات -رمحه اهلل  -راجعا من أصبهان إىل البصرة سنة
482هـ؛ األسدي ،طبقات الشافعية ،مرجع سابق.260/1 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حضانة ،والصحيح ما أثبته.
(  )5اخللع :بالفتح لغة هو النزع والتجريد ،؛ األنصاري ،ل سان العرب ،مرجع سابق "مادة خلع"76/8 :؛ وأما اخللع عند الفقهاء
عقد عرعوه بألفاظ خمتلفة تبعا الختالف مذاهبهم يف كونه طالقا أو عسخا ،عاحلنفية يعرعونه بأنه عبارة عن :أخذ مال من املرأة
بإزاء ملك النكاح بلفظ اخللع؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق556/2 :؛ وتعريفه عند اجلمهور هو:
عرقة بعوض مقصود جلهة الزوج بلفظ طالق أو خلع؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق347/2 :؛

القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق307/3 :؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق:
374/7؛ املرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،مرجع سابق.382/8 :
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.449/3 :
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عن القاضي احلسني( )1معلال له بأن عقد اإلجارة( )2الزم ولو عقد مقتضى احلضانة مث وجد كأن
كملت ناقصة بأن أسلمت كاعرة [أو تابت]( )3عاسقة أو أعاقت جمنونة أو [أعتقت رقيقة]( )4أو
طلقت منكوحة بائنا أو رجعية على املذهب حضنت لزوال املانع وتستحق املطلقة احلضانة يف احلال
قبل انقضاء العدة.
قوله :وصل حا عإن صلح أحدمها قدم عب ق س( ،)5وقوله :وصلحا ،ومها مقيمان ببلدة
واحدة ،وإن عضل أحدمها صاحبه بدين ،أو مال ،أو حمبة ،عإن الطفل خيري بينهما ،وال خيتص به
الفاضل(.)6
قوله :مخ َري غالما بني أبيه ،وأمه؛ وإمنا يدعى بالغالم املميز ،وظاهر كالمه ختيري الولد ،وإن
[أسق َط]( )7أحدمها حقه عله التخيري ،وهو كذلك خالعا للماوردي( ،)8والروياين( ،)9علو امتنع املختار
املروروزي الفقيه الشاععي صاحب التعليقة يف الفقه؛ كان إماما كبريا صاحب وجوه
(  )1القاضي :هو احلسني بن حممد بن أمحد ّ
غريبة يف املذهب ،وكلما قال إمام احلرمني يف "هناية املطلب" والغزايل يف "الوسيط والبسيط" :القاضي؛ عهو املراد بالذكر ال سواه.
أخذ الفقه عن أيب بكر القفال املروزي ،وصنف يف األصول والفروع واخلالف ،وتويف يف سنة  462ه؛ اإلربلي ،أمحد بن حممد بن
خلكان الربمكي( ،ت 681هـ) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،بتحقيق إحسان عباس ،ط( 1لبنان ،بريوت ،دار صادر ،
1900م).135/2 ،
(  )2اإلجارة يف اللغة :اسم لألجرة وهي كراء األجري؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة جري"156/4 :؛ وعرعها
الفقهاء بأهنا عقد معاوضة على متليك منفعة بعوض؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق2/5 :؛

الشاععي ،األم ،مرجع سابق250/3 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق3/6 :؛ وخيص املالكية غالبا لفظ اإلجارة بالعقد على
مناعع اآلدمي ،وما يقبل االنتقال غري السفن واحليوان ،ويطلقون على العقد على مناعع األراضي والدور والسفن واحليوانات لفظ

كراء ،عقالوا :اإلجارة والكراء شيء واحد يف املعىن؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق.2/4 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وتابت ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عتقت رقبة ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الغزي ،فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم
على منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.264 :
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.962 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :سقط ،والصحيح ما أثبته.
(  )8املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.305/8 :
(  )9الروياين :تقدم ذكره صفحة .86
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من كفالته كفله اآلخر ،عإن رجع املمتنع منهما أعيد التخيري ،وإن امتنعا [ويعد]( )1مستحقان هلا
كجد ،وجدة ،خري بينهما وإال أجرب عليها من تلزمه نفقته ألهنا [من مجلة]( )2الكفالة شرح( )3رملي.
[قوله )4(]:والغالمة [كالغالم كما يف االنتساب والن القصد بالكفالة للولد واملميز]( )5أعرف
حبفظه عريجع إليه.
قوله[ :ومل]( )6يرضى أي الزوج.
قوله :ويقدم أقارهبا أي األم وإن علت األم تقدم القرىب عالقرىب لو عور شفقتها.
قوله :وإن علوا أي األب واألم وغلب املذكر على املؤنث( )7لشرف املذكر على املؤنث.
قوله :إلدالئها أي الثالثة املذكورة واألوىل إلدالئهن.
قوله :وذكرت يف شرح األصل( )8زيادة على ذلك قال عيه عقب ما هنا وتثبت احلضانة لكل
ذكر حمرم وارث على ترتيب اإلرث وكذا وارث غري حمرم كابن عم ،عإن عقد اإلرث واحملرمية كابن
اخلال وابن العمة أو اإلرث دون احملرمية كاخلال والعم لألم عال حضانة له لضعف قرابته خبالف أنثى
غري حمرم كبنت خالة وبنت عمة وبنيت اخلال والعم لشفقتهما بالقرابة وهدايتها إىل [الرتبية]( )9باألنوثة
وإذا [اجتمع]( )10مستحقوا احلضانة قدمت األم عأمهاهتا مث األب مث أمه وإن عال مث أمهاهتا املدليات
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وبعد ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :مجلة ،والصحيح ما أثبته.
(  )3الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.231/7 :
(  )4ما ب ني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )7خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.759 :
(  )8اهليتمي ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،مرجع سابق.355/8 :
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جتمع ،والصحيح ما أثبته.
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بإناث مث األخت مث األخ مث اخلالة مث بنت [األخت مث بنت]( )1األخ مث العمة [وتقدم]( )2الشقيقة
على اليت لألب واليت لألب على اليت لألم وتقدم أمهات األم على أمهات األب عإهنن يسقطن باألم
وألن الوالدة عيهن حمققة ويف أمهات األب مظنونة وذلك ألنه( )3حيتمل أن الولد من غري طريق األب
كأن يكون من زنا.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تقدم ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمط وطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.963 :

96

فرع

لو كان للمحضون بنت قدمت يف احلضانة عند عدم األبوين على اجلدات أو زوج ميكن متتعه به قدم
ذكرا كان أو أنثى على كل األقارب واملراد بتمتعه هبا وطؤه هلا عال بد أن تطيقه وإال عال تسلم إليه
كما مر يف الصداق( )1وصرح ابن الصالح( )2يف عتاويه هنا [عإن مل]( )3ميكن وطؤها للزوج سقطت
حضانتها وعائدة ذلك أنه إذا [عرض]( )4هلا نفقة على الوالد يف نظري حضانتها وزوجت البنت
سقطت النفقة عن الوالد وتثبت احلضانة ألنثى قريبة غري حمرم مل تدل بذكر غري وارث [كما علم من
التقييد بالوارثات عيما مر كبنت خالة ،وبنت عم ،لغري حمرم ،لوعور شفقتها وهدايتها إىل الرتبية
باألنوثة خبالف غري القريبة كاملعتقة وخبالف من أدلت بذكر غري وارث]([ )5كبنت]( )6خال وبنت عم
وكذا من أدلت بوارث أو بأنثى [وكان احملضون]( )7ذكرا يشتهي.

(  )1البم َج ْيـَرِم ّي ،حاشية البجيرمي على الخطيب ،مرجع سابق.123/4 :

(  )2ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن( ،ت 643هـ) ،فتاوى ابن الصالح ،حتقيق :د .موعق عبد اهلل عبد القادر ،ط( ،1
لبنان ،بريوت ،مكتبة العلوم واحلكم ،عامل الكتب1407 ،هـ).667 /2 ،
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عإذا كان ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :اعرض ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لبنت ،والصح يح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كاحملضون ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :كبنت خال وبنت عم ،املعتمد الذي رجحه الشيخان( ،)1أن بنت اخلال هلا حق يف
احلضانة خالعا للشيخ املؤلف [رمحه اهلل تعاىل]( )2يف شرح منهجه حيث سوى بينهما يف عدم
استحقاقهما احلضانة.
قوله :ووقع عيه أي األصل.

(  )1الشيخان :مها اإلمامان عبد الكرمي الراععي ،وأبو زكريا حيىي بن شرف النووي.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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الباب الثاني :الجنايات

( )1

الفصل األول :كتاب الجنايات

ٍ
ومثقل ،وس ٍم ،وجتوي ٍع ،ولشمولهِ ملا عيه تعزير لكنها تشمل السرقةَ،
[قوله )2(]:كسح ٍر،
الغصب[ ،وليس مرادا]( ،)3ومجعت وإن كانت مصدرا لتنوعها كما [يأيت إىل خطأ( )4وعمد(،)6(])5
و
َ

(  )1اجلناية يف اللغة :الذنب واجلرم ،وهو يف األصل مصدر جىن ،واجلناية كل ععل حمظور يتضمن ضررا على النفس أو غريها،
واجلناية شرعا :اسم لفعل حمرم حل مبال كالغصب والسرقة أو النفس وتذكر ويراد هبا أيضا ما حتدثه البهائم ،وتسمى :جناية
البهيمة؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة جىن"154/14 :؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع
سابق339/5 :؛ اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف ،املتو:ى816 :هـ ،التعريفات ،ضبطه وصححه مجاعة من
العلماء ،ط ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية1403 ،هـ 1983-م؛ .519/1
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وليست حراما ،والصحيح ما أثبته.
(  )4اخلطأ واخلطاء ضد الصواب ،أخطأ الطريق عدل عنه ،وأخطأ الرامي الغرض مل يصبه .وخطأه ختطئة نسبه إىل اخلطأ وقال له
أخطأت ،واملخطئ من أراد الصواب عصار إىل غريه ،واخلاطئ من تعمد ملا ال ينبغي ،واالسم اخلطيئة على ععيلة ،وذلك أن تشدد
الياء وتدغم عتقول خطية واجلمع خطايا؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة خطو"66/1 :؛ ومعناه يف االصطالح:

هو ععل يصدر من اإلنسان بال قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه؛ التفتازاين ،شرح التلويح على التوضيح ،مرجع سابق:
.195/2
(  )5العمد يف اللغة :قصد الشيء واالستناد إليه ،وهو املقصود بالنية يقال :تعمد وتعمد له وعمد إليه وله ،أي قصده والقصد
أعم من العمد؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة عمد"302/3 :؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح

الكبير ،مرجع سابق "مادة عمد"428/2 :؛ وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :س يأيت إىل عمد وخطإٍ ،والصحيح ما أثبته.
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وشبه ٍ
عمد(.)1
قوله :مسلم خرج به الكاعر عإن [كان]( )2له عهد أو ذمة مل حيل دمه وهذا هو مفهوم قوله
مسلم؛ واملفهوم إذا كان عيه تفصيل ال [يعرتض]( )3به.
قوله :يشهد أن ال اله إال اهلل واين رسول اهلل ،وعائدة ذكر يشهد بعد( )4قوله مسلم أن قوله
يشهد إخل صفة كاشفة أو يقال انه بيان ملا( )5حيصل به اإلسالم.

(  )1القتل شبه العمد :ذهب الشاععية ،واحلنابلة ،وأبو يوسف وحممد من احلنفية إىل أن شبه العمد هو :أن يقصد الفعل
والشخص ،مبا ال يقتل غالب ا كالضرب بالسوط ،والعصا الصغرية ،عيؤدي إىل موته ،وهذا ألن معىن العمدية قاصر يف مثل هذه
األععال؛ ألهنا ال تقتل عادة ،ويقصد به غري القتل ،كالتأديب وحنوه ،عكان شبه العمد وقال أبو حنيفة :شبه العمد أن يتعمد
الضرب مبا ال يفرق األجزاء كاحلجر ،والعصا ،واليد؛ وأما املالكية عال يقولون بشبه العمد يف قول؛ السرخسي ،المبسوط ،مرجع

سابق64/26 :؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق341/5 :؛ القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي
وعميرة ،مرجع سابق96/4 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.65/7 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يعرض ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.760 :
(  )5خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.964 :
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قوله :والتارك لدينه هو املرتد.
قوله :املفارق للجماعة أي مجاعة اإلسالم ال مجاعة الصالة(.)1
قوله :جيب القود( )2أي يثبت عال ينايف ما يأيت يف كالمه من أن القود يكون حراما.
قوله :واملعىن [كسمع]( )3وبصر وشم وذوق وعقل.
قوله :بشرط عصمة القتيل والعصمة إما بإميان خلرب مسلم( )4أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا
ال إله إال اهلل عاذا قالوها عصموا مين دمائهم وأمواهلم [إال حبقها]( )5أو أمان جبزية والعهد لإلنسان إما
بعقد جلزية أو عهد لقوله تعاىل:

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)

( ،)6وقوله تعاىل:

(ﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ)( ، )7عيهدر احلريب ولو قتله مثله النتفاء ذلك عنه وكذا نساء احلربيني
وذراريهم وإمنا حرم قتلهم رعاية حلق الغامنني ال حلق اهلل تعاىل ومرتد يف حق معصوم خلرب من بدل

(  )1عبد اهلل بن مرة ،عن مسروق ،عن عبد اهلل ،قال :قال رس ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :ال حيل دم امرئ مسلم ،يشهد أن
ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ،إال بإحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفارق للجماعة "؛ صحيح اإلمام
مسلم ،مرجع سابق :كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب ما يباح به دم املسلم.1302/3 ،

(  )2القود :القصاص وقتل القاتل بدل القتيل؛ وقد أقدته به أقيده إقادة؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة قود":

 372/3؛ ويف االصطالح :القصاص أن يفعل بالفاعل اجلاين مثل ما ععل؛ اجلرجاين ،التعريفات ،مرجع سابق.180/1 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كشم ،والصحيح ما أثبته.
(  )4عن أيب هريرة ،قال :ملا تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،واستخلف أبو بكر بعده ،وكفر من كفر من العرب ،قال عمر
بن اخلطاب أليب بكر :كيف تقاتل الناس ،وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا :ال إله
إال اهلل ،عمن قال :ال إله إال اهلل ،عقد عصم مين ماله ،ونفسه ،إال حبقه وحسابه على اهلل " صحيح اإلمام البخاري ،مرجع

سابق :كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ،باب قتل من أىب قبول الفرائض ،وما نسبوا إىل = =الردة14/1 ،؛ صحيح
اإلمام مسلم ،مرجع سابق :كتاب اإلميان ،باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.51/1 ،
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وحساهبم هلل حبقها ،والصحيح ما أثبته.
(  )6سورة التوبة ،من اآلية.29 :
(  )7سورة التوبة ،من اآلية.6 :
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دينه عاقتلوه( ، )1كزان حمصن قتله مسلم معصوم الستيفائه حد اهلل تعاىل سواء ثبت زناه بإقراره أو
ببينة ،ومن عليه قود لقاتله وخرج باملعصوم يف حاليت اإلصابة والتلف ما لو جرح حربيا أو مرتدا
عاسلم أو مسلما عارتد أو ذميا عنقض عهده ومات باجلرح عال كفارة وال ضمان للنفس خبالف ما لو
جرح مسلم مسلما عارتد اجملروح مث أسلم ومات أو رمي إىل مرتد أو حريب عأسلم مث أصابه ومات
عإنه [يوجبهما]( )2لوجود العصمة عيهما وإن مل يوجد القود ملا سيأيت أنه يعترب عيه العصمة من أول
الفعل إىل الفوات وقوله بشرط عصمة القتيل األوىل من هذا أن يقول بشرط عصمة اجملين عليه
ليشمل ما لو كانت اجلناية على األطراف من غري قتل.
قوله )3( :حال اجلناية ألن االعتبار يف العقوبات حبال اجلناية وال [ينظر]( )4ملا حيدث بعدها.

(  )1عبد اهلل بن مرة ،عن مسروق ،عن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :ال حيل دم امرئ مسلم ،يشهد أن
ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ،إال بإحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفارق للجماعة "؛ صحيح اإلمام
مسلم ،مرجع سابق :كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب ما يباح به دم املسلم.1302/3 ،
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يوجبها ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.965 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :نظر ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :حبرية أو إسالم أو أصلية أو سيادة قال يف اإلسعاد ويؤخذ من االقتصار يف امتناع
القصاص للفضل على ما ذكر أنه يقتص من الرجل باملرأة يف النفس وغريها ألنه مل يفضلها بشيء مما
ذكر [وأن]( )1يقتل العامل باجلاهل والشريف بالوضيع والعدل بالفاسق انتهى( )2حبروعه والكبري بالصغري،
والغين بالفقري ،وعكسه ألنه صلى اهلل عليه وسلم كتب يف كتابه إىل أهل اليمن أن الذكر يقتل
باألنثى ،رواه النسائي( )3وقيس مبا عيه البقية.
قوله :عال [تقتل إخل]( )4مبا عيه رق.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وأنه ،والصح يح ما أثبته.
(  )2النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.156/9 :
(  )3عن عمرو بن حزم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم " :كتب إىل أهل اليمن أن الرجل يقتل باملرأة "؛ النسائي ،أمحد بن شعيب
بن علي اخلراساين( ،ت 303هـ) ،السنن الكربى املعروف بـ سنن النسائي ،حتق يق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1لبنان ،بريوت
مؤسسة الرسالة 1421،هـ 2001 -م؛ كتاب القسامة ،باب ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول ،واختالف الناقلني له؛
57/8؛ قال :األلباين ،وإسناده مرسال صحيح؛ األلباين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،مرجع سابق:
.268/7
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يقتل ،والصحيح ما أثبته.
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فائدة

حكى الروياين( )1أن بعض عقهاء خراسان( )2سئل يف جملس أمريها عن قتل احلر بالعبد عقال
اقدم حكاية مث قال كنت يف أيام عقهي ببغداد قائما ذات ليلة على شاطئ [دجلة]( )3عسمعت قائال
يرتمن مث يقول:
خذوا بدمي( )4هذا [الغالم]( )5عإنه
وال تقتلوه( )7إنين أنا عبده

*

رماين بسهمي مقلتيه( )6علي بعد

*

ومل َأر محرا قط يقتل بالعب ِد

(  )1الروياين :تقدم ذكره صفحة .86
(  )2وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الدجلة ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خذوا بدمي أي بدل دمي وهو الدية.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الغزال ،والصحيح ما أثبته.
(  )6املقلة :السواد األصغر الذي عيه العني؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة نظر".216/5 :
(  )7ال تقتلوه عاين عبده واحلر ال يقاد بالعبد ،وال ينايف قوله خذوا بدمي أي بدل دمي وهو الدية.
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عقال األمري :حسبك [اهلل]( )1عقد( )2أغنيت عن الدليل قال :الثعاليب( )3وكان [أبو احلسن]
( )5ينشد يف تدريسه هذين البيتني ،شرح اخلطيب( )6وقوله :خذوا بدمي أي بدل دمي وهو الدية حىت
ال ينايف قوله عال تقتلوه إخل.
( )4

قوله :مبن عيه رق ولو مبعضا لعدم املكاعاة وال مبعض مبثله وإن عاقد حرية كأن كان نصفه
حر أو ربع القاتل حرا إذ ال يقتل جبز احلرية [جزء احلرية]( )7وجبزء الرق جزء الرق ألن احلرية شائعة
عيهما بل يقتل( )8مجعيه جبمعيه عيلزم قتل جزء حرية جبزء رق وهو ممتنع ويقتل رقيق ولو مدبرا أو
مكاتبا أو أم ولد برقيق وإن عتق القاتل ولو قبل موت اجلريح لتكاعيهما حال اجلناية [ويقتص]( )9يف
هذه احلالة إمام بطلب وارث وال يفوضه إىل الوارث حذرا من تسليط الكاعر على املسلم ويقتل مرتد
بغري حريب من ذلك أن يكون املقتول مرتدا.
قوله :وال أصل بفرعه خلرب( )10ال يقاد لالبن من أبيه صححه احلاكم والبيهقي والبنت كاالبن،
واألم كاألب وكذا األجداد واجلدات وإن علوا من قبل األب أو األم واملعىن عيه أن الوالد كان سببا يف
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.761 :
(  )3وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أبواحلسن املاسرحين ،والصحيح ما أثبته.
وماس ْرِج ِ
س منسوب إىل جد من أجداده ألمه ،كان إماما من
املاس ْرجسي ،حممد بن علي بن سهل بن مصلح؛ َ
(  )5أبو احلسن َ
الفقهاء الشاععية من أعلم الناس باملذهب ،وعروع املسائل ،تفقه َخبراسان والعراق واحلجاز ،صحب أبا إسحاق املروزي ،ومسع من
أصحاب املزين ،ومسع منه مجاعة منهم القاضي أبو الطيب الطربي ،وكان خليفة القاضي أيب علي بن أيب هريرة يف جمالسه .ت
 384هـ؛ النووي ،تهذيب األسماء واللغات ،مرجع سابق212/2 :؛ اإلربلي ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،مرجع

سابق202/4 :؛ اجلويين ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،مرجع سابق.121/2 :
(  )6اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.241/5 :
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.966 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ويقتضي ،والصحيح ما أثبته.
(  )10عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،قال :حنلت لرجل من بين مدجل جارية عأصاب منها ابنا ،عكان يستخدمها ،علما شب
الغالم دعاها يوما عقال :اصنعي كذا وكذا ،عقال :ال تأتيك ،حىت مىت تستأمي أمي؟ قال :عغضب عحذعه بسيفه عأصاب رجله

105

وجود الولد عال يكون الولد سببا يف عدمه وهل يقتل بولده املنفى بلعان ،وجهان املعتمد( )1منهما أنه
( )2
ال يقتل به وإن أصر على النفي ألنه بسبيل من أن يستلحقه كما اعتمده الرملي واخلطيب
و[شيخنا]( )3الزيادي( )4يف حاشيته وسيأيت بعض ذلك يف كالم املؤلف([ )5رمحه اهلل تعاىل](.)6

عنزف الغالم عمات ،عانطلق يف رهط من قومه إىل عمر رضي اهلل عنه ،عقال عمر :يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك ،لوال أين
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :ال يقاد األب من ابنه " لقتلتك ،هلم ديته ،قال :عأتاه بعشرين أو ثالثني ومائة بعري،
قال :عخري منها مائة عدععها إىل ورثته ،وترك أباه؛ البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلم ْسَرْوِجردي (ت 458هـ)،

السنن الكبرى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط(،3لبنان ،بريوت دار الكتب العلمية 1424 ،هـ  2003 -م)69/8 ،؛ قال
األلباين :إسناده جيد  ،ورجاله كلهم ثقات؛ األلباين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،مرجع سابق.269/7 :
(  )1قال األذرعي :يف هل يقتل ب ولده املنفي باللعان وجهان ،واألشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي ،واألوجه أنه ال يقتل به
مطلقا للشبهة؛ اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.243/5 :

(  )2اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.243/5 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )5البم َج ْيـَرِم ّي ،حاشية البجيرمي على الخطيب ،مرجع سابق.126/4 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :وال مكاتب برقيقة كما [ال يقتل] ( )1احلر برقيقه وإن كان رقيقه أصله بأن اشرتى
املكاتب أصله عإنه ال يعتق عليه وال يقتل به كما اعتمده الرملي( )2واخلطيب( )3علو حكم حاكم بقتل
[احلر بالرقيق أو املسلم بالكاعر مل ينقض حكمه خبالف ما لو حكم حاكم بقتل]( )4والد بولده عانه
ينقض حكمه إال أن اضجع األصل عرعه وذحبه ،وحكم بالقود حاكم عإنه ال ينقض رعاية لقول
مالك([ )5رضي اهلل عنه]( )6بوجوب القصاص.

(  )1ما بني املعكوعني يف املخطوطتني :ال يقتل ال يقتل ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.270/7 :
(  )3البم َج ْيـَرِم ّي ،حاشية البجيرمي على الخطيب ،مرجع سابق.127/4 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ذهب املالكية رمحهم اهلل إىل التفصيل يف هذه املسألة ،عاتفقوا مع اجلمهور عيما لو حذعه بالسيف بأنه ال يقاد أما إن قصد
قتل االبن وإزهاق روحه بأن أضجعه عذحبه عإنه يقتص منه؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق:
.242/4
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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تنبيه

سكت املؤلف :عما [يشرتط]( )1يف القاتل مع تكلمه على ما يشرتط يف [القتيل]( )2ويشرتط يف القاتل
أمران :التزام لألحكام ولو من سكران ،أو ذمي ،أو مرتد ،عال قود بني صيب ،وجمنون ،وحريب ،أي
لقوله تعاىل( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ( )3ﮬ)( ،)4وألن وحشيا( )5مل يمقتل حبمزة
[رضي اهلل عنهما]( )6ولو قال كنت وقت القتل صبيا وأمكن صباه عيه أو جمنونا وعهد جنونه قبله
حلف عيصدق ألن األصل بقاء الصيب واجلنون سواء انقطع أم ال خبالف ما إذا مل يكن صباه ومل

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :شرط ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :القتل ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.967 :
(  )4سورة االنفال ،من اآلية.38 :
(  )5قال وحشي :إن محزة قتل طعيمة بن عدي بن اخلي ار ببدر ،عقال يل موالي جبري بن مطعم :إن قتلت محزة بعمي عأنت حر،
قال :علما أن خرج الناس عام عينني ،وعينني جبل حبيالة –أي من ناحيته  -أحد بينه وبينه واد ،خرجت مع الناس إىل القتال،
علما أن اصطفوا للقتال ،خرج سباع – هو بن عبد العزى اخلزاعي  -عقال :هل من مبارز؟ قال :عخرج إليه محزة بن عبد املطلب،
عقال :يا سباع ،يا ابن أم أمنار مقطعة البظور -مجع بظر وهو قطعة حلم بني شفري عرج املرأة أي حريف عرجها تكون طويلة لدى
األنثى يف البلدان احلارة عتقطع ويعين أن أمه كانت ختنت النساء يف مكة ،والعرب تقول ذلك يف معرض الذم والشتم  -أحتاد اهلل –
أي تعانده وتعاديه  -ورسوله صلى اهلل عليه وسلم؟ قال :مث شد عليه ،عكان كأمس الذاهب -كناية عن قتله يف احلال واعدامه
له  -قال :وكمنت –أي اختفيت  -حلمزة حتت صخرة ،علما دنا مين رميته حبربيت ،عأضعها يف ثنته –أي ما بني السرة والعانة -
حىت خرجت من بني وركيه ،قال :عكان ذاك العهد به ،علما رجع الناس رجعت معهم ،عأقمت مبكة حىت عشا عيها اإلسالم ،مث
خرجت إىل الطائف ،عأرسلوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رسوال ،عقيل يل :إنه ال يهيج الرسل –أي ال يصيبهم بأذى -
قال :عخرجت معهم حىت قدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،علما رآين قال« :آنت وحشي» قلت :نعم ،قال« :أنت
قتلت محزة» قلت :قد كان من األمر ما بلغك ،قال« :عهل تستطيع أن تغيب وجهك عين» قال :عخرجت علما قبض رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم عخرج مسيلمة الكذاب ،قلت :ألخرجن إىل مسيلمة ،لعلي أقتله عأكاعئ به محزة –أي أساوي بقتله قتل
محزة رضي اهلل عنه وأكفر تلك هبذه  -قال :عخرجت مع الناس ،عكان من أمره ما كان ،قال :عإذا رجل قائم يف ثلمة جدار -أي
خلل وتصدع عيه  -كأنه مجل أورق –أي لونه مثل الرماد من غبار احلرب  -ثائر الرأس -شعر رأسه منتشر  -قال :عرميته حبربيت،
عأضعها بني ثدييه حىت خرجت من بني كتفيه ،قال :ووثب إليه رجل -هو عبد اهلل بن زيد املازين بن نسيبة بنت كعب رضي اهلل
عنهم وقيل غريه  -من األنصار عضربه بالسيف على هامته؛ صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق :كتاب :املغازي ،باب :قتل
محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه.100/5 ،
(  )6ما بني املعكوعني ل يس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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صيب اآلن وأمكن عال قود وال حيلف أنه( )1صيب الن التحليف إلثبات صباه
يعهد جنونه أو قال أنا ٌ
ولو ثبت لبطلت [ميينه]( )2عفي حتليفه إبطال لتحليفه ،ومكاعاة أي مساواة حال جناية ،بأن مل يفضل
القاتل قتيله بأحد أمور أربعة( )3مما تقدم يف كالمه أنفا.
قوله :واالسم األخص :أي كاليد عإهنا أخص باعتبار كوهنا ميينا :أو يسارا ،كما أشار إليه
بقوله :بعد رعاية للمماثلة ،وخرج باالسم األخص ،االشرتاك يف البدن ،عال [يشرتط]( )4عيقطع الرجل
باملرأة ،وعكسه ،والذمي باملسلم ،والعبد باحلر ،وال عكس عيهما ،قاله :يف الروضة( )5شرح اخلطيب.

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.762 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بيمينه ،والصحيح ما أثبته.
(  )3يقصد اإلسالم أو األمان أو احلرية كاملة أو أصالة أو السيادة ،وزاد البلقيين على ذلك خصلتني :إحدامها الذمة مع الردة عال
يقتل ذمي مبرتد؛ الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.268/7 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يشرتك ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.26/4 :
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قوله :عال تقطع يد احلر بيد من عيه رق إخل أشار بذلك إىل قاعدة( )1وهي كل ما ال يقتل به
ال يقطع به ،ومن يقتل به يقطع به.
قوله :وال اليمني باليسار سواء يف ذلك اليد والرجل واآلذان والعني واملنخر واخلصية والشفر
واإللية وغريها ألن هذه األمور يف األطراف مبنزلة الكفاءة يف النفوس ولو قال ال يؤخذ ميني بيسار
لكان أوىل ليدخل عيه عفي احدى العينني وقلعها وإذهاب ضوئها وغري ذلك من بقية املعاين وال شفة
سفلى وال أمنملة بفتح اهلمزة [وضم]( )2امليم يف األعصح بأخرى وال أصبع بأخرى.
قوله :حبدقة عمياء ولو مع قيام صورهتا سكت عن عكسه وحكمه أن اجملين عليه( )3إن رضى
جاز وال شيء معه ق س(.)4
قوله :وال لسا ن ناطق بأخرس ألن كال منهما أكثر من حقه والن البصر والنطق يف العني
واللسان خبالف السمع ،والشم ،واألخرس هنا :من بلغ ،أوان ِ
النطق ،ومل يَنطق ،عإن مل يبلغه قطع به
لسان الناطق إن ظهر عيه أثر النطق بتحريكه ،بنحو بكاء ،وكذا إن مل يظهر هو وال ضده ،عيما
يظهر إذ األصل السالمة ،شرح( )5رملي ال من بلغ أوان الكالم ،ومل يتكلم؛ شرح روض(.)6
قوله :ويوضح بنحو موسى ال بسيف وحجر( )7وإن أوضح هبما إذ ال تؤمن الزيادة قال
شيخنا( )8ينبغي أن حيمل العدول عما ععل به إىل املوسى على حالة خوف ْحيف وزيادة واملماثلة على
(  )1كل من ال يقتل بشخص ال يقطع بقطع طرف ذلك ال شخص ،عال يقطع الصيب واجملنون بقطع طرف غريمها كما ال يقتالن
به ،وال يقطع الوالد بقطع طرف ولده وكما ال يقتل به ،وال يقطع املسلم بقطع طرف الكاعر كما ال يقتل= = به ،وال يقطع احلر
بقطع طرف العبد كما ال يقتل به؛ الدمياطي ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ،مرجع سابق.137/4 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بضم ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.968 :
(  )4ق س :تقدم ذكره صفحة .60
(  )5الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.292/7 :
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.29/4 :
(  )7النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.190/9 :
(  )8الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
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حالة األمن من ذلك [كاتبه]( )1حاشية رملي( )2وإمنا مل يعترب ذلك [باجلزية]( )3ألن الرأسني مثال قد
خيتلفان صغرا أو كربا عيكون جزاء أحدمها قدر مجيع اآلخر عيقع احليف أي على صاحب الكبرية
خبالف األطراف ألن القود وجب عيها باملماثلة باجلملة علو اعتربها باملساحة أدى إىل أخذ عضو
ببعض آخر وهو ممتنع وال يضر تفاوت غلظ حلم وجلد يف قودها ولو كان برأس الشاج شعر دون
املشجوج عفي الروضة وأصلها عن نص األم( )4أنه ال قود ملا عيه من إتالف شعر مل يتلفه اجلاين
وظاهر نص املختصر وجوبه وعزى للماوردي( )5ومحل ابن الرععة( )6األول على عساد ثبت املشجوج
والثا ين على ما لو حلق قال األذرعي( :)7وقضية نص األم( )8أن الشعر الكثيف جتب إزالته ليسهل
االستيفاء ويبعد الغلظ قال والتوجيه يشهر بأهنا ال جتب( )9إذا كان الواجب استيعاب الرأس ولو
( )12 ( )11
الشاج اصغر استوعب إيضاحا ويؤخذ قسط للباقي من أرش( )10موضحة
أوضح رأسا ورأسه أي
م
لو وزع عليه مجيعها عإن كان الباقي قدر الثلث عاملتمم [دية]( )13ثلث أرشها عال يكمل اإليضاح من
م
غري الرأس كالوجه والقفا ألنه غري حمل اجلناية أو رأسه أكرب أخذ منه قدر حقه عقط حلصول املماثلة

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كابنة ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.288/7 :
(  )3ما بني امل عكوعني يف خمطوطة أ :باحلربية ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الشاععي ،األم ،مرجع سابق.58/6 :
(  )5املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.156/12 :

(  )6األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.378/15 :
(  )7األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45

(  )8اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.48/9 :
(  )9خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.763 :
(  )10أرش اجلراح هو :أن يقوم اجملين عليه سليما أن لو كان عبدا ،وجمروحا كذلك ،وينسب التفاوت إىل القيمة ،ويؤخذ من الدية
حبسابه؛ أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،مرجع سابق.20 :
(  )11خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.969 :
(  )12املوضحة :وهي اليت خترق اجللدة اليت بني اللحم والعظم وتوضح العظم وتكشفه وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن
اللغوي؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة وضح".662/2 :
(  )13ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :به ،والصحيح ما أثبته.
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واخلرية يف حمله للجاين ألن مجيع رأسه حمل اجلناية وقيل للمجين عليه وصوبه األذرعي( )1وغريه قالوا
وهو الذي [صوبه]( )2العراقيون( )3أو أوضح ناصيته وناصيته أصغر كمل عليها من باقي رأسه ألن
الرأس [كله]( )4عضو واحد عال عرق بني مقدمة وغريه ولو زاد املقتص يف موضحة على حقه عمدا
لزمه قوده أي الزائد لكن إمنا يقتص منه بعد اندمال موضحته عإن وجب مال عأرش كامل جيب
ملخالفته حكمه حكم األصل عإن كان اخلطأ باضطراب اجلاين عهدرا وباضطراهبما عاألوجه انه عليهما
عيهدر النصف املقابل لفعل املقتص منه ألنه مبنزلة شريك قاتل نفسه حيث آل األمر إىل الدية علو
املقتص تولدت باضطرابك عأنكر عفي املصدق منهما وجهان قال البلقيين( )5األرجح عندي
قال
م
تصديق املقتص منه ولو أوضحه مجع بأن حتاملوا على آلة وجروها معا أوضح من كل [منهم]( )6مثلها
( )8
أي مثل موضحته ال قسطه منها عقط [إذ]( )7ما من جزء إال وكل منهم جان عليه عأشبه [ما لو]
( )10
اشرتكوا يف قطع [علو آل األمر للدية]( )9وجب عل ى كل واحد قسطه كما قطع به الغزايل
واملاوردي( )11ال دية موضحة كاملة خالعا ملا رجحه اإلمام ووقع يف الروضة( )12عزو األول لإلمام والثاين
للبغوي( )13وهو خالف ما يف الراععي( )1وغريه منهج( )2وشرحه.

(  )1األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أورده ،والصحيح ما أثبته.
(  )3اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.422/8 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كلها ،والصحيح ما أثبته.
(  )5البلقيين :تقدم ذكره صفحة .17
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :منهما ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ان ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ما ذا ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قال األمر إىل الدية ،والصحيح ما أثبته.
(  )10الغزايل ،الوسيط في المذهب ،مرجع سابق.293/6 :

(  )11املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.27/12 :
(  )12األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.54/4 :
(  )13البغوي :أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد ،املعروف بالفراء ،البغوي امللقب ظهري الدين ،ولد يف سنة 433هـ ،تويف -
رمحه اهلل  -يف شوال سنة 516هـ؛ الفقيه الشاععي احملدث املفسر؛ كان حبرا يف العلوم ،وروى احلديث ودرس ،وكان ال يلقي الدرس
إال على الطهارة ،وصنف كتبا كثرية ،منها كتاب التهذيب يف الفقه ،وكتاب شرح السنة يف احلديث ،و معامل التنزيل يف تفسري
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قوله[ :خالعا ملا رجحه اإلمام]( )3وهو أنه جيب على كل أرش كامل كما رجحه اإلمام
وصرحا( )4به يف باب الديات وقال األذرعي( )5أنه املذهب( )6وأعىت به الوالد([ )7رمحه اهلل تعاىل]( )8خالعا
للبغوي( )9واملاوردي( )10ومن تبعه شرح ر( )11من عند قوله املعتمد ما رجحه اإلمام إخل.
قوله :والقتل من حيث احلمكم أي ال من حيث الفعل ينقسم إىل ثالثة[ :كما يأيت]( )12عمد
وشبه عمد وخطأ.
قوله :وقتل احلريب ،إذا مل يسلم ،أو يعطى اجلزية.
قوله :واملرتد اذا مل يتب.
قوله :والزاين احملصن وهو البالغ العاقل احلر الذي غيب حشفته بقبل يف نكاح صحيح.

القرآن الكرمي؛ اإلربلي ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،مرجع سابق136/2 :؛ الذهيب ،سير أعالم النبالء ،مرجع سابق:

الشاععي ،ت 772هـ،
439/19؛ السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،مرجع سابق75/7 :؛ األسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن
ّ
طبقات الشافعية ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،ط ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية2002 ،م؛ .205/1
(  )1الراععي ،العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري ،مرجع سابق.224/10 :
(  )2الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.325/7 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :خالعا ملا رجحه اإلمام ،املعتمد ما رجحه اإلمام ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.970 :
(  )5األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )6اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.422/8 :
(  )7اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.459/8 :
(  )8ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )9البغوي :تقدم ذكره صفحة .120
(  )10األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.154/16 :
(  )11الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.290/7 :
(  )12ما بني املعكوعني لي س يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :وتارك الصالة أي بعد أمر احلاكم له هبا وهتديده له بالقتل وقد اخرج الصالة عن وقتها
الضروري.
قوله :ومباح وهو القتل قودا يرد على حصره القتل املباح يف القتل قودا قتل الغازي قريبه إذا
سب اهلل [تعاىل]( )1أو رسوله عإنه ال يكره قتله له وال يباح بل يندب وبقي( )2على الشيخ [رمحه اهلل
تعاىل]( )3أن يذكر انقسام القتل إىل مكروه وهو قتل الغازي قريبه اذا مل يسب اهلل [تعاىل]( )4أو رسوله
وبقى عليه حكم خامس وهو قتل اإلمام األسري إذا استوت اخلصال عإنه خيري عيه وهذا ال يشمله
كالم الشيخ [رمحه اهلل تعاىل]( )5حلصره املباح يف القتل قودا وأما قتل اخلطأ عال يوصف حبالل وال
حرام ألنه غري مكلف عيما اخطأ به عهو كفعل اجملنون والبهيمة [ععلم]( )6بذلك أن القتل ينقسم إىل
مخسة أقسام كما ذكره [الشيخ]( )7اخلطيب( )8يف شرح أيب شجاع ال إىل ثالثة عقط [خالعا
للشيخ()9رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به](.)10
قوله :وغريه كاملعاهد ،والذمي ،واملستأمن.
قوله :وهو أي قتل اآلدمي عمدا بغري حق.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.764 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وعلم ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )8اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرعة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق.212/5 :
(  )9الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :خالف للشيخ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :من الكبائر أي من أكرب الكبائر بعد الكفر عقد سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أي الذنب اعظم عند اهلل تعاىل قال أن جتعل هلل ندا وهو( )1خلقك قيل مث أي قال أن تقتل ولدك
خماعة أن يطعم معك رواه الشيخان( )2وخرب لقتل مؤمن عند اهلل تعاىل أهون من زوال الدنيا وما عيها
رواه أبو داود بإسناد صحيح()3؛ وتصح توبة القاتل عمدا ألن الكاعر تصح توبته عهذا أوىل وال يتحتم
عذابه بل هو يف خطر املشية وال خيلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر أرباب
الكبائر غري الكفر وأما قوله تعاىل( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ)(،)4
عاملراد باخللود املكث الطويل ،عإن الدالئل تظاهرت على أن عصاة املسلمني ال يدوم عذاهبم،

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.971 :
(  )2صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق :كتاب تفسري القرآن ،باب قوله تعاىل{:عال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون} 18/6 ،؛

صحيح اإلمام مسلم  ،مرجع سابق :كتاب اإلميان ،باب كون الشرك أقبح الذنوب ،وبيان أعظمها بعده.90/1 ،
(  )3حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال « :من قتل مؤمنا عاعتبط بقتله ،مل
يقبل اهلل منه صرعا ،وال عدال» سنن أبي داود ،مرجع سابق :كتاب :الفنت واملالحم ،باب :يف تعظيم قتل املؤمن103/4 ،؛ قال
األلباين :حديث صحيح؛ األلباين ،حممد ناصر الدين ،ت 1420هـ ،صحيح أبي داود ،ط ،1الكويت ،الكويت ،مؤسسة
غراس للنشر والتوزيع 1423 ،هـ  2002 -م.4270 ،
(  )4سورة النساء من اآلية.93 :
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أو خمصوص باملستحيل كما قاله عكرمة( :)1وغريه وإذا اقتص منه الوارث أو عفى على ٍ
مال،

(  )1عكرمة بن أيب جهل بن هشام بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي وأمه أم جمالد إحدى نساء بين
هالل بن عامر ،واسم أيب جهل عمرو ،وكنيته أبو احلكم ،وإمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون كناه أبا جهل ،عبقي
عليه ،ونسي امسه وكنيته ،وكنية عكرمة أبو عثمان ،أسلم بعد الفتح بقليل ،وكان شديد العداوة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
اجلاهلية ،وكان عارسا مشهورا ،وملا كان يوم عتح مكة أمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس ،إال أربعة نفر وامرأتني ،وقال" :
اقتلوهم ،وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار ا لكعبة :ومنهم عكرمة ،عركب البحر عأصابتهم عاصف ،عقال أصحاب السفينة ألهل
السفينة :أخلصوا ،عإن آهلتكم ال تغين عنكم شيئا ههنا ،عقال عكرمة :إن مل ينجين يف البحر إال اإلخالص ما ينجيين يف الرب
غريه ،اللهم لك علي عهد ،إن أنت عاعيتين مما أنا عيه أن آيت حممدا حىت أضع يدي يف يده ،عألجدنه عفوا كرميا ،عأسلم ،وقيل:
إن زوجته أم حكيم بنت عمه احلارث بن هشام ،سارت إليه ،وهو باليمن بأمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانت أسلمت
قبله يوم الفتح ،عردته إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عأسلم وحسن إسالمه ،وكان من صاحلي املسلمني ،وملا رجع قام إليه
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عاعتنقه ،وقال :مرحبا بالراكب املهاجر ،وملا أسلم كان املسلمون ،يقولون :هذا ابن عدو اهلل أيب
جهل! عساءه ذلك ،عشكا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه " :ال تسبوا أباه عإن
سب املي ت يؤذي احلي" ،وهناهم أن يقولوا :عكرمة بن أيب جهل ،وملا أسلم عكرمة ،قال :يا رسول اهلل ،ال أدع ماال أنفقت عليك
إال أنفقت يف سبيل اهلل مثله ،واستعمله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على صدقات هوازن عام حج ،وله يف قتال أهل الردة أثر
عظيم ،استعمله أبو بكر رضي اهلل عنه على جيش ،وسريه إىل أهل عمان ،وكانوا ارتدوا ،عظهره عليهم ،مث وجهه أبو بكر أيضا
إىل اليمن ،علما عرغ من قتال أهل الردة سار إىل الشام جماهدا أيام أيب بكر مع جيوش املسلمني ،علما عسكروا باجلرف على
ميلني من املدينة ،خرج أبو بكر يطوف يف معسكرهم ،عبصر خبباء عظ يم حوله مثانية أعراس ورماح ،وعدة ظاهرة عانتهى إليه ،عإذا
خبباء عكرمة ،عسلم أبو بكر ،وجزاه خريا ،وعرض عليه املعونة ،عقال :ال حاجة يل عيها ،معي ألفا دينار ،عدعا له خبري ،عسار إىل
الشام ،واستشهد بأجنادين ،وقيل :يوم الريموك ،وقيل :يوم الصفر ،قال عكرمة يوم الريموك" :قاتلت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف كل موطن ،وأعر منكم اليوم" ،مث نادى :من يبايعين على املوت ،علم يزدد إال إقداما حىت قتل رمحة اهلل تعاىل ،اجلزري،
أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين ،عز الدين ابن األثري( ،ت 630هـ) ،أسد

الغابة في معرفة الصحابة ،احملقق :علي حممد معوض  -عادل أمحد عبد املوجود ،ط ، 1دار الكتب العلمية1415 ،هـ -
1994م.67 /4 ،
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أو جمانا ،عظواهر الشرع تقتضي سقوط املطالبة يف الدار اآلخرة كما اعىت به النووي([)1رمحه اهلل
تعاىل]( )2ومثله يف شرح مسلم( )3وما اعهمه كالم الشرح( )4والروضة من بقائها حممول على حقه
سبحانه وتعاىل إذ ال يسقط إال توبة صحيحة وجمرد التمكني من القود ال يفيد إال [إذا]( )5انضم إليه
ندم من حيث املعصية وعزم على عدم العود ومذهب أهل السنة أن املقتول ال ميوت إال بأجله والقتل
ال يقطع األجل خالعا للمعتزلة عإهنم قالو القتل يقطعه(.)6
قوله :ثالثة وجه احلصر يف ذلك أن اجلاين إن مل يقصد عني اجملين عليه عهو اخلطأ وإن
قصدها عإن كان مبا يقتل غالبا عهو العمد وإال عشبه العمد كما [تؤخذ]( )7الثالثة من قوله عمد وهو
قصد الفعل والشخص إىل [آخر]( )8األقسام اآلتية يف كالمه.
قوله :والشخص أي وعني الشخص املقصود باجلناية يعين اإلنسان إذ لو قصد شخصا يظنه
شجرة عبان إنسانا( )9كان خطأ كما يأيت.

(  )1النووي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف ،ت676 :هـ ،المنهاج شرح صحيح اإلمام مسلم ،ط ( ،2لبنان ،بريوت ،دار إحياء
الرتاث العريب1392 ،هـ.83/17 ،
(  )4النووي ،المجموع شرح المهذب ،مرجع سابق.345/18 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إن ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر؛ عقد زعم أن امل قتول مات بغري أجله ،وأن اهلل عز وجل كتب للمقتول أجال علمه
وأحصاه وشاء وأراده ،وأن قاتله شاء أن يفين عمره ويقطع أجله قبل بلوغ مدته وإحصاء عدته؛ عكان ما أراده القاتل ،وبطل ما
أحصاه اهلل وكتبه وعلمه؛ عأي كفر يكون أوضح وأقبح وأجنس وأرجس من هذا؟ عمن جحد أن اهلل عز وجل قد علم أععال العباد
وكل ما هم عاملون؛ عقد أحلد وكفر ،ومن أقر بالعلم؛ لزمه اإلقرار بالقدر واملشيئة؛ عاهلل الضار ،الناعع ،املضل ،اهلادي؛ يفعل ما
يشاء وحيكم ما يريد ،ال معقب حلكمه ،وال راد لقضائه ،وال منازع له يف أمره ،وال شريك له يف ملكه ،وال غالب له يف سلطانه
خالعا للقدرية امللحدة ،املغراوي :أبو سهل حممد بن عبد الرمحن ،موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية ،ط،1
املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع ،القاهرة  -مصر.513/5 ،
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يؤخذ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوع ني يف خمطوطة ب :اخل ،والصحيح ما أثبته.
(  )9خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.972 :
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قوله :مبا يمتلِف غالبا كسحر وجارح ومثقل وحبس وجتويع وبقصد ععله قتله بذلك عدوانا من
حيث كونه مزهقا للروح كما( )1يف الروضة( )2عخرج بقيد قصد الفعل ما لو زلقت رجله عوقع على غريه
عمات عهو خطأ وبقيد الشخص املقصود ما لو رمى زيدا عأصاب عمروا عخطأ ويقيد الغالب النادر
كما لو غرز إبرة بغري مقتل ومل يعقبها ورم ومات عال قصاص عيه وإن كان عدوانا [ويقيد العدوان
القتل اجلائز كالقتل قودا ،أو دععا لصائل( )3أو باغ ويقيد حيثية اإلزهاق للروح ما إذا استحق جز رقبة
إنسان قصاصا عقده نصفني عال قصاص وإن كان عدوانا]( )4قال :يف الروضة( )5ألنه ليس عدوانا من
حيث كونه مزهقا وإمنا هو عدوان من حيث أنه [عدول]( )6عن طريق املستحق يف اإلتالف.
قوله :مبا يتلف غالبا ع(.)7
[قوله )8(]:علم من هذا أن الذي يتلف قطعا يثبت له ذلك باألوىل ،انتهى [أقول )9(]:بل هذا
شامل ملا يتلف قطعا ألنه يتلف غالبا تدبر ق س(.)10
قوله :غالبا أو رد على قوله غالبا ما لو قطع أمنلة شخص عمات عإنه جيب القصاص مع أنه
ال يقتل غالبا وأجيب بأن املراد به اآللة ال الفعل عال إيراد ولو أشار إلنسان بسكني ختويفا له
(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.765 :
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.82/4 :
(  )3صال عليه ،أي :سطا عليه ليقهره ،والص ائل :الظامل ،والصئول :الشديد الصول ،والصولة :السطوة يف احلرب وغريها ،وصؤل
البعري :إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة صيل"388/11 :؛ ويف االصطالح:
الصيال االستطالة والوثوب على الغري بغري حق؛ العجيلي ،حاشية الجمل ،مرجع سابق165/5 :؛ اخلطيب الشربيين ،مغني

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.194/4 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.82/4 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عدل ،والصحيح ما أثبته.
(  )7وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )8ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أو قول ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ق س :تقدم ذكره صفحة .60
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عسقطت عليه من غري قصد اجته كونه غري عمد ألنه مل يقصد عينه باآللة قطعا وإن مال ابن
العماد( )1إىل أنه عهد يوجب القود شرح رملي(.)2

(  )1ابن العماد :هو أمحد بن عماد بن يوسف بن عبد النيب ،أبو العباس ،شهاب الدين األقفهسي مث القاهري 808- 750هـ،
عقيه شاععي ،كثري االطالع ،يف لسانه بعض حبسة ،له التعقبات على املهمات لإلسنوي ،وشرح املنهاج والسر املستبان مما أودعه
اهلل من اخلواص يف أجزاء احليوان ومنظومة التبيان يف آداب محلة القرآن ،والذريعة يف أعداد الشريعة ،وكشف األسرار عما خفي
عن األعكار ،ونيل مصر؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق184/1 :؛ الشوكاين ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،
مرجع سابق.93 :
(  )2الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.248/7 :
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ٍ
[عمد]( )2سواء أكان
قوله :وشبه عمد :ويسمى خطأ عمد[ ،وعم ٌد خطأ]( ،)1وخطأ شبه
كثريا [أو]( )3نادرا كضربة ميكن عادة إحالة اهلالك عليها [خبالعها]( )4بنحو قل ٍم ،أو القى عليه حنو
املوت عقبة مواعقة قدر(.)5
عهدر ،و م
خرقةٍَ ،
عمات ٌ
قولهِ :
وشبه عمد ع( )6بكسر الشني وسكون الباء وبفتحها وشبيه كقتيل ونظر ذلك [مثل
ومثيل]( )7انتهى ق س(.)8
ومثلي ْ
قوله :ال غالبا وال نادرا كضرب غري متَوال يف غري مقتل بفتح التاء ومل يكن بدن املضروب
نضرا( )9أي ضعيف اخللقة ومنه الضرب بسوط أو عصى خفيفتني ملن حيتمل الضرب به وإال عهدر
شرح ر(.)10
قوله :ال غالبا وال نادرا [ع]( )11أي يكون التلف به كثريا وهذا القسم إذا كان [جبارح
عذهب]( )1يف احلاوي( )2الصغري إىل وجوب القصاص عيه تبعا للغزايل([ )3رمحه اهلل تعاىل]([ )4ق
س(.)6(])5

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ام ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :خيالفها ،والصحيح ما أثبته.
(  )5العمد ،وشبه العمد ،واخلطأ :والتمييز بينهما إذا قتل غريه عإن مل يقصد الفعل كأن زلق عوقع على غريه عمات به أو تولد
املوت من اضطراب يد املرتعش ،أو قصد الفعل لكن قصد به شخصا غريه عأصابه عهو اخلطأ ،وإن قصدمها -أي الفعل
والشخص  -مبا يقتل غالبا ععمد ،وإن قصدمها مبا ال يقتل نادرا ،كغرز إبرة بغري مقتل ،عشبه عمد؛ األنصاري ،أسنى المطالب
في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.3/4 :

(  )6القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق.103/4 :
ومثيل ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مثلي ومثل ْ
(  )8ق س :تقدم ذكره صفحة .60
(  )9خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.973 :
(  )10الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.250/7 :
(  )11ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :وهو أن ال يقصد الفعل ومن الزمه انتفاء قصد الشخص.
قوله :أو يقصده أي الفعل.
قوله :دون الشخص كأن يومي إىل شيء كشجرة أو صيد عيصيب إنسانا عيقتله أو يرمي زيدا
عيصيب عمرو [أو]( )7مل يقصد أصل الفعل كأن زلق عسقط على غريه عمات أيضا كما مر(.)8
قوله :وال قود يف األخريتني( )9مها شبه العمد واخلطأ.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جيارح وذهب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.48/12 :

(  )3الغزايل ،ا لوسيط في المذهب ،مرجع سابق.257/6 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ق س :تقدم ذكره صفحة .60
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )8األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.3/4 :
(  )9خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.766 :
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قوله :وإمنا عيهما الدية وسيأيت الكالم عليها يف كالم املصنف( )1يف باب الديات(.)2
قوله :عتحرير رقبة مؤمنة املصدر إذا وقع خرب للشرط [واقرتن]( )3بالفاء جرى جمرى األمر
ووجب اقرتانه بالالم عكأنه قال عتحرير رقبة مونة كما تقدم ذلك يف أول كتاب الرهن يف قوله تعاىل:
( ﭙ ﭚ)(.)4
قوله :قتيل السوط والعصى صفة لقتيل األول [كاشفة]( )5حلقيقته وقوله عيه مائة خرب املبتدأ.
قوله :وجيب القود أي القصاص يف العمد أي الظلم أي من حيث اإلتالف خبالف غري
الظلم كالقود وخبالف الظلم ال من تلك احليثية بأن عدل عن الطريق املستحق يف اإلتالف كأن
( )8
استحق [جز رقبته]( )6عقده نصفني كما تقدم( )7ومث ال العمد كغرز إبرة مبقتل كدماغ [وحلق وعني]
وخاصرة عمات به خلطر [املوضع]( )9وشدة تأثريه أو غرزها بغري مقتل كإلية وعخذ وتأمل حىت مات
ععمد لظهور أثر اجلناية وسرايتها إىل اهلالك عإن مل يظهر أثر ومات( )10عشبه عمد ألن مثله ال يقتل
غالبا وال أثر لغرزها عيما ال يؤمل كجلدة عقب عال [جيب]( )11مبوته عنده قود وال [عربة]()12لعلمنا بأنه
مل[ميت]( )13به.
(  )1املصنف :هو اإلمام النووي؛ تقدم ذكره صفحة .45
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.47/4 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وقرن ،والصحيح ما أثبته.
(  )4سورة البقرة من اآلية.283 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كاشف ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حرز رقبة ،والصحيح ما أثبته.
(  )7األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.3/4 :
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وعني وحلق ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :املوضوع ،والصحيح ما أثبته.
(  )10خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.974 :
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ميوت ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :غريه ،والصحيح ما أثبته.
(  )13ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جيب ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :بشرطه وهي العصمة واملكاعأة كما تقدم ذلك يف كالمه(.)1
قوله[ :والزوجية]( )2بني األب واألم.
قوله :كأن قَـتَل عتيقه أو أمه.
قوله :عال يقتل قاتل األب النتقال بعض أبيه إليه من أمه وعبارته يف شرح منهجه( )3ألنه إذا
سبق قتل األب مل يرث منه قاتله ويرثه أخوه واألم وإذا قتل األخري األم ورثها األول عينتقل إليها
حصتها من القود ويسقط باقيه ويسحق القود على أخيه انتهت عبارته ولو سبق قتل األم سقط القود
عن قاتلها واستحق قتل أخيه عثبت أن ا لقصاص على الثاين دون األول لكن يطالبه أي األول ورثة
الثاين بنصيب مورثهم من الدية للقتيل األول.
قوله :ويف قتل مسلم ولو زانيا حمصنا.
قوله :ويف قتل حريب غريه ولو كان الغري مسلما .
قوله :والزوجية باقية وإن مل يبق بني األب واألم [زوجية]( )4علكل من األخوين القصاص على
اآلخر ويبدأ بقتل القاتل منهما أوال لتقدم سببه مع [تعليق]( )5حقه بالعني نعم إن علم [أن]( )6سبق
دون عني السابق احتمل أن يقرع [أو]( )7يتوقف إىل البيان وكالمهم قد يقتضي الثاين وقدم يف
[معية]( )8حمققة أو حمتملة بقرعة عإن [اقتص]( )9أحدمها ولو مبادرا [أي]( )1بغري قرعة أو سبق علو
(  )1األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.22/4 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :والزوجة ،والصحيح ما أثبته.
(  )3اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.396/8 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :زوجته ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تعلق ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وأن ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عقيه ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اقبض ،والصحيح ما أثبته.
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أرث اآلخر [مثله]( )2بناء على أن القاتل ال يرث هذا كله كما علم من كالم املصنف( )3حيث عرب
بثم إذا قتال( )4مرتبا عإن قتال معا علكل منهما على اآلخر القود ألنه قتل مورثه واملعية وا()5لرتتيب
بزهوق الروح(.)6
[قوله )7(]:ألنه أي احلريب مل يلتزم حكما.
قوله :عيقتل به ملا مر وهو قوله ملكاعأته له حال اجلناية.
قوله :معصوم أي مسلم خبالف ما لو كان ذميا معصوما عإنه جيب عليه القود يف ذلك
لعصمتهم عليه كعصمة بعضهم على بعض.
قوله :حتتم قتله بأن قتله عيهما من يكاعئه عال يقتص من قاتل كل[منهم]( )8إن مل يكن بصفته
خبالف ما إذا كان بصفته شرح( )9األصل.
قوله :ويف [قده]( )10أي مثال ألن القد( )11هو الشق طوال والقطع هو الشق عرضا.
قوله :ملفوعا وزعم أنه غري إنسان عال جيب القصاص ألنه يسقط بالشبهة وجتب الدية.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قتله ،والصحيح ما أثبته.
(  )3املصنف :هو اإلمام النووي؛ تقدم ذكره صفحة .45
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.767 :
(  )5خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.975 :
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.10/4 :
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :منهما ،والصحيح ما أثبته.
(  )9األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.12/4 :
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قدره ،والصحيح ما أثبته.
(  )11الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة قدد".491/2 :
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قوله :من ظنه حربيا بأن كان عليه زي احلربيني أو رآه يعظم آهلتهم وإثبات إسالمه مع هذين
ألن األصح أن التزيي بزيهم غري ردة مطلقا وكذا تعظيم آهلتهم بدار احلرب الحتمال اإلكراه.
قوله :وجيب القود بالسبب وهو ما يؤثر يف التلف وال حيصله وهو على ثالثة أضرب األول:
حسي كاإلكراه على القتل عفيه القصاص ألنه مما يقصد به اإلهالك غالبا ألنه [يولد]( )1داعية القتل
يف املكره غالبا ليدعع اهلالك عن نفسه وسيأيت بيانه( )2والثاين :شرعي كالشهادة ألن الشهود تولد يف
[القصاص]( )3داعية القتل شرعا كاإلكراه [يولدها]( )4حسا عال يقتص من شهود الزور إذا شهدوا على
إنسان مبا يوجب قتله مثال وحكم القاضي بشهادهتم وقتله مبقتضاها إال إن اعرتعوا بالتعهد والعلم بأن
قالو علمنا وتعهدنا أنه يقتل بشهادتنا وجهله الويل عإن علم( )5به عالقود عليه دوهنم ألهنم مل يلجئوه
حسا وال شرعا عصار قوهلم شرطا حمضا كاإلمساك والثالث :عريف كتقدمي طعام مسموم ملن يأكله
روض وشرحه(.)6
قوله :كما جيب باملباشرة وهي ما [يؤثر يف التلف وحيصله كاجلراحة السارية وعيه القصاص
وأما شرط وهو ما ال يؤثر]( )7يف اهلالك وال حيصله بل حيصل التلف عنده بغريه ويتوقف التأثري أي
تأثري ذلك الغري عليه كاحلفر مع الرتدي عإنه ال يؤثر يف التلف وال حيصله وإمنا املؤثر التخطي يف
صوب احلفرة واحملصل للتلف الرتدي عيها ومصادعتها لكن لوال احلفر ملا حصل التلف وهلذا مسي

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يؤكد ،والصحيح ما أثبته.
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.4/4 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :القاضي ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بولدها ،والصحيح ما أثبته.
(  )5خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.976 :
(  )6النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.129/9 :
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
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شرطا ومثله اإلمساك للقاتل عال قصاص عيه أي يف الشرط روض وشرحه( )1هذه هي األععال اليت هلا
مدخل يف الزهوق كما قاله يف الروض(.)2
قوله :وعلمت أنه يقتل بشهاديت عإن قال مل اعلم أنه [ممن]( )3يقتل [هبا]( )4عإن كان ممن ال
خيفى عليه ذلك عال اعتبار بقوله أو ممن خيفى عليه ذلك لقرب عهده باإلسالم عشبه ٍ
عمد ،ذكره يف
الروضة(.)5
قوله :وعلى املكره القود ولو إماما ومتغلبا ومنه [أمري]( )6خيف من سطوته( )7العتياد ععل ما
حيصل به اإلكراه لو خولف عأمره كاإلكراه [حينئذ](.)8
قوله :وإال قتلتك خرج به قتل ولده بأن قال اقتل هذا وإال قتلت ولدك عال يكون إكراها
ومثل القتل الضرب الشديد عما عوقه ح(.)9

(  )1األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.6/4 :
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.6/4 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :هبما ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.4/4 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أمر ،والصحيح ما أثبته.
(  )7خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.768 :
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ح ،والصحيح ما أثبته.
(  )9األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.347/15 :
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كره بفتحها صيدا أو كان مراهقا [ألنه]( )1قتله مبا يقصد به اهلالك
قوله :عقتله وإن ظنه املم َ
غالبا وال يؤثر عيه جهل املكره ألنه آلة مكرهة وال صباه ألن عمد الصيب عمد ال إن أكرهه على قتل
نفسه بأن قال اقتل نفسك وإال قتلتك عقتلها عال قود وعلى اآلمر نصف( )2الدية كما جزم ابن
املقري( )3تبعا ألصله وهو املعتمد( )4ألن ذلك ليس [بإكراه]( )5حقيقة [الحتاد]( )6املأمور واملخوف به
عكأنه اختاره قال :يف الشرح الصغري( )7ويشبه أن يقال إن هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا إن مل
يقتل نفسه كان إكراها أو على قتل زيد وعمرو عقتلهما أو احدمها عال قود على املكره وإن كان إمثا
ألن ذلك ليس إكراها حقيقة عاملأمور خمتار للقتل ععليه القود أو على صعوده من شجرة عزلق ومات
عال قود ألنه مل يقصد القتل غالبا بل هو شبه عمد مطلقا على املعتمد أي سواء كانت مما يزلق على
مثلها غالبا أم ال خالعا ملا يف شرح املنهج( )8من أنه إن كانت مما يزلق على مثلها عشبه عمد وإال
خطأ.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ال ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.977 :
(  )3ابن املقري :تقدم ذكره صفحة .52
(  )4املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.357/13 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :باإلكراه ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إلجياد ،والصحيح ما أثبته.
(  )7الشرح الصغري للراععي ،على الوج يز للغزايل ،خمطوط مل يطبع.
(  )8اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.390/8 :
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الفصل الثاني :فصل في موجب القتل

قوله :وقد يوجبها أي الكفارة.
قوله :إال ما استثىن أي [قتل]( )1الوالد ولده عإن الواجب الكفارة والدية [واملسلم الكاعر أي
الذمي ،عإن الواجب الكفارة والدية](.)2
قوله :أما الكفارة عَلِما مر( ، )3وهو أن الكفارة حق اهلل تعاىل عال تسقط بذلك.
قوله  :وموجبه القود بعينه وقد ال جيب إال التعزير والكفارة كما يف قتل السيد قنه( )4وقد يتعني
القود كما يف قتل املرتد مرتدا و عيما لو استو:ى ما يقابل الدية ومل يبق إال جز الرقبة.
قوله :لقوله تعاىل ( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)( ،)5عأوجب القصاص ومل يذكر الديةَ بل
جعل وجوهبا مشروطا [بالقود](.)6
قوله :عهو قود ،أي عله قود ،أي موجب للقود.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كقتل ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.3/4 :
(  )4القن :من العبيد الذي ملك هو وأبواه  ،ويقال للواحد و االثنني واجلمع واملؤنث  ...وعن ابن األعرايب  " :عبد قن " أي
خالص العبودية ،وعلى هذا صح قول الفقهاء؛ ألهنم يعنون به خالف املدبر واملكاتب؛ املطرزي ،ناصر بن عبد السيد أىب املكارم
ى ،املتو:ى610 :هـ ،المغرب في ترتيب المعرب ،دار الكتاب العريب ،بدون
ابن على أبو ال فتح ،برهان الدين اخلوارزمي املمطَِّرِز ّ
طبعة وبدون تاريخ" ،مادة قنن".197/2 :
(  )5سورة البقرة ،من اآلية.178 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بالعفو ،والصحيح ما أثبته.
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فائدة

روى البيهقي( )1عن جماهد وغريه أن شريعة موسى [صلى اهلل عيه وسلم]( )2حتتم القود [وشريعة]
وسيدنا عيسى [صلى اهلل عيه وسلم وعلى نبينا أعضل الصالة والسالم]( )4حتتم الدية عخفف( )5اهلل
( )9
[تعاىل]( )6عن هذه األمة وخريها بينهما [شرح]( )7ابن حجر( )8ملا يف التزام أحدمها من املشقة [شرح]
اخلطيب(.)10
( )3

قوله :والدية يف النفس وارش غريها.
قوله :بال عفو كموت اجلاين [شرح]( )11رملي( )12وال يتصور بقتل الوالد ولده أو السيد قنه عإن
القود مل يثبت.
قوله :بدل عن النفس وما اعرتض [به]( )13من أن قضية كالم الشاععي [رضي اهلل تعاىل
عنه]( )14واألصحاب وصرح به املاوردي( )15يف قود النفس( )1أهنا بدل ما جىن عليه وإال لزم املرأة بقتلها
(  )1وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.978 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )8اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.446/8 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )10البم َج ْيـَرِم ّي ،حاشية البجيرمي على الخطيب ،مرجع سابق.126/4 :
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )12الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.307/7 :
(  )13ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )14ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )15املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.142/7 :
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الرجل دية امرأة وليس كذلك رد بأن اخلالف يف ذلك لفظي التفاقهم على أن الواجب هو دية
كبري عائدةٍ وميكن توجيه األول بأن القود ملا وجب عينا كان كحياة
املقتول علم يبق لذلك ا م
خلالف م
نفس القتيل عكان أخذ الدية يف احلقيقة بدال عنه [ال]( )2عنها وال يرد عليه ما ذكر ملا تقرر أنه كحياة
القتيل [شرح]( )3رملي(.)4
قوله :أو يعفو عنه أي عن القود عليها أي على الدية.
قوله :لزمها دية.
قوله :بين ٌة أي القود.
قوله :بال مال بأن مل يتعرض للمال.
قوله :أو به أي مبال يأخذه العايف.
قوله :ومل تنقض ديته أي ِديةم القاتل.
قوله :عن دية القتيل بان ساوهتا أو كانت أزيد منها وخرج [مساواهتا]( )5ما لو مل يتساويا عيها
كأن نقصت يد القاطع كامرأة قطعت يد رجل عاقتص مث مات سراية عالعفو بثالثة أرباع الدية ألنه
استحق دية رجل سقط منها ما استوعاه وهو يد امرأة بربع دية رجل صححه يف الروضة( )6وأصلها يف
باب العفو وقياسه كما قاله مجع أنه ال شيء هلا يف عكس ذلك وهو ما لو قطع يدها عقطعت

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.769 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :له ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.309/7 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تساويها ،ويف ب :مساوهتا ،والصحيح ما أثبته.
(  )6النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.247/9 :
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[يده]( )1مث ماتت سراية عإذا أراد وليها العفو مل يكن( )2له شيء [شرح]( )3رملي( )4ألنه استو:ى يد
رجل وهو مقدار ديتها ق س(.)5
قوله :عيتخري أي وارث [القتيل](.)6

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.979 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.306/7 :
(  )5الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.272/1 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :القتل ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :ألنه استو:ى ما يقابل الدية وهو قطع اليدين ألن يف قطعهما الدية خبالف ما لو قطع
يدا واحدة عله العفو بنصف [الدية]( ،)1واليد املستوعاة مقابلة بالنصف اآلخر(.)2

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :دية ،والصحيح ما أثبته.
(  )2اتفق الفقهاء رمحهم اهلل على وجوب الدية يف قطع اليدين ووجوب نصفها يف قطع إحدامها؛ ألن عيهما مجاال ظاهرا ومنفعة
كاملة ،وليس يف البدن من جنسهما غريمها ،عكان عيهما الدية ،وهذا يف اليد السليمة ،أما اليد الشالء عذهب مجهور الفقهاء إىل
أنه ال دية يف قطعها بل عيه حكومة عدل ،وهذا ما ذهب إليه احلنفية واملالكية والشاععية = = وهو رواية عند احلنابلة؛ ألهنا قد
ذهب ت منفعتها من قبل ،علم تفت املنفعة بالقطع ،وال تقدير عيها ،عتجب عيها حكومة عدل؛ ويف رواية عند احلنابلة أن يف اليد
الشالء ثلث ديتها؛ الكاساين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،311/7 :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على

الشرح الكبير ،مرجع سابق ،277/4 :النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق ،282/9 :اجلماعيلي ،المغني،
مرجع سابق.27/8 :
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الفصل الثالث :فص ــل في الجناية على الرقيق

( )1

قوله :وأن الواجب قيمته وإن زادت على دية احلر كسائر األموال املتلفة.
قوله :من اإلبل للنص عليها.
قوله[ :وأن يعترب]( )2أوصاعه يف ضمان نفسه كسائر األموال املتلفة.

( ِ ِّ )1
ِ
اس َرتقّه؛ اجلزري،
العب َد و َأرقه و ْ
اجلماعة كالرعيق تقول َرق ْ
الرق :امللْك ،والرقيق :اململوك ععيل مبعىن مفعول ،وقد يمطْلق على َ

املبارك بن حممد الشيباين ،املعروف بابن األثري ،ت 606هـ ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي -
حممود حممد الطناحي ،بدون طبعة ،لبنان ،بريوت ،املكتبة العلمية1399 ،هـ 1979 -م؛ .616/2
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وأنه تعترب ،والصحيح ما أثبته.
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الفصل الرابع :فصـ ــل في االشتراك في القتل

قوله :بأن يكون ععل كل عمد إخل وإن تفاضلت جراحاهتم يف العدد والفحش واألروش نعم لو كانت
جراحات بعضهم ضعيفة ال تؤثر يف الزهوق كاخلدشةِ اخلفيفة عال اعتبار هبا وهذا معلوم سواء قتلوه
مبحدد أو غريه كأن القوة من شاهق أو يف حبر مآ ،أو جرحوه [جراحات]( )1جمتمعة أو متفرقة.
قوله :غِيلة( )2أي خيانة والغيلة بكسر الغني أن خيدع ويقتل مبوضع ال يراه عيه احد ،وقَتل على
( )4
[رضي اهلل عنه]( )3ثالثة بواحد وقَتل املغرية سبعة ومل يمنكر عليه وقال :ابن عباس [رضي اهلل عنهما]
إذا [قتل]( )5مجاع ٌة واحدا قمتِلوا به ولو كانوا مائة ومل ينكر عليه أحد [عكان إمجاعا](.)7( )6
قوله :أهل صنعاء خص أهل صنعاء ألن القاتلني منها.
قوله :عصار بذلك إمجاعا وقال أئمتنا([ )8رضي اهلل تعاىل( )1عنهم]( )2وألن القصاص عقوبة
جتب للواحد على الواحد عتجب للواحد على اجلماعة كحد القذف وألن القصاص مشرع حلقن
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الغيلة يف اللغة :اخلديعة .يقال :قتل عالن غيلة ،أي :خدعة ،وهو أن خيدعه عيذهب به إىل موضع ،عإذا صار إليه قتله،
والغيلة يف كالم العرب :إيصال الشر والقتل إليه من حيث ال يعلم وال يشعر؛ وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي؛
الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة غيل".459/2 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قتلوا ،والصحيح ما أثبته.
(  )6م ا بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ،أن غالما قتل غيلة -غفلة وخديعة  ،-عقال عمر« :لو اشرتك عيها أهل صنعاء لقتلتهم»
وقال مغرية بن حكيم ،عن أبيه« :إن أربعة قتلوا صبيا» ،عقال عمر :مثله وأقاد -أمر بالقود وهو القصاص  -أبو بكر ،وابن الزبري،
وعلي وسويد بن مقرن من لطمة -هي الضرب بالكف على الوجه  -وأقاد عمر ،من ضربة بالدرة -اآللة اليت يضرب هبا كالسوط
والعصا  -وأقاد علي ،من ثالثة أسواط  -ثالث جلدات زادها مقيم احلد على اجمللود عاعرتف بذلك عأمر اجمللود أن يقتص منه
ويضربه مقابلها  -واقتص شريح ،من سوط ومخوش -مجع مخش وهو = =جرح ظاهر البشرة  ،-صحيح اإلمام البخاري ،مرجع
سابق :كتاب الديات ،باب إذا أصاب قوم من رجل ،هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم.8/9 ،
(  )8النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.10/10 :

134

الدماء علو مل [جيب]( )3عند االشرتاك لكان [كل]( )4من أراد أن يقتل شخصا استعان بأحد على
قتله و ماختذ ذلك ذريعة لسفك الدماء ألنه صار أمنا من القصاص( )5وللويل العفو عن بعضهم على
الدية حبصته باعتبار رؤوسهم وعن مجيعهم عليها مث إن كان القتل جبراحات وزعت الدية باعتبار عدد
شرها وإن تفاوتت جراحاهتم عددا أو عمحشا
الرؤوس عتوزع على عددهم ععلى الواحد من العشرة مع م
يد نكاية اجلرح الواحد على جراحات كثرية وإن كان
ألن تأثري اجلراحات ال [ينضبط]( )6وقد يز م
بالضرب بسياط أو عصى خفيفة عقتلوه،

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.770 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جتب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :على ،والصحيح ما أثبته.
(  )5خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.980:
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :تنضبط ،والصحيح ما أثبته.
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رب كل واحد منهم ال يقتل قمتِلوا إن تواطؤا [عليه]( )1أي تواعقوا على ضربه وإال بأن وقع اتفاقا
َ
وض م
عالدية جتب عليهم باعتبار عدد الضربات ألهنا تالقي الظاهر وال يعظم عيها التفاوت خبالف
[اجلراحات]( )2وإمنا مل يعترب التواطؤ يف اجلراحات وحنوها ألن ذلك يقصد به [اإلهالك و]( )3غالبا
خبالف الضرب بنحو السوط أما إذا كان ضرب كل [واحد]( )4منهم يَقتل عـَيمـ َقتلون [مجيعا]( )5وإذا آل
األمر إىل الديات وزعت [على]( )6الضربات خبالف اجلراحات وحنوها عإهنا توزع على الرؤوس ومن
قتل مجعا مرتبا [عقتل]( )7بأوهلم أو معا بأن ماتوا يف وقت واحد أو جهل [أمر]( )8املعية والرتتيب
( )9
عاملراد املعية احملققة أو احملتملة عبقرعة بينهم عمن خرجت قمرعته قتل به وللباقني الديات [لتعذر]
القصاص عليهم [عإن قتله غري األول من املستحقني يف األوىل أو غري من خرجت قرعته يف الثانية
عصى ووقع قتله قصاصا وللباقني الديات لتعدد القصاص عليهم]( )10بغري اختيارهم ولو قتلوه أولياء
القتلى مجيعا وقع القتل عنهم موزعا عليهم عريجع كل منهم إىل ما يقتضيه التوزيع من الدية( )11عإن
كانوا ثالثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية.
قوله :ال قود عيه بأن يكون إخل وضابط هذا أن يكون القود عيه سقط [املعىن]( )12قام بفعل
بعضهم دون بعض وذلك كأن قتل غريه جبرحني عمد وغريه من خطأ أو شبه عمد أو جبرحني
مضمون وغريه كمن جرح حربيا أو مرتدا مث اسلم اجملروح ،وجرحه ثانيا عمات هبما عال قود على
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :اجلرحات ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اهلالك ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مطلقا ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :قتل ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :آخر ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لتعدد ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )11خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.981 :
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ملعىن ،والصحيح ما أثبته.
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اجلارح ملا قاله [الشارح]( )1وكذا لو مات اجملروح من جراحتني عمدا وخطأ أو شبه عمد مل يقتص منه
أي من اجلارح ألن الزهوق مل حيصل بفعل حمض بل على عاقلة غري املتعمد نصف الدية خمففة أو
[مثقلة]( )2مثلثة وعلى املتعمد النصف مغلظة سواء [احتد]( )3اجلارح أو تعدد [وإال]( )4أن قطع املتعمد
طرعه عيقتص منه [ولو]( )5قطع اليد ععليه قصاصها [أو]( )6األصبع [عكذلك]( )7مع [أربعة]( )8أعشار
الدية(.)9

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الشرح ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مثلثة ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :اختذ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إال ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :علو ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عذلك ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :األربعة ،والصحيح ما أثبته.
(  )9لو قطع اليد ععليه قودها ،أو األصبع عكذلك مع أربعة أعشار الدية على اآلخر أي :الذي قطع بقية اليد خطأ؛ ألهنا بقية
نصف الدية الالزم له ،وقد استو:ى عشرا بقطع األصبع؛ البم َج ْيـَرِم ّي ،حاشية البجيرمي على الخطيب ،مرجع سابق.139/4 :
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قوله :الثالث يسقط( )1عيه القود عن بعضهم عقط أي دون البعض اآلخر وضابط هذا أن
[يكون]( )2القصاص امتنع يف احدمها ملعىن عيه لوجود مقتضى القتل وإن كان شريكا ملن ذكر عيقتص
من شريك نفسه بأن جرح شخص نفسه وجرحه غريه عمات منهما ومن شريك حريب يف قتل مسلم
وشريك أب يف قتل الولد وشريك داعع صائل وقاطع قود أو ٍ
[حد]()3حرا أو عبد [وعب ٌد]( )4شارك يف
ح ٍر أو يف قتل عبد وذمي شارك مسلما يف قتل ذمي وحر شارك [حرا جرح]( )5عبدا ععتق بأن جرحه
املشارك بعد عتقه عمات بسرايتهما ومن شريك صيب مميز وجمنون له نوع متييز يف حق من يكاعئه ألن
عمدها عمد خبالف( )6شريك من ال متييز له وعارق [شريك]( )7األب شريك املخطئ بَا َن اخلطأ
شبهة يف ععل املخطئ والفعالن مضاعان إىل كل واحد عأورث شبهة يف القصاص كما لو صدر من
ورث شبهة يف حقه.
كل واحد واألبوة صفة يف ذات األب وذاته مميزة عن ذات األجنيب عال تم م

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.771 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يكون يكون ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حرا ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أو عبد ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جراحات ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.982 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :شاريك ،والصحيح ما أثبته.
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[قوله )1(]:ككونه [سبعا]( )2أو حية هذا هو املعتمد كما جزم به شيخنا الزيادي( )3يف حاشيته
وهو أن يقتل شريك السبع واحلية وقيده الرملي( )4يف شرحه بقوله القاتلني غالبا مع وجود املكاعأة.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :سعيا ،والصحيح ما أثبته.
(  )3الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )4الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مرجع سابق.261/7 :
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الفصل الخامس :فصـ ــل في الجناية على غير النفس

قوله :أو غريه كوجه أشار بذلك إىل أن القصاص يف املوضحة( )1يعم مجيع البدن وإن مل يكن يف
إيضاحه أرش مقدر كما يف اليد الشالء عيها القصاص وإن مل يكن عيها ارش مقدر خبالف
[األرش]( )2املقدر عخاص بالوجه والرأس.
قوله :وحنو ذلك كمأمومة( )3تبلغ خريطة الدماغ ،ودامغة بغني معجمة [خترقها]( )4أي خريطة
الدماغ وتصل إليه وهي مدققة عند بعضهم لكن املعتمد أهنا غري مدققة ،وحارصة مبهمالت وهي ما
تشق اجللد قليال حنو اخلدش ،ودامية بتخفيف الياء [تدميه]( )5بضم التاء أي تشق اجللد بال سيالن
دم ،وباضعه من البضع وهو القطع [تقطع]( )6اللحم بعد اجللد،

(  )1املوضحة :تقدم ذكرها صفحة .115
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3املأمومة لغة :الضربة اليت تصل إىل أم الدماغ وهي أشد الشجاج الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع
سابق "مادة ء م م"23 /1 :؛ وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :خيرقها ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مدمية ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يقطع ،والصحيح ما أثبته.
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ومتالمحة تغوص يف اللحمِ ،
ومسحاق بكسر السني تصل جلدة العظم أي اليت بينه وبني
اللحم وموضحة تصل العظم بعد خرق اجللدة ،وهامشة([ )1هتشم]( )2العظم ،وإن مل توضحه
ِّ
[ومنقلة]( )4( )3بكسر القاف [املشددة]( )5أعصح من عتحها تنقل من حمل إىل آخر وإن مل توضحه
وهتشمه.

(  )1اهلشم :كسر الشيء اليابس واألجوف؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة هشم":
638/2؛ واهلامشة اصطالحا :الشجة اليت هتشم العظم أي تكسره ،ولو بال انفصال ،وبال إيضاح وتكون يف الرأس؛ اخلطيب
الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.26/4 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تشهم ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :مثقلة ،والصحيح ما أثبته.
(  )4املنقلة :بكسر القاف املشددة لغة :الشجة اليت تنقل العظم أي تكسره حىت خيرج منها عراش العظام أي رقاقها ،الفيومي،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة نقل"623/2 :؛ واصطالحا :هي اليت تنقل العظام بعد كسرها

وتزيلها عن مواضعها؛ اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع سابق.26/4 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :املشدودة ،والصحيح ما أثبته.
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تتمة

لو أوضحه عذهب [ضوؤه]( )1أوضحه( )2عإن ذهب الضوء وإال اذهبه [بأخف]( )3ممكن كتقريب
حديدة حمماة من حدقته ،أو وضع كاعور؛ ولو لطمه لطمة [عذهب ضوؤه]( )4غالبا لطمه مثلها عإن
مل يذهب [أذهبه]( )5باملعاجلة ،والسمع كالبصر جيب عيه القصاص بالسراية ألن له حمال منضبطا وكذا
البطش والذوق والشم يف األصح [شرح]( )6األصل.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ضوه ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.983 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :باحلق ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :تذهب ضواة ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أذهب ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
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[ فصل في مستوفي القود]

( )1

قوله( : )2القود يثبت لكل الورثة العصبة( )3وذي الفروض( )4حبسب أرثهم املال سواء [أكان]( )5اإلرث
بنسب وإن بعد كذي رحم إن ورثناه أو بسبب كالزوجني واملعتق واإلمام عيمن ال وارث له مستغرق
ومر( )6أن وارث املرتد لوال الردة يستو:ى قود طرعه ويأيت يف قاطع الطريق إن قتله يتعلق باإلمام دون
الورثة حيث حتتم قتله عال يرد ذلك على [املصر]( )7كما ال يرد عليه ما قيل أنه يفهم ثبوت كله لكل
وارث [كما]( )8سيصرح به أنه يسقط بعفو [بعضهم]([ )9شرح]( )10رملي وهل يثبت للورثة ابتداء أو
تلقيا الذي يف احملدد أن يثبت للورثة ابتدأ واملعتمد( )11أنه يثبت للورثة تلقيا ومن عوائد اخلالف ما لو
كان عليه دين وقتل وأخذت ديته هل يقضى منها دينه وتنفذ وصاياه إن قلنا باألول عال وإن قلنا
بالثاين عيقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وقد أعىت شيخنا الزيادي([)12رمحه اهلل تعاىل]( )13بقضاء الدين
منها.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قوله :يف متو:ى القود ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.772 :
ِ
ِ
مسي به الواحد واجلمع
صبوا به :إذا أحاطوا حوله ،مث مّ
صبة؛ قرابة الرجل ألبيه وكأنه مجع عاصب ،من َع َ
الع َ
(  )3العمصوبةم :هي َ

صبة؛ املطرزي ،المغرب في ترتيب المعرب ،مرجع سابق "مادة ":
واملذ ّكر واملؤنث للغلبة ،والذكر يـم َع ِّ
ب األنثى :أي جيعلها َع َ
صم
.317/1
(  )4الفرض لغة :التقدير ،وشرعا :نصيب مقدر للوا ِ
رث؛ اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،
م
ٌ م ٌ
م
مرجع سابق.403/10 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كان ،والصحيح ما أثبته.
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.11/4 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :املص ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ملا ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )11الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.298/7 :
(  )12الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )13ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله[ :كالدية]( )1أي يثبت لكل [منهم]( )2بقدر حصته [وهو كذلك خبالف حد القذف
عإنه يثبت لكل منهم بتمامه]( )3بومة لكنه على سبيل البدل.
قوله[ :وينتظر]( )4غائبهم إىل [حضوره]( )5أو إذنه .
قوله :وكمال صبيهم ببلوغه.
قوله :وجمنوهنم بإعاقته ألن القود للتشفي وال حيصل باستيفاء غريهم من ويل أو حاكم أو
بقيتهم عإن كان الصيب واجملنون عقريين( )6حمتاجني [للنفقة]( )7جاز لويل اجملنون غري [الوصي]( )8والقيم
مثله عيما يظهر العفو على الدي ة دون ويل الصيب ألن له غاية ينتظر خبالف اجملنون إذ [ليس
إلعاقته]( )9أمر ينتظر أي معينا عال يرد معتاد اإلعاقة يف زمن معني وإن قرب كما اقتضاه إطالقهم
خبالف الصيب إذ لبلوغه أمد ينتظر [شرح]( )10رملي(.)11
قوله :وحيبس أي وجوبا.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني امل عكوعني يف خمطوطة ب :وينظر ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حظوره ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.984 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لنفقة ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :الصيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ال إعاقته ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )11الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.299/7 :
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قوله :القاتل أي اجلاين على نفس أو غريها إىل حضور املستحق أو كما له من غري توقف
على طلب ويل وال حضور [غائبه]( )1ضبطا للحق مع عذر مستحقه وإمنا توقف حبس احلامل على
طلبه للمساحمة عيها رعاية للحمل عسومح عيها مامل يسامح يف غريها.
قوله :وال [خيلى]( )2بكفيل ألنه قد يهرب عيفوت احلق وحمله يف غري قاطع الطريق أما هو
عيقتله اإلمام مطلقا.
قوله :أي املستحقون املكلفون احلاضرون.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :غائب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :خيل ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :على مستوف مسلم يف مسلم وميتنع اجتماعهم على قتله أو حنو قطعه ألن عيه تعذيبا
( )1
للمقتص منه ومن مث لو كان القود بنحو إغراق كإحراق جاز اجتماعهم عليه كما صرح [به]
البلقيين( )2ويف قود حنو طرف يتعني توكيل واحد منهم ألن بعضهم رمبا بالغ يف [ترديد األلة]( )3عشدد
عليه عيسري.
قوله :لكن بإذن الباقني إذ له منعه وطلب االستيفاء بنفسه وإمنا جاز للقارع يف النكاح ععله
بال توقف على طلب ملبىن ما هنا على ِ
الدرء [ما أمكن ورمبا يرق قلبه( )4عيعفوا]( )5ومبىن ذاك على
التعجيل ما أمكن ومن مث لو [عضلو]([ )6أناب]( )7احلاكم عنهم وعائدة اإلذن بعد القرعة تعيني
املستو:ى أو منع قول كل من الباقني أنا استو:ى [شرح]( )8رملي.
قوله :وال يدخلها أي القرعة.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2البلقيين :تقدم ذكره صفحة .17
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تزايد األدلة ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.773 :
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عضلوا ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :باب ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.

146

قوله :عاجز [عن]( )1املباشرة( )2كشيخ وامرأة وهذا ما صححه األكثرون كما يف أصل الروضة
وصححه يف الشرح الصغري( )3ونص عليه يف األم( )4وهو املعتمد( )5علو خرجت لقادر ععجز أعيدت
بني الباقني [شرح]( )6رملي(.)7
رملي(.)9

قوله :وصحح األصل الدخول ألنه صاحب حق كالقادر وقال يف البحر( )8إنه غلط َح
ود يف نفسي أو غريها أو ٍ
حد أو تعزير.
قوله :وال يمستَو:ى قَ ٌ

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يف ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.985 :
(  )3الشرح الصغري للراععي ،على الوجيز للغزايل ،خمطوط مل يطبع.
(  )4الشاععي ،األم ،مرجع سابق.58/6 :
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.36/4 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )7الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.300/7 :
(  )8الروياين ،أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل ،ت  502هـ ،بحر المذهب ،احملقق :طارق عتحي السيد؛ دار الكتب
العلمية ،ط2009 ،1م؛ .40/12
(  )9الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.301/7 :
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قوله :ولو بنائبة الذي تناولت واليته إقامة احلدود وال يتوقف يف حدوده سبحانه [وتعاىل]
على طلب خبالف حق اآلدمي عإن إقامتها تتوقف على طلب املستحق املتأهل ويسن حضور احلاكم
له مع عدلني [ليشهدا]( )2إن أنكر املستحق وال حيتاج للقضاء بعمله إن كان الرتاعع إليه.
( )1

قوله :الختالف العلماء يف شروطه قال يف احلاوي( )3إنه يعترب عشرة أشياء يف استيفائه [أن]
حيضره ،احلاكم الذي حيكم له به أو نائبه ليكون يف حضوره تنفيذ احلكم وأن [حيضره]( )5شاهدان
ليكونا ببينة يف االستيفاء أو التعدي وأن حيضر معه عونا له عرمبا حدث ما حيتاج إىل كف أو ردع وأن
يأمره املقتص مبا تعني عليه من صالة يومه وأن يأمره بالوصية وأن يأمره بالتوبة من ذنوبه وأن يساق
صابة ويمرتك ممدود العنق لئال يعدل
إىل موضع القصاص برعق وأن يسرت عورته وأن تشد عيناه مبع َ
السيف صارما ليس بكال( )6وال مسموم [وإنا]( )7اعتربنا هذه الشروط
السيف عنه والعاشر أن يكون
م
واألوصاف إحسانا يف االستيفاء ومنعا من التعذيب حلديث( )8إذا قتلتم عاحسنوا القتلة وللنهى عن
( )10
( )9
كره عدوه من املندوبات َح
تعذيب البهائم عاآل دمي أحق انتهى قال :الزركشي وأكثر ما ذَ م
رملي( )11وقد ال يعترب اإلذن كما إذا جىن أحد عبديه على اآلخر عللسيد قتل أحد عبديه يف اآلخر
( )4

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ليشهد ،والصحيح ما أثبته.
(  )3املاوردي ،احلاوي الكبري ،مرجع سابق.109/12 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أنه ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حيضراه ،والصحيح ما أثبته.
( َ )6كل السيف ،أي :مل يقطع عهو كليل؛ أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،مرجع سابق.323 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وإن ،والصحيح ما أثبته.
(  )8حديث شداد بن أوس ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال« :إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء ،عإذا قتلتم
عأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم عأحسنوا الذبح ،وليحد أحدكم شفرته ،علريح ذبيحته»؛ صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق :كتاب
الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ،باب األمر بإحسان الذبح والقتل ،وحتديد الشفرة.1548/3 ،
(  )9الزركشي ،حممد بن عبد اهلل بن هبادر ،ت 794هـ ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ط ،1دار الكتيب1414 ،هـ -
1994م؛ .226/1
(  )10املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.110/12 :
(  )11خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.986 :
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من غري إذن اإلمام والقاتل يف احلرابة( )1وذلك عيما إذا قطع إنسان الطريق وتعرض اإلنسان يريد قتله
( )2
عله دععه وقتله من غري إذن اإلمام واملستحق املضطر ألكله أو املنفرد حبيث ال يرى كما حبثه [ابن]
عبد السالم( )3ال سيما إن عجز عن إثباته ويواعقه قول املاوردي( )4إن من وجب له على شخص حد
قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه.
قوله :إال لعارف عرب يف املنهاج واملنهج باألهل قال :الرملي( )5يف شرحه أما غري األهل كشيخ
وامرأة وذمي له قود على مسلم لكونه قد أسلم بعد استقرار اجلناية([ )6ومن]( )7حنو الطريق عيأمره
بالتوكيل ألهل كمسلم يف األخرية إن كان اجلاين مسلما قال :ابن عبد السالم والبد أن ال يكون
[عدوا]( )8للجاين لئال يعذبه ولو قال اجلاين أنا اقتص من نفسي مل [جيب]( )9ألن التسليم ال يتم إال
بفعله على أنه قد يتوانا عيعذب نفسه عإن [أجيب]( )10أجزأ يف القطع ال يف اجللد ألنه قد يوهم

( )1احلرابة لغة :من احلرب وهي نقيض السلم؛ أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،مرجع سابق83 :؛ ويف
االصطالح :قطع الطريق والربوز ألخذ املال ،أو القتل ،أو لإلرعاب؛ على سبيل اجملاهرة واملكابرة ،وقال املالكية :من كابر رجال
على ماله بسالح أو غريه يف زقاق أو دخل على حرميه يف املصر حكم عليه حبكم احلرابة؛ الكاساين ،بدائع الصنائع في ترتيب

الشرائع ،مرجع سابق90/7 :؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق154/4 :؛ اخلطيب الشربيين ،اإلقناع في
حل ألفاظ أبي شجاع ،مرجع سابق238/2 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.287/8 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بن ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ابن عبد السالم :عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي660- 577 ،هـ ،عقيه شاععي بلغ
رتبة االجتهاد ،ولد ونشأ يف دمشق ،وتوىل اخلطابة والتدريس بزاوية الغزايل ،مث اخلطابة باجلامع األموي .وتويف بالقاهرة؛ الزركلي،
األعالم ،مرجع سابق21/4 :؛ القرشي ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،املتو:ى774 :هـ ،البداية والنهاية ،بتحقيق :علي شريي،
ط ،1لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب1408 ،هـ 1988-م؛ 383/15؛ السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،مرجع سابق:
.209/8
(  )4املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.111/12 :
(  )5الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.302/7 :
(  )6خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.774 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وآمن ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عدو ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جييب ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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اإليالم وال يؤمل ومن مث أجزأ بإذن اإلمام يف قطع السارق ال جلد الزاين والقاذف [لنفسه]([ )1شرح]
رملي(.)3

( )2

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :نفسه ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )3الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.303/7 :
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[قوله )1(]:يف [النفس]( )2طلب ععله بنفسه [وقد أحسنه]

( )3

وقد رضى به البقية كما مر(.)4

قوله :ال يف غريها من استيفاء طرف أو إيضاح أو معىن كعني.
قوله :هو أعم تقدم وجه األعمية.
قوله :ويقاد مبثل ععل اجلاين إن أمكنت املماثلة ال قطع طرف مبثقل وإيضاح به أو بسيف مل
تؤمن عيه الزيادة بل يتعني حنو [املوسى]( )5من حمدد كسيف أو غريه كحجر أو [خنِق]( )6بكسر
ملح أو عذب وإلقاء من علو.
النون( )7مصدرا أو جتويع [كتغريق]( )8مباء ٍ

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :النفسي ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.41/4 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :املوس ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حنق ،والصحيح ما أثبته.
(  )7خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.987 :
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كغريق ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :مبثل ععل اجلاين مقدارا [و]( )1حمال وكيفية حيث كان غرضه إزهاق روحه أو مل تفد عيه
املماثلة عإن قصد العفو [حينئذ]( )2عال.
قوله :رعاية للمماثلة( )3املفيدة للتشفي الدال عليها الكتاب والسنة؛ والنهي الوارد يف املثلة
خمصوص مبا سوى ذلك ولو كانت الضربات اليت قتل هبا [غري]( )4مؤثرة لضعف املقتول وقوة القاتل
عدل إىل السيف ،وله العدول يف املاء [عن]( )5امللح للعذب ألنه اخف ال عكسه عإن القاه وعيه
حيتان تقتله ومل [ميت]( )6هبا بل باملاء مل جيب إلقاؤه عيه وإن مات هبما أو كانت تأكله ام ِلقى عيه
لتفعل به احليتان كاألول على ارجح الوجهني رعاية للماثلة وال تلقى النار [عليه]( )7إال إن ععل باألول
( )9
وخي َرج منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من جتهيزه وإن أكلت [جلد]( )8األول [شرح]
ذلك م
رملي(.)10

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أو ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ح ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.40/4 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :غريه ،والصحيح ما أثبته.
(  )5م ا بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اىل ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :متت ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عليها ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جسد ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )10الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.304/7 :
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قوله :أو بسيف غري مسموم عتعني ضربه عنقه به ما مل يقتل به أي وليس َمسه مهريا أخذ مما
يأيت عإن قتله بإهناش اقعى قتل بالنهش يف أرجح الوجهني وعليه يتعني تلك األععى عإن عقدت عمثلها
( )3
( )2 ( )1
عني السيف [وال]( )4قتله
ولو ذحبه [كالبهمة ] جاز قتله مبثله عيما يظهر خالعا البن الرععة يف تَ م
مبثل السم الذي قتل به مامل يكن مهريا مينع الغسل ولو أوجره ماء متنجسا أو جرما طاهر أو لو
رجع شهود زنا بعد رمجه رمجوا [شرح]( )5رملي(.)6
قوله :وصوبه مجاعة وهو املعتمد [شرح]( )7رملي( )8؛ نعم :لو قال اععل به كفعله عإن مل ميت مل
أقتله بل أعفو عنه مل ميكن ملا عيه من التعذيب.

(  )1البهام :مجع هبم والبهم :مجع هبمة ،وهي ولد الضأن ذكرا كان أو أنثى والسخال أوالد املعز عإذا اجتمعت البهام والسخال
قيل هلما مجيعا هبام وهبم أيضا؛ الرازي ،مختار الصحاح ،مرجع سابق "مادة هبم".41/1 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بالبهمة ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.477/15 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وله ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.40/4 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.306/7 :
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قوله :خبالف ما وقع يف األصل تبعا للمنهاج من تصحيح تعني السيف عإنه سبق قَل ٍم ،إذا
التخيري( )1هو املنقول عن النص واجلمهور ورجحه يف الروضة( )2وصوبه مجاعة كما تقدم أنفا يف كالم
[املؤلف](.)4()3
قوله :كسحر( )5حلرمة عمل السحر وعدم انضباطه.
قوله :وسيف مسموم ومخر وبول ولواط بصغري يقتل مثله غالبا وحنوها من كل حمرم.
قوله :عبسيف عقط يقاد لتعذر املماثلة.

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.988 :
(  )2النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.190/9 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الشيخ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.775 :
(  )5السحر لغة :كل ما لطف مأخذه ودق ،قال تعاىل ( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) سورة الشعراء ،من اآلية153 :؛
أي ا ملخدوعني ،والسحر عمل تقرب به إىل الشيطان ومبعونة منه ،وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إىل غريه؛ ويطلق
السحر على أخص من ذلك ،وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إىل غريه ،عكأن الساحر ملا أرى الباطل يف صورة احلق،
وخيل الشيء على غري حقيقته ،قد سحر الشيء عن وجهه ،أي صرعه؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة سحر":

48/4؛ قلعجي ،حممد رواس  -قنييب  ،حامد صادق  ،معجم لغة الفقهاء ،ط ،2لبنان ،بريوت ،دار النفائس للطباعة والنشر
والتوزيع1408 ،هـ 1988 -م؛ 242/1؛ واصطالح :مزاولة النفوس اخلبيثة ألقوال أو أععال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة؛
وعرعه ابن عابدين بأنه :علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر هبا على أععال غريبة ألسباب خفية؛ ابن عابدين ،رد

المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق31/1 :؛ القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق.169/4 :
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الفصل السادس :باب الديـ ـ ـ ــات

( )1

ع( )2ومجعها باعتبار األنفس واألطراف .
آخرها عن القصاص ألهنا بدله َ
قوله :مغلظة من ثالثة أوجه أو من وجه واحد.
قوله :أثالث أي [ثالثة]( )3أقسام وقوله أثالث [أي]( )4من حيث األقسام ال العدد.
قوله :ثالثون حقه( )5وثالثون جذعة( )6ومر تفسريها يف الزكاة(.)7

(  )1الديات مجع دية ،وهي يف اللغة م صدر ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه املال الذي هو بدل النفس ،الفيومي،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة ودي"654/2 :؛ ويف االصطالح :هي املال الواجب باجلناية
على احلر يف نفس أو عيما دوهنا ،ومسي بذلك ألهنا تؤدى عادة وقلما جيري عيها العفو؛ الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح

المنهاج ،مرجع سابق.298/7 :
(  )2القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق.130/4 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ثالث ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5احلقة :من اإلبل ما طعن يف السنة الرابعة ،واجلمع حقاق وحقق ،وأحق البعري إحقاقا صار حقا ،وإمنا مسيت بذلك ألهنا
استحقت أن تركب وحيمل عليها ،وألهنا استحقت أن يطرقها الفحل ،واستحق الفحل أن يطرق ،الفيومي ،المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة ودي".143/1 :
(  )6اجلذع :هو من هبيمة األنعام ما قبل الثين ،واألنثى جذعة ،واجلمع جذعات .وأجذع ولد الشاة أي صار يف السنة الثانية،
وأجذع ولد البقرة وذي احلاعر صار يف السنة الثالثة ،وأجذع ولد الناقة أي صار يف السنة اخلامسة؛ الفيومي ،المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة ودي".94/1 :

(  )7األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.339/1 :
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عكسر [و]()2بالفاء وال مجع هلا م ن لفظها عند اجلمهور بل
قوله :وأربعون خلِفة( )1بكسر الالم
ٌ
[يف]( )3معناه وهو خماض كامرأة جتمع على نساء وقال اجلوهري( )4مجعها خلف وابن سيده( )5خلفات.
قوله :أي [حوامل]( )6أي ولو جذعة [عرب]( )7ق س( )8واملعىن أن األربعني حوامل ويثبت محلها
بقول خبريين من أهل اخلربة باالبل وذلك يف قتل الذكر احلر املسلم احملقون الدم غري جنني انفصل
جبناية ميتا والقاتل [له]( )9ال رق عيه ألن اهلل تعاىل أوجب يف اآلية( )10املذكورة دية [وبينها]( )11صلى
اهلل عليه وسلم يف كتاب عمرو بن حزم( )12يف قوله يف النفس مائة من االبل رواه النسائي ونقل بن
(  )1اخللفة بكسر الالم :هي احلامل من اإلبل ومجعها خماض من غري لفظها كما جتمع املرأة على النساء من غري لفظها وهي اسم
عاعل يقال خلفت خلفا من باب تعب إذا محلت عهي خلفة ،الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق
"مادة ودي".178/1 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وو ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :من ،والصحيح ما أثبته.
لغوي ،من األئمة.
(  )4اجلوهري الفارايب :إمساعيل بن محاد اجلوهري ،أبو نصر :أول من حاول الطريان ومات يف سبيله 393هـ؛ ّ
أشهر كتبه الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.313/1 :

(  )5اجلوهري الفارايب ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ،ت 393هـ ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ حتقيق :أمحد عبد
الغفور عطار ،الطبعة :الرابعة ،بريوت ،دار العلم للماليني  1407 ،هـ 1987 -م؛ .964/3
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :احلوامل ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عب ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.272/1 :
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
( )10

َق م
ول اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ) سورة النساء ،من اآلية.92 :

(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وبي نهما ،والصحيح ما أثبته.
(  )12حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتب إىل أهل اليمن وكان يف كتابه« :أن من
اعتبط مؤمنا قتال عإنه قود يده إال أن يرضى أولياء املقتول» وعيه« :أن الرجل يقتل باملرأة» وعيه« :يف النفس الدية مائة من اإلبل
وعلى أهل الذهب ألف دينار ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من اإلبل ويف األسنان الدية ويف الشفتني الدية ويف البيضني
الدية ويف الذكر الدية ويف الصلب الدية ويف العينني الدية ويف الرجل الواحدة نصف الدية ويف املأمومة ثلث الدية ويف اجلائفة ثلث
الدية ويف املنقل ة مخس عشر من اإلبل ويف كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من اإلبل ويف السن مخس من اإلبل» رواه
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عبد الرب( )1وغريه اإلمجاع عيه وال ختتلف الدية بالفضائل والرذائل وإن اختلفت باألديان والذكورة
واألنوثة خبالف اجلناية على الرقيق عإن عيه القيمة املختلفة ألن تلك حددها الشارع ومل ينظر العيان
من جتب عيه وهذه مل حيددها عنيطت( )2باألعيان وما يناسب كال منهما أما إذا كان غري حمقون الدم
( )4
مسلم عال دية وال كفارة وإن كان
كتارك الصالة كسال والزاين احملصن إذا قتل [كل]([ )3منهما]
ٌ
القاتل رقيقا لعلو املقتول ولو مكاتبا وأم ولد عالواجب أقل األمرين من القيمة والدية.
قوله :خلرب الرتمذي( )5بذلك يف العمد سواء أوجب العمد قودا ععفى على الدية أم مل يوجبه
كقتل الوالد ولده عهي مغلظة من هذا الوجه ومن حيث كوهنا على اجلاين دون عاقلته وحالة ال
مؤجلة كما سيأيت ذلك يف عصل تغليظ الدية( )6يف كالمه وال يضر كون أحد األقسام أكثر.

النسائي؛ سنن النسائي  ،مرجع سابق :كتاب القسامة ،باب ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول واختالف الناقلني
له؛373/6؛ قال :األلباين صحيح ،وهو مرسل صحيح اإلسناد؛ األلباين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،مرجع
سابق.300/7 :
(  )1ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ت 463هـ ،االستذكار ،حتقيق:
سامل حممد عطا ،حممد علي معوض ،ط ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية1421 ،هـ 2000 -م.37/8 ،
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.989 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كال ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :منهم ،والصحيح ما أثبته.
(  )5روى الرتمذي من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه قال :قضى رسول اهلل صلى اهلل ع ليه وسلم يف دية اخلطإ عشرين بنت
خماض ،وعشرين بين خماض ذكورا ،وعشرين بنت لبون ،وعشرين جذعة ،وعشرين حقة؛ سنن الترمذي ،مرجع سابق :كتاب
القصاص ،باب الديات 62/3 ،؛ قال األلباين رمحه اهلل حديث ابن مسعود ،ال نعرعه؛ العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر ( ،ت
852هـ) ،هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج األلباني للمشكاة ،حتقيق :علي بن حسن بن
عبداحلميد احلليب ،ط( ،1اململكة العربية السعودية ،الدمام ،دار ابن القيم1422 ،هـ).1039/2 ،
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.48/4 :
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قوله :وبنات لبون وبين لبون( )1وتقدم تفسريها( )2مث أيضا.

(  )1ابن الل بون :ولد الناقة الذكر ،استكمل سنته الثانية وطعن يف الثالثة ،مسي بذلك ألن أمه تكون قد ولدت غريه عصار هلا لنب
وال خيرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا املعىن؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة بين":
.62/1
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.339/1 :
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قوله :وحقاق وجذعات واملراد من احلقاق واجلذاع اإلناث كما أعاده قول الروضة( )1وعشرون
حقة وجذعة ألن [إجزاء]( )2الذكر منها مل [يقل]( )3به أحد من أصحابنا واحلقاق وإن أطلقت على
الذكور واإلناث عإن اجلِذاع خمتص ٌة بالذكور [شرح]( )4رملي( )5كما سيأيت ذلك كله يف عصل تغليظ
الدية( )6يف كالم املؤلف [رمحه اهلل تعاىل](.)7

(  )1األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.47/4 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أخذ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يقبل ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.316/7 :

(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.48/4 :
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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تنبيه

الدية قد َيعرض هلا ما يغلظها وهو أحد أسباب مخسة [كون القتل]( )1عمد أو شبه عمد أو يف احلرم
أو يف األشهر احلرم أو ذي رحم محم ِرم وقد يَعرض هلا ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة األنوثة
( )5
والرق( )2وقتل [اجلنني]( )3والكفر؛ عاألول يردها إىل الشطر( )4والثاين إىل القيمة والثالث إىل الغرة
يد القيم مة على الدية وما
والرابع إىل الثلث أو أقل وكون الثاين أنقص جرى على الغالب وإال عقد تز م
قاله [املصنف]( )7( )6يف التثليث والتخميس إمنا يأيت يف دية الرجل [املسلم]( )8وهو مائة بعري ويدخل
يف التغليظ( )9والت خفيف يف دية املرأة والذمي ممن له عصمة ويف دية اجلروح بالنسبة لدية النفس عفي
( )10
قتل املرأة خطأ عشر بنات خماض وعشر بنات لبون وهكذا ويف قتلها عمدا أو ِش َبه مه [مخس]
عشرة ِحقة و[مخس]( )11عشرة َجذعة وعشرون ِخلفة ويف قتل الذمي خطأ ست [بنات]( )12لبون
وثلثان [وست بنات خماض وثلثان]( )13وهكذا ويف قتله عمدا أو شبهة عشر حقاق وعشر جذاع
ختفيف بل عيه قيمته يوم
وثالث [عشرة]( )14خلفة وثلث ال قيمة العبد عال يدخل عيها تغلي ٌظ وال
ٌ
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كون القتل كون القتل ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.776 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اخلنثى ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الشطر :نصف الشيء وجزؤه ،أي :بعضها؛ وشطر كل شيء نصفه والشطر القصد واجلهة؛ الفيومي ،المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة شطر".312/1 :
(  )5الغرة :بالكسر الغفلة والغرة بالضم بياض يف اجلبهة ،واجلمع غرر؛ والغرة عبد أو أمة؛ المصباح المنير في غريب الشرح
الكبير ،مرجع سابق "مادة غرر"444/2 :؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة غر".5/14 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :املص ،والصحيح ما أثبته.
(  )7املصنف :هو اإلمام النووي؛ تقدم ذكره صفحة .45
(  )8ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )9خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.990 :
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مخسة ،والصحيح ما أثبته.
(  )11م ا بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مخسة ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :نبات ،والصحيح ما أثبته.
(  )13ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )14ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عشر ،والصحيح ما أثبته.
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التلف على قياس قيم [سائر]( )1املتقومات ويف قتل جموسي عمدا أو شبهه حقتان وجذعتان
وخلفتان وثلثان ويف قتله خطأ بعري وثلث من كل سن مر أنفا وعن املتويل( )2وغريه استثناء الكاعر
املقتول يف حرم مكة من التثليث وهو املعتمد عند الرملي( )3وتبعه [عليه شيخنا]( )4الزيادي([ )5رمحهم
اهلل تعاىل يف حاشيته وجيب يف قتل املرأة واخلنثى( )6وجروحهما نصف ما جيب يف الرجل ويف اليهودي
( )8
والنصراين ال َذيِن يعقد هلما الذمة ثلث دية املسلم والسامرة( )7كاليهود يف حكمهم والصابئون
كالنصارى كذلك إن مل يكفروهم ،وإال بأن كفروهم عكمن ال كتاب له من الكفار وسيأيت
حكمهم( )9ويف اجملوسي ثلث مخس هذا كله إن كانوا أي اليهود والنصارى واجملوس ذميني أو

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمط وطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
النيسابورى ،أبو سعد ،املعروف باملتويل478 - 426 :هـ ،عقيه مناظر ،عامل باألصول ،ولد
(  )2املتويل :هو عبد الرمحن بن مأمون
ّ
بنيسابور ،وتعلم مبرو ،وتوىل التدريس باملدرسة النظامية ،ببغداد ،وتويف عيها ،له (تتمة اإلبانة ،للفوراين) كبري يف ع قه الشاععية مل
يكمله ،وكتاب يف الفرائض خمتصر ،وكتاب يف أصول الدين خمتصر؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.323/2 :

(  )3الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.316/7 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )6اخلنثى :هو الذي له ذكر كالرجال وعرج كالنساء أو ال يكون له ذكر وال عرج ويكون له ثقب يبول منه ،وهو وإن كان
مشكل احلال عليس خيلو أن يكون ذكرا أو أنثى ،عإن كان يبول من ذكره عهو ذكر جيري عليه حكم الذكور يف املرياث وغريه
ويكون الفرج عضوا زائدا وإن كان بول ه من عرجه عهو أنثى جيري عليه أحكام اإلناث يف املرياث وغريه ويكون الذكر عضوا زائدا؛
املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.168/8 :
عابد العجل ،والسامري :هو الذي صنع العجل وعَ بده ،قيل :نسبة إىل قبيلة من
(  )7السامرة :طائفة من اليهود ،أصلمهم السامري م
بين إسرائيل ي قال هلا سامر ،وقيل :كان علجا والعلج :الر مج مل إذا خرج وجهه وغَلم َظ عهو عِلْج؛ الفيومي ،المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة مسر".288/1 :
(  )8الصابئة :من صبأ إذا رجع ،وصبأ من دين إىل دين يصبأ مهموز بفتحتني أي خرج عهو صابئ ،مث جعل هذا اللقب عَلما
على طائفة من الكفار يقال :إهنا تعبد الكواكب يف الباطن ،وتنسب إىل النصرانية يف الظاهر ،ويدعون أهنم على دين صابئ بن
شيث بن آدم؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة صيب".332/1 :

(  )9األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.48/4 :
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مستأمنني وخرج بالشرط املذكور من ال ذمة له وال عهد وال أمان عال شيء عيه لعدم عصمته عإن
دخل دارنا.)2(])1( .....

(  )1بياض ومل ِ
اهتد إىل الساقط.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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[قوله )1(]:ومن ال كتاب له وال شبهه كتاب كعابد الشمس والقمر وكذا زنديق وهو من ال
ينتحل دينا ال مرتدا بأمان عكاجملوسي عيما ذكر عيجب عيه دية خبالف املرتد ومن ال أمان له عإهنما
مقتوالن بكل حال ودية أنثى وخنثى حرين نصف دية حر نفسا [ودوهنا]( )2روي البيهقي( )3خرب دية
املرأة ،نصف دية الرجل وأمحلق [بنفسها]( )4ما دوهنما وهبا اخلنثى ألن زيادته عليها مشكوك عيها [ومن
مل]( )5يبلغه إسالم أي [دعوة]([ )6نبينا]( )7وقتل ،إن متسك مبا مل يبدل من [دين]( )8عدية أهل دينه
عإن كان كتابيا عدية كتايب أو جموسيا عمجوسي ديته ألنه بذلك [ثبت]( )9له نوع عصمة عأمحلق

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ودوهنما ،والصحيح ما أثبته.
(  )3حديث علي بن ايب طالب رضي اهلل ع نه ،قال :بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن ،عانتهينا إىل قوم قد بنوا زبية
حفرية حتفر وتغطى ليقع عيها األسد عيصاد هو أو غريه ،مسيت بذلك ،ألهنم كانوا حيفروهنا يف موضع عال ،والزبية يف األصل:الرابية اليت ال يعلوها ماء  -لألسد ،عبينا هم كذلك يتداععون إذ سقط رجل ،عتعلق بآخر= ،مث تعلق رجل بآخر ،حىت صاروا عيها
أربعة ،عجرحهم األسد ،عانتدب له رجل حبربة عقتله ،وماتوا من جراحتهم كلهم ،عقام أولياء األول إىل أولياء اآلخر ،عأخرجوا
السالح ليقتتلوا ،عأتاهم علي رضي اهلل عنه على تفيئة ذلك -على أثره  ،-عقال :تريدون أن تقاتلوا ورسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم حي؟ إين أقضي بينكم قضاء إن رضيتم عهو القضاء ،وإال حجز بعضكم عن بعض حىت تأتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم
عيكون هو الذي يقضي بينكم ،عمن عدا بعد ذلك عال حق له ،امجعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية ،وثلث الدية
ونصف الدية والدية كاملة ،علألول الربع ،ألنه هلك من عوقه ،وللثاين ثلث الدية ،وللثالث نصف الدية عأبوا ،أن يرضوا ،عأتوا النيب
صلى اهلل عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم ،عقصوا عليه القصة ،عقال " :أنا أقضي بينكم " واحتىب ،عقال :رجل من القوم :إن
عليا قضى عينا ،عقصوا ع ليه القصة ،عأجازه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ قال يف خترجيه :وأخرجه البيهقي  111/8من طريق
مصعب بن املقدام ،عن إسرائيل ،هبذا اإلسناد ،وإسناده ضعيف ،حنش  -وهو ابن املعتمر ،ويقال :ابن ربيعة الكناين  -قال
البخاري :يتكلمون يف حديثه ،وقال النسائي :ليس بالقوي ،وق ال أبو حامت :ليس أراهم حيتجون حبديثه ،وقال ابن حبان :ال حيتج
حبديثه ،وقال احلاكم :ليس باملتني عندهم ،وقال أبو داود :ثقة ومل يتابع ،وقال احلاعظ يف "التقريب" :صدوق له أوهام ،مسند

اإلمام أحمد ،مرجع سابق.17/2 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ومل ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :دعوى ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :نبيا ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :دية ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يثبت ،والصحيح ما أثبته.
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باملؤمن من أهل دينه عإن جهل قدر دية( )1دينه بأن علم متسكه بدين حق ومل يعلم عينه قال ابن
ِّ
الرععة( )2جيب أخس الديات [ألنه]( )3املتيقن وإال بأن َمتسك مبا بدل من دين أو مل يتمسك بشيء
بأن مل يبلغه دعوة نيب أصال عكمجوسي [ديته ودية]( )4املتولد بني كتايب وجموسي كدية كتايب اعتبارا
( )9
باألكثر سوأ [أكان]( )5أبا أَم( )6أمما جزم به الراععي( )7وغريه يف الدية ونقله املاوردي( )8عن نص األم
ألن الولد يتبع أشرف األبوين دينا والضمان يمغلب عيه جانب التغليظ قال الرملي( )10يف شرحه ومن مل
يعلم هل بلغته الدعومة أم ال [عفي]( )11ضمانه وجهان مبنيان على أن الناس قبل ورود الشرع على
أصل اإلميان حىت آمنوا بالرسل أو الكفر وجهان أصحهما ثانيهما و[حينئذ]( )12عأصح الوجهني كما
قال األذرعي( )13أنه األشبه باملذهب( )14عدم الضمان إذ ال وجوب باالحتمال وألن من مل يتمسك
ب الضمان
وج ْ
مهدر وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه أمر ضعيف ال يم َ
بدي ٍن ٌ
مبثله.
قوله :واملعىن من عقل ومسع وبصر وشم وغري ذلك من بقية املعاين.

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.991 :
(  )2األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.78/16 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ال ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ودية ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إن كان ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.777 :
(  )7الراععي ،العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري ،مرجع سابق.163/10 :
(  )8املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.311/12 :
(  )9الشاععي ،األم ،مرجع سابق.48/6 :

(  )10الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.320/7 :
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يف ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ح ،والصحيح ما أثبته.
(  )13األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )14اهليتمي ،تحف ة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.456/8 :

164

قوله :واجلرح من هامشة( )1وموضحة( )2ومنقلة(.)3
قوله :كالنفس أي مطلقا وأما ما بعدها عهو يف اخلطأ وشبه العمد إذا [عفي على]( )4مال.

(  )1اهلامشة :تقدم ذكرها صفحة .145
(  )2املوضحة :تقدم ذكرها صفحة .115
(  )3املنقلة :تقدم ذكرها صفحة .146
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :على على ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :والشم ولو ادعى زواله عانبسط للطيب وعبس للخبيث حلف جان وإال عمدع ويأخذ
دية وإن نقص وعرف قدر الزائل عقسطه وإال عحكومة.
قوله :واملارن( )1ولو قطع القصبة معه دخلت حكومتها يف ديته ألهنا تابعة خبالف املوضحة
احلاصلة من قطع األذنني ويف تعوجيه حكومة( )2كتعويج الرقبة أو تسويد الوجه.
قوله :واللسان لناطق ويف لسان األخرس( )3أصالة أو لعارض حكومة لذهاب أعظم مناععه
ود
نعم إن ذهب بقطعه الذوق عدية ال حكومة ولو أخذت دية اللسان عنبت مل تسرتد وعارق َع م
املعاين بأن ذهاهبا كان مظنونا وقطع اللسان حمقق والعائد غريه وهو نعمة جديدة علو ولد أصم علم
حيسن الكالم ال لعلة بلسانه بل لعدم مساعه عفي وجوب الدية بقطعه وجهان واملعتمد وجوب
حكومة.
قوله  :وعارق عود املعاين خبالف سائر األحكام ال تسقط ديتها بعودها إال سن غري املثغور
وسلخ اجللد إذا نبت [واإلعضاء]( )5إذا التحم م رق س( )6أي عإن هذه الثالثة تسقط ديتها بعودها
ولو ال لكن وهو من يف لسانه لكنة أي عجمة ومناعع اللسان ثالثة :الكالم ،والذوق ،واالعتماد
عليه يف أكل الطعام وإدارته يف اللهوات حىت يستكمل طحنه باألضراس.
( )4

قوله :وارث مبثنات.
(  )1املارن :هو ما الن من األنف وخال من العظم ،وامل ارن :ثالث طبقات ،الطرعان ،والوترة احلاجزة بينهما ،النووي ،روضة
الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.273/9 :
(  )2احلكومة يف اللغة :مصدر الثالثي حكم ،ومن معانيها رد الظامل عن الظلم؛ ومعىن احلكومة يف أرش اجلراحات اليت ليس عيها
دية معلومة؛ وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة حكم".145/12 :
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.992 :
(  )4الثغرة :الثلمة ،والثغر :الفم وقيل :هو اسم األسنان كلها ما دامت يف منابتها قبل أن تسقط ،وقيل :هي األسنان كلها ،كن
يف منابتها أو مل يكن ،وقيل :هو مقدم األسنان؛ وثَغرهم :كسر أسنانه؛ وثغر الغالم ثغرا :سقطت أسنانه الرواضع ،عهو مثغور؛
األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة ثغر".103/4 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :واالقصى ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.332/7 :
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قوله :والثغ مبثلثة وسبق [تفسريمها]( )1يف صالة اجلماعة(.)2
قوله :وطفل إن مل يظهر أثر نطقه ومشل ما لو كان ناطقا عاقد الذوق وإن قال :املاوردي( )3أن
عيه احلكومة كاألخرس ولو قطع لسانه عذهب كالمه وذوقه لزمه ديتان [شرح]( )4رملي( )5نعم إن بلغ
أو إن النطق أو التحريك ومل يظهر أثره عفيه حكومة.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تفسريها ،والصحيح ما أثبته.
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.217/1 :
(  )3املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.268/12 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.328/7 :
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كان لسان حسان بن ثابت([ )1رضي اهلل عنه]( )2يصل إىل جبهته وإىل حنوه وكذلك كان أبوه وجده
وابنه عبدالرمحن( )3وكان يقول واهلل لو([ )4وضعته]( )5على صخر لفلقه،

(  )1حسان بن ثابت رضي اهلل عنه بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ،وامسه تيم
اهلل بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي ،مث من بين مالك بن النجار ،يكىن أب ا الوليد ،وقيل :أبو عبد الرمحن ،وقيل:
أبو حسام ،ملناضلته عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولتقطيعه أعراض املشركني ،وأمه الفريعة بنت خالد بن خنس بن لوذان بن
عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج بن كعب بن ساعدة األنصارية ،يقال له :شاعر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينصب له منربا يف املسجد ،يقوم عليه قائما ،يفاخر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورسول اهلل
يقول " :إن اهلل يؤيد حسان بروح القدس ،ما ناعح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "؛ اجلزري ،أسد الغابة في معرفة

الصحابة ،مرجع سابق.6/2 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3عبد الرمحن بن حسان بن ثابت ،أنصاري خزرجي ،أدرك النيب صلى اهلل عليه وسلم يكىن أبا حممد وقيل :أبو سعيد ،وهو
شاعر ،وأمه سريين القبطية ،أخت مارية القبطية ،وهبها النيب صلى اهلل عليه وسلم ألبيه حسان ،عولدت له عبد الرمحن ،عقيل :إنه
ابن خالة إبراهيم بن النيب صلى اهلل عليه وسلم وقيل :إنه من التابعني؛ اجلزري ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،مرجع سابق:
.431/3
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.778 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وضعت ،والصحيح ما أثبته.
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أو شعر [حللقه]( )1ويف آخر ورقة من الشفا أن عمر بن اخلطاب قطع لسان ولده عبيد اهلل ملا شتم
املقداد بن األسود( )2عكلموه يف ذلك عقال دعوين أقطع لسانه حىت ال يشتم أحدا بعد أصحاب
[رسول اهلل]( )3صلى اهلل عليه وسلم [شرح ابن]( )4حجر(.)5

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حلفه ،والصحيح ما أثبته.
(  )2املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مثامة بن مطرود البهراوي ،املعروف باملقداد بن األسود ،وينسب إىل األسود
بن عبد يغوث الزهري ألن املقداد حالفه عتبناه األسود عنسب إليه ،وه و قدمي اإلسالم من السابقني ،وهاجر إىل أرض احلبشة ،مث
عاد إىل مكة ،علم يقدر على اهلجرة إىل املدينة ملا هاجر إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبقي إىل أن بعث رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم عبيدة بن احلارث يف سرية ،علقوا مجعا من املشركني عليهم عكرمة بن = =أيب جهل ،وكان املقداد قد خرج مع
املشركني ليتوصل إىل املسلمني ،عتواقفت الطائفتان ،ومل يكن قتال ،عاحناز املقداد إىل املسلمني ،وشهد بدرا  ،وله عيها مقام
مشهور عقد استشار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس ،عقال أبو بكر عأحسن ،وقال عمر عأحسن ،مث قام املقداد بن عمرو،
عقال :يا رسول اهلل ،امض ملا أمرت به عنحن معك ،واهلل ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى :اذهب أنت وربك عقاتال إنا
ههنا قاعدون ولكن :اذهب أنت وربك عقاتال إنا معكما مقاتلون ،عوالذي بعثك باحلق نبيا لو سرت بنا إىل برك الغماد جلالدنا
معك من دونه ،حىت تبل غه ،عقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خريا ،ودعا له ،ومل يكن ببدر صاحب عرس غري املقداد،
وشهد أحدا ،واملشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومناقبه كثرية ،وشهد عتح مصر؛ اجلزري ،أسد الغابة في معرفة
الصحابة ،مرجع سابق.242/5 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :النيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش بن ،والصحيح ما أثبته.
(  )5وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
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قوله :والكالم ولو( )1ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع يف أوقات اخللوات هل يصدر منه
[ما]( )2يعرف به كذبه عإن مل يظهر [منه]( )3شيء حلف اجملين عليه كما حيلف األخرس هذا يف
إبطال نطقه لكل احلروف وأما يف إبطال نقطه لبعض احلروف عيعترب قسطه من الدية هذا إذا بقي له
يف ال باقي كالم مفهوم وإال ععليه كمال الدية كما جزم به [صاحب]( )4األنوار( )5واحلروف آلة
[توزع]( )6عليها مثانية وعشرون حرعا [يف لغة العرب]( )7حبذف ال ألهنا الم ألف ومها معدودتان ويف
إبطال نصف [احلروف]( )8نصف الدية ويف إبطال حرف منها ربع سبعها ألن الكالم يرتكب من
مجيعها،

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.993 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ما نع ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :من ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يف ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األردبيلي ،األنوار ألعمال األبرار ،مرجع سابق.184/3 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يوزع ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني لي س يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :احلرف ،والصحيح ما أثبته.
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ريها عتوزع عليها وإن كانت أكثر محروعا وقد انفردت لغة العرب حبرف
وخرج بلغة العرب غَ م
[الضاد]( )1عال توجد يف غريها ويف اللغات حروف ليست يف لغة العرب كاحلرف املتولد من اجليم
والشني وحروف اللغات خمتلفة [كأحد]( )2وعشرين وبعضها أحد [وثالثون]( )3وال ع رق يف توزيع الدية
على احلروف بني اللسانية وغريها كاحلروف احللقية وهي اهلزة واهلاء والعني [واحلاء والغني]( )4واخلاء(.)5

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بالضاد ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :احد ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وثالثني ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :والغني واحلاء ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األردبيلي ،األنوار ألعمال األبرار ،مرجع سابق.185/3 :
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يف حاشية [شيخنا]( )1الشنواين([ )2رمحه اهلل تعاىل]( )3على األزهرية( )4أن حروف اهلجاء أنزلت على
آدم وذكر احلديث الدال على ذلك لكن رأيت خبط شيخنا الزيادي( )5هبامش شرح البهجة ذكر ابن
هشام يف كتاب التيجان أن اهلل تعايل :أنزل على ٍ
هود [عليه الصالة والسالم]( )6هذه احلروف ألف باء
تاء ثاء إىل الياء تسعة وعشرون لفضل اللسان العريب على العجمي والعرباين وأنزل عليه يا هود إن اهلل
أثرك وذريتك بسيد الكالم وبه يكون لكم استطالة وعضل على [اجلميع]( )7حىت خيتم اهلل نبوته
ٍ
مبحمد [صلى اهلل عليه وسلم]( )8وعيما نقله شيخنا الزيادي( )10()9خمالفة ملا نقله شيخنا الشنواين( )11مع
نقل كل منهما عن احلديث [الشريف أقول )12(]:وميكن اجلمع بني احلديثني [هذين]( )13بأن هذه
احل روف تكرر نزوهلا عأنزلت أوال على آدم وثانيا على هود [على نبينا وعليهما أعضل الصالة

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :العالمة ،والصحيح ما أثبته.
(  )2أبو بكر بن إمساعيل بن شهاب الدين عمر الشنواين ،ولد يف شنوان مبصر يف سنة 959هـ ،مات يف سنة 1019هـ؛
الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق ،63/2 :كحالة ،معجم المؤلفين ،مرجع سابق.283/2 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الشنواين :خمطوط :األزهرية ،هداية جميب الندا شرح قطر الندا.
(  )5الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :مجيع ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عليه أعضل الصالة والسالم ،والصحيح ما أثبته.
(  )9الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )10خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.994 :
( )11الشنواين :تقدم ذكره صفحة .181
(  )12ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )13ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.

172

والسالم]( )1ومما يصرح هبذا اجلمع ويدل على صحته أن الكتب املنزلة من السماء إىل الدنيا مائة
وأربعة وعدد الرسل ثالث مائة وأربعة عشر رسوال(.)2

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الرملي ،حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،ت 1004هـ ،غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ،بدون طبعة ،لبنان ،بريوت،
دار املعرعة ،بدون تاريخ.11/1 ،
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قوله :وإن كان ال حيسن بعض احلروف خلقة كأرت والثغ ام بأعة مساوية عدية كاملة لوجود
نطقه وضعفه ال مينع كمال الدية كضعف البصر واملشي ال إن كان عدم إحسانه لذلك جبناية عال
جيب( )1عيه دية لئال يتضاعف الغرم يف القدر الذي أزاله اجلاين األول وال عرق يف اجلاين األول بني
احلريب وغريه وهو األوجه كما يف [شرح]( )2رملي( )3ولو قطع نصف لسانه عذهب ربع حروف كالمه
أو عكس عنصف دية اعتبارا بأكثر األمرين املضمون كل منهما بالدية إذ لو انفرد لكان ذلك واجبه
عدخل عيه األقل ومن مث اجته دخول املساوي عيما لو قطع النصف عذهب النصف ولو قطع بعض
لسانه عذهب [كالمه]( )4وجبت الدية ألهنا إذا وجبت بذهابه بال قطع عمع القطع باألوىل ،ولو قطع
بعض [لسانه وبقى]( )5نطقه وجبت حكومة ،ال قسط ،إذ لو وجب للزم إجياب الدية الكاملة يف
لسان األخرس خالعا جلمع.

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.779 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )3الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.287/7 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كالم ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لسانه كالمه وجبت ألهنا وبقى ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :إذا قال أهل اخلربة ال يعود نطقه عإن أخذت مث عاد اسرتدت.
قوله :عما عداها منه تابع هلا ألن أحاكم الوطء تدور عليها وبعضها بقسطه منها ألن الدية
تكمل بقطعها كما مر( )1عقسطت على أبعاضها.
بنكاح( )2صحيح( )3أو عاسد.
قوله :من زوج ٍ
قوله :بوطء شبهة أو زنا أو إصبع أو خشبة( )4وخرج بإعضاء املرأة إعضاء اخلنثى عفيه حكومة.

(  )1األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.63/4 :

(  )2النكاح لغة :الضم ومنه قوهلم تناكحت األشجار إذا متايلت وانضم بعضها إىل بعض؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة نكح"624/2 :؛ واصطالحا :عقد يعترب عيه لفظ إنكاح أو ما اشتق منه؛ القليويب وعمرية،
حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق.207 /3 :
(  )3النكاح الصحيح :هو عقد الزوجية الصحيح وإن مل حيصل وطء وال خلوة.
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.995 :
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قوله :وهو أي اإلعضاء.
قوله :رعع ما بني مدخل ذكر ودبر عصري [مسيل]( )1الغائط واجلماع واحد لقطعه النسل إذ
النطفة ال تستقر يف حمل العلوق المتزاجها بالبول عأشبه قطع الذكر عإن مل يستمسك الغائط عحكومة
أيضا.
قوله :وقيل هو [دعع ما بني]( )2مدخل ذكر وخمرج بول وهو ضعيف وإن خر( )3مائه يف
موضع آخر وقال املاوردي( )4بل عليه الدية يف األول عإن مل يستمسك البول عحكومة أيضا عإن
أزاهلما عدية وحكومة [وصحح]( )6()5النووي( )7إن يف كل دية إلخالله بالتمتع ولو التحم وعاد كما
كان عال دية بل حكومة وعارق التحام اجلائفة( )8بأن املدار هناك على االسم وهنا على عوات املقصود
وبالعود مل يفت شرح رملي( )9عإن مل يكن الوطء من الزوج [للزوجة]( )10إال باإلعضاء لكرب آلته أو
لضيق خمرجها عليس للزوج الوطء وال هلا متكينه إلعضائه إىل احملرم ولو أزال بكارهتا ولو بال ذك ٍر عال
شيء عليه ألنه مستحق وإن أخطأ يف طريق االستيفاء خبشبة أو حنوها أو أزاهلا غريه بغري ذكر
عحكومة نعم إن إزالتها بكر وجب القود أو بذكر وعذرت بشبهة منها كظنها أنه خاطبها وحنوها
كإكراه وجنون عمهر مثل ثيبا وحكومة عإن كان بزنا مبطاوعتها وهي حرة عهدر.
قوله :والعقل الغريزي وهو العلم باملدركات الضرورية اليت هبا التكليف.
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :سبيل ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :دعع ما بني دعع ما بني ،والصح يح ما أثبته.
(  )3خر :املاء خير ،بالكسر ،إذا اشتد جريه؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة خرر".234 /4 :
(  )4املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.293/12 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وصحيح ،والصحيح ما أثبته.
(  )6النووي ،المجموع شرح المهذب ،مرجع سابق.71/19 :
(  )7النووي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )8اجلائفة :لغة اجلراحة اليت وصلت اجلوف كبطن ،وصدر ،وثغرة حنر ،وجنبني ،وخاصرة ،ومثانة ،وال خيرج معناها االصطالحي
عن املعىن اللغوي؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة جووف".115/1 :

(  )9الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.342/7 :
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بالزوجة ،والصحيح ما أثبته.
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[قوله :خلرب البيهقي( )1بذلك وقال ابن املنذر امجع كل من حيفظ عنه العلم على ذلك وألنه]
أشرف املعاين وبه يتميز اإلنسان عن البهيمة أما العقل املكتسب وهو ما به حسن التصرف عفيه
حكومة نعم إن رجي عوده بقول أهل( )3اخلربة يف مدة يظن أنه يعيش إليها انتظر عإن مات قبل العود
وجبت الدية كسمع وبصر ويف بعضه إن عرف قدره قسطه وإال( )4عحكومة.
( )2

(  )1وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.996 :
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.780 :
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تنبيه

اقتصار املصنف( )1على الدية يقتضي عدم وجوب القصاص عيه وهو املذهب( )2لالختالف يف حمله
عقيل القلب لآلية( )3وإمنا زال بفساد الدماغ النقطاع مرده الصاحل الواصل إليه من القلب علم ينشأ
زواله حقيقة إال من عساد القلب وقيل الدماغ وقيل مشرتك بينهما واألكثرون على األول وقيل مسكنه
الدماغ وتدبريه يف القلب ومسي عقال ألنه يعقل صاحبه عن التورط يف املهالك وال يزاد شيء على دية
العقل إن زال مبا ال أرش له بأن زال جبرح له أرش مقدار كاملوضحة( )4أو حكومة وجبت الدية واألرش
أو هي واحلكومة وال يندرج ذلك [يف دية]( )5العقل ألهنا جناية أبطلت منفعة غري حاله يف حمل
اجلناية عكانت كما لو انفردت اجلناية عن زوال العقل ولو ادعى ويل اجملين عليه زوال العقل وأنكر
اجلاين عإن مل ينتظم قول اجملين عليه وععله يف خلوته عله دية بال ميني ألن ميينه يثبت جنونه واجملنون ال
حيلف وهذا يف اجلنون املطبق أما املنقطع عإنه حيلف زمن إعاقته عإن انتظم قوله وععله حلف اجلاين
الحتمال صدور املنتظم اتفاقا أو جريا على العادة.

(  )1املصنف :هو اإلمام النووي؛ تقدم ذكره صفحة .45
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.25/4 :
(  )3قوله تعاىل ( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) ،سورة احلج ،من آية.46 :
(  )4املوضحة :تقدم ذكرها صفحة .115
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :إذا عات به املشي أو اجلماع أو املين علو كسر صلبه عذهب مشيه ومجاعة أو مشية
ومنيه عديتان ألن كال منهما مضمون بدية عند االنفراد عكذا عند االجتماع.
قوله :إذا مل ينبت بدله عإن نبت اسرتدت كاألسنان اليت مل تثغر جلريان العادة يف حنو اجللد
واللحم بذلك(.)1
قوله[ :وبقيت]( )2عيه حياة مستقرة وهو نادر.

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.997 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ويثبت ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :من غري الساخل( )1كهدم.
قوله :أو منه أي الساخل.
قوله :واختلفت اجلنايتان عمدا وغريه عإن مات بسبب من الساخل عالواجب دية النفس وجتب
الدية أيضا بقطع اللحمني الناتئني جبنب سلعة الظهر كاآلليني قاله :يف التنبيه قال :ابن الرععة( )2وهذه
املسألة غري مشهورة( )3يف الكتب املشهورة قال :األذرعي( )4وهي غريبة وقد ذكرها اجلرجاين( )5يف
الشايف والتحرير( )6أيضا ويف كسر عضوه أو ترقوته حكومة وحيط من دية العضو وحنوه بعض جرم
مقدر وواجب جناية غريه [شرح]( )7رملي(.)8

(  )1الساخل :أي إذا سلخ جلد معصوم الدم وجب على الساخل كمال الدية؛ األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض
الطالب ،مرجع سابق.50/4 :
(  )2األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.165/16 :

(  )3اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.417/8 :
(  )4األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )5اجلرجاين :تقدم ذكره صفحة .100
(  )6خمطوط الشايف والتحرير يف عروع الفقه الشاععي للجرجاين.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.285/7 :
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قوله :معدان لغرض واحد وهو استمساك البدن من حلم ودم.
قوله :واألذنني قطعا أو قلعا.
قوله :بغري إيضاح عإن حصل باجلناية إيضاح وجب مع الدية أرش ويف بعض األذن بقسطه
ويقدر باملساحة ولو أيبسها باجلناية عليهما حبيث لو [حتركتا مل يتحركا]( )1عدية كما لو ضرب
[بيده]( )2عشلت ولو قطع أذنني يابستني جبناية أو غريها عحكومة.
قوله :ولو [بأيباسهما]( )3كما لو [شل]( )4يده وألنه اذهب اإلحساس الذي( )5يدعع به اهلوام.
قوله :وسواء يف ذلك السميع واألصم بناء على أن السمع ال حيلهما بل يف مقعرها من
الراس.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حركتا مل تتحركا ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني امل عكوعني يف خمطوطة ب :يده ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :باينا مسها ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أشل ،والصحيح ما أثبته.
(  )5خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.781 :
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قوله :ويف األذن مخسون من االبل وعن عمر( )1وعلي( )2رضي اهلل عنهما يف األذنني الدية
وألن عيهما مع اجلمال [منفعتني]( )3مجع الصوت ليتأذى [إىل]( )4حمل السماع ودعع اهلوام ألن
صاحبهما حيبس بسبب معاطفهما بدبيب اهلوام عيطردها وهذه هي املنفعة املعتربة يف إجياب الدية
[شرح]( )5روض(.)6
قوله :ومسعهما دية إمجاعا( )7وألنه أشرف احلواس حىت من البصر كما عليه( )8أكثر العلماء إذ
هو ا ملدرك للشرع الذي به التكليف وألنه يدركه به من كل اجلهات وسائر األقوال والبصر يتوقف
( )9
على جهة املقابلة وتوسط شعاع أو ضياء وما زعمه املتكلمون من أشرعيته على السمع [لقصر]
أدراكه على األصوات وذاك يدرك األجسام واأللوان واهليئات مردود بأن كثرة هذه التعلقات عوائدها
معنوية ال يعول عليها [أال ترى]( )10أن من جالس أصم عكأمنا [صاحب]( )11حجرا ملقى وإن متتع يف
نفسه مبتعلقات بصره وأما األعمى عفي غاية الكمال الفهمي والعلم الذوقي وإن نقص متته الدنيوي
[شرح]( )12رملي(.)13

(  )1عن عكرمة ،أن عمر رضي اهلل عنه ،قض ى يف األذن بنصف الدية قال معمر :والناس عليه ،البيهقي ،السنن الكبرى ،مرجع
سابق.149/8 :
(  )2عن عاصم بن ضمرة ،عن علي رضي اهلل عنه ،أنه قال :ويف األذن النصف؛ البيهقي ،السنن الكربى ،مرجع سابق:
.149/8
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.52/4 :
(  )7ابن عبد الرب ،االستذكار ،مرجع سابق.83/8 :
(  )8خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.998 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يقص ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :االقر ،والصحيح ما أثبته.
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :صب ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.

(  )13الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.334/7 :
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قوله :خلرب البيهقي( )1لذلك وألنه من املناعع املقصودة عفي مسع كل من أذنيه نصف دية ويف
إزالته مع أذنيه ديتان ألن السمع ليس يف األذنني كما مر( )2ولو ادعى اجملين عليه زواله وأنكر اجلاين
عانزعج لصياح مثال يف غفلة كنوم حلف جان أن مسعه ٍ
باق الحتمال ان يكون انزعاجه اتفاقا وإن مل
ينزعج عمدع حيلف الحتمال جتلده ويؤخذ دي ة والبد يف امتحانه من تكرر ذلك إىل أن يغلب على
الظن صدقه أو كذبه ولو توقع عوده بعد مدة قدرها أهل خربةٍ انتظر وشرط اإلمام أن ال يظن
استغراقها العمر واقره الشيخان( )3وجيي مثله يف توقع عود البصر وغريه وإن نقص السمع من األذنني
أو احدمها عقسطه أي النقص من الدية إن عرف قدره بأن عرف يف األوىل أنه كان يسمع من موضع
كذا عصار يسمع من [دونه]( )4وبأن خيشى يف الثانية [العليلة]( )5ويضبط [منتهى]( )6مساع األخرى مث
يعكس عإن كان التفاوت نصف وجب يف األوىل نصف الدية،

(  )1وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.62/4 :
(  )3الشيخان :مها اإلمامان عبد الكرمي الراععي ،وأبو زكريا حيىي بن شرف النووي.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :دون ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :القليلة ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بينهن ،والصحيح ما أثبته.
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ويف الثانية ربعها وإن مل يعرف قدره بالنسبة عحكومة( )1عيه باجتهاد قاض ال باعتبار مسع
( )5
[أقرانه]([ )2وهو]( )3من سنه كسنه علو قال أنا [أعلم]( )4قدر ما ذهب من مسعي قال املاوردي
صدق بيمينه ألنه ال يعرف إال من جهته.
قوله :عقويل كالنفس إخل أي كالمه يفهم عدم احلصر عيما ذكره خبالف( )6كالم أصله عإنه
يفهم أن ما جيب عيه كل الدية [ينحصر]( )7عيما ذكره وليس كذلك بل مما جتب عيه مجيع الدية
الذوق أي إبطاله بأن ال يفرق بني حلو وحامض [ومر وماحل وعذب وعند اختالف اجلاين واجملين
عليه يف ذهابه ميتحن باألشياء احلادة كمر وحامض]( )8بأن يلقها له غريه مغامضة عإن مل يعبس
صدق بيمينه وإال عاجلاين بيمينه ولو أبطل معه حركة لسانه السابقة أو نطقه عديتان كما قاله :مجع
بناء على أن الذوق يف طرف احللق ال يف اللسان والصوت واملشي والبطش والسمع والبصر واألجفان
واليدين والرجلني ويف ذكر السليم واألنف والشفتان واألسنان واللحيان وحلمتا املرأة واألنثيان(.)9

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.999 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قرنه ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أعرف وعوقها أعلم ،والصحيح ما أثبته.
(  )5املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.245/12 :
(  )6خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.782 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :منحصر ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )9األنثيان اخلصيتان؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة ء ث ن".25/1 :
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تنبيه

املراد باألنثيني البيضتان كما صرح به يف بعض طرق حديث عمر ابن حزم( )1وأما اخلصيتان عاجللدتان
اللتان عيهما البيضتان [شرح]( )2اخلطيب( )3واإلليتان ومها موضع القعود عفي [قطع]( )4كل منهما الدية
والشفران للمرأة أي حرعا عرجها عفي قطعها [وإشالهلما]( )5الدية.
قوله :كأذن واحدة ألن ما وجب عيه الدية وجب يف بعضه قسطه منهما والبعض صادق
بواحدة عفيها نصف الدية وبعضها ويقدر [باملساحة]( )6وألن ضبط النقص بالعد أواىل وأقرب منه
بغريه ال [لتعدد]( )7السمع [عإنه]( )8واحد وإمنا التعدد يف منفذه خبالف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة
متعد دة وحملها احلدقة( )9وهذا ما نص عليه يف األم([ )10أما]( )11لو أزال األذن ومسعها معا وجب دية
كاملة خبالف ما لو أزال( )12العني الواحدة وبصرها عفيها نصف الدية عقط وكالعني الشفة مع حروعها
اليت تبطل بزواهلا ولو ادعى اجملين عليه زواله من أذنيه وكذبه اجلاين وانزعج بالصياح وحنوه عصادق يف
دعواه وحلف َح الحتمال جتلده وأخذ الدية وإن نقص مسعه عقسطه من الدية إن عرف وإال
عحكومة باجتهاد قاض .
قوله :وشفة وهي يف عرض الوجه إىل الشدقني ويف طوله إىل ما يسرت اللثة.
(  )1حديث عمرو ابن حزم :تقدم خترجيه صفحة .160
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )3اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرعة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق.315/5 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :واسالهلما ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بالساحة ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تعدد ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عإن ،والصحيح ما أثبته.
(  )9حدقة العني سوادها األعظم واجلمع حدق؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة حدق".87 /5 :
(  )10الشاععي ،األم ،مرجع سابق.132/6 :
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أم ،والصحيح ما أثبته.
(  )12خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1000 :

185

قوله :وحلى بفتح الالم أي إذا مل تكن األسنان وإال عتجب ديتها مع ديته وهي رأس الثدي
ولوهنا غالبا خيالف لون الثدي وحوهلا دارة على لوهنا.
قوله :وخصية وهي لغة( : )1جلدة البيضة واملراد هبا هنا نفس البيضة.
قوله :وهي أي اجلائفة جرحه ولو بغري [حديدة]( )2ينفذ إىل جوف باطن حميل للغذاء والدواء.

(  )1الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة خصي".171/1 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حديد ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :أي طريق له أي [للمحيل](.)2( )1
قوله :كبطن وصدر وثغرة حنر وهي [ثغرة بني الرتقوتني]( )3وجنبتني و خاصرة وورك ومثانة
وعجاب وهي ما بني اخلصية والدبر أي كداخلها أي املذكورات عإن خرقت األمعاء( )4عفيها مع
ذلك حكومة وخرج بالباطن املذكور غريه كالفم واألنف والعني وممر البول وداخل الفخذ.
قوله[ :جلفن]( )5بفتح جيمه وكسرها وهو غطاء العني واختصت عن غريها من األعضاء
بكوهنا رباعية.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :احمليل ،والصحيح ما أثبته.
(  )2احمليل :هو املديون الذي أحال؛ أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،مرجع سابق.106/1 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :نقرة ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.783 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كجفن ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :ولوال [اعمى]( )1ألن اجلمال يف كل منهما عفي األربعة الدية ويندرج عيها حكومة
األهداب( )2خبالف مالو انفردت األهداب عإن عيها حكومة أو اعسد منبتها كسائر الشعور ألن
[الغاية بقطعها]( )3الزينة واجلمال دون املقاصد األصلية وإال عالتعزير ويف قطع اجلفن املستحشفة
حكومة( )4وانقسمت على األربعة ألن ما وجب يف املتعدد من جنس ينقسم على أعراده.
قوله :عمال مبا قلناه وهو التقسيط.
قوله :وهامشة( )5مع إيضاح عشرة ولو بسراية أو حنوها كان هشم بال إيضاح عاحتيج إلخراج
العظم أو تقوميه [شرح]( )6رملي(.)7
قوله :وخلرب زيد ابن ثابت( )8وهو ال يكون إال عن توقيف.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عمى ،والصحيح ما أثبته.
(  )2هدب العني ما نبت من الشعر على أشفارها واجلمع أهداب مثل قفل وأقفال ورجل أهدب طويل األهداب؛ الفيومي،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة حدب".635/2 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :النابت يقطعها ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1001 :
(  )5اهلامشة :تقدم ذكرها صفحة .145
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )7الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.322/7 :
(  )8روي عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه ،أنه قال :يف « املوضحة مخس ،ويف اهلامشة عشر ،ويف املنقلة مخس عشرة ،ويف املأمومة
ثلث الدية ،ويف الرجل يضرب حىت يذهب عقله الدية الكاملة ،ويف جفن العني ربع الدية»؛ البيهقي ،السنن الكبرى ،مرجع

سابق144/8 :؛ البيهقي ،السنن الصغرى ،مرجع سابق241/3 :؛ موقوف واسناده صحيح.
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قوله :يف الرأس ومنه هنا دون الوضوء العظم الذي خلف أو [آخر]( )1األذن متصال به وما
احنط عن أجزاء الرأس إىل الرقبة.
قوله :أو الوجه ومنه هنا ال مث [أيضا]( )2ما حتت املقبل من اللحيني ولعل الفرق بني ما هنا
والوضوء أن املدار هنا على اخلطر [أو]( )3الشرف إذ الوجه والرأس أشرف ما يف البدن( )4وما جاور
اخلطر [أو الشرف]( )5مثله ومث ما على رأس وعال وعلى ما يقع به املواجهة وليس جماورمها كذلك
[شرح]( )6رملي(.)7

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أخري ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أيضا أيضا ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )4املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.10/3 :
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )7الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.321/7 :
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قوله :وسن أصلية تامة مثغورة( )1غري منفلقة صغرية أو كبرية نصف عشر عفي خرب مسلم
مخسة أبعرة خلرب عمر( )3بذلك رواه أبو داود( )4وإن كسرها دون السنخ بكسر املهملة وسكون النون
وإعجام اخلاء وهو أصلها املستقر يف اللحم أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها عفيها
ن صف العشر لبقاء اجلمال واملنفعة عيها والعود نعمة جديدة عإن [قلع]( )5هو أو غريه السنخ بعد
الكسر لزمه حكومة ال دية كزائدة وهي اخلارجة عن مست األسنان عفيها حكومة ولو قلعت األسنان
كلها وهي ثنتان وثالثون عبحسابه وإن زادت على دية عفيها مائة وستون بعريا،
( )2

(  ) 1مثغور :إذا سقط ثغره وإذا سقطت أسنان الصيب قيل ثغر عإذا نبتت قيل اثغر واتغر بالتاء والثاء مع التشديد؛ الفيومي،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة ثغر".81/1 :
(  )2وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )3قال :حيىي بن سعيد؛ أنه مسع سعيد بن املسيب يقول :قضى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف األضراس ببعري بعري ،وقضى
معاوية رضي اهلل عنه يف األضراس خبمسة أبعرة ،مخسة أبعرة .قال سعيد بن املسيب :عالدية تنقص يف قضاء عمر ،وتزيد يف قضاء
معاوية علو كنت أ نا جلعلت يف األضراس بعريين بعريين .عتلك الدية سواء؛ األصبحي ،مالك بن أنس بن مالك ،ت 179هـ،
الموطأ ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،ط ، 1اإلمارات العربية املتحدة ،أبو ظيب ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال
اخلريية واإلنسانية1425،هـ  2004-م؛ كتاب :العقول ،باب :جا مع عقل األسنان؛ .1263/5
(  )4وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قطع ،والصحيح ما أثبته.
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وإن احت د اجلاين وإن زادت على ثنتني وثالثني قيل جيب ملا زاد حكومة أو لكل سن منه أرش أي من
االبل وجهان الذي رجحه البلقيين( )1أي والزركشي( )2الثاين وهو الوجه كما مشله كالم اجلمهور( )3وهو
املعتمد طب [م ر( )5(])4واعتمده( )6شيخنا الزيادي( )7يف حاشيته وألنثى وخنثى كذلك ولذمي ثلثه
ولق ٍن نصف عشر قيمته ومشل ما لو ذهبت حدهتا حىت كلت مبرور الزمان عليها وال عرق بني
الضرس( )8والثنية( )9لدخوهلا يف لفظ السن،

(  )1البلقيين :تقدم ذكره صفحة .17
(  )2الزركشي ،حممد بن عبد اهلل بن هبادر ،ت 794هـ ،المنثور في القواعد الفقهية ،ط ،2الكويت ،وزارة األوقاف
الكويتية1405،هـ 1985 -م؛ .275/1
( )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.62/4 :
(  )4الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.329/7 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ر م ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك س عود ،هناية اللوح رقم.1002 :
(  )7الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )8الضرس :مذكر ما دام له هذا االسم عإن قيل عيه سن عهو مؤنث عالتذكري والتأنيث باعتبار لفظني ومجعه أضراس ورمبا قيل
ضروس مثل محل وأمحال ومحول؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة ضرس".361/2 :
(  ) 9الثنية :من األسنان مجعها ثنايا وثنيات ويف الفم أربع ،واجلمع ثناء بالكسر واملد وثنيان مثل :رغيف ورغفان؛ الفيومي،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة ثين".85/1 :
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وان انفرد كل منهما باسم كاخلنصر( )1والسبابة والوسطى يف األصابع نعم( )2لو كانت احدى
[ثنيتيه]( )3أقصر من األخرى أو ثنيته مث ل رباعيته أو أقصر نقص من اخلمس ما يليق بنقصها ألن
الغالب طو الثنية على الرباعية.
قوله :وأمنلة إهبام ألن [لكل]( )4أصبع ثالث أنامل إال اإلهبام علها أمنلتان [شرح]( )5روض(.)6

(  )1اخلنصر :بكسر اخلاء والصاد أنثى واجلمع اخلناصر ،وهي أول واصغر اصبع يف اليد؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة خصر".170/1 :
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.784 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ثنيته ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كل ،والصح يح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.

(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.56/4 :
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قوله :وهامشة( )1بال إيضاح مخسة إذ للموضحة( )2من العشرة مخسة عتعني الباقي للهامشة ولو
أوصل هامشته الوجه الفم أو موضحة قصبة األنف لزمه حكومته أيضا [شرح]( )3رملي( )4قال:
الفوراين([ )5رمحه اهلل تعاىل]( )6يف [اإلبانة]( )8( )7ال يتصور أكثر من مثانية عشر دية يف شخص مع بقائه
انتهى ويف التلخيص( )9أنه جيتمع يف الرجل تسع عشرة [دية]( )10وما جيتمع يف املرأة عكالرجل إذا قلنا
يف حلميت الرجل الدية،

(  )1اهلامشة :تقدم ذكرها صفحة .145
(  )2املوضحة :تقدم ذكرها صفحة .115
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.322/7 :
(  )5الفوراين ،هو عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن عوران بضم الفاء الفوراين أبو القاسم املروزي ،له املصنفات الكثرية يف
املذهب الشاععي واألصول واجلدل وامللل والنحل ،وطبق األرض بالتالمذة ،وله وجوه جيدة يف املذهب وكان مقدم الشاععية مبرو،
صنف اإلبانة يف جملدين ،تويف يف شهر رمضان 461هـ؛ األسنوي ،طبقات الشافعية ،مرجع سابق249/1 :؛ الزركلي ،األعالم ،
مرجع سابق.326/3 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اإلنابة ،والصحيح ما أثبته.
(  )8وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )9وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )10ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
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ويف مقابلة الذكر [واالنثيني]([ )1هلا]( )2الشفران واالعضاء وإن قلنا يف حلميت الرجل احلكومة عتزيد
املرأة بواحدة وهي احللمة وقول ابن الرععة( )3أنه جيتمع يف الرجل وهو حي تسع وعشرون وستة
وعشرون يف املرأة تسمح قاله األذرعي([ )4ح رملي( )5رمحهم اهلل تعاىل ونفعنا به](.)6

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :واالنثى ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :هلا هلا ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.167/16 :
(  )4األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )5اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.472/8 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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الفصل السابع :باب العاقلة

( )1

[قوله )2(]:مجع عاقل ومجع اجلمع عواقل.
[قوله )3(]:وقيل غري ذلك وقيل ملنعهم إياه وقيل لدععهم االبل بالعقل [وهي]( )4احلبال اليت
يثىن هبا أيدي االبل إىل ركبتها وقيل ملنعهم عنه و[العقل]( )5املنع ومنه مسي العقل عقال ملنعه من
الفواحش.

(  )1العاقلة :هي العصبة واألقارب من قبل األب الذين يعطون دية قتيل اخلطأ ،وهي صفة مجاعة عاقلة ،وأصلها اسم ،عاعلة من
العقل ،وهي من الصفات الغالبة؛ اجلزري ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،مرجع سابق.278/2 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وهو ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :هي العصبات للجاين وجهات التحمل ثالثة كما [سيأيت]( )1يف كالمه( )2قرابة ووالء
وبيت( )3مال والبد من تأهله ملا [سيأيت]( )5( )4اعىن من يصلح أن يكون ويل نكاح بفرض اجلاين أنثى
من الفعل إىل الفوات علو ختللت ردة أو إسالم بني الرمي واإلصابة وجبت الدية يف ماله ال على
عاقلته [ويعرض]( )6الفاسق عدال والبد من ثبوت القتل بالبينة أو بإقراره ولكن له حتليفهم ويصدقوه.
قوله :من نسب ووالء وبيت مال ال غريها كزوجة وخمالعة( )7وقرابة ليست بعصبة.
قوله :وبيت املال يعقل [عن]( )8املسلم الكل أو الباقي ألنه يرثه خبالف الكاعر عماله يفء
والواجب يف ماله إن كان له مال أمان واستثىن من ذلك اللقيط( )9عيما إذا قتل خطأ أو شبه عمد
( )11
وكان القاتل ال وارث له إال بيت املال عال يعقل [عمن]( )10عاقلة بيت املال عتسقط الدية [يف]
هذه احلالة إ ذ ال عائدة يف أخذها منه [املتبادر]( )12إليه.
قوله :غري الفقراء عالفقراء ال يعقلون عن اجلاين ولو كانوا أصحاب كسب ألن العقل مواساة
[والفقراء]( )13ليسوا من أهلها واملراد بالفقري هنا من ال ميلك كفايته على الدوام أي كفاية العمر
الغالب.
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يأيت ،والصحيح ما أثبته.
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.83/4 :
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1003 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يأيت ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.85/4 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمط وطة أ :وتعرض ،والصحيح ما أثبته.
(  )7اخللع :تقدم ذكره صفحة .96
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :على ،والصحيح ما أثبته.
(  )9اللقيط :تقدم ذكره صفحة .63
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عمد ،والصحيح ما أثبته.
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عن ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :لنفاد ،والصحيح ما أثبته.
(  )13ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :والفقر ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :إال األصل والفرع كالقاتل إذ ماهلم كماله بدليل لزوم ( )1النفقة.
قوله :عحذعت باخلاء والذال املعجمة كذا خبط [العالمة]( )2الزيادي هبامش [شرح]
املنهج(.)4

( )3

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.785 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوع ني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )4اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.115 /4 :
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قوله :وقضى بدية املرأة على عاقلتها أي القاتلة وقتلها شبه عمد عثبوت ذلك يف اخلطأ أوىل
واملعىن يف ذلك أن القبائل يف اجلاهلية كانوا يقومون بنصرة اجلاين منهم ومينعون أولياء الدم أخذ
حقهم عابدل [الشرع]( )1تلك النصرة ببدل املال وخص حتملهم باخلطأِ وشبه العمد الهنما مما يكثر
السيما يف [متعاطي ذلك عتحسنت]( )2إعانته لئال يتضرر مبا هو معذور عيه واحلت الدية عليهم رعقا
هبم [شرح]( )3روض(.)4
قوله :ال يؤخذ الرجل جبرمية ابنه وال جبرمية أبيه ح رملي(.)5
قوله :وسوا يف ذلك أصول اجلاين وعروعه ولو كان عرع( )6اجلانية ابن عمها عال يعقل عنها وإن
كان يلي نكاحها ألن البنوة هنا مانعة ومث غري مقتضيه ال مانعة عإذا وجد مقتضى زوج به.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :الشارع ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تعاطي عحنث ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.83/4 :
(  )5اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرعة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق.358/5 :
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1004 :
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قوله :ألن ابن أخيها وقدم عصبة اجلاين أقرب منهم عاقرب عيوزع على عددهم الواجب من
الدية آخر السنة عإن بقى منه شيء عمن يليه أي األقرب يوزع الباقي عليه وهكذا أو األقرب األخوة
[مث]( )1بنوهم وإن نزلوا مث األعمام مث بنوهم كاإلرث [وقدم مدل بأبوين مث مدل بأب كاإلرث]( )2عإن
عدم عصبة النسب [أو]( )3مل يف ما عليهم بالواجب يف اجلناية عمعتق ععصبة من النسب عمعتقه
ععصبته كذلك وهكذا [عمعتق إىل اجلاين ععصبته كذلك وهكذا]( )4أي بعد موت معتق معتق األب
وعصبة معتق اجلد إىل حيث ينتهي ويوزع الواجب على املعتقني بقدر ملكهم ال بعدد رؤوسهم
ويعقل املوىل من جهة األم إذا مل يوجد عتق من جهة اآلباء عإذا تزوج بعتيقته وأتى منها بولد ثبت
الوالء عليه ملوايل امه عإذا جىن الولد خطأ أو شبه عمد حتمل املوىل من جهة األم إذا مل يوجد عتق
( )6
من جهة اآلباء عإذا عتق األب [أو]( )5اجلد [إن جر الوالء عن موايل األم إىل موايل األب أو اجلدة]
( )8
ويتحمل أيضا بعد من ذكر األخوة لالم وذووا األرحام [إذا]( )7مل ينتظم بيت املال كما يف األنوار
والظاهر أن حتمل األخوة لألم قبل ذوي األرحام ولإلمجاع( )9على توريثهم عإن عدم من ذكر أو مل
يف ما عليه بالواجب عبيت مال يعقل غري مسلم عإن عدم ذلك أو مل يف ما ذكر عالكل أو الباقي
على جان بناء على األصح من أن الواجب ابتداء عليه مث حتمله العاقلة.
قوله :وال حتمل عمدا أي بأن كان الواجب الدية ابتداء كغري املكاعئ وإال لتكرر ما بعده.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )6م ا بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وإذا ،والصحيح ما أثبته.
(  )8األردبيلي ،األنوار ألعمال األبرار ،مرجع سابق.250/2 :
(  )9ابن عبد الرب ،االستذكار ،مرجع سابق.364/5 :
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قوله :إن صدقت العاقلة أي من النسب أو من الوالء [وقيل]( )1تصديق العاقلة تصديق اإلمام
كما أجاب به شيخنا الزيادي([ )2يف درسه]( )3سائله وقال أنه القياس.
قوله :وال( )4عن عبد( )5لقوله صلى اهلل عليه وسلم ال حتمل عمدا وال عبدا وال اعرتاعا( )6انتهى
[ومعىن]( )7قوله :وال عبدا أهنا ال حتمل عن عبد ح رملي( )8خبالف اجلناية عليه إذا أتلفه ال بوضع يده
عل يه خطأ أو شبه عمد أي عإن قيمة الرقيق املقتول تؤخذ من عاقلة اجلاين وتدعع لسيد الرقيق املقتول
ألهنا بدل نفس كاحلر.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ومثل ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1005 :
(  )5خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.786 :
(  )6قال ابن عباس رضي اهلل عنهما" :ال حتمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعرتاعا" قال األلباين رمحه اهلل :هذا سند
حسن إن شاء اهلل ،عإن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عباس هو ثقة يف الواقع  ،واحتج به الشيخان؛ األلباين ،إرواء الغليل في تخريج
أحاديث منار السبيل ،مرجع سابق.336/7 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عتعني ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.373/7 :
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قوله :وهو غري مميز أو مميزا وكأن يرى وجوب طاعة أمره [كأعجمي](.)1
قوله :من الفعل إىل عوت النفس أشار بذلك إىل أن الكمال بالتكليف واإلسالم واحلرية قال
يف [شرح]( )2الروض( )3بل إىل مضى األجل قال يف الروضة( )4ولو كان بعضهم يف أول احلول كاعرا أو
( )6
رقيقا أو صبيا أو جمنونا وكمل يف [آخر]( )5مل يؤخذ منه حصة تلك السنة وما بعدها قال الراععي
ألهنم ليسوا أهال [للبذل]( )7يف االبتداء عال يكلفون النصرة باملال يف االنتهاء واملعسر كامل أهل
للنصرة وإمنا يعترب املال ليتمكن من األداء عيعترب وقته.
قوله :أهو قبل [إسالم أو]( )8بعده بأن قالت املسلمة قبله والكاعرة بعده.
قوله :إىل متام الدية أي إن كان هلا متام وكانت اجلناية على مقدر.
قوله :يف هذه أي مسألة االصطدام(.)9

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :من عجمي ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.157/4 :
(  )4النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.356 /9 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :آخره ،والصحيح ما أثبته.
(  )6النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.355/9 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :للبدل ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :إسالمها و ،والصحيح ما أثبته.
(  )9إن تعمد االصطدام مبا ال يهلك غالبا ،وقد يهلك عشبه عمد ،إال أنه ال يوجد قصاصا وتكون الدية على العاقلة مغلظة ،وإن
مل يتعمد االصطدام عأخطأ عالدية على العاقلة خمففة؛ األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق:
.79/4
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تنبيه

سكت املؤلف [رمحه اهلل تعاىل]( )1تبعا ألصله عن صفة العاقلة وهي مخس التكليف وعدم الفقر
واحلرية والذكورة واتفاق الدين عال يعقل صيب وعقري ورقيق ومبعض كما قاله البلقيين( )2وامرأة وخنثى
لعدم أهليتهم للنصرة ولعدم الوالية ألن الرقيق ال ميلك واملكاتب وإن ملك ليس أهال للمواساة( )3علو
بان اخلنثى ذكرا غرم حصته اليت أداها غريه اعتبارا مبا يف نفس األمر كما يف شاهده لنكاح ووليه
وصحح البلقيين( )4خالعه وال يعقل مسلم عن ذمي وال عكسه ويتعاقل يهودي ونصراين أي يعقل كل
منهما عن اآلخر كما [قد]( )5يتوارثان ألن الكفر( )6كله ملة واحدة ويتعاقل ذمي ومعاهد بقي عهده
مدة األجل ال حريب عال يعقل عن ذمي وال معاهد وال يعقالن عنه وإن اتفقت ملتهما النقطاع
النصرة بينهما باختالف الدار وحتمل يف كل سنة من العاقلة وهو من ميلك عاضال عما بقي يف
الكفارة عشرين دينارا أو قدرها اعتبارا بالزكاة نصف دينار على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل
الفضة وعلى املتوسط منهم وهو من ميلك عاضال عما ذكر دون العشرين دينارا وعوق ربع دينار لئال
يبقى عقريا ربع دينار أو ثالثة دراهم ألنه واسطة بني الفقري الذي ال شيء عليه والغىن الذي عليه
نصف دينار.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2البلقيين :تقدم ذكره صفحة .17
(  )3املواساة :أن ينزل غريه منزلة نفسه يف النفع له والدعع عنه؛ اجلرجاين ،التعريفات ،مرجع سابق.236 :
(  )4البلقيين :تقدم ذكره صفحة .17
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1006 :
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الفصل الثامن :فص ــل في تغليظ الدية وتخفيفها

قوله :وتغلظ دية العمد من ثالثة أوجه( )1أو من وجه واحد [شرح اخلطيب](.)2
قوله( : )3لكوهنا مثلثة أي [ثالثة]( )4أقسام وال يضر كون أحد األقسام أكثر.
قوله :وكوهنا حالة ال مؤجلة.
قوله :وعلى اجلاين دون عاقلته.
قوله :وختفف دية اخلطأ بثالثة أوجه( )5أو من وجهني [شرح اخلطيب](.)6

(  ) 1دية العمد مغلظة من ثالثة أوجه كوهنا معجلة ال مؤجلة ،وكوهنا مثلثة ال خممسة ،وكوهنا على اجلاين ال على عاقلته؛
األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.48/4 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش خطيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.787 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ثالث ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ختفف دية اخلطأ من ثالثة أوجه ،عتجب على العاقلة وجتب خممسة وتكون مؤجلة يف ثالث سنني ،ودية شبه العمد تتخفف
من وجهني؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.256/9 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش خطيب ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :مؤجلة ولو من غري ضرب قاض.
قوله :بثالث سنني أي تؤجل يف آخر كل سنة ثلث من الدية وتأجيلها بالثالث ذكره
البيهقي([ )1من]( )2قضاء عمر [رضي اهلل عنه]( )3وعلي [رضي اهلل عنهما]( )4وعزاه الشاععي([)5رضي
اهلل تعاىل عنه]( )6إىل قضاء النيب صلى اهلل عليه وسلم والظاهر تساوي الثالث يف [القسمة]( )7وإن كل
ثلث آخر سنة وأجلت بالثالث [لكثرهتا]([ )8ال]( )9ألهنا بدل نفس عدية املرأة والذمي ال تكون يف
ثالث كما سيأيت.
قوله :يف النفس الكاملة بإسالم وحرية وذكورة.
قوله :وبسنتني أي وتؤجل بسنتني يف السنة األوىل [ثلثي]
الثالث من الواجب.

( )10

الدية ويف السنة الثانية الثلث

قوله :وبسنة أي وتؤجل دية كاعر معصوم من ذمي ومعاهد ومستأمن بسنة ألهنا قدر دية
مسلم أو أقل.

(  )1عن عامر الشعيب ،قال :جعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،الدية يف ثالث سنني ،وثلثي الدية يف سنتني ،ونصف الدية يف
سنتني ،وثلث الدية يف سنة؛ البيهقي ،السنن الكبرى ،مرجع سابق190/8 :؛ قال األلباين رمحه= = اهلل :إسناده ضعيف :من
أجل األشعث عإنه مضعف ،مث هو منقطع بني الشعيب وعمر؛ األلباين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ا لسبيل ،مرجع
سابق.337/7 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يف ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الشاععي ،األم ،مرجع سابق.121/6 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :القيمة ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بكثرهتا ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ثلثيها ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :يف األطراف كاأليدي واألرجل وأجل واجب( )1نفس من وقت زهوق هلا مبزهق أو سراية
جرح ألنه مال حيل بانقضاء األجل عكأنه ابتدأ أجله من وقت وجوبه كسائر الديون املؤجلة وأجل
واجب غريها من وقت جناية ألن الوجوب تعلق هبا وإن كان ال يطالب ببدهلا إال بعد االندمال ومن
مات من العاقلة يف أثناء سنة عال شيء عليه من واجبها خبالف من مات بعدها لزم واجبه تركته.

( )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1007 :
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قوله :إال أن يكون القتل أشار بذلك إىل أن دية اخلطأ تغلظ من وجه واحد وهو وجوهبا مثلثه
يف أحد ثالثة مواضع.
قوله :حبرم مكة ولو كان القاتل صبيا أو جمنونا [و]( )1القتل خطأ حبرم مكة عإهنا تغلظ عيه
( )2
ألنه له تأثريا يف األمن بدليل إجياب جزاء الصيد املقتول عيه عإذا غلظ على األمة يف شأن [صيده]
وطريه بالضمان عاآلدمي أوىل بالتغليظ(.)3
قوله :سواء [كان]( )4القاتل واملقتول عيه أم احدمها وإن خرج منه اجملروح عيه ومات خارجه
خبالف عكسه نظري ما مر يف صيد احلرم ومن مث يتأتى هنا كل ما ذكروه كما اقتضاه كالم الروضة
علو رمى من بعضه يف احلل [و]( )5بعضه يف احلرم أو من احلل إنسانا عيه عمر السهم يف هو احلرم
غلظ وال خيتص التغليظ بالقتل عإن اجلراح يف احلرم مغلظة وإن مل ميت [عيها]( )6أو مات عيها خارجه
خبالف عكسه عيما يظهر [شرح]( )7رملي(.)8

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أو ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :صيد ،والصحيح ما أثبته.
(  )3تغلظ الدية يف حرم مكة وحرم املدينة؛ ألن له تأثريا يف األمن بدليل إجياب جزاء الصيد املقتول عيه سواء أكان القاتل واملقتول
عيه أم أحدمها؛ أو يف قتل ذي رحم حمرم لعظم حرمة الرحم؛ األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق:
.47/4
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أكان ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أو ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :منها ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.316/7 :
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الكاعر ال تغلظ ديته يف احلرم كما قاله املتويل( )1ألنه ممنوع من دخوله لضرورته اقتضته عهل تغلظ أو
يقال هذا نادرا [واألوجه]( )2الثاين [شرح اخلطيب]( )3ومشى عليه الرملي يف شرحه وقد تقدم التنبيه
عليه يف كالم احلاشية(.)4
قوله( : )5أو شهر أي أو وقع القتل.
قوله :يف شهر حرام وينبغي أنه لو( )6رمي يف ا ألشهر احلرم وأصاب يف غريها أو عكسه أو
جرحه عيها ومات يف غريها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم( )7يف احلرم وغريه كما يؤخذ من كالم
ابن املقري( )8يف إرشاده انتهى خطيب [ح](.)9

(  )1املتويل :تقدم ذكره صفحة .170
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ال وجه ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش خطيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4البم َج ْيـَرِم ّي ،حاشية البجيرمي على الخطيب ،مرجع سابق.137/4 :
(  )5خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.789 :
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1008 :
(  )7األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.47/4 :
(  )8ابن املقري :تقدم ذكره صفحة .52
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ح~.
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قوله :ذي القعدة بقاف مفتوحة واحلجة حباء مكسورة على األعصح عيهما ومسيا بذلك
لقعودهم عن القتال يف األول ولوقوع احلج يف [الثاين]( )1واحملرم لتحرمي القتال عيه ودخلته الالم دون
غريه من الشهور ألنه أوهلا ععرعوه [كان]( )2قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة.
قوله :ورجب ويقال له األصم واأل صب لعظم حرمتها وال يلتحق هبا شهر رمضان وإن كان
سيد الشهور ألن املتبع يف ذلك التوقيف قال تعاىل ( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)( ،)3والظلم يف
غريهن حمرم أيضا وقال تعاىل( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ [ﭵ ﭶ ﭷ]( )4ﭸ)( ،)5وال يشكل
على ذلك نسخ حرمة القاتل عيه ألن أثر احلرمة باق كما أن دين نسخ وبقيت حرمته وال باحلرم إال
حرام ألن حرمته عارضة غري دائم ة سواء كان حمرمني أم [أحدمها]( )6وال حبرم مكة حرم حنو املدينة بناء
( )8
على منع اجلزاء بقتل صيده وما ذكره الشيخ [رمحه اهلل تعاىل]( )7من عدها من سنتني هو الصواب
يف [شرح]( )9مسلم وغريه وقال إن األخبار تظاعرت بعدها كذلك وعدها الكوعيون من سنة واحدة
عقالوا احملرم ورجب [وذو]( )10القعدة وذو احلجة وتظهر عائدة اخلالف عيما لو قال هلل على صوم
األشهر احلرم ابتداء باألول منها [ععلى]( )11األول يبدأ بذي القعدة وعلى الثاين باحملرم أما لو اطلق
عقال هلل على صوم األشهر احلرم عإنه [يبدأ]( )12مبا يلي نذره(.)1
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الثانية ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كأ نه ،والصحيح ما أثبته.
(  )3سورة التوبة ،من اآلية.36 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5سورة البقرة ،من اآلية.217 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بأحدمها ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8األنصاري ،زكريا بن حممد السنيكي ،ت 926هـ ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،ط 1سوريا ،دمشق ،دار الفكر
للطباعة والنشر1414 ،هـ 1994 -م؛ .178/2
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وذا ،والصحيح ما أثبته.
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ععلى ععلى ،والصحيح ما أثبته.
(  )12ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :حمرم رحيم أي قريب حمرم كاألم واألخت ملا يف ذلك من قطيعة الرحم.
قوله :باإلضاعة ألن الرحم القرابة عال تصح الوصفية( )2ظاهرا أو [ليفيد أن]( )3احملرمية من جهة
القرابة احرتازا [مما]( )4ذكره الشيخ([ )5رمحه اهلل تعاىل]( )6بقوله وخرج باإلضاعة إخل.

(  )1تمغلظ الدية يف األشهر احلرم :ذي القعدة وذي احلجة واحملرم ورجب لعظم حرمتها وال يلتحق هبا شهر رمضان وإن كان سيد
املتبع يف ذلك التوقيف ،قال اهلل تعاىل ( :ﯜ ﯝ ﯞﯟ)؛ سورة التوبة ،من اآلية36 :؛ والظلم يف غريهن
الشهور؛ ألن َ
حمرم أيضا ،قال تعاىل( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ)؛ سورة البقرة ،من اآلية217 :؛ وال يشكل ذلك بنسخ
حرمة القتال عيها؛ ألن أثر احلرمة باق كما أن دين اليهود نسخ وبقيت حرمته؛ األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض

الطالب ،مرجع سابق.47/4 :
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1009 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يتقيدان ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عما ،والصحيح ما أثبته.
(  )5العجيلي ،حاشية الجمل ،مرجع سابق.60/5 :
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :وتغلظ دية شبيه العمد بكوهنا مثلثة على العاقلة عهو ألخذه شبها من العمد واخلطأ
ملحق بكل منهما من وجه [شرح]( )1رملي( )2ويأيت التغليظ يف غري النفس من األطراف واجلراحات
واملعاين إذا وقع ذلك يف األشهر احلرم أو احلرم أو حمرما ذا رحم كذا خبط شيخنا الزيادي([ )3رمحه اهلل
تعاىل](.)4

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )2الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.316/7 :
(  )3الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمط وطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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ال يدخل قيمة العبد تغليظ وال ختفيف بل الواجب قيمة العبد يوم التلف على قياس سائر املقومات
وال تغليظ يف قتل اجلنني باحلرم كما يقتضيه إطالقهم وصرح به الشيخ أبو حامد( )1وإن كان مقتضى
النص خالعه وال تغليظ يف احلكومات كما نقله الزركشي( )2عن تصريح املاوردي( )3وإن كان مقتضى
كالم( )4الشيخني( )5خالعه وتقييد [املصنف]([ )7( )6رمحه اهلل تعاىل]( )8القتل باخلطأ

(  )1األسفراييين :هو أبو حامد ،أمحد بن حممد ،ولد يف أسفرايني -بالقرب من نيسابور  -سنة 344هـ ،ومات -رمحه اهلل -
شيخ طريقة العراقيني ،عهو إسفراييين املولد ،قدم بغداد شابا ،وتفقه على شيوخه العراقيني ،عصار هبذا عراقيا ،
ببغداد سنة 406هـ؛ م
شيخ طريقة العراقيني ،ومن أشهر أعالم طريقة العراقيني :القاضي أبو الطيب طاهر بن عبداهلل بن طاهر الطربي ت450:هـ،
عهو م
ومنهم اإلمام أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي ت 450:هـ؛ اجلويين ،نهاية المطلب في دراية المذهب ،مرجع

سابق132 :؛ الذهيب ،سير أعالم النبالء ،مرجع سابق193/17 :؛ السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،مرجع سابق:
61/4؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.211/1 :
(  )2الزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،مرجع سابق.129/7 :
(  )3املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.307/12 :
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.790 :
(  )5الشيخان :مها اإلمامان عبد الكرمي الراععي ،وأبو زكريا حيىي بن شرف النووي.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :املص ،والصحيح ما أثبته.
(  )7املصنف :هو اإلمام النووي؛ تقدم ذكره صفحة .45
(  )8ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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إشارة إىل [أن]( )1التغليظ إمنا يظهر عيه أما إذا كان عمدا أو شبه عمد عال يتضاعف بالتغليظ وال
خالف عيه كما قاله العمراين([ )2رمحه اهلل تعاىل]( )3ألن الشيء إذا انتهى هنايته يف التغليظ ال يقبل
التغليظ كاألميان يف القسامة([ )4ونظريه]( )5املكرب ال يكرب كعدم التثليث يف غسالت الكلب قاله
الدمريي( )6والزركشي( )7شرح اخلطيب( )8وال يقبل يف ابل الدية معيب مما يثبت الرد يف البيع وإن كانت
ابل من لزمته معيبة ألن الشرع أطلقها عاقتضت السالمة وخالف ذلك الزكاة لتعلقها بعني املال
وخالف الكفارة أيضا ألن مقصودها ختليص الرقبة من الرق [يستقل]( )9عاعترب عيها السالمة مما يؤثر
يف العمل واالستقالل إال برضى املستحق بذلك إذا كان أهال للتربع ألن احلق له عله إسقاطه ومن
لزمته دية وله ابل عيؤخذ منها وال يكلف غريها ألهنا( )10تؤخذ على سبيل املواساة [عكانت]( )11مما
عنده كما جتب الزكاة يف نوع النصاب عإن مل يكن له إبل عمن غالب إبل بلده بلدي أو من غالب
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2العمراين ،حيىي بن أيب اخلري بن سامل اليمين ،ت 558هـ ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،حتقيق :قاسم حممد النوري،
ط ،1اململكة العربية السعودية ،جدة ،دار املنهاج 1421،هـ  2000 -م.485/11 ،
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4القسامة يف اللغة :اليمني؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة قسم"503/2 :؛
واصطالحا :أن يقسم مخسون من أولياء القتيل على استحقاقهم دية قتيلهم ،إذا وجدوه قتيال بني قوم ،ومل يعرف قاتله .عإن مل
يكونوا مخسني رجال أقسم املوجودون مخسني ميينا؛ عإن امتنعوا وطلبوا اليمني من املتهمني ردها القاضي عليهم ،عأقسموا هبا على
نفي القتل عنهم .عإن حلف املدعون استحقوا الدية ،وإن حلف املتهمون مل تلزمهم الدية ،الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع ،مرجع سابق286/7 :؛ اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل املالكي ،ت 1101هـ ،شرح مختصر خليل ،بدون طبعة ،لبنان،

بريوت ،دار الفكر للطباعة ،بدون تاريخ55/8 ،؛ اخلطيب الشربيين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مرجع
سابق109/4 :؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق9/10 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.2/10 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ونظري ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الدمريي ،حممد بن موسى بن عيسى808 ،هـ ،النجم الوهاج في شرح المنهاج ،ط ،1لبنان ،بريوت  ،دار املنهاج ،
1425هـ 2004 -م.460/8 ،
(  )7الزركشي ،المنثور في القواعد الفقهية ،مرجع سابق.197/3 :
(  )8اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرعة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق.297/5 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ليستقل ،والصحيح ما أثبته.
(  )10خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1010 :
(  )11ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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إبل [قبيله]( )1بدوي ألهنا بدل متلف عوجب عيها البدل الغالب كما يف قيم املتلفات( )2عإن مل يكن
يف البلدة أو القبيلة [أبل]( )3بصفة األجزاء عيؤخذ من غالب إبل أقرب بالد أو أقرب قبائل إىل موضع
املودي عيلزمه نقلها كما يف زكاة الفطر مامل يبلغ موته نقلها مع قيمتها أكثر من مثن املثل ببلد أو قيمة
[العدم]( )4عإنه ال جيب ح نقلها وهذا ما جرى عليه ابن املقري( )5وهو أوىل من الضبط مبساعه القصر
وإذا وجب [نوع]( )6من االبل ال يعدل عنه إىل نوع من غري ذلك الواجب وال إىل قيمة عنه إال برتاض
من املؤذي واملستحق [شرح اخلطيب]([ )8( )7رمحه اهلل تعاىل](.)9

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قبيلته ،والصحيح ما أثبته.
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.48/4 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بل ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :القدم ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ابن املقري :تقدم ذكره صفحة .52
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :نوع نوع ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش خطيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )8اخلطيب الشربيين ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،مرجع سابق.504/2 :
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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الفصل التاسع :فصـ ــل في بيان االصطدام

قوله :حران [أي]( )1كامالن.
قوله :ماشيان أو راكبان ولو صبيني أو جمنونني يفيد أهنما إن قصد االصطدام عالواجب مغلظ
وإال عمخفف حرره وسواء [راكبان]( )2بأنفسهما أو اركبهما الوايل ملصلحتهما وكانا ممن يضبطان
املركوب عال ضمان على الوايل إذ ال تقصري [ش]( )3ق س( )4أو حاملني مقبلني كانا أو مدبرين أو
أحدمها مقبال واآلخر مدبرا أو ماشيا طويال وراكبا.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ركبان ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
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قوله :عيموتا ودابتهما سواء اتفق املركوبان جنسا وقوة كفرسني أم ال كفرس وبعري وبغل وسواء
اتفق مسريمها أم اختلف كأن كان أحدمها ميشي واآلخر يعدوا أو سواء وقعا منكبني أم مستقلني أم
أحدمها منكبا واآلخر مستلقا.
قوله :ال شرتاكهما يف اإلتالف إخل وقد جيي [التقاص]( )2( )1يف ذلك وال جيي يف الدابة إال أن
( )4
تكون عاقله كل منهما ورثته وعدمت االبل هذا إذا كانت الديتان هلما وسيأيت يف كالمه( )3محكم
مالو كانتا لغريمها.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :التقاض ،والصحيح ما أثبته.
(  )2املقاصة يف اللغة :مصدر قاصه إذا كان له عليه دين مثل ما على صاحبه ،عجعل الدين يف مقابلة الدين؛ الفيومي ،المصباح
المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة قصص"505/2 :؛ واصطالحا :إسقاط دين مطلوب لشخص على غرميه
يف مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغرميه ،وهي طريقة من طرق قضاء الديون؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين،
مرجع سابق.301/6 :

(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.76/4 :
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1011 :
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قوله :نصف دية اآلخر لوارث اآلخر( )1ألنه مات بفعله وععل اآلخر عفعله هدر يف حق نفسه
مضمون يف حق اآلخر وظاهر مما سيأيت يف السفينتني أنه لو كان على الدابتني مال أجنيب لزم كل
منهما نصف الضمان أيضا ولو كانت حركة احدى الدابتني ضعيفة حبيث يقطع بأنه [ألثر]( )2هلا مع
قوة حركة األ خرى مل يتعلق هبا حكم كغرز إبرة يف جلدة العقب مع اجلراحات العظيمة نقله [اإلمام
عن]( )3الشيخان عن اإلمام واقراه وجزم به ابن عبد السالم( )4ومثل ذلك يأيت يف املاشني كما قاله ابن
الرععة( )5وغريه [شرح املنهج](.)7()6
قوله :كان كانا أعميني أو يف ظلمة أو غاعلني.
قوله :وهو يف األوىل وهو ما إذا مل يقصد االصطدام خطأ.

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.791 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ال أثر ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ابن عبد السالم :تقدم ذكره صفحة .154
(  )5األنصاري ،ك فاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.43/16 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش منهج ،والصحيح ما أثبته.
(  )7اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.202/9 :
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قوله :ويف الثانية وهو ما إذا قصد ذلك.
قوله :شبه عمد ال عمد ألن الغالب أن االصطدام ال يفضي إىل املوت غالبا وعلى كل منهما
أيضا يف تركت ه كفارتان إحدامها لقتل نفسه واألخرى لقتل صاحبه [شرح]( )1روض(.)2
قوله :عإن كانتا ألجنيب كاملعارين واملستأجرين لزم كل منهما نصف قيمتهما أي عال يهدر
منهما [شيء]( )3ألن املعار وحنوه مضمونان وكذا املستأجر وحنوه إذا اتلفه ذوا اليد أو اصطدام رقيقان
[وماتا]( )4عهدر وإن تفاوتا قيمة لفوات حمل اجلناية وإذا مات أحدمها عنصف قيمته يف رقبة احلي نعم
لو امتنع بيعهما كمستولدتني لزم سيد كل األقل من قيمته وأرش جنايته على اآلخر وكذا لو كانا
مغصوبني لزم الغاصب األقل أيضا واجملنونان والصبيان واجملنون والصيب يف اصطدامهما كالكاملني عيه
إن ركبا بأنفسهما وكذا لو اركبهما [وليهما]( )5ملصاحلتهما،

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )2النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.331/9 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بشيء ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وما ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الوايل ،والصحيح ما أثبته.
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وكان ممن يضبطان املركوب عال ضمان على الويل إذ ال تقصري قال الزركشي( )1يف [شرح]( )2املنهاج
ويشبه أن الويل( )3من له والية التأديب من أب أو غريه [كحاضن]( )4وغريه علو اركبهما أجنيب بغري
إذن الويل ولو ملصلحتهما ععلى عاقلته ديتامها وعليه قيمة [دابتهما]( )5لتعديه بذلك أو اركبهما
أجنبيان كل واحد ععلى عاقلة كل منه ما نصف دية وعلى كل منهما نصف قيمة الدابتني ألنه اتلف
النصفني متعديا وعلى كل منهما ضمان ما أتلفته دابة من اركبه روض وشرحه(.)6
قوله :مالحان واملالحان مها اجملريان هلما واملالح هو املصلح لشأن السفينة عهو من املالحة
وقيل هو اسم للريح مسي به املالح وقيل ملعاجلته املاء امللح [ش]( )7عمريه(.)8
قوله :عتلفا وما عيهما أي ومها وما عيهما ملك هلما.

(  )1وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1012 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حاضن ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :دابتيهما ،والصحيح ما أثبته.
(  )6النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.333/9 :
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق.153/4 :
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قوله[ :لراكبني]( )1عيما مر عيهدر نصف بدل سفينة ونصف ما عيها عإن بذلك يلزم كال
منهما كفارتان ولزم عاقلة كل منهما نصف دية اآلخر روض وشرحه( )2عإن كان [عيهما]( )3مال اجنيب
لزم كل منهما نصف الضمان لتعديه وظاهر أن األجنيب يتخري بني أخذ مجيع [بدل]( )4ماله( )5من
أحد املالحني مث [يرجع هو]( )6بنصفه على اآلخر وبني أن يأخذ نصفه منه ونصفا من اآلخر عإن
كانا [من]( )7املالحان رقيقني تعلق الضمان برقبتهما.
قوله :أو مل يكمال عدهتما من الرجال واآلالت أو مل [يعدالمها]( )8عن صواب االصطدام.
قوله :نعم إخل هذا استدراك على قوله عكالراكبني.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عكالراكبني ،والصحيح ما أثبته.
(  )2النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.337/9 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عيما ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.791 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :هو يرجع ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما ب ني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يعدالها ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :عال ضمان لعدم تقصريمها كما لو حصل اهلالك بصاعقة خبالف [غلبة]( )1الدابة ألهنا
تنضبط باللجام سواء أوجد منهما ععل بأن سريامها مث هاجت ريح و عجزا عن احلفظ أم ال كما لو
شدامها على الشط عهاجت ريح وسريهتما والقول قوهلما عند التنازع يف أهنما غلبا ألن األصل براءة
ذمتهما وإن تعمد أحدمها( )2أو عرط دون اآلخر علكل منهما حكمة عإن كانت إحدامها مربوطة
واألخرى سائرة عصدمتها السائرة [عكسرهتا]( )3عالضمان على جمرى الصادمة روض وشرحه(.)4
قوله :عخص بالضمان سواء استمر الواقف مبكانه أم احنرف عن املاشي عأصابه يف احنراعه أو
احنرف إليه عأصابه بعد متام احنراعه خبالف ما لو احنرف إليه ملا قرب إليه عأصابه يف احنراعه عإهنما
كماشيني اصطدما [شرح]( )5األصل وقد تقدم( )6حكم اصطدام املاشيني.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :غلبة غلبة ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1013 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وكسرهنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )4النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.338/9 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )6األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.76/4 :
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ق وله :بطريق ضيق هدر القاعد ومثله النائم [قال :األذرعي( )1ينبغي أن يكون موضع اهدار
القاعد والنائم]( )2عيما إذا كان يف منت الطريق وحنوه أما إذا كان يف منعطف وحنوه حبيث ال ينسب إىل
تعد وال إىل تقصري عال يهدر وهذا البد منه وقوله :قال :األذرعي( )3إخل أشار إىل تصحيحه ح
رملي(.)4
قوله :وعلى [عاقلته]( )5أي عاقلة [القاعد](.)6
[قوله :وعلى عاقلته أي عاقلة املاشي]

( )7

(  )1األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )2ما ب ني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )4اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.411/8 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عاقلة ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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تنبيه

النائم يف طريق [واسع]( )1أو ضيق [أو]( )2لغرض عاسد كسرقة أو أذى كالقاعد يف ضيق نبه عليه
األذرعي([ )4()3رمحه اهلل تعاىل]( )5واملسجد بالنسبة لقائم أو قاعد عيه وكذا نائم معتكف عيه كامللك
[هلم]( )6ععلى عاقلة [العاثر]( )8()7ديتهم وهو هدر ويف تشبيه ذلك بامللك [رمز]( )9إىل أن حمله عيمن له
املكث باملسجد خبالف ما إذا امتنع عليه كجنب وحائض وكاعر دخل بال إذن واملسجد لنائم عيه
غري معتكف وقاعد أو قائم عيه ملا ينزه املسجد عنه كالطريق عيفصل عيه بني الواسع والضيق كما
مر(.)10
قوله :ولو رموا باملنجنيق( )11عارس معرب يذكر ويؤنث ألن اجليم والقاف ال جيتمعان يف كلمه
عربية وأصلها من جي بيك أي ما اجودىن وهو آلة يرمي هبا احلجارة.
قوله :ألنه مات بفعله وععل الباقني عإن كانوا عشرة أهدر العشر من دية كل منهم ولزم عاقله
كل واحد من التسعة عشرها وكذا [البلقيين]( )2()1حكم دية كل واحد من العشرة( )3إذا مات أهدر
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )4اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.18/9 :
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :هبم ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :العاشر ،والصحيح ما أثبته.
(  )8عاثر :يقال عالن وقع يف عاثور شر وعاعور شر إذا وقع يف ورطة مل حيتسبها وال شعر هبا ،وأصله الرجل ميشي يف ظلمة الليل
عيتعثر بعاثور املسيل أو يف خد خده سيل املطر عرمبا أصابه منه وثء أو عنت أو كسر؛ وعاثر مجع عاثرة ،وهي احلادثة اليت تعثر
بصاحبها؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة عثر".541/4 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :زمن ،والصحيح ما أثبته.
(  )10األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.75/4 :
نع ليل بفتح الفاء والتأنيث أكثر من التذكري عيقال هي املنجنيق وعلى التذكري هو املنجنيق وهو معرب ومنهم من
(  )11املنجنيق :عَ َ
يقول امليم زائدة ووزنه منفعيل ،ومنجنيق بكسر امليم أل نه آلة ترمى هبا احلجارة واجلمع منجنيقات؛ الفيومي ،المصباح المنير في

غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة جمن".564/2 :
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عشرها ويلزم كال من عاقله التسعة( )4عشرها قال :البلقيين( )5ويستثىن منه ما لو حصل عوده على
بعضهم بأمر [صنعة]( )6الباقون وقصدوه [بسقوطه]( )7عليه وغلبت أصابته عهو عمد ال حتمله العاقلة
بل يف أمواهلم وال قصاص عليهم ألهنم شركاء خمطى وكأهنم تركوه ألنه ال يتصور عندهم وحنن صورناه
( )9
عال خالف بيننا وبينهم قال الزركشي( )8كاألذرعي

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،ويوجد عليها خط ،والصحيح ما أثبته.
(  )2البلقيين :تقدم ذكره صفحة .17
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سع ود ،هناية اللوح رقم.1014 :
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.792 :
(  )5البلقيين :تقدم ذكره صفحة .17
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :صيغة ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :سقوطه ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الزركشي :تقدم ذكره صفحة .42
(  )9األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
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وصورة املسألة عيمن مد معهم احلبال ورمى باحلجر أما من أمسك خشبة املنجنيق أن احتيج
إىل ذلك أو وضع احلجر يف الكفة ومل ميد احلبال عال شيء عليه ألنه متسبب واملباشر غريه [قال](:)1
املاوردي( )2واملتويل( )3وغريمها روض وشرح( )4نعم إن توقفت جودة الرمي على وضعه كان شريكا هلم
[شرح]( )5وإذا أصاب غريهم عمات عإن مل يقصدوه عخطأ وإن قصدوه ععمد إن غلبت اإلصابة به
وهم حذاق لصدق حد العمد عليه عيوجب القصاص أو الدية املغلظة يف أمواهلم وإال بان مل تغلب
اإلصابة به عشبه عمد يوجب دية مغلظة على العاقلة.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قاله ،والصحيح ما أثبته.
(  )2املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.141/12 :
(  )3املتويل :تقدم ذكره صفحة .170
(  )4األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.81/4 :
(  )5ما بني امل عكوعني يف خمطوطة ب :ح~ ،والصحيح ما أثبته.
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الفصل العاشر :فص ـ ــل في الجناية على الجنين

واجلنني( )1اسم للمسترت يف بطن أمه ولذلك مسيت اجلن جنا الستتارهم عإن خرج حيا مسي ولدا أو
ميتا مسي سقطا ح(.)2
قوله :مثال مثل الضرب ما لو مشت رائحة تؤثر يف اإلجهاض( )3إذا علم أن الطعام كذلك وأن
هناك حامال وجب عليه أن يدعع هلا ما مينع اإلجهاض إن طلبت وكذا إن مل تطلب عإن مل يدعع
وأجهضت ضمنه بالغرة( )4نعم ال جيب عليه الدعع جمانا خبالف ما إذا مل يعلم حال الطعام أو مل يعلم
بوجود احلامل أو [بتأثريها]( )5بتلك الرائحة عال ضمان عليه ألنه مل خيالف العادة ومل يباشر اإلتالف
لكن لو علمت هي احلال ومل تطلب حىت أجهضت ععليها( )6الضمان ولو كان الطعام لغريه وجب
عليه الدعع منه ويضمن كما يف املضطر وكما لو أشرعت السفينة على الغرق عإنه جيب طرح متاعها
لرجاة جناة الراكب مع الضمان ق س( )7وكذا لو عتح اجلريان السراب بغري إعالم اجلريان أو استعملوا
حنو مسك من غري إعالم احلامل أو ذات الولد ومات عإهنم [يضمنون](.)8
قوله :حية ولو انفصل بعد موهتا [انتهى]( )9ق س(.)10

(  )1اجلنني :وصف له ما دام يف بطن أمه واجلمع أجنة مثل :دليل وأدلة ومسي بذلك الستتاره عإذا ولد عهو منفوس؛ الفيومي،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة جنن".111/1 :
(  )2املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.149/15 :

(  )3أجهضت املرأة ولدها إجهاضا أي أسقطته ناقص اخللق عهي جهيض وجمهضة باهلاء وقد حتذف؛ الفيومي ،المصباح المنير
في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة جهض".113/1 :
(  )4الغرة :تقدم ذكرها صفحة .163
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تباشرها ،والصحيح ما أثبته.
(  )6خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1015 :
(  )7وبرجوعي إىل ما أشار إليه املؤلف مل اعثر عليه.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يضمون ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )10الغزي ،عتح القري ب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.277/1 :
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قوله :ضربة مؤثرة وال أثر [للطمة]( )1خفيفة كما ال [تؤثر]( )2يف الدية.
قوله :بأن تبني عيه شيء من خلق أدمي خبالف ما لو ظهر حلم ال صورة عيه عإنه ال شيء عيه
لعدم حتقق وجوده.
قوله :معصوما عند الضرب وإن مل تكن أمه معصومة عنده خبالف جنني حربية من حريب
وإن أسلم أحدمها بعد الضرب عال شيء عيه وأما املرتد عال ضمان يف إتالعه قال :يف البيان( )3وليس
لنا شيء يصح بيعه وال جيب يف إتالعه شيء سواه انتهى.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لنحو لطمة ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يؤثر ،والصحيح ما أثبته.
(  )3العمراين ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،مرجع سابق.387/12 :
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قوله :غرة( )1وأصل الغرة البياض يف وجه الفرس وهلذا َشرط( )2عمرو ابن العال( )3أن يكون العبد
أبيض واألمة بيضاء وحكاه الفاكهاين( )4يف [شرح]( )5الرسالة عن ابن عبد الرب( )6أيضا ومل يشرتط
األكثرون ذلك وقالوا النسمة من الرقيق غرة ألهنا غرة ما ميلك أي أعضله وغرة كل شيء خياره ع
( )7
قال :القاضي احلسني

(  )1الغرة :تقدم ذكرها صفحة .163
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.793 :
(  )3أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العريان التميمي مث املازين ،البصري ،شيخ القراء والعربية ،ولده :يف حنو سنة سبعني؛ برز يف
احلروف ،ويف النحو ،وتصدر لإلعادة مدة ،واشتهر بالفصاحة ،والصدق ،وسعة العلم؛ تويف رمحه اهلل سنة سبع ومخسني ومائة؛
الذهيب ،سير أعالم النبالء ،مرجع سابق.407/6 :
(  )4الفاكِهاين :عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي اإلسكندري ،تاج الدين الفاكهاين :عامل بالنح و ،من أهل اإلسكندرية،
(734- 654هـ = 1334- 1256م)؛ له كتب ،منها "اإلشارة" يف النحو ،و"املنهج املبني" يف شرح= = األربعني النووية،
و"التحرير والتحبري" يف شرح رسالة ابن أَيب َزيْد القريواين ،يف عقه املالكية ،و"رياض األعهام يف شرح عمدة األحكام" يف احلديث،

و"الف جر املنري يف الصالة على البشري النذير" و"الغاية القصوى يف الكالم على آيات التقوى"؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق:
.56/5
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
الرب :يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي ،أ بو عمر :من كبار حفاظ احلديث ،مؤرخ،
(  )6ابن َع ْبد َ
أديب ،حباثة يقال له حاعظ املغرب ولد بقرطبة؛ ( 463- 368هـ= 1071- 978م)؛ وتويف بشاطبة .من كتبه "الدرر يف
اختصار املغازي والسري" و "العقل والعقالء" و"االستيعاب" ،يف تراجم الصحابة ،و"جامع بيان العلم وعضله" و"املدخل" يف
القراءات ،و"هبجة اجملالس وأنس اجملالس" يف احملاضرات ،و"التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد"؛ الزركلي ،األعالم ،مرجع
سابق.240/8 :
(  )7القاضي احلسني :تقدم ذكره صفحة .101
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احلكمة عيها أن [اجلنني]( )1شخص يرجى له كمال احلال باحلياة [عوجب على من عوت ذلك
شخص كامل احلال باحلياة]( )2انتهى ومل يفرقوا يف ذلك بني الذكر واألنثى لئال يكثر التنازع يف الذكورة
( )5
واألنوثة مث الدليل أنه صلى اهلل عليه وسلم( )3أوجب يف اجلنني [اهلزيلة]( )4عبدا ووليدة انتهى ق س
ويف جنينني غرتان وهكذا أو ميتا وحيا عمات عغرة يف امليت ودية يف احلي.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اجلنس ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمط وطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3عن أيب هريرة « ،أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى ،عطرحت جنينها ،عقضى عيه النيب صلى اهلل عليه وسلم بغرة
عبد أو أمة»؛ صحيح اإلمام مسلم  ،مرجع سابق :كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب دية اجلنني ،ووجوب الدية
يف قتل اخلطإ ،وشبه العمد على عاقلة اجلاين.1681/1309/3 ،
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اهلدلية ،والصحيح ما أثبته.
(  )5الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.277/1 :
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فرع

لو ألقت املضروبة يدا وماتت عغرة [جتب]( )1عإن [العلم]( )3()2قد حصل بوجود اجلنني والغالب على
الظن أن [اليد]( )4بانت باجلناية وخرج مباتت ما لو عاشت ومل تلق جنينا عال جيب إال نصف غرة
( )6
[كما]( )5أن يد احلي ال جيب عيها إال نصف دية وال يضمن باقية ألنا مل نتحقق تلفه [كيدين]
القتهما وماتت أو عاشت عيجب عيهما غرة وكذا لو القت ثالثا أو أربعا من األيدي واألرجل ورأسني
ال مكان كوهنما جبنني واحد بعضها اصلي وبعضها زائد وعن الشاععي [رضي اهلل عنه]( )7أنه أخرب
بامرأة هلا رأسان( )8عنكحها مب ائة دينار ونظر إليها وطلقها وظاهر أنه جيب للعضو الثالث حكومة وإن
القت بدنني ولو مملتصقني عغرتان إذ الواحد ال يكون له بدنان عالبدنان حقيقه يستلزمان رأسني علو
مل يكن إال رأس عاجملموع بدن واحد حقيقة وال جيب إال غرة واحدة روض وشرحه(.)9

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ال يعلم ،والصحيح ما أثبته.
(  )3خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1016 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الظن ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كيد من ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الغزايل ،الوسيط في المذهب ،مرجع سابق.381/6 :

(  )9النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.270/9 :
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قوله[ :و]( )1يبلغ الرقيق أي قيمته.
قوله :عشر دية أمه عفي احلر املسلم رقيق يبلغ قيمته مخسة أبعرة كما روي( )2عن عمر وعلى
وزيد [رضي اهلل عنهم]( )3وال خمالف هلم وألنه ال ميكن [كمال]( )4الدية لعدم تكميل حياته وال
اإلهدار عقد ردت بأقل دية ووردت وهو اخلمس يف املوضحة( )5والسن وإجياب ثالثة أبعرة وثلث
ألمنلة غري إهبام مل يرد خبصوصه بل لزم توزيع ما لإلصبع على أجزائها.
قوله[ :وتفوض]( )6األم كأب دينا إن عضلها عيه عفي جنني بني كتابية ومسلم تفرض األم
مسلمة عإن عقد الرقيق حسا أو شرعا وجب العشر [من]( )7دية األم عإن عقد العشر بفقد اإلبل
وجب قيمته كما يف إبل الدية والغرة( )8لورثة جنني ألهنا دية نفس.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2عن املسور بن خمرمة ،قال :استشار عمر بن اخلطاب الناس يف إمالص املرأة ،عقال املغرية بن شعبة« :شهدت النيب صلى اهلل
عليه وسلم قضى عيه بغرة عبد أو أمة» ،قال :عقال عمر :ائتين مبن يشهد معك ،قال :عش هد حممد بن مسلمة؛ صحيح اإلمام

مسلم  ،مرجع سابق :كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب دية اجلنني ،ووجوب الدية يف قتل اخلطأ ،وشبه العمد
على عاقلة اجلاين.1689/1311/3 ،
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمط وطة أ :تكميل ،والصحيح ما أثبته.
(  )5املوضحة :تقدم ذكرها صفحة .115
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تفرض ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يف ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الغرة :تقدم ذكرها صفحة .163
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قوله :مميزا سليما من عيب مبيع ألن الغرة اخليار وغري املميز واملعيب ليسا من اخليار واعترب
عدم عيب املبيع كابل( )1الدية ألنه حق ادمي لوحظ عيه مقابلة ما عات من حقه عغلب عيه شائبة
املالية عأثر عيها كل ما يؤثر يف املال وبال هرم عال جيزي رقيق هرم وعدم استقالله وقدرة العلماء على
القدمي خبمسني دينار عشر دية األم( )2وهي من االبل على اجلديد مخس [عتجب]( )3عند عقد الغرة
ويقسم ذلك على ورثته بتقدير انفصاله حيا مث موته.
قوله :قيم امه قنة( )4كانت أو مدبرة [أو مكاتبة]( )5أو مستولدة قياسا على اجلنني احلر عإن
الغرة يف اجلنني بعشر ما تضمن به األم وإمنا مل يعتربوا قيمته يف نفسه لعدم ثبوت استقال له بانفصاله
ميتا.

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1017 :
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.794 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عيجب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4القن :تقدم ذكره صفحة .133
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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تنبيه

يستثىن من ذلك ما لو كانت األم هي اجلانية على نفسها عإنه ال جيب يف جنينها اململوك للسيد
شيء إذ ال جي ب للسيد على رقيقه شيء أما [اخلنثى]( )1املبعض عفي رونق الشيخ أيب حامد( )2أنه
كالقن( )3والذي يف الروضة وأصلها التوزيع باحلسبة [عتجب]( )4عيمن نصفه حر نصف غرة ونصف
عشر قيمة األم انتهى.
قوله :بعشر دية أمه املساوي لنصف عشر دية أبية وتقوم األم سليمة سواء أكانت ناقصة
واجلنني سليم أم بالعكس أما يف األوىل [علسالمته]( )5وإما يف الثانية عألن نقصان اجلنني قد يكون من
أثر اجلناية والالئق االحتياط والتغليط( )6والواجب من الغرة( )7وعشر األقصى على عاقله اجلاين ألنه ال
عمد يف اجلناية على اجلنني إذ ال يتحقق وجوده وال حياته حىت يقصد.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اجلنني ،والصحيح ما أثبته.
(  )2تقدم ذكره صفحة .170
(  )3القن :تقدم ذكره صفحة .133
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عيجب ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عالمته ،والصحيح ما أثبته.
(  )6غلظ الشيء بالضم غلظا واجلمع غالظ وعذاب غليظ شديد األمل وغلظ الرجل اشتد عهو غليظ أيضا وعيه غلظة أي غري
لني وال سلس؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة علظ".450/2 :
(  )7الغرة :تقدم ذكرها صفحة .163
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قوله :ععلى وزان الغصب مامل ينفصل حيا مث ميوت يف إثر اجلناية وإال عفيه قيمة يوم
االنفصال قطعا.
قوله :واألصل اقتص على اعتبار عشر القيمة وهو حممول على ما إذا كان هو األكثر.
قوله :ألنا تيقنا حياته وقد مات باجلناية وجيب يف اجلنني اليهودي( )1أو النصراين غرة تساوي
ثلث [عشر]( )2مسلم كما يف ديته.

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1018 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :غرة ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :ألن األصل وأقل ما يكون احلمل جنينا أن يتبني عيه شيء من خلق اآلدمي كلحم قال
القوابل( )1عيه صورة خفية وبه تنقضي العدة ويتم به االسترباء [وتصح األمة أم ولد قلت بل تنقضي به
العدة ويتم به االسترباء]( )2وإن مل تكن عيه صورة ظاهرة وال خفية إذا قال القوابل أنه مبدأ خلق أدمي
واهلل أعلم.
[قوله )3(]:حلصول براة الرحم به وإن مل [جتب]( )4به الغرة [ومل]( )5تصري األمة به أم ولد ألصل
الرباءة( )6يف األول وانتفاء اسم الولد يف الثاين األصل مع شرحه([ )7واهلل اعلم](.)8

(  )1امرأة قابلة وقبيل وقبلت القابلة الولد تلقته عند خروجه؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة
قبل".488/2 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :جيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وال ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الرباءة :يف اللغة اخلروج من الشيء واملفارقة له ،واألصل الربء مبعىن :القطع ،عالرباءة قطع العالقة ،يقال :برئت من الشيء،
وأبرأ براءة :إذا أزلت ه عن نفسك وقطعت أسبابه ،وبرئت من الدين :انقطع عين ،ومل يبق بيننا علقة؛ وال خيرج املعىن االصطالحي
للرباءة عن معناها اللغوي؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق "مادة برأ".427/1 :

(  )7األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.93/4 :
(  )8ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
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الفصل الحادي عشر :باب القسامة

( )1

قوله :وهي بفتح القاف كما قاله [الشرح]( )3()2اسم لألميان تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم
بفتح القاف والسني وهو اليمني وقيل اسم لألولياء وترجم الشاععي([ )4رضي اهلل عنه]( )5واألكثرون
بباب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم واقتصر املصنف([ )6رمحه اهلل تعاىل]( )7على إيراد واحد
منها وهو القسامة طلبا لالختصار [شرح اخلطيب](.)8

(  )1القسامة :تقدم ذكرها صفحة .206
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الشرح ،والصحيح ما أثبته.
(  )3األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.98/4 :
(  )4الشاععي ،األم ،مرجع سابق.96/6 :
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6املصنف :هو اإلمام النووي؛ تقدم ذكره صفحة .45
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش خطيب ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :ألطراف وجرح ومعي وإتالف مال غري دقيق أي ال قسامة عيها بل القول قول املدعي
عليه بيمينه مع اللوث( )1وعدمه لكنها مخسون ميينا يف قطع الطرف( )2واجلرح أل هنا ميني دم عتفطن
( )4
لذلك عإن كثريا من الطلبة يتوهم أهنا ميني واحدة [ح~]( )3عالنفي يف كالم الشيخ [رمحه اهلل تعاىل]
من حيث كون اليمني ابتداء على املدعي.
[قوله :عيقتصر عيها أي يف القسامة]

( )5

قوله :على [مورد النص]()6وهو القتل.

(  )1اللوث :بفتح الالم وسكون الواو يف اللغة :القوة والشر ،وا للوث :شبه الداللة على حدث من األحداث ،وال يكون بينة تامة
يقال :مل يقم على اهتام عالن باجلناية إال لوث؛ واللوث :اجلراحات واملطالبات باألحقاد ،الفيومي ،المصباح المنير في غريب

الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة لوث"560/2 :؛ ويف االصطالح :أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق املدعي؛ واللوث قرينة تثري
الظن وتوقع يف القلب صدق املدعي؛ السرخسي ،المبسوط ،مرجع سابق106/26 :؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة

المفتين ،مرجع سابق166/33 :؛ احلصين ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار ،مرجع سابق .176/2 :اجلماعيلي،
المغني ،مرجع سابق.64/8 :
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.795 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
( )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :امل ورد النصر ،والصحيح ما أثبته.
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[قوله )1(]:علو قال قتله أحد هؤالء مل يستمع دعواه هذا حممول على ما إذا مل يكن هناك
لوث عان كان هناك لوث مسعت الدعوى للتحليف وهذا اجلمع هو املعتمد([ )2ح](.)3
قوله :إلهبام املدعي عليه كمن ادعى دينا على أحد رجلني أو رجال عال تسمع الدعوى
اجملهولة عيه أي قتل وال يف غريه كغصب( )4وإتالف وسرقة ويستثىن من اعتبار العلم ما يتوقف على
تقدير القاضي كمهر املفوضة ومتعة [واحلكومة]( )5ورضخ( )6وإيتاء مكاتب [وغرة]( )7وإقرار ووصية
ونفقة وكسوة الزوجة أو القريب ولو كتب ورقة وقال ادعى مبا عيها كفى يف أحد الوجهني.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.8/13 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1019 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وحكومة ،والصحيح ما أثبته.
(  )6رضخت له رضخا من باب نفع ورضيخا أعطيته شيئا ليس بالكثري؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،
مرجع سابق "مادة رضخ".228/1 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وغري ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :كما لو أوصى ألم ولده مثال ومن ذلك ما لو [أوصى]( )1كاتب إنسان إنسانا [و]
ملك املكاتب رقيقا وقتل مث إن املكاتب عجز نفسه قبل نكوله عإن السيد حيلف ويستحق.

( )2

قوله :وتعيني املدعي عليه نعم إن قال :مثال ال أعلم عددهم حتقيقا ،ولكن اعلم اهنم ال
يزيدون عن عشرة [مسعت]( )3دعواه وطولب املدعي عليه [يف املدعي عليه]( )4باملثال املذكور بالعشر
من الدية ألنه املتيقن ومن الشروط أن تكون الدعوى ملزمة عال تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو
إقرار به حىت يقول املدعي وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو املقر التسليم إيل وأن يكون كل من
املدعي واملدعي عليه غري حريب ال أمان له مكلفا حال الدعوى وإن عقد ذلك حال اجلناية عال يدعى
( )7
علي صيب وجمنون إال ببينة [كعلى]( )5الغائب وامليت وارتضاه شيخنا الطبالوي([ )6رمحه اهلل تعاىل]
وظاهره أنه حيث كانت بينة على الصيب ،واجملنون صحت ولو مع حضور الويل وارتضاه أيضا خبالف
الصيب واجملنون عال يصح دعوامها بل يدعي هلما وليهما أو يوقف األمر إيل كما هلما كما يف األنوار ق
س( )8ومثل املكلف السكران ودخل يف قوله غري حريب الذمي واملعهد واحملجور عليه بسفه أو علس
لكن ال يقول السفيه يف دعواه املال واستحق تسليمه بل وويل يستحق تسليمة عال [تصح]( )9دعواى
حريب ال أمان له وال عليه وإن ال تناقضها دعوى أخرى علو ادعى واحد انفراده تقبل مث ادعى آخر

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أو ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :مسعة ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لعلى ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الطبالوي :منصور سبط ناصر الدين حممد بن سامل ،شاععي عقيه الزم ابن قاسم العبادي ،ومن تالمذته :الشمس الشوبري،
ومن تصانيفه :شرح على األزهرية وشرح على شرح تصريف العزى للتفتازاين ،وغريمها ت1014 :هـ ؛ احمليب ،خالصة األثر ،مرجع
سابق.428/4 :
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.278/1:
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يصح ،والصحيح ما أثبته.
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[شركة]( )1أو انفرادا مل( )2تسمع الدعوى الثانية ألن األوىل تكذهبا نعم إن صدقة اآلخر عهو مؤاخذ
بإقراره وتسمع الدعوى على األصح يف أصل الروضة وال ميكن من العود إىل األوىل ألن الثانية تكذهبا
أو ادعى عمدا مثال وعسره بغريه عمل بتفسريه عيلغى دعواه العمد ال دعوى القتل ألنه قد يظن ما
ليس بعمد عمدا عيعتمد تفسريه([ )3مسند]( )4إىل دعواه القتل وعلم مما تقدر أنه يشرتط لكل دعوى
بدم أو غريه كسرقة وغصب ستة شروط.
قولهْ :لوث :وهو بإسكان الواو مشتق من التلويث ،وهو التلطيخ واللوث( )5لغة :القوة ويقال
الضعف يقال الث يف كالمه أي تكلم بكالم ضعيف ألن القرينة ضعيفة وقويت باألميان وشرعا :ما
ذكره املصنف( )6بقوله قرينة إخل والقرينة إما مقاليه أو حالية.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مشركة ،والصحيح ما أثبته.
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1020 :
(  )3خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.796 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مستند ،والصحيح ما أثبته.
(  )5اللوث :تقدم ذكره صفحة .226
(  )6املصنف :هو اإلمام النووي؛ تقدم ذكره صفحة .45
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قوله :لصدق املدعي [أي]( )1توقع يف القلب صدقه.
قوله :أو بعضه كرأسه إذا حتقق موته.
قوله :يف حملة منفصلة عن بلد [كبري و]( )2ال يعرف قاتله وال بينة بقتله أو يف قرية صغرية
ألعدائه سواء يف ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على االنتقام بالقتل.
قوله :أو تفرق عنه مجع حمصورون وهو ما يسهل عده على اآلحاد ممن يتصور اجتماعهم
على قتله كأن ازدمحوا على بئر أو باب الكعبة أو يف الطواف وحنوه كبستان مث تفرقوا عن قتيل لقوة
الظن أهنم قتلوه وال يشرتط كوهنم أعداء للقتيل بل يكفي أن يكونوا أعداء القبيلة وإال عال قسامة نعم
إن ادعى على عدد منهم حمصور( )3من ممكن من الدعوى والقسامة.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :أن ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )3النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.12/10 :
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قوله :من غري أصدقاء القتيل[ ،وإنه]( )1يعين أن خمالطة أصدقاء القتيل وأهله ال مينع اللوث
يف حق األعداء بل اللوث باق يف حقهم عيحلف املدعي [مخسني]( )4()3ميينا أما خمالطة غري األصدقاء
واألهل عتمنع اللوث وتكون يف جانب املدعي عليه.
( )2

قوله :الشرط أن ال يساكنهم غريهم وهذا هو املعتمد رملي( )5وأشار [الشارح رمحه اهلل
تعاىل]( )6بالكاف يف أول األمثلة يف قوله كأن وجد قتيل إخل إىل عدم احلصر عيما ذكره عمن ذلك أن
يقع يف [السنة]( )7العام واخلاص أنه قتله عال يكون لوثا وعبارة التصحيح ومن اللوث( )8أن يقع يف
السنة الع ام واخلاص انه قتله عال أو روى يف موضعه رجل من بعد حيرك يده كضارب بسيف أو وجد
عنده رجال سالحه متلطخ بدم أو على ثوبه أثره ما مل يكن بقربه سبع أو رجل آخر مول أو غري مول
( )10
كما قاله يف األنوار( )9أو أثر قدم أو ترشرش دم يف غري جهة صاحب السالح قال يف الروض
[وشرحه]( )11ال قول املقتول أي اجملروح جرحين عالن أو قتلين أو دمي عنده أو حنوه عليس بلوث ألنه
مدع عال يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة عيقصد إهالكه.
قوله :املدعِ ي بكسر العني على قتل ادعاه لنفس مخسني ميينا ولعل احلكمة يف كوهنا مخسني
ميينا أن ابل الدية وهي مائة تقوم غالبا بالنقد ويكون قيمة كل واحد عشرة دنانري وذلك ألف دينار

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وأصله ،والصحيح ما أثبته.
(  )2اللوث :تقدم ذكره صفحة .226
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مخسن ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1021 :
(  )5الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.390/7 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الشرح ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :اللسنة ،والصحيح ما أثبته.
(  )8اللوث :تقدم ذكره صفحة .226
(  )9األردبيلي ،األنوار ألعمال األبرار ،مرجع سابق.241/3 :

(  )10األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.99/4 :
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :وشرح ،والصحيح ما أثبته.
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وهلذا أوجبها القدمي والتغليظ إمنا يكون يف عشرين دينار عاقتضى بذلك أن يكون مخسني ميينا يف
مقابلة كل عشرن دينار ميني.
قوله )1(:مخسني ميينا :أي ولو كانت الدعوى بقتل امرأة أو ذمي أو جنني وحنو ذلك وال
[يكتفي]( )2بتكرير املقسم به مع احتاد املقسم عليه انتهى ق س( )3ويبني يف كل ميني حقيقة القتل
ويشري للمدعي عليه عند حضوره عيقول [واهلل هذا]( )4قتل ابين مثال( )5عمدا أو شبه عمد أو خطأ
منفردا أو مع غريه ويرعع يف نسب املدعي عليه عند غيبته أو [يعرعه]( )6مبا ميتاز به من قبيلة أو
[حرعه]( )7أو لقب.

(  )1خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.797 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :تكتفي ،والصحيح ما أثبته.
(  )3الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غا ية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.278/1:
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :هذا واهلل ،والصحيح ما أثبته.
(  )5خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1022 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :تعرعه ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :حرف ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :ولو متفرقة جبنون أو غريه عإن ختللها جنون وحنوه كإغماء مث زال عن من قام به بىن
عليها عال يلزم استئناف لعذره مع [قيام]( )1ما وقع.
قوله :البنية على املدعي واليمني على من أنكر( )2هو عام لدعوى القسامة وغريها عخص بغري
دعوى القسامة لثبوت كل من احلديثني كما نبه عليه الشارح ق س( )3وال يشرتط مواالهتا علو حلفه
القاضي مخسني ميينا يف مخسني ميينا صح ألن األميان من جنس احلجج ،واحلجج جيوز تفريقها كما
لو شهد الشهود متفرقني.
قوله :غالبا احرتز عن مثل مسألة الزوجة والبن ت عفي زوجة وبنت حتلف الزوجة عشر أو
البنت أربعني جبعل األميان بينهما أمخاسا ألن سهامهما مخسة وللزوجة [منهما]( )4واحد.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :لزوم ،والصحيح ما أثبته.
(  )2عن ابن أيب مليكة ،قال :كتبت إىل ابن عباس عكتب إيل « :إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى أن اليمني على املدعى
عليه»؛ صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق :كتاب الرهن ،باب إذا اختلف الراهن واملرهتن وحنوه ،عالبينة على املدعي ،واليمني
على املدعى عليه .2514/143/3 ،
(  )3الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.278/1:
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عيها ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :قياسا على ما يثبت هبا [ع~]( )1استدل له أيضا بقوله صلى اهلل عليه وسلم
[وتمـبَـ ِّريكم يهود]()3خبمسني ميينا حيث اقتصر على اخلمسني مع تعدد اليمني انتهى ق س(.)4

( )2

قوله :وجرب الكسر عمن خلف تسعة وأربعني ابنا حلفوا ميينني ميينني ألن الواحد الباقية تقسم
بينهم روض وشرحه(.)5
قوله :ما يثبته املنفرد بل يثبت بعض األرش ،عيحلف بقدر احلصة [شرح]( )6روض(.)7

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2عن سهل بن أيب حثمة ،قال :انطلق عبد اهلل بن سهل ،وحميصة بن مسعود بن زيد ،إىل خيرب وهي يومئذ صلح ،عتفرقا عأتى
حميصة إىل عبد اهلل بن سهل وهو ي تشمط يف دمه قتيال ،عدعنه مث قدم املدينة ،عانطلق عبد الرمحن بن سهل ،وحميصة ،وحويصة ابنا
مسعود إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،عذهب عبد الرمحن يتكلم ،عقال« :كرب كرب» وهو أحدث القوم ،عسكت عتكلما ،عقال:
« حتلفون وتستحقون قاتلكم ،أو صاحبكم» ،قالوا :وكيف حنلف ومل نشهد ومل نر؟ قال« :عتربيكم يهود خبمسني» ،عقالوا :كيف
نأخذ أميان قوم كفار ،ععقله النيب صلى اهلل عليه وسلم من عنده؛ صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق :كتاب اجلزية ،باب
املوادعة واملصاحلة مع املشركني باملال وغريه ،وإمث من مل يف بالعهد ،عالبينة على املدعي ،واليمني على املدعى عليه ،
.3173/101/4
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ويرتيكم يهودي ،والصحيح ما أثبته.
(  )4الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.278/1:
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.102/4 :
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )7النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.20/10 :
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تنبيه

[ميني]( )1املدعي عليه [قتل]( )2بال لوث( ، )3واليمني املردودة من املدعي عليه على املدعي إن مل يكن
لوث أو كان ونكل املدعي عن القسامة عردت على املدعي عليه عنكل عردت على املدعي مرة ثانية
واليمني املردودة على املدعي عليه( )4بسبب نكول املدعي مع لوث واليمني أيضا مع شاهد مخسون يف
مجيع هذه الصور أل هنا عيما [ذكر]( )5ميني دم [شرح]( )6اخلطيب(.)7
قوله :وجبت الدية يف احلر والقيمة يف الرقيق.
قوله :على مدعي عليه دية حالة على املدعي عليه.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عني ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ق بل ،والصحيح ما أثبته.
(  )3اللوث :تقدم ذكره صفحة .226
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1023 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :نكر ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )7اخلطيب الشربيين ،مغين احمل تاج إىل معرعة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق.389/5 :
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قوله :يف قتل خطأ ،أو شبه عمد ،خمففة يف األوىل ،مغلظة يف الثانية ،لقيام احلجة بذلك كما
لو قامت به بينة.
قوله :يف خرب البخاري :إخل واصل ذلك خرب الصحيحني( )1أن بعض األنصار قتل خبيرب وهي
صلح ليس [هبما]( )2غري اليهود وبعض أولياء القتيل عقال صلى اهلل عليه وسلم ألوليائه حتلفون
وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف حنلف ومل نشهد قال عتربؤكم اليهود خبمسني ميينا قالوا
كيف نأخذ بأميان قوم [كفار]( )3عفعله صلى اهلل عليه وسلم من عنده( )4ردا للفتنة وقوهلم كيف
استعطاف لبيان احلكمة يف قبول أمياهنم املؤيد لكذهبم ومل يبينها صلى اهلل عليه وسلم أنكاال على
وضوح األمر [عيها]([ )5شرح ابن]( )6حجر(.)7
قوله :عيستأنف وارثه ،وليس كما لو أقام شطر البينة مث مات حيث يضم َوا ِرثَ مه إليه الشطر
الثاين وال يستأنف ألن شهادة كل شاهد مستقلة أما إذا متت أميانه قبل موته عال يستأنف وارثه بل
حيكم كما لو أقام ببينة مث مات وأما ورثة املدعي [عليه عتبىن على أميانه إذا ختلل موته األميان وكذا

(  )1عن بشري بن يسار ،عن سهل بن أيب حثمة ،وراعع بن خديج ،أن حميصة بن مسعود ،وعبد اهلل بن سهل ،انطلقا قبل خيرب،
عتفرقا يف النخل ،عقتل عبد اهلل بن سهل ،عاهتموا اليهود ،عجاء أخوه عبد الرمحن ،وابنا عمه حويصة = =،وحميصة إىل النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،عتكلم عبد الرمحن يف أمر أخيه ،وهو أصغر منهم ،عقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :كرب الكرب» ،أو
قال« :ليبدأ األكرب»  ،عتكلما يف أمر صاحبهما ،عقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « :يقسم مخسون منكم على رجل منهم،
عيدعع برمته» ،قالوا :أمر مل نشهده ،كيف حنلف؟ قال« :عتربئكم يهود بأميان مخسني منهم» ،قالوا :يا رسول اهلل ،قوم كفار؟
قال :عوداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قبله؛ صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق :كتاب الديات ،باب القسامة،

6898/9/9؛ صحيح اإلمام مسلم ،مرجع سابق :كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب القسامة،
1669/1294/3؛ واللفظ له.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :هبا ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كفارة ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.798 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عيهما ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش بن ،والصحيح ما أثبته.
(  )7اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.51/9 :
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يبىن املدعي عليه]( )1لو ع زل القاضي أو مات يف خالهلا وويل غريه والفرق بني املدعي واملدعي عليه
أن ميني املدعي عليه للنفي عتنفذ بنفسها وميني املدعي لإلثبات [عتتوقف]( )2على حكم القاضي
والقاضي الثاين ال حيكم حبجة أقيمت عند األول [شرح اخلطيب](.)3

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة :ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عتوقف ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش خطيب ،والصحيح ما أثبته.
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تتمة

من ارتد بعد استحقاق بدل( )1الدم ،بأن ميوت اجملروح مث يرتد وليه قبل أن يقسم عاألوىل تأخري أقسام
منه ألنه ال يتوزع يف حال ردته عن األميان الكاذبة عإذا عاد إىل اإلسالم أقسم أما إذا ارتد قبل موته
مث مات اجملروح وهو مرتد عال يقسم ألنه ال يرث خبالف ما إذا قتل العبد [وارتد سيده عإنه ال عرق
أن يرتد قبل موت العبد]( )2أو بعده [ألنه]( )3استحقاقه بامللك ال باإلرث عإذا أقسم الوارث يف الردة
صح إقسامه واستحق الدية ألنه [صلى اهلل عيه وسلم]( )4اعتد بأميان اليهود( )5عدل على أن ميني
الكاعر صحيحة والقسامة نوع اكتساب للمال عال متنع منه الردة [كاالحتطاب]( )6ومن ال وارث له
خاص ال قسامة عيه وإن [كان]( )7هناك لوث([ )8لعدم]( )9املستحق املعني ألن ديته لعامة املسلمني
وحتليفهم غري ممكن لكن ِ
ينصب القاضي من يدعي على من ينسب القتل إليه وحيلفه عإن نكل عهل
يقضي عليه بالنكول أو ال وجهان جزم يف األنوار( )10باألول ومقتضى ما صححه الشيخان( )11عيمن

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1024 :
(  )2ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ألن ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عليه السالم ،والصحيح ما أثبته.
(  ) 5قال :عنبسة بن سعيد رضي اهلل عنه دخل عليه نفر من األنصار ،عتحدثوا عنده ،عخرج رجل منهم بني أيديهم عقتل،
عخرجوا بعده ،عإذا هم بصاحبهم يتشحط يف الدم ،عرجعوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عقالوا :يا رسول اهلل ،صاحبنا كان
حتدث معنا ،عخرج بني أيدينا ،عإذا حنن به يتشحط يف الدم ،عخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عقال« :مبن تظنون ،أو من
ترون ،قتله» قالوا :نرى أن اليهود قتلته ،عأرسل إىل اليهود عدعاهم ،عقال« :آنتم قتلتم هذا؟» قالوا :ال ،قال« :أترضون نفل
مخسني من اليهود ما قتلوه» عقالوا :ما يبالون أن يقتلونا أمجعني ،مث ينتفلون ،قال« :أعتستحقون الدية بأميان مخسني منكم» قالوا:
ما كنا لنحلف ،عوداه من عنده،؛ صحيح اإلمام البخاري ،مرجع سابق :كتاب الديات ،باب القسامة.6899/9/9 ،
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كاإلحطاب ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )8اللوث :تقدم ذكره صفحة .226
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :لعد ،والصحيح ما أثبته.
(  )10األردبيلي ،األنوار ألعمال األبرار ،مرجع سابق.240/3 :
(  )11الشيخان :مه ا اإلمامان عبد الكرمي الراععي ،وأبو زكريا حيىي بن شرف النووي.
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مات بال وارث عادعى القاضي أو منصوبه دينا له على آخر عأنكر ونكل أنه ال يقضي بالنكول بل
حيبس ليقر أو حيلف وهذا املعتمد.
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[فصل](  )1في القتل بالسحر
قوله[ :سحره]( )2والسحر( )3لغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرعك عنه
واصطالحا [كما]( )4يف حاشية الكشاف وغريها [مزاولة]( )5النفوس اخلبيثة ال أقوال وأععال ترتتب
عليها أمور خارقة للعادة ،والسحر ال حقيقة له عند املعتزلة( )6وإمنا هو متويه وختييل واحلق عند أهل
السنة أن له [تأثري وحقيقة]( )7ولكن اآلثار املرتتبة عليها بتأثري اهلل تعاىل عادة كالفعل الذي ليس
السحر
بسحر ،قال يف الروضة( :)8كأصلها ومن اعتقد إباحته عهو كاعر وقال إمام احلرمني( )9ال يظهر
م
إال على يد عاسق ويف أصل الروضة أن التكهن وإتيان الكهان وتعلم الكهانة والتنجيم والضرب
بالرمل وبالشعر وباحلصى والشعبذه( )10قال العالمة التفتازاين( )11الشعوذة خفة اليد( )1وكذلك الشعبذه
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قوله ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بسحره ،والصحيح ما أثبته.
(  )3السحر :تقدم ذكره صفحة .158
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مما ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :من أوله ،والصحيح ما أثبته.
(  )6اختلف العلماء رمحه اهلل يف أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثري حقيقي يف قلب األعيان ،أم هو جمرد ختييل ،عذهب
املعتزلة وأبو بكر الرازي احلنفي املعروف باجلصاص ،وأبو جعفر من الشاععية ،إىل إنكار مجيع أنواع السحر وأنه يف احلقيقة ختييل
من الساحر على من يراه ،وإيهام له مبا هو خالف الواقع ،وأن السحر ال يضر إال أن يستعمل الساحر مسا أو دخانا يصل إىل
بدن املسحور عيؤذيه ،ونقل مثل هذا عن احلنفية ،وأن الساحر ال يستطيع بسحره قلب حقائق األشياء ،عال ميكنه قلب العصا
حية ،وال قلب اإلنسان محارا؛ قال اجلصاص :السحر مىت أطلق عهو اسم لكل أمر مموه باطل ال حقيقة له وال ثبات ،اجلصاص:
أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (ت 370هـ) ،أحكام القرآن ،احملقق :حممد صادق القمحاوي -عضو جلنة
مراجعة املصاحف باألزهر الشريف -؛ دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت؛ 1405هـ؛ 43/1؛ العجيلي ،حاشية الجمل ،مرجع

سابق100/5 :؛ النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.128/9 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حقيقة وتأثريا ،والصحيح ما أثبته.
(  )8النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق.346/9 :
(  )9خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1025 :
(  )10خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.799 :
(  )11التـ ْفَتازاين :مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين ،سعد الدين :من أئمة العربية والبيان واملنطق .ولد بتفتازان من بالد
خراسان ( 793- 712هـ= 1390- 1312م)؛ وأبعده تيمورلنك إىل مسرقند ،عتويف عيها ،ودعن يف سرخس ،كانت يف لسانه
لكنة ،من كتبه هتذيب املنطق ،واملطول يف البالغة ،واملختصر اختصر به شرح تلخيص املفتاح ،ومقاصد الطالبني يف الكالم ،وشرح
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وتعلم هذه وأخذ العوض عليها حرام ولو قتل شخص بإصابة العني عال قود وال دية قال الزركشي
وسكتوا عما لو قتله باحلال ومل [أرا عيه]( )3نقال عندنا واعىت بعض املتأخرين [أن]( )4للويل أن يقتله به
( )5
ألن له اختيار كالساحر انتهى وعيه نظر والذي يتجه خالعه ألن غايته أنه كعائن تعمد وقد [اعتيد]
عيه دائما [قبل منه دائما]( )6قتل من تعمد النظر إليه على أن القتل باحلال حقيقة إمنا يكون ملهدر
لعدم نفوذ حالة يف حمرم انتهى [ح]( )7مع زيادة.
( )2

صنف من الكتب ،وكان عمره ست عشرة سنة،
مقاصد الطالبني والنعم السوابغ يف شرح الكلم النوابغ للزخمشري ،وهو أول ما ّ

الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.219/7 :

(  )1الشعوذة :خفة يف اليد وأخذ كالسحر يري الشيء بغري ما عليه أصله يف رأي العني؛ األنصاري ،لسان العرب ،مرجع سابق
"مادة شعذ".495/3 :
(  )2الزركشي :تقدم ذكره صفحة .42
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ار عيه ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بأن ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :اعتييد ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني امل عكوعني يف خمطوطة ب :ح~ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :بإقرار أي حقيقة أو حكما وذلك بأن رد اليمني على املدعي ألهنا كاإلقرار.
[قوله :أو شهد عدالن أي من السحرة تابا](.)1
قوله :أو قال أي قتلته بسحري وسحري ال يقتل.
قوله :ألنه يف األوىل أي عيما إذا قال ال يقتل.
قوله :ال [إقراره]( )2أوال أي بقوله [أي]( )3قتلته بسحري.
[قوله )4(]:أن صدقته عيها أي [يف]( )5الثانية.
قوله :محلت [على]( )6الدية عمال بتصديقها.
قوله :كما مرت اإلشارة إليه يف باب العاقلة من أهنم ال حيملون.
قوله :وال اعرتاعا وعلم من كالمه أن القتل بالسحر( )7ال يثبت بالبينة ألن الشاهد ال يعلم
قصد الساحر وال يشاهد تأثري السحر.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قراره ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصح يح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عنه ،والصحيح ما أثبته.
(  )7السحر :تقدم ذكره صفحة .158
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الفصل الثاني عشر :باب أحكام المرتد

[قوله )1(]:وهو من مجل الكليات اخلمس( )2وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل واملال وهلذا
( )3
شرعت هذه حفظا هلذه األمور عشرع القصاص حفظا للنفس عإذا علم القاتل أنه إذا قتل [يقتل]
انكف عن القتل ،وشرع قتل الردة حفظا للدين عإذا علم أنه إذا ارتد قتل( )4انكف عن الردة وشرع
حد الزنا حفظا [لألنساب عإذا علم الشخص انه إذا زنا رجم أو جلد انكف عن الزنا وشرع حد
الشرب حفظا]( )5للعقل عاذا علم الشخص انه إذا شرب املسكر حد انكف عن الشرب [حفظا
للعقل]( )6وشرع حد السرقة حفظا للمال عاذا علم [الشخص](  )7انه إذا سرق قطعت يده انكف عن
السرقة تأمل.

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.

(  )2الكليات اخلمس :حفظ النفس والدين والنسب والعقل واملال؛ ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق:

296/5؛ العجيلي ،حاشية الجمل ،مرجع سابق128/5 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق156/8 :؛ الشوكاين ،إرشاد
الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول ،مرجع سابق.185/2 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1026 :
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :السارق ،والصحيح ما أثبته.
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قوله[ :جتب]( )1استتابته أي املرتد ذكرا كان أو غريه ألنه كان حمرتما باإلسالم ورمبا عرضت له
شبهة عتزال عإن تاب بالعود إىل اإلسالم صح إسالمه وترك ولو كان زنديقا أو تكرر ذلك منه لآلية:
(ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ)(.)2
قوله :حاال :ألن املرتب عليها حد [وال تؤخذ]( )3كسائر احلدود نعم إن كان املرتد سكران
[سن]( )4التأخري أي االستتابة إىل الصحو.
قوله :مث يقتل خلرب البخاري( :)5من [بدل]( )6دينه عاقتلوه ،وقوله مث يقتل أي بضرب الرقبة ال
بإحراق وحنوه واشعر كالمه بانه لو قال يل شبهة عأزيلها وطلب املناظ رة مل يلتفت لكالمه وهو األصح
عند الغزايل( )7بل يسلم وحتل شبهته وهذا هو املعتمد رملي(.)8

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :جيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2سورة األنفال ،من اآلية.٣٨ :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عال يؤخر ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :من ،والصحيح ما أثبته.
(  )5أن عليا رضي اهلل عنه ،حرق قوما ،عبلغ ابن عباس رضي اهلل عنهما عقال :لو كنت أنا مل أحرقهم ألن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال« :ال تعذبوا بعذاب اهلل» ،ولقتلتهم كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم « :من بدل دينه عاقتلوه»؛ صحيح اإلمام

البخاري  ،مرجع سابق :كتاب اجلهاد والسري ،باب ال يعذب بعذاب اهلل.3017/61/4 ،
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :بد ،والصحيح ما أثبته.
(  )7الغزايل ،الوسيط في المذهب ،مرجع سابق.429/6 :

(  )8الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،مرجع سابق.419/7 :
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قوله :كتارك الصالة :عانه جتب استتابته يف احلال ضعيف واملعتمد( )1أن استتابة تارك الصالة
مستحبة( )2خبالف استتابة املرتد عإهنا واجبة( )3ألن الردة ختلد صاحبها يف النار عوجبت استتابته إنقاذا
له من النار ،خبالف تارك [الصالة]( )4كسال ،عإنه من مجلة أصحاب الكبائر ومرتكب الكبرية ال خيلد
يف النار [كذا]( )5خبط شيخنا الزيادي([ )6رمحه اهلل تعاىل]( )7وقوله كتارك الصالةِ أي عيها إذا أخر
املكلف الصالة عن مجيع أوقاهتا وكان ذلك كسال خبالف ما إذا اخرج الصالة عن وقتها جاحدا
لوجوهبا عانه يكون مرتدا بذلك ومثل ترك الصالة كسال ترك شرطا من شروطها.
قوله :الردة :هي لغة( )8الرجوع عن( )1الشيء إىل غريه وهو اعحش أنواع الكفر وأغلظها حكما
( )3
حمبطة للعمل إن اتصلت باملوت وإال [احبط ثواهبا]( )2كما نقله يف املهمات عن نص الشاععي
(  )1األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.122/4 :
(  )2خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.800 :
(  )3استتابة املرتد واجبة عند املالكية ،وهو املعتمد عند كل من الشاععية ،واحلنابلة؛ الحتمال أن تكون عنده شبهة عتزال ،وذهب
احلنفية وقول للشاععية ،ورواية عن اإلمام أمحد  ،واحلسن البصري إىل أهنا :مستحبة وليست واجبة؛ ألن الدعوة قد بلغته؛ قال
احلنفية :من ارتد عرض عليه اإلسالم استحبابا  ،وتكشف شبهته وحيبس وجوبا ،وقيل :ندبا ثالثة أيام يعرض عليه اإلسالم يف كل
يوم منها إن طلب املهلة ليتفكر ،عإن مل يطلب مهلة بعد عرض اإلسالم عليه وكشف شبهته قتل من ساعته ،إال إذا رجي إسالمه
عإنه ميهل ،وإذا ارتد ثانيا مث تاب ضربه اإلمام وخلى سبيله ،وإن ارتد ثالثا ضربه اإلمام ضربا وجيعا وحبسه حىت تظهر عليه آثار
التوبة ،ويرى أنه خملص مث خيلي سبيله ،عإن عاد ععل به هكذا؛ ومذهب املالكية ،واملعتمد عند الشاععية ،واملذهب عند احلنابلة.
أن املرتد ال يقتل حىت يستتاب وجوبا ،و مدة االستتابة عند املالكية واحلنابلة ،وقول للشاععية ثالثة أيام بلياليها ،ويف قول ابن
القاسم من املالكية ،أنه يستتاب ثالث مرات يف يوم واحد ،قال املالكية :واأليام الثالثة ،هي من يوم الثبوت ال من يوم الكفر،
وال حيسب يوم الرعع إىل احلاكم ،وال يوم الثبوت إن كان الثبوت بعد طلوع الفجر ،وال يعاقب جبوع وال عطش وال بأي نوع من
أنواع العقاب ،وإن مل يعد بالتوبة عإن تاب ترك ،وإن مل يتب قتل؛ السرخسي ،المبسوط ،مرجع سابق98/10 :؛ ابن عابدين،
رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق285/3 :؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،مرجع سابق:

304/4؛ القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق177/4 :؛ األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض
الطالب ،مرجع سابق122/4 :؛ اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.124/8 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الصلوة ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.

(  )8الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة ردد".224/1 :
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[رضي اهلل تعاىل عنه]([ )4لقوله تعاىل:

(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) ]( ،)6()5ولقوله تعاىل:

(ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ)( ،)7وخلرب البخاري( )8من بدل دينه عاقتلوه وشرعا ما قاله املؤلف رمحه
اهلل [تعاىل](.)9

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1127 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حبط ثوابه ،والصحيح ما أثبته.
(  )3الشاععي ،األم ،مرجع سابق.168/6 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
ِ ِِ
ِ ِ
ت َو مه َو َكاعِ ٌر) ،والصحيح ما أثبته.
(وَم ْن يَـ ْرتَد ْد منْكم ْم َع ْن دينه َعـَي مم ْ
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :لقوله تعاىلَ :
(  )6سورة البقرة ،من اآلية.٢١٧ :
(  )7سورة آل عمران ،من اآلية.٨٥ :
(  )8سبق خترجيه صفحة .219
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
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قوله :من يصح طالقه بان يكون مكلفا خمتارا ال صبيا وجمنونا ومكرها.
قوله :بكفر ولو يف قابل.
قوله :أو قوال بان صدر القول يف اعتقاد أو عناد أو استهزأ خبالف ما لو اقرتن به ما خيرجه
عن الردة كاجتهاد أو سبق لسان أو حكاية أو خوف [عمن]( )1مبتدأ خربه.
قوله[ :بعد]( )2ذلك [لسهو]( )3أي عمن اعتقد قِدم العا َمل بفتح الالم وهو ما سوى اهلل أو
حدوث الصانع املأخوذ من قوله صنع اهلل أو جحد جواز بعثة الرسل أو نفي ما هو ثابت للقدمي
باإلمجاع ككونه عاملا قديرا أو اثبت ما هو منفي عنه باإلمجاع كاأللوان أو كذب نبيا يف نبوته أو
غريها أو جحد آية م ن مصحف جممع عليه أي على ثبوهتا أو زاد كلمة عيه معتقد أهنا منه أو
استخف بنيب [بسب]( )4أو غريه أو سنته كأن قيل [له]( )5قلم أظفارك عانه سنة عقال ال اععل وان
الوجوب ،أو التحليل الصادق باإلباحة والندب والكراهة أو [التحرمي]( )6اجملمع
كان سنة ،أو انكر
َ
عليه املعلوم من الدين وان مل يكن عيه نص كوجوب [الصالة]( )7والزكاة واحلج وحتليل البيع والنكاح
وحترمي شرب اخلمر والزنا خبالف ما ال يعرعه إال اخلواص وان كان عيه نص الستحقاق بنت االبن
السدس مع بنت الصلب وحترمي نكاح املعتدة عال( )8يكفر منكر للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده أو
( )10
أنكر ركعة من الصلوات اخلمس أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب باإلمجاع [كان]( )9زعم [زيادة]

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني امل عكوعني يف خمطوطة ب :بعده ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :كسهو ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حترمي ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الصلوة ،والصحيح ما أثبته.
(  )8خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1128 :
(  )9ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كما ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
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صالة سادسة ،أو وجوب صوم شوال أو قذف عائشة [رضي اهلل عنها]( )1ألن القرآن نزل برباءهتا
خبالف( )3سائر زوجاته أو ادعى نبوة بعد نبوة نبينا [عليه الصالة والسالم]( )4أو صدق مدعيها أو
كفر مسلم ولو لذنبه وإمنا كفر مكفره ألنه مسى اإلسالم كفر [و]( )5خلرب من دعي رجال بالكفر أو
قال :عدو اهلل تعاىل وليس كذلك إال حار أي رجع عليه إن كفره بال تأويل للكفر ،بكفر النعمة وإال
عال يكفر أو عزم على الكفر أو عقله [على شيء]( )6كان قال إن هلك مايل أو ولدي هتودت أو
تنصرت أو ترددت هل يكفر أو ال ألن استدامة اإلميان واجبة عإذا [تركها]( )7كفر وهبذا عارق عدم
تفسيق العدل بعزمه على ععل كبرية أو تردده عيه أو رضي بالكفر كأن أمر مسلما به أو أشار به على
مسلم أو كاعر [و]( )8أراد اإلسالم بأن أشار إليه باستمراره على كفره أو مل يلقن اإلسالم طالبه أو
استمهل منه تلقينه كأن قال له اصرب ساعة ألنه اختار الكفر على اإلميان أو سخر باسم اهلل تعاىل أو
بأمره أو وعده أو وعيده أو باسم رسوله أو قال لو أمرين اهلل تعاىل أو َرسوله كذا مل أععل أو اجعل
القبلة هنا مل أصل إليها قال األذرعي( )9وهذا حمله إذا قال ذلك استخفاعا أو [استغناء]( )11()10ال إن
اطلق أو لو أختذ اهلل عالنا نبيا مل أصدقه أو لو أوجب اهلل الصالة على مع حايل هذا أي من مرض
وشدة لظلمين أو قال املظلوم هذا بتقدير اهلل تعاىل عقال الظامل أنا أععل بغري تقدير اهلل تعاىل أو لو
شهد [نيب عنده]( )12بكذا أو ملك مل أقبله( )13أو إن كان ما قاله األنبياء صدقا جنونا أو ال ادري النيب
( )2

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.117/4 :
(  )3مخطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.801 :
(  )4ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أو ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بشيء ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ترهلا ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :أو ،والصحيح ما أثبته.
(  )9األذرعي :تقدم ذكره صفحة .44
(  )10ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ و ب :استعنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )11األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.119/4 :
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عند نيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )13خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1029 :
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إنسي أو جين أو قال أنه [جين]( )1أو قال ال أدري ما اإلميان احتقارا أو اصغر عضوا منه أي من
النيب صلى اهلل عليه وسلم احتقارا أو اصغر اسم اهلل تعاىل أو قال ملن حوقل ال حول ال يغين من
جوع أو كذب املؤذن يف أذانه [كأن]( )2قال له تكذب أو مسى اهلل تعاىل على شربه مخرا ،أو على
زنا ،استخفاعا بامسه[ ،أو]( )3قال :ال أخاف [القيامة]( )4قال األذرعي( :)6()5وغريه ،هذا إن قصد
االستخفاف وإال عال يكفر؛ وحيمل اإلطالق على قوة رجائ ه وسعة غفران اهلل تعاىل ورمحته ،أو قال
قصعة من [تزيد]( )7خري من العلم أو قال ملن قال :أودعت اهلل مايل أو دعته ملن ال يتبع السارق إذا
سرق وقيده األذرعي( )8مبا إذا قصد به ما تقدم أنفا وحيمل اإلطالق على ِسرت اهلل تعاىل إياه وحنوه ولو
قال توعين إن شئت مسلما أو كاعرا أو قال أخذت مايل وولدي عماذا تصنع أيضا وماذا بقي مل أععله
أو أعطي من أ سلم ماال عقال مسلم ليتين كنت كاعرا عأسلم عأعطى ماال أو أنكر صحبة أيب بكر
الصديق [رضي اهلل( )9تعاىل عنه]( )10للنيب صلى اهلل عليه وسلم ألن اهلل تعاىل نص عليها بقوله تعاىل:
( ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ) ( ،)11خبالف سائر الصحابة أو قال كان النيب صلى اهلل
عليه وسلم أسود أو أمرد أو غري قرشي ألن وصفه بغري صفته نفى له وتكذيب به أو قال النبوة
مكتسبة أو نال رتبتها بصفاء القلوب أو [أوحي]( )12اهلل إىل وإن مل يدع النبوة أو قال اين دخلت
اجلنة عأكلت من مثارها وعانقت حورها أو شك يف تكفري اليهود والنصارى أو ضالل األمة أي

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :جن ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :كأنه ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :و ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :القيمة ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )6اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.85/9 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :تريد ،والصحيح ما أثبته.
(  )8األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )9مخطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.802 :
(  )10ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )11سورة التوبة ،من اآلية.40 :
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :احي ،والصحيح ما أثبته.
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نسبهم إىل الضالل أو كفر الصالة بأن نسبهم إىل الكفر( )1أو أنكر إعجاز القرآن أو غري شيئا منه أو
أنكر مكة أو البيت أو أنكر الداللة على اهلل تعاىل يف خلق السموات واألرض بأن قال ليس عيهما
دالل ة عليه تعاىل أو أنكر البعث [للموتى]( )2من قبورهم بأن جتمع أجزاؤهم األصلية [وتعاد]( )3األرواح
إليها أو اجلنة أو النار أو احلساب أو الثواب أو العقاب كفر جبميع ما ذكر كما تقرر ملخالفة ما نص
عليه الشارع صرحيا يف بعضها أو ما أمجع عليه يف الباقي هذا إن علم معىن ما قاله ال إن جهل ذلك
لقرب إسالمه عن املسلمني عال يكفر لعذره روض( )4وزيادة يسرية من شرحه وهذا باب واسع ال
ساحل له.
قوله :أو ععال :أي والفعل امل كفر ما تعمده صاحبه استهزاء صرحيا بالدين أو جحود [له]
م
كسجود لصن ٍم ،وإلقاء املصحف ،وهو اسم للمكتوب بني الدعت ني أو حنوه ككتب احلديث يف قذر
استخفاعا أي على وجه يدل على االستخفاف هبما وكأنه احرتز [عن]( )6األوىل عما لو سجد بدار
( )10
احلرب عال يكفر كما [نقله]( )7القاضي( )8عياض عن النص وإن زعم الزركشي( )9أن املشهور خالعه
( )5

(  )1خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1030 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إىل املوتى ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ونفاذ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.127/4 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إله ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يف ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :ععله ،والصحيح ما أثبته.
(  )8القاضي احلسني :تقدم ذكره صفحة .101
(  )9الزركشي :تقدم ذكره صفحة .42
(  )10اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.91/9 :
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ويف الثانية عما لو القاه يف [قذر]( )1خيفة اخذ الكاعر له [إذ]( )2الظاهر [أنه]( )3ال يكفر به وإن حرم
روض [و شرحه](.)5()4
قوله :عيما لو اتلف شيئا من نفس أو مال أو حنومها.
قوله :وصححه الشيخ أبو حامد( )6ومجاعات ونقله [ابن]( )7ال ِرععة( )8عن اجلمهور وقطع به
القاضي( )9وغريه.
قوله :وقيل ال يضمن وهذا هو املعتمد زيادي([)10رمحه اهلل تعاىل]( )11تتمة عرع املرتد إن انعقد
قبل الردة أو عيها واحد أصوله مسلم عمسلم تبعا واإلسالم يعلوا وأصوله مرتدون عمرتد تبعا ال مسلم
سرتق وال يمقتل حىت يبلغ ويستتاب عإن مل يتب قتل واختلف يف امليت من أوالد
وال كاعر اصلي عال يم َ
الكفار قبل بلوغه والصحيح كما يف اجملموع( )13()12يف باب صالة االستسقاء تبعا للمحققني أهنم يف
اجلنة واألكثرون على أهنم يف النار وقيل على األعراف ولو كان أحد أبويه مرتدا واآلخر كاعرا أصليا
( )14
وملك املرتد( )15موقوف إن مات مرتدا بأن زواله بالردة ويقضي منه دين
عكاعر أصلى قاله البغوي م
(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :قدر ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :إذا ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :شرحه ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.117/4 :
(  )6األسفراييين :تقدم ذكره صفحة .220
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ثن ،والصحيح ما أثبته.
(  )8األنصاري ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه ،مرجع سابق.315/16 :
(  )9القاضي احلسني :تقدم ذكره صفحة .101
(  )10الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )11ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )12خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1031 :
(  )13النووي ،المجموع شرح المهذب ،مرجع سابق.63/5 :
(  )14البغوي :تقدم ذكره صفحة .120
(  )15مخطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.803 :
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لزمه قبلها وبدل ما أتلفه عيها [ومثان]( )1منه [حمرمة]( )2من نفسه وبضعه وماله وزوجاته ألهنا حقوق
( )3
متعلقة به وتصرعه إن مل حيتمل الوقف [بأن مل يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل لعدم احتمال الوقف]
[عإن]( )4احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية عموقوف إن أسلم نفذ وإال عال وجيعل ماله عند عدل
[وامته]( )5عند حنو حمرم كامرأة ثقة ويؤدي مكاتبه النجوم للقاضي حفظا هلا ويعتق بذلك وإن مل
يقبضها املرتد ألن قبضه غري معترب قال الغزايل( )6ولو زعم زاعم أن بينه وبني اهلل تعاىل حال
[أسقطت]( )7عنه الصالة وأحلت له شرب اخلمر واك ل مال السلطان كما زعمه بعض [من أدعى
التصوف]( )8عال شك يف وجوب قتله وإن كان [يف]( )9دخوله النار [وخلوده عيه]( )10نظر [شرح
اخلطيب]([ )12( )11رمحه اهلل تعاىل](.)13

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وميان ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :محونه ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وإن ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وامه ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الغزايل ،الوسيط في المذهب ،مرجع سابق.60/7 :
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :سقطت ،والصحيح ما أثبته.
(  )8ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :الصوعية ،والصحيح ما أثبته.
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )10ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )11ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش خطيب ،والصحيح ما أثبته.
(  )12اخلطيب الشربيين ،مغين احمل تاج إىل معرعة معاين ألفاظ املنهاج ،مرجع سابق.614/1 :
(  )13ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
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الفصل الثالث عشر :باب أحكام السكران

وتقدم( )1تعريفه( )2يف كتاب الطالق علريجع إليه ،من أحب الوقوف عليه ،واملراد بالسكران الذي يقع
طالقه ويصح نكاحه وحنومها املتعدي بالشرب كشرب اخلمر وشرب دواء [منجس]( )3بال حاجة وحنوه
أي السكر مبا ذكر كزوال عقله بوثبة ولو كان [السكر]( )4طاعحا عليه حبيث يسقط كاملغشي عليه
لعصيانه بإزالة عقله عجعل كأنه مل يزل وخالف اإلمام( )5يف الطاعح(.)6

(  )1األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.269/3 :
(  )2اإلسكار لغة :مصدر أسكره الشراب .وسكر سكرا؛ الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق
"مادة سكر" 281/1 :؛ واإلسكار يف االصطالح :تغطية العقل مبا عيه شدة مطربة كاخلمر ،وضابط اإلسكار أن خيتلط كالمه،
عيصري غالب كالمه اهلذيان ،حىت ال مييز بني ثوبه وثوب غريه عند اختالطهما ،وال بني نعله ونعل غريه ،وذلك بالنظر لغالب
الناس؛ ابن عا بدين ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق ،423/2 :اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج،
مرجع سابق ،637/7 :اجلماعيلي ،المغني ،مرجع سابق.313/8 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :عجن ،والصحيح ما أثبته.
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :السكران ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.284/3 :
(  )6شارب اخلمر يعرتيه ثالثة أحوال ،األول :أن يعرتيه هزة وطربة ،وتدب اخلمر عيه ،وال تستويل عليه بعد؛ عال يزول العقل يف
هذه احلالة ،ورمبا خيتل .وحكم هذه احلالة ينفذ طالقه عيها ال حمالة ؛ والثانية :هناية السكر ،وهو أن يصري طاعحا ،ويسقط
كاملغمى عليه ال يتكلم ،وال يكاد يتحرك وحكم هذه احلالة يف األظهر عند اإلمام وذكره الغزايل :أنه ال ينفذ الطالق؛ والثالثة:
حالة متوسطة بينهما ،وهي أن ختتلط أحواله؛ عال تنتظم أقواله ،وأععاله ويبقى متييز وعهم للكالم ،عهذه احلالة يف نفوذ الطالق عيها
اخلالف؛ األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.418/13 :
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قوله :له أو عليه من األقوال واألععال معا ،كالبيع واإلجارة ،أو منفردين كاإلسالم والطالق،
ويصح طالقه [بالكناية]( )1خالعا البن الرععة([ )2رمحه اهلل تعاىل](.)3
قوله :وال حيد يف حال السكر ،عيجب التأخري ألن اخلالف إمنا هو يف االعتداد بإقامة احلد
عليه حال سكره([ )4إمنا يتأتى على القول بوجوب التأخري وقد قال األذرعي( )5الظاهر أن حد التأخري
حد السكران إىل اإلعاقة على االختيار ال الوجوب ونقل هو ومجاعة وجهيني يف االعتداد به حال
السكر [ورجحوا]( )6االعتداد انتهى وقد تقدم( )7أن اخلالف يف االعتداد إمنا يأيت على القول بالوجوب
ال االختيار رملي رمحه اهلل تعاىل ح~.

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بالكتابة ،والصحيح ما أثبته.
(  )2األنصاري ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ،مرجع سابق.415/13 :
(  )3ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1032 :
(  )5األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ و ب :ورجحو ،والصحيح ما أثبته.
(  )7اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.107/9 :
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قوله :اعتد به :أي إن كان عيه نوع إحساس كما هو ظاهر ومع ذلك حترم إقامة احلد عليه
حال سكره]( )1كما استفيد من النهي يف قوله وال [حيد]( )2حال سكره عيجب التأخري [ح]( )4()3عإن
صار ملقي كاخلشبة عال يعتد به لعدم عائدة حده [ح](.)6()5
قوله :ومرجعه العرف( :)7أي ويرجع يف حده إىل العرف عإذا انتهى تغري الشارب إىل حالة يقع
عليه اسم السكران عهو حمل الكالم وعن الشاععي [رضي اهلل عنه]( )8أنه الذي اختل كالمه املنظوم
وانكشف سره املكتوم وقد تقدم هذا يف كتاب( )9الطالق( )10بلفظه قلت وقد اعرتض ابن املقري( )11يف
( )12
روضه على تعريف السكران بقوله :قلت وال حاجة على الوجه الصحيح إىل معرعة [السكران ألنه]
إما صاح وإما سكران زائل العقل وحكمه حكم الصاحي بل حيتاج إىل معرعة السكر يف غري املتعدي
به وعيما إذا قال إن سكرت عأنت طالق عيقال أدناه أن خيتل كالمه املنظوم [ويكشف]( )13سره
املكتوم انتهى حبروعه ،وأما السكر عقال الغزايل هو حالة حتصل من استيالئها أخبرة( )14متصاعدة من
املعدة على معادن الفكر وقيل يف تعريفه غري ذلك انتهى [ابن]( )15قاسم( )1ويف البحر لو قال السكران
(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ و ب :جيد ،والصحيح ما أثبته.
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ح~ ،والصحيح ما أثبته.
(  )4املاوردي ،الحاوي الكبير ،مرجع سابق.420/10 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ح~ ،والصحيح ما أثبته.
(  )6الرملي ،غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ،مرجع سابق.304/1 :

(  )7العرف :كل ما تعرعه النفس من اخلري وتطمئن إليه ،وهو ضد النكر ،والعرف واملعروف :اجلود؛ الفيومي ،المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة عرف".404/2 :
(  )8ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )9مخطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.804 :
(  )10األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.269/3 :
(  )11ابن املقري :تقدم ذكره صفحة .52
(  )12ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :السكر ألن ،والصحيح ما أثبته.
(  )13ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :وينكشف ،والصحيح ما أثبته.
(  )14القليويب وعمرية ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،مرجع سابق.323/4 :
(  )15ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :بن ،والصحيح ما أثبته.
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[بعدما]( )2طلق إمنا شربت اخلمر مكرها أو مل أعلم أن ما شربت منه مسكرا صدق بيمينه( )3ح أي
ومث قرينة [شرح]( )4روض(.)5
قوله :وال يصلي عيه :أي عيما إذا كان يف حالة إهناء سكره أما أوائل السكر عتصح صالته
ألنه مميز.
قوله :وال يستتاب ندبا حىت يفيق هذا هو املعتمد زيادي([ )6رمحه اهلل تعاىل](.)7
قوله :عإن وصف بأن اعرب به عن نفسه كأن قال أنا مسلم أو أتى بالشهادتني.

(  )1الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االخ تصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.284/1 :
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :مقدما ،والصحيح ما أثبته.
(  )3الغزي ،عتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القول املختار يف شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على
منت أيب شجاع) ،مرجع سابق.269/1 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )5األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.284/3 :
(  )6الزيادي :تقدم ذكره صفحة .56
(  )7ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
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الفصل الرابع عشر :باب اإلكراه

( )1

قوله :وغريه كاستعانة بغريه.
قوله :وحبس طويل والطواف يف السوق أي التخويف بكل منها لذي مروة وإتالف الولد أو
الوالد.
قوله :وخيتلف ذلك أي اإلكراه.
قوله :باختالف( )2طبقات الناس ،وأحواهلم املكره عليها عقد يكون الشيء إكراها يف شخص
دون آخر ويف سبب دون آخر عاإلكراه بإتالف مال ال يضيق على املكره كخمسة دراهم يف حق
املؤسر ليس باكراه على الطالق ألن اإلنسان يتحمله وال يطلق خبالف املال الذي يضيق عليه
واحلبس يف [الوجية]( )3إكراه وإن قل كما قاله األذرعي(.)5()4

(  )1اإلكراه :أكرهته ،محلته على أمر هو له كاره ،والكره بالفتح :املشقة ،وبالضم :القهر ،وأكرهته على األمر إكراها :محلته عليه
قهرا ،الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابق "مادة كره".532/5 :
(  )2خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1033 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :الوحية ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )5اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.430/8 :
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قوله :ألضربنك غدا قال :األذرعي( )1ويف النفس منه شيء إذا غلب على ظنه إيقاع ما هدده
به لو مل يفعل ال سيما إذا عرف من عادة الظامل إيقاع ذلك انتهى( )2ومع ذلك كونه عاجال ال
يشرتط تنجيزه بل يكفي التوعيد لفظا ص رح به األصل انتهى [شرح]( )3روض(.)4
قوله :اععل كذا ،وإال اقتصصت منك عليس باكراه وإن قال له اللصوص ال نطلقك حىت
حتلف بالطالق أنك [تكتمنا أي اخلرب بنا]( )5عحلف بذلك عهو إكراه منهم له على احللف عإذا أخرب
هبم مل تطلق زوجته أو اكره بان محله الظامل على الداللة عل ى زيد أو ماله وقد أنكر معرعة حمله علم
خيله حىت حيلف بالطالق عحلف به كاذبا أنه ال [يعلمه]( )6طلقت ألنه يف احلقيقة مل يكره على
الطالق بل خري بينه وبني الداللة روض وشرحه(.)7

(  )1األذرعي :تقدم ذكره صفحة .45
(  )2اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.122/9 :
(  )3ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش ،والصحيح ما أثبته.
(  )4األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.283/3 :
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :تكتم خربنا ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يعلم ،والصحيح ما أثبته.
(  )7األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.283/3 :
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تنبيه

اإلكراه الشرعي كاحلسي ،علو حلف ليطان زوجته الليلة عوجدها حائضا أو لتصومن غدا عحاضت
عيه أو ليبيعن أمته عوجدها [حامل منه]( )1مل حينث [شرح ابن]( )2حجر(.)3
قوله :بغري حق ،ال من مكره حبق عيصح إسالم مرتد وحريب باإلكراه هلما عليه ولو من كاعر
ألنه أكراه حبق وكذا طالق( )4املويل واحدة باكراه القاضي له بعد مضي املدة ال إسالم الذمي ألنه مقر
على كفره باجلزية قال [ابن]( )5الرععة [ومثله]( )6أن املعاهد كالذمي علو أكره القاضي( )7الزوج املويل
على الطلقات الثالث عتلفظ هبا وقلنا ينعزل بالفسق وهو األصح [لغة]( )8لَغا الطالق كما لو أكرهه
عليه وإال وقعت واحدة ولغا الزائد روض وشرحه(.)9

(  )1ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حبلى ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ش بن ،والصحيح ما أثبته.
(  )3اهليتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مرجع سابق.34/8 :
(  )4مخطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،هناية اللوح رقم.805 :
(  )5ما بني املعكوع ني يف خمطوطة ب :بن ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :ويشبه ،والصحيح ما أثبته.
(  )7خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،هناية اللوح رقم.1034 :
(  )8ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )9األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.282/3 :
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[قوله )1(]:وكلمات الكفر تبيح اإلكراه :أي ويبيح اإلكراه التكلم بكلمة الكفر والقلب
مطمئن باإلميان [لقوله]( )2تعاىل ( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)( )3لكن الثبات أعضل ويبيح
شرب اخلمر كما يباح ملن غص بلقمة إن [شبعها]( )4إذا مل جيد غريها ويبيح الفطر من صوم واجب
واخلروج من صالة واجبة ال زنا وقتال [حربيا كدابة]( )5عال [يبيحهما]( )6لتعلقهما بالغري وقضيه هذا
أنه ال يبيح القذف [أيضا هبجة]( )7مع شرحها للمؤلف(.)8
قوله :باإلكراه قال الشيخ[ :رمحه اهلل تعاىل]( )9يف شرحه( )10على األصل واحلاصل أنه ال أثر
لقوله إال يف الصالة حيث تبطل به ويف طالق زوجة امل كره له وبيع ماله وحنومها وال لفعله إال يف
الرضاع والوطء واحلدث والتحول عن القبلة وترك القيام يف الفريضة مع القدرة والفعل املضمن كالقتل
وحنوه والذبح(.)12()11

(  )1ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة ب ،والصحيح ما أثبته.
(  )2ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :عقوله ،والصحيح ما أثبته.
(  )3سورة النحل ،من اآلية. 106 :
(  )4ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :يسيفها ،والصحيح ما أثبته.
(  )5ما بني املعكوعني يف خمطوطة ب :حمرما لدايه ،والصحيح ما أثبته.
(  )6ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :يبيحها ،والصحيح ما أثبته.
(  )7ما بني املعكوعني يف خمطوطة أ :البهجة ،والصحيح ما أثبته.
(  )8األنصاري ،الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ،مرجع سابق.250/4 :
(  )9ما بني املعكوعني ليس يف خمطوطة أ ،والصحيح ما أثبته.
(  )10األنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،مرجع سابق.6/2 :
(  )11خمطوطة :أ؛ نسخة جامعة امللك سعود ،منتصف اللوح رقم.1035 :
(  )12خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،منتصف اللوح رقم.806 :
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الخاتمة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأصلي وأسلم على رسوله النيب األمني ،الذي تركنا على احملجة
البيضاء ليلها كنهارها ،ال يزيغ عنها إال هالك.
وبعد:
عقــد انتهي ــت  -بع ــون اهلل وتوعيق ــه  -م ــن حتقي ــق النفق ــات و اجلناي ــات م ــن كت ــاب حاشــية الش ـوبري
على شرح حترير تنقيح اللبـاب ،لإلمـام مشـس الـدين حممـد بـن أمحـد اخلطيـب الشـوبري املصـري – رمحـه
اهلل – ويف ختام هذه الدراسة عإن ه يطيب يل أن أبني أهم ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات- :
أوال :أهم النتائج:
-1
-2
-3
-4

-5

يمعــد القــرن احلــادي عشــر اهلجــري هــو العصــر الــذهيب يف تصــنيف احلواشــي علــى املــذهب
الشاععي.
اكتسب اإلمام الشوبري  -رمحه اهلل  -معارف ممتنوعة ،واسـتقامت لـه مشـاركة واسـعة ،يف
عدد من العلوم الشرعية ،إىل أن صار معدودا من علماء املذهب الشاععي املشاهري.
سـار اإلمـام الش ـوبري  -رمحـه اهلل  -كغــريه يف انتقـاء العبــارات الغامضـة الــيت حتتـاج إىل شــرح
وبيان ،ومن مث اإلتيان باملنقوالت املؤيدة لشرحه من علماء املذهب.
يَنق ــل اإلم ــام الش ـوبري  -رمح ــه اهلل  -ع ــن كب ــار أئم ــة امل ـذهب ,كاإلم ــام الشــاععي ,وامل ــزين,
واملـاوردي ,والبغـوي ,واحملــاملي ,والرويـاين ,والعمـراين ,واملتــويل ,والقاضـي حسـني ,والقفــال
الشاشـي ,واجلـويين ,والغـزايل ,والراععـي ,والنــووي ,وابـن الصـالح ,وابـن الرععـة ,والســبكي,
وابـن حجــر اهليتمــي ،واخلطيــب الش ـربيين ،والرملـي ،والزيــادي ،وزكريــا األنصــاري- ،رمحهــم
اهلل  -وغريهم.
يمـورد اإلم ــام الش ـوبري  -رمح ــه اهلل  -بع ــض الش ــروحات املتص ــلة مبوض ــوع العبــارة ،ل ــذلك ال
ميكن االنتفاع باحلاشية دون الرجوع لألصل املشروح.
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ـل عــن اإلمــام الشـوبري  -رمح ــة اهلل  -بعــض متــأخري الشــاععية كــالبجريمي ،والبك ــري،
نَقـ َ
واجلاوي- ,رمحهم اهلل  -وغريهم.
يمعــد كتــاب حاش ــية الش ـوبري عل ــى شــرح حتري ــر تنقــيح اللب ــاب ,مــن الكت ــب املعتــربة عن ــد
متأخري الشاععية.
لكتـاب حاشـية الش ـوبري علـى شــرح حتريـر تنقــيح اللبـاب ,منزلــة علميـة عيمــا يتعلـق بشــروح
حتفة الطالب ,لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري رمحه اهلل.
قيمة املخطوطات العلمي ة وأمهية العناية هبا وحتقيقها.
إذا ذكــر :اب ــن حج ــر ،أو (ح) ،أو (ح~) ؛ أو يف ش ــرح العب ــاب :عيقصــد بــه أبــو العب ــاس
أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي (ت 973هـ) ،رمحه اهلل.
إذا ذكر( :ش)؛ عيقصد به الشرح.
إذا ذكر( :ش ق س) ،أو (ق س)  ،أو ابن قاسم ،أو ابن قاسم العبادي ،أو (ق س على
شرح ابن حجر)  :عيقصد به الشيخ العالمة شهاب الـدين أمحـد بـن قاسـم العبـادي ( ،ت
994هـ ) ،رمحه اهلل.
إذا ذكر( :ع)؛ عيقصد به أمحد الربلسي ،املعروف بعمرية957( ،هـ) ،رمحه اهلل.
إذا ذكر :الروضة؛ عيقصد به كتاب روضة الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي رمحه اهلل.
إذا ذكـر :شـيخنا الرملـي ،أو ش الرملـي ،أو ش شـيخنا ،أو (م) ،أو (رم) :عمـراده شـهاب
الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرملي (ت 1004هـ) ،رمحه اهلل.
إذا ذكــر :ش ــيخنا؛ أو شــيخنا الزي ــادي ،أو زيــادي ،أو خب ــط شــيخنا الزيــادي :عمـراده ن ــور
الدين علي بن حيىي الزيادي ( ت 1024هـ) ،رمحه اهلل.
إذا ذكر :قال اخلطيب ,أو ش اخلطيب ,أو شرح اخلطيـب :عيقصـد بـه مشـس الـدين حممـد
بن أمحد الشاععي اخلطيب الشربيين (ت 977هـ) ،رمحه اهلل.
إذا ذكر :ش الدمريي :عيقصد به ،شرح النجم الوهـاج يف شـرح املنهـاج حملمـد بـن موسـى
الدمريي808( ،هـ) ،رمحه اهلل.
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إذا ذكـر :شـيخ اإلسـالم ،أو يف منهجـه ،أو شـرح البهجــة ،عيقصـد بـه شـيخ اإلسـالم زكريــا
بــن حممــد ب ــن زكريــا األنص ــاري ،زيــن الــدين أب ــو حيــىي الس ــنيكي األنصــاري (ت 926هـ ـ)،
رمحه اهلل.
إذا ذكـر :شــرح األصــل؛ عيقصـد بــه حتفــة الطـالب بشــرح مــنت حتريـر تنقــيح اللبــاب للشــيخ
زكريا األنصاري (ت 926هـ) ،رمحه اهلل.
إذا ذكر :الروض ،أو شرح الروض ،أو ش الروض ؛ عيقصد به اسـىن املطالـب للشـيخ زكريـا
األنصاري (ت 926هـ) ،رمحه اهلل.
إذا ذكـ ــر :عتـ ــاوي النـ ــووي؛ عيعتمـ ــد يف نَقلـ ــه علـ ــى كتـ ــاب كِفايـ ــة األخيـ ــار يف حـ ــل غايـ ــة
االختصار ،للشيخ احلصين رمحه اهلل.
إذا ذك ـ ــر :ق ـ ــال الش ـ ــيخان ,أو ق ـ ــاال ,أو نق ـ ــال  ,أو رجحـ ــا ,أو أق ـ ـراه :عم ـ ـراده اإلمامـ ـ ـان:
عبدالكرمي الراععي (ت623ه)  ،واإلمام أبو زكريـا حيـىي بـن شـرف النـووي( ،ت676هـ)،
رمحهم اهلل.
كثر مـن كتابـة :تعـاىل ،صـلى اهلل عيـه وسـلم ،عليـه
يف خمطوطة :ب؛ نسخة مكتبة احلرم ،يم م
الس ــالم ،رضـ ــي اهلل عن ــه ،رمحـ ــه اهلل ؛ بعـ ــد كتاب ــة لفـ ــظ اجلالل ــة ،أو حممـ ــد ،أو الرسـ ــل ،أو
الصحابة أو التابعني ،أو العلماء.
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صي ِ
ِ
ات:
ثانيا :أ ََه ُّم التـ َّْو َ
جيب خدمة املخطوطات العلمية وذلـك مـن خـالل البحـث عنهـا يف اجلامعـات واملكتبـات ومراكـز
البحــوث العلمي ــة والشــبكة العنكبوتي ــة ،مث مجــع نســخها ،مث نس ــخها بدق ــة وأمانــة ،مث حتقيقهــا والبح ــث
ع ــن غامض ــها ونس ــبت األق ـوال لقائليه ــا ،مث إن تيس ــر طبعهــا ،ونشــرها ،لالســتفادة منهــا؛ نظ ـرا لوج ــود
الكثري منها غري املخدوم ،وال يَعلم عنها إال القليل من الباحثني من أهل االختصاص.
مت الكتاب ِ
حبمد اهلل ذي املن ِن
م

ِ
لسةٍ قد َسرقناها من الزم ِن
يف خ َ

عإن َجيد أح ٌد يف َخطهِ َخطأ

عَلي ِ
املكروه باحلس ِن
بدل السيئ
َ
م

ويف اخلتام أسأل اهلل عز وجل اإلخالص يف القول والعمل عما كان من صواب عمن اهلل وحده مث
بتوجيـهٍ ومتابعـةٍ مـن مشـرف هــذه الرسـالة ومـا كـان مـن خطــأٍ أو تقصـ ٍري ،عمـن نفسـي والشـيطان ،وآخــر
دعوانا أن احل مد هلل رب العاملني ,وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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فهرس اآليات القرآنية الكريمة مرتبة على سور القرآن

اآلية

م
1

( ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)

السورة

رقمها

الصفحة

البقرة

178

130

(ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
2

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

البقرة

217

63

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)
(ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
3

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﯾﯿ ﰀ

البقرة

233

- 255- 110
257

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ)
4

( ﭙ ﭚ)

5

(ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ)

6

( ﯢﯣ)

7

( ﮎ ﮏﮐ)

8
9
10

(ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ)
( ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ)
( ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨ
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البقرة
آل عمران

283
85

118
210

النساء
النساء

19
23

74
130

النساء

92

157

النساء

93

117

املائدة

89

76- 68

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ)

االنفال
التوبة

38
6

240- 109
104

29
36

104
200- 199
245
258

11

(ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬ)

12

( ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ )

13

(ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ)

14

( ﯜ ﯝ ﯞﯟ)

التوبة
التوبة

15

( ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ)

16

( ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈ)

التوبة
النحل

40
106

17

( ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬ)

18

( ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛ)

احلج
الشعراء

46
153

172
152

19

( ﭞ ﭟﭠﭡ)

20

( ﮖ ﮗ ﮘﮙ)

العنكبوت
لقمان

8
15

41
45

األحزاب

- 70
71

1

21

( ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ)
(ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

22

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

الطالق

6

90- 81- 36

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)
23

( ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃ)

276

الطالق

7

70

فهرس األحاديث النبوية الشريفة

م

احلديث

الصفحة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اتقوا اهلل يف النساء ..................................................
أنا أقضي بينكم ...................................................
أن الرجل يقتل باملرأة ...............................................
أن اليمني على املدعى عليه ........................................
أن امرأتني من هذيل ...............................................
أن من اعتبط مؤمنا .................................................
إن اهلل تبارك وتعاىل كتب اإلحسان على كل شيء ...................
إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء ...............................
أنت أحق به ما مل تنكحي ..........................................
أال واستوصوا بالنساء خريا ..........................................
أي الذنب أعظم ...................................................
بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن .......................
مبن تظنون ........................................................
مخس عواسق .......................................................
دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها .....................................
شهدت النيب صلى اهلل عليه وسلم ..................................
عاتقوا اهلل يف النساء ............................................ .....
ععقله النيب صلى اهلل عليه وسلم من عنده .............................
قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف دية اخلطأ .....................
كتب إىل أهل اليمن ....................................... .........
كفى باملرء إمثا أن حيبس .............................................
ال تعذبوا بعذاب اهلل ................................................

48
165
105
245
230
158
56
150
88
79
117
165
250
56
56
232
33
246
160
159
55
256
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23
24
25
26
27
28

ال يقاد األب من ابنه ..............................................
للمملوك طعامه وكسوته ...........................................
ال حيل دم امرئ مسلم ..............................................
مرحبا بالراكب املهاجر .............................................
من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين ...................................
وعاشروهن باملعروف ...............................................

278

107
58
103
118
1
48

فهرس األعالم

م

الصفحة

العلم

 1ابن الرععة  :هو أمحد بن حممد بن علي األنصاري.

40

السيد بن حممد بن عبد الواحد البغدادي.
 2ابن الصباغ :عبد ِّ
 3ابن املقري :هو إمساعيل بن أيب بكر بن عبد اهلل بن إبراهيم الشرجي

95
50

 4ابن حجر :أمحد بن على بن حممد بن أمحد الشهاب أبو الفضل العسقالين
الرب :يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب
 5ابن َعْبد َ

15
229

املاس ْرجسي ،حممد بن علي بن سهل بن مصلح.
 6أبو احلسن َ
 7أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي ،الرازياين

107
18

 8أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العريان التميمي مث املازين.
 9األذرعي :هو أمحد بن محدان بن أمحد األذرعي.

229
43

 10األسفراييين :الشيخ أبو حامد ,أمحد بن حممد ,ولد يف أسفرايني .
 11اإلسنوي هو :عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشاععي.

213
50

 12البغوي :أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد ،املعروف بالفراء.
 13البلقيين :هو عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين ،العسقالين.

114
15

 14التـ ْفتَازاين :مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين.

252

 15اجلرجاين  :هو أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس اجلرجاين.
 16اجلوهري الفارايب :إمساعيل بن محاد اجلوهري.

95
158

 17اخلوارزمي ،حممد بن أمحد بن يوسف ،أبو عبد اهلل.
 18الراععي  :هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل القزويين.

41
43

 19الروياين ,أبو احملاسن عبدالواحد بن إمساعيل ،قاضي القضاة الروياين.
 20الزركشي :هو حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي.

81
40

 21الزيادي :هو علي بن حيىي الزيادي املصري .
 22الشنواين :أبو بكر بن إمساعيل بن شهاب الدين عمر الشنواين.

52
174

279

 23الشوكاين :اإلمام أمحد بن حممد بن علي الشوكاين
 24الطبالوي :منصور سبط ناصر الدين حممد بن سامل.

14
239

 25الغزي :حممد بن قاسم بن حممد بن حممد ،أبو عبد اهلل ،الغزي.
 26الفاكِهاين :عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي تاج الدين الفاكهاين.

9
230

 27الفوراين ،هو عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد الفوراين.
املروروزي.
 28القاضي :هو احلسني بن حممد بن أمحد ّ

195
96

 29املاوردي ،علي بن حممد البصري البغدادي.
النيسابورى.
 30املتويل :هو عبد الرمحن بن مأمون
ّ

74
163

 31املصنف النووي :هو اإلمام حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي.
 32عبد امللك بن إبراهيم بن أمحد أبو الفضل املقدسي الفرضي اليسامومي.

43
94

 33جنم الدين عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفار القزويين.

43

280

فهرس المصادر ومراجع التحقيق.

 .1ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن( ،ت 643هـ) ،فتاوى ابن الصالح ،حتقيق :د .موعق
عبد اهلل عبد القادر ،ط ( ،1لبنان ،بريوت ،مكتبة العلوم واحلكم  ,عامل الكتب1407 ،هـ).
 .2ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،املعروف بابن عابدين( ،ت 1252هـ) ،رد
المحتار على الدر المختار ،ط ( ،2لبنان ،بريوت ،دار الفكر1412 ،هـ 1992 -م).
 .3ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (ت
463هـ) ،االستذكار  ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض ،ط(1لبنان ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1421 ،هـ 2000 -م).
 .4أبو حبيب ،الدكتور سعدي ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،ط ( ،2سوريا ،دمشق ،دار
الفكر1408 ،هـ 1988 -م).
 .5اإلربلي ،أمحد بن حممد بن خلكان الربمكي( ،ت 681هـ) ,وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان  ,بتحقيق إحسان عباس ,ط( 1لبنان ,بريوت ,دار صادر1900 ,م).
 .6األردبيلي ،يوسف بن إبراهيم ( ,ت 779هـ) ،األنوار ألعمال األبرار  ,حتقيق :خلف املطلق,
والدكتور حسني العلي ,ط( ,1األردن1427 ,هـ2006 /م).
 .7األسدي ،أبو بكر بن أمحد بن قاضي شهبة( ،ت 851هـ) ،طبقات الشافعية ،حتقيق :د.
احلاعظ عبدالعليم خان ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،عامل الكتب1407 ،هـ).
الشاععي( ،ت 772هـ) ،طبقات الشافعية ،حتقيق :كمال
 .8األسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن
ّ
يوسف احلوت ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية2002 ،م).
 .9األصبحي ،مالك بن أنس بن مالك( ،ت 179هـ) ،الموطأ ،حتقيق :حممد مصطفى
األعظمي ،ط ( ،1اإلمارات العربية املتح دة ،أبو ظيب ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان
لألعمال اخلريية واإلنسانية1425 ،هـ  2004 -م).
 .10األلباين ،حممد ناصر الدين( ،ت 1420هـ) ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار
السبيل ،إشراف :زهري الشاويش،ط( ،2لبنان ،بريوت ،املكتب اإلسالمي1405،هـ -
1985م).
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 .11األلباين ،حممد ناصر الدين( ،ت 1420هـ) ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من
فقهها وفوائدها ،ط ( ،1اململكة العربية السعودية ،الرياض ،مكتبة املعارف ،جـزء :4 - 1
1415هـ 1995 -م /جـزء 1416 :6هـ 1996 -م /جـزء 1422 :7هـ 2002 -م).
 .12األلباين ،حممد ناصر الدين( ،ت 1420هـ) ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرها السيئ في األمة ،ط ( ،1السعودية ،الرياض ،دار املعارف1412 ،هـ 1992 /م).
 .13األلباين ،حممد ناصر الدين( ،ت 1420هـ) ،صحيح أبي داود ،ط ( ،1الكويت ،الكويت،
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع1423 ،هـ 2002 -م) .األنصاري ،أمحد بن حممد بن الرععة,
(ت 710هـ) ،كفاية النبيه في شرح التنبيه  ،حتقيق :الدكتور جمدي باسلوم ،ط( ،1لبنان،
بريوت ،دار الكتب العلمية2009 ،م).
 .14األندلسي ،عبدامللك بن حبيب ،الطب النبوي  ،تعليق :د /حممد بن علي البار( ،دمشق،
دار القلم ،ط1413 ،1هـ).
 .15األنصاري ,زكريا بن حممد السنيكي( ،ت 926ه)ـ ,أسنى المطالب في شرح روض
الطالب ( لبنان ,بريوت ،دار الكتاب بدون طبعة ,وبدون تاريخ).
 .16األنصاري ,زكريا بن حممد السنيكي (ت  926هـ)  ,حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح
اللباب ,ط( 1مطبعة مصطفى البايب احلليب ).
 .17األنصاري ,زكريا بن حممد السنيكي( ،ت 926هـ) ,الغرر البهية في شرح البهجة الوردية،
بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة ،املطبعة امليمنية ،بدون تاريخ).
 .18األنصاري ,زكريا بن حممد السنيكي( ،ت 926هـ) ,فتح الوهاب بشرح منهج الطالب,
ط ( 1سوريا ,دمشق ,دار الفكر للطباعة والنشر1414 ,هـ 1994 -م).
 .19الباباين ,إمساعيل بن حممد أمني البغدادي (ت 1399هـ) ,إيضاح المكنون في الذيل على
كشف الظنون ,ط( ,1بريوت ,لبنان ,دار إحياء الرتاث العريب ،بدون تاريخ).
 .20البم َجْيـ َرِم ّي ،سليمان بن حممد املصري( ،ت 1221هـ) ،التجريد لنفع العبيد = حاشية
البجيرمي على شرح المنهج ،بدون طبعة ( ،سوريا ،دمشق ،مطبعة احلليب1369،هـ -
1950م).
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 .21البم َجْيـ َرِم ّي ،سليمان بن حممد املصري( ،ت 1221هـ) ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب
= حاشية البجيرمي على الخطيب ،بدون طبعة( ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر1415،هـ -
1995م).
 .22البخاري ،حممد بن إمساعيل اجلعفي( ،ت 256هـ) ،الصحيح  ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر
الناصر ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضاعة ترقيم حممد
عؤاد عبد الباقي1422 ،ه).
 .23البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلم ْس َرْوِجردي( ،ت 458هـ) ،السنن الصغير،
حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،ط( ،1باكستان ،كراتشي ،جامعة الدراسات
اإلسالمية1410،هـ 1989 -م).
 .24البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلم ْس َرْوِجردي (ت 458هـ) ،السنن الكبرى،
حتقي :حممد عبد القادر عطا ،ط( ،3لبنان ،بريوت دار الكتب العلمية1424 ،هـ -
2003م).
 .25الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة( ،ت 279هـ)  ،اجلامع الكبري = سنن
الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد ،بدون طبعة( ،لبنان ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي1998،م).
 .26التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر( ،ت 793هـ)  ,شرح التلويح على التوضيح ,ط,1
(مصر ,القاهرة ،مكتبة صبيح ،بدون تاريخ) .اجلاوي ،حممد بن عمر نووي( ،ت 1316هـ)،
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،بدون تاريخ).
 .27اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف( ،ت 816هـ) ،التعريفات ،ضبطه وصححه
مجاعة من العلماء ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية1403 ،هـ 1983-م).
 .28اجلزري ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد
الشيباين ،عز الدين ابن األثري( ،ت 630هـ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،احملقق :علي
حممد معوض  -عادل أمحد عبد املوجود ،ط ( ، 1دار الكتب العلمية1415 ،هـ -
1994م).
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 .29اجلزري ،املبارك بن حممد الشيباين ،املعروف بابن األثري( ،ت 606هـ) ،النهاية في غريب
الحديث واألثر  ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي  -حممود حممد الطناحي ،بدون طبعة( ،لبنان،
بريوت ،املكتبة العلمية1399 ،هـ 1979 -م).
 .30اجلصاص :أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (ت 370هـ) ،أحكام القرآن،
احملقق :حممد صادق القمحاوي -عضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر الشريف -؛ دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت؛ 1405هـ.
 .31اجلماعيلي ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة( ،ت 620هـ) ،المغني ،بدون طبعة،
( مصر ،القاهر ،مكتبة القاهرة ،بدون تاريخ).
 .32اجلمل ،سليمان بن عمر العجيلي( ،ت 1204هـ) ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج
الطالب المعروف بحاشية الجمل ،بدون طبعة( ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،بدون تاريخ).
 .33اجلوهري الفارايب ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري( ،ت 393هـ) ،الصحاح تاج اللغة
وصحاح العربية ؛ حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الطبعة :الرابعة (بريوت ،دار العلم للماليني
1407 ،هـ 1987 -م).
 .34اجلويين ،عب د امللك بن عبد اهلل  ،امللقب بإمام احلرمني( ،املتو:ى478 :هـ) ،نهاية المطلب
الديب ،ط( ،1اململكة
في دراية المذهب  ،حققه وصنع عهارسه :أ .د /عبد العظيم حممود ّ
العربية السعودية ،جدة ،دار املنهاج1428،هـ 2007-م).
 .35احلاكم ،حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري( ،ت 405هـ) ،المستدرك على
الصحيحين  ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب
العلمية1411،ه – 1990م).
 .36احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي( ،ت 626هـ) ،معجم البلدان ،ط( ،2لبنان ،بريوت،
دار صادر ،بريوت1995 ،م).
 .37اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل املالكي( ،ت 1101هـ) ،شرح مختصر خليل ،بدون طبعة،
( لبنان ،بريوت ،دار الفكر للطباعة ،بدون تاريخ).
 .38اخلطيب الشربيين ,حممد بن أمحد( ،ت 977هـ) ,اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع,
بتحقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر ,ط( 1لبنان ,بريوت  ,دار الفكر).
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 .39اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد( ،ت 977هـ) ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ
المنهاج ,ط( 1لبنان ,دار الكتب العلمية1415 ,هـ 1994 -م).
 .40اخلوارزمي ،حممد بن أمحد بن يوسف ،أبو عبد اهلل ،الكاتب البلخي (ت 387هـ) ،مفاتيح
العلوم  ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،ط ، 2دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ).
 .41الدارقطين ،علي بن عمر( ،ت 385هـ)  ،السنن ،حققه وضبط نص ه وعلق عليه :شعيب
األ رنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ،ط( ،1لبنان ،بريوت،
مؤسسة الرسالة1424 ،هـ 2004 -م).
 .42الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرعة املالكي (ت 1230هـ) ،حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير ،بدون طبعة ( ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر  ،بدون تاريخ) .احلصين ،أبو بكر بن حممد
بن عبد املؤمن احلسيين( ،ت 829هـ) ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار ،حتقيق :علي
عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان ،ط ( ،1سوريا ،دمشق ،دار اخلري1994 ،م).
 .43الدمياطي ،أبو بكر (املشهور بالبكري) بن حممد شطا( ،ت بعد 1302هـ) ،إعانة الطالبين
على حل ألفاظ فتح المعين ( هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات
الدين) ،ط ( ،1لبنان ،بريوت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع1418 ،هـ 1997 -م).
 .44الدمريي ,حممد بن موسى بن عيسى( ،ت 808هـ) ,النجم الوهاج في شرح المنهاج,
ط( 1لبنان ,بريوت ,دار املنهاج1425 ,هـ 2004 -م).
 .45الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز( ،ت 748هـ) ،سير أعالم النبالء ،جمموعة من

احملققني بإشراف شعيب األرناؤوط ،ط(3لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1405 ،هـ -
1985م).

 .46الرازي ،أمحد بن عارس بن زكريا القزويين  ،أبو احلسني (ت 395هـ) ,معجم مقاييس اللغة,
حتقيق :عبد السالم حممد هارون ,ط( ,1لبنان ,دار الفكر1399 ,هـ 1979 -م).
 .47الرازي ,حممد بن أيب بكر احلنفي( ،ت 666هـ ) ,مختار الصحاح ,حتقيق :يوسف الشيخ
حممد ,ط( 5لبنان ,الدار النموذجية ,بريوت – صيدا1420 ,هـ 1999 -م).
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 .48الراععي ،عبد الكرمي بن حممد القزويين( ،ت 623هـ) ،العزيز شرح الوجيز المعروف
بالشرح الكبير  ،حتقيق :علي حممد عوض  -عادل أمحد عبد املوجود ،ط( ،1لبنان ،بريوت،
دار الكتب العلمية1417 ،هـ 1997 -م).
 .49الرملي ،حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة( ،ت 1004هـ) ،غاية البيان شرح زبد ابن
رسالن ،بدون طبعة( ،لبنان ،بريوت ،دار املعرعة ،بدون تاريخ).
 .50الرملي ،حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة( ،ت 1004هـ) ،نهاية المحتاج إلى شرح
المنهاج ،بدون طبعة( ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر1404 ،هـ 1984 -م).
 .51الروياين ،أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل( ،ت  502هـ) ،بحر المذهب ،احملقق :طارق
عتحي السيد؛ ( دار الكتب العلمية ،ط2009 ،1م).
 .52الزركلي ,خري الدين بن حممود بن حممد (ت 1396هـ) ،األعالم ,ط( ,5لبنان ,دار العلم
للماليني 2002 ,م).
 .53الزركشي ,حممد بن عبد اهلل بن هبادر( ،ت 794هـ)  ,البحر المحيط في أصول الفقه,
ط ( ,1دار الكتيب1414 ,هـ 1994 -م).

 .54الزركشي ،حممد بن عبد اهلل بن هبادر( ،ت 794هـ) ،المنثور في القواعد الفقهية ،ط،2
( الكويت ،الكويت ،وزارة األوقاف الكويتية1405 ،هـ 1985 -م).
 .55السبكي ،عبد الوهاب بن علي ( ،ت 771هـ) ،طبقات الشافعية الكبرى ،حتقيق :د.

حممود الطناحي ،و الدكتور عبدالفتاح احللو ،ط( ،2مصر ،القاهرة ،دار هجر للطباعة
والنشر1413،هـ).
الس ِج ْستاين ،أبو داود ،سليمان بن األشعث( ،ت 275هـ) ،السنن ،حتقيق ،حممد حميي
ِّ .56
الدين عبد احلميد ،بدون طبعة ( ،لبنان ،صيدا ،املكتبة العصرية ،بدون تاريخ).
الس ِج ْستاين ،أبو داود ،سليمان بن األشعث( ،ت 275هـ) ،المراسيل ،حتقيق :شعيب
ِّ .57
األرناؤوط ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1408 ،هـ).
 .58السخاوي  ،حممد بن عبد الرمحن( ،ت 902هـ) ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،بدون
طبعة( ،لبنان ،بريوت ،دار مكتبة احلياة).
286

 .59السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل( ،ت 483هـ) ،المبسوط ،بدون طبعة( ،لبنان،
بريوت ،دار املعرعة1414 ،هـ 1993 -م).
 .60الشاععي ،حممد بن إدريس املطليب القرشي( ،ت 204هـ) ،األم ،بدون طبعة( ،لبنان،
بريوت ،دار املعرعة1410 ،هـ 1990 -م).
 .61الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين (ت 1250هـ) ،البدر الطالع
بمحاسن من بعد القرن السابع ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار املعرعة).
 .62الشوكاين ،حممد بن علي( ،ت 1250هـ) ,إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم
األصول  ,حتقيق الشيخ أمحد عزو عناية ،قدم له :الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاحل
عرعور ,ط( ,1لبنان ,دار الكتاب العريب1419 ,هـ 1999 -م).
 .63الشيباين ،أمحد بن حنبل( ،ت 241هـ) ،المسند ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،
وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
1421هـ 2001 -م).
 .64الشيباين ،حممد بن طاهر ،املعروف بابن القيسراين( ،ت 507هـ) ،تذكرة الحفاظ (أطراف
أحاديث كتاب المجروحين البن حبان)  ،حتقيق :محدي عبد اجمليد السلفي ،ط( ،1اململكة
العربية السعودية ،الرياض ،دار الصميعي للنشر والتوزيع1415 ،هـ 1994 -م).
 .65الطعمي ،حميي الدين ،النور األهبر يف طبقات شيوخ األزهر ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار
اجليل1412 ،هـ 1992 -م).
 .66العبادي ،أمحد بن قاسم( ،ت 992هـ) ،حاشية على منهاج الطالبين  ،طبعة مع حتفة احملتاج
يف شرح املنهاج البن حجر اهليتمي ،بدون طبعة ( ،مصر ،القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى،
1357هـ 1983 -م).
 .67العسقالين ,أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر( ،ت 852هـ) ,الدرر الكامنة في
أعيان المائة الثامنة  ،حتقيق :حممد عبد املعيد ضان ،ط( ،2اهلند ،حيدر أباد ،جملس دائرة
املعارف العثمانية1392 ،هـ 1972 -م).
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 .68العسقالين ,أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر( ،ت 852هـ) ,إنباء الغمر بأبناء
العمر  ,بتحقيق الدكتور حسن حبشي ,ط( ،1مصر  ,جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي1389 ,هـ
 1969م). .69العسقالين ,أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر( ،ت 852هـ) ,لسان الميزان،
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط( ،1لبنان ،بيوت ،دار البشائر اإلسالمية2002 ،م).
 .70العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر( ،ت 852هـ) ,هداية الرواة إلى تخريج أحاديث
المصابيح والمشكاة ومعه تخريج األلباني للمشكاة  ،حتقيق :علي بن حسن بن عبداحلميد
احلليب ،ط ( ،1اململكة العربية السعودية ،الدمام ،دار ابن القيم1422 ،هـ).
العكري  ,عبد احلي بن أمحد بن حممد بن العماد احلنبلي( ،ت 1089هـ) ,شذرات الذهب
َ .71
في أخبار من ذهب  ,حققه :حممود األرناؤوط ,وخرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ,ط,1
( سوريا ,دمشق ,دار ابن كثري 1406 ،هـ 1986 -م).

 .72العمراين ،حيىي بن أيب اخلري بن سامل اليمين( ،ت 558هـ)  ،البيان في مذهب اإلمام
الشافعي  ،حتقيق :قاسم حممد النوري ،ط ( ،1اململكة العربية السعودية ،جدة ،دار
املنهاج1421،هـ  2000 -م).
 .73العيدروس ،عبد القادر بن شيح اإلسالم بن عبداهلل( ،ت 1038هـ) ،النور السافر عن
أخبار القرن العاشر ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية1405 ،ه).

 .74الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطوسي( ،ت 505هـ) ،الوجيز في الفقه ،حتقيق :طارق
عتحي السيد ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية1425 ،هـ 2004 -م).
 .75الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطوسي( ،ت 505هـ) ،الوسيط  ،حتقيق :الدكتور علي
حميي الدين ،ط( ،1قطر ،الدوحة ،وزارة الشؤون اإلسالمية1413 ,هـ).
 .76الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطوسي( ،ت 505هـ) ،البسيط  ،نسخة املكتبة الظاهرية،
رقمها ( 174/2111عقه الشاععي).
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 .77الغزي ،جنم الدين حممد بن حممد( ،ت 1061هـ) ,الكواكب السائرة بأعيان المئة
العاشرة  ,بتحقق :خليل املنصور ,ط (1لبنان ,بريوت ,دار الكتب العلمية 1418 ،هـ -
1997م).
 .78الغزي ،حممد بن قاسم( ،ت 918هـ) ،ف تح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب =
القول المختار في شرح غاية االختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)،
حتقيق :بسام اجلايب ،ط ( ،1لبنان ،بريوت ،اجلفان واجلايب للطباعة والنشر ،ودار ابن حزم،
1425هـ 2005 -م).
 .79الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي ،أبو العباس( ،ت 770هـ) ,المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير ,ط ( ,1لبنان ,بريوت ,املكتبة العلمية ،بدون تاريخ).
 .80القرشي ،إمساعيل بن عمر بن كثري( ،ت 774هـ) ,البداية والنهاية  ,بتحقيق :علي شريي,
ط( ,1لبنان ,دار إحياء الرتاث العريب1408 ,هـ 1988 -م).
 .81القرطيب ،حممد بن أمحد ،املعروف بابن رشد( ،ت 595هـ) ،بداية المجتهد ونهاية
المقتصد ،بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة ،دار احلديث ،بدون تاريخ).
 .82القزويين ،حممد بن يزيد بن ماجة( ،ت 273هـ) ،السنن  ،حتقيق :حممد عؤاد عبد الباقي،
بدون طبعة ( ،مصر ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،بدون تاريخ).
 .83القشريي ،مسلم بن احلجاج النيسابوري( ،ت 261هـ) ،المسند الصحيح المختصر بنقل
العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،حتقيق :حممد عؤاد عبد الباقي ،بدون
طبعة ( ،لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،بدون تاريخ).
 .84الكاساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي( ،ت 587هـ) ،بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع ،ط( ،2لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية1406،هـ 1986 -م).
 .85الكتاين ،حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين( ،ت 1345هـ) ،الرسالة
المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة  ،حتقيق :حممد املنتصر الزمزمي ،ط( ،6لبنان،
بريوت ،دار البشائر1421 ،هـ 2000-م).
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 .86املاوردي ،علي بن حممد البصري البغدادي( ،ت 450هـ) ،الحاوي الكبير في فقه مذهب
اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  ،حتقيق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية1419،هـ 1999 -م).
 .87ا حمليب ،حممد أمني احلموي( ،ت 1111هـ) ،خ الصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر،
ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار صادر).
 .88املرداوي ،علي بن سليمان( ،ت 885هـ) ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،
ط( ،1مصر ،القاهرة ،السنة احملمدية1375 ،هـ 1955 -م).
 .89املطرزي ،ناصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على أبو الفتح ،برهان الدين اخلوارزمي
ى ،املتو:ى610 :هـ  ،المغرب في ترتيب المعرب  ،دار الكتاب العريب ،بدون طبعة
املمطَِّرِز ّ
وبدون تاريخ.
 .90املغراوي :أبو سهل حممد بن عبد الرمحن ،موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج
والتربية ،ط ،1املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر.
 .91النسائي ،أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين( ،ت 303هـ) ،السنن الكبرى ،حتقيق :حسن
عبد املنعم شليب ،ط( ،1لبنان ،بريوت مؤسسة الرسالة1421 ،هـ 2001 -م).
 .92النووي ,حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت 676هـ) ,المجموع شرح المهذب ،بتحقيق
املطيعي ,ط( ,1لبنان ،بريوت ،دار عامل الكتب1423 ,ه).
 .93النووي ,حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت 676هـ) ,المنهاج شرح صحيح اإلمام مسلم بن
الحجاج ،ط( ،2لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1392 ،هـ).
 .94النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت 676هـ) ،تحرير ألفاظ التنبيه ،حتقيق :عبد الغين
الدقر ،ط ( ،1سوريا ،دمشق ،دار القلم1408 ،ه).
 .95النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت 676هـ) ،تهذيب األسماء واللغات ،عنيت بنشره
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية ،بدون
طبعة( ،مصر ،القاهر ،إدارة الطباعة املنريية ،بدون تاريخ).
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 .96النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت 676هـ) ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،حتقيق:
زهري الشاويش ،ط ( ،3الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت  -دمشق  -عمان1412 ،هـ -
1991م).
 .97النووي ,حميي الدين حيىي بن شرف( ،ت 676هـ) ,منهاج الطالبين وعمدة المفتين في
الفقه  ،حتقيق :عوض قاسم أمحد عوض ،ط( ،1لبنان ،بريوت ،دار الفكر1425 ،هـ -
2005م).
 .98النيسابوري ،حممد بن إبراهيم بن املنذر( ,ت 319هـ) ,اإلجماع ،حتقيق :عؤاد عبد
املنعم،ط ( ،1اململكة العربية السعودية ،الرياض ،دار املسلم للنشر والتوزيع1425 ،هـ -
2004م).
 .99اهليتمي ،أمحد ب ن حممد بن حممد بن علي بن حجر( ،ت 973هـ) ,تحفة المحتاج في
شرح المنهاج ,بدون طبعة(,مصر ,املكتبة التجارية الكربى1357 ,هـ 1983 -م).
باعلوي ،حممد بن أيب بكر بن أمحد الشلي ،عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن
.100
الحادي عشر  ،حتقيق :إبراهيم أمحد املقحفي ،ط( ،1اليمن ،صنعاء ،مكتبة ترمي احلديثة،
ومكتبة اإلرشاد1424،ه2003 ،م).

رمزي ،حممد ،القاموس الجغرافي للبالد المصرية  ،طبعة اهليئة املصرية العامة سنة
.101
(١٩٩٤م).
رينهارت بيرت آن مدوِزي( ،ت 1300هـ) تكملة المعاجم العربية ،نقله إىل العربية
.102
النعيمي ،ومجال اخلياط ،ط ( ،1اجلمهورية العراقية ،وزارة الثقاعة
وعلق عليه ،حممد َسليم َ
واإلعالم2000 ،م).

.103

سركيس ،يوسف بن إليان بن موسى( ،ت 1351هـ) ،معجم المطبوعات العربية

والمعربة ،بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة ،مطبعة سركيس مبصر1346 ،هـ 1928 -م).
عمرية ،أمحد الربلسي( ،ت 957هـ)  ،القيلويب ،أمحد سالمة (ت 1069هـ)،
.104
حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين وشرحه للجالل المحلي ،بدون طبعة( ،لبنان،
بريوت ،دار الفكر1415،هـ 1995 -م).
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قلعجي ،حممد رواس  -قنييب ،حامد صادق  ،معجم لغة الفقهاء ،ط( ،2لبنان،
.105
بريوت ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع1408 ،هـ 1988 -م).
كح الة ,عمر بن رضا بن حممد الدمشقي( ،ت 1408هـ) ,معجم المؤلفين,
.106
ط( ،1لبنان ,بريوت ,دار إحياء الرتاث العريب).
جمموعة من املؤلفني :إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد
.107
النجار ،المعجم الوسيط ،بدون طبعة( ،مصر ،القاهرة ،دار الدعوة ،بدون تاريخ).
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